
Nauczy się wdrażać aplikacje stanowe i bezstanowe w Kubernetes.
Skonfiguruje Logowanie, Monitoring i wszystko to, co musi być na
produkcji.
Dokładnie pozna architekturę Kubernetes oraz jego poszczególne
komponenty. Dowie się, czym jest orkiestracja kontenerów oraz pozna
najlepsze praktyki – nie popełniając błędów początkujących. 
Zrozumie zaawansowane mechanizmy Kubernetes, dzięki czemu będzie
potrafił zadbać nie tylko o samo wdrożenie,  ale także o inne istotne
aspekty – takie jak bezpieczeństwo czy skalowalność aplikacji.
Będzie w stanie zapewnić stabilność aplikacjom działającym w Kubernetes
poprzez przydzielanie odpowiednich limitów i wymuszeń.
Będzie umiał przenieść rozwiązania działające w oparciu o Docker do
klastra Kubernetes.
Dowie się jak w pełni wykorzystać możliwości Kubernetes z  metodologią
GitOps, Canary Release, Blue-green deployments.
Poza wiedzą ze szkolenia będzie też miał możliwość dołączenia do grupy
wsparcia na Discord, gdzie może skonsultować bieżące trudności i zadania
ze społecznością – zarówno te dotyczące szkolenia jak również projektów
komercyjnych. Dodatkowy benefit to dostęp do wszelkich aktualizacji
szkolenia oraz cyklicznych spotkań konsultacyjnych na Zoom.

Co zyska Twoja firma?
Kubernetes Maestro to obszerne szkolenie online, dzięki któremu Twój
pracownik od podstaw nauczy się jak wdrażać aplikacje w Kubernetes
na produkcji. Ustrukturyzowana wiedza wraz z dużą ilością zadań
praktycznych pozwoli  nie tylko osiągnąć próg wejścia do
wymagających projektów, lecz przyczyni się do wdrożeń zgodnie z
dobrymi praktykami automatyzacji i bezpieczeństwa.

Program Kubernetes Maestro przeznaczony jest zarówno dla osób
początkujących, jak i doświadczonych - dla Programistów, DevOps-ów,
administratorów, inżynierów chmurowych oraz specjalistów ds.
bezpieczeństwa.

Pracownik po przyswojeniu wiedzy ze szkolenia: 



damian@szkoladockera.pl
Mail kontaktowy

kubernetesmaestro.pl
Szczegółówe informacje o kursie

Jak wyglądają lekcje?
Kubernetes Maestro to szkolenie złożone z profesjonalnych nagrań video
zawierających  wiedzę w pigułce. Maksimum praktyki, bez pomijania
ważnych kwestii teoretycznych – przedstawionych w formie grafik i
schematów, co ułatwia zapamiętywanie. Pracownik dostanie
bezterminowy dostęp do szkolenia (i jego aktualizacji) oraz będzie mógł
przerabiać szkolenie w dowolnym dla niego czasie. Szkolenie podzielone
jest na lekcje i moduły, dzięki czemu można je przerabiać stopniowo,
nawet po kilkanaście minut dziennie.

Kto prowadzi szkolenie? 
Damian Naprawa

Software Architect, Docker Captain,
praktykujący pasjonat konteneryzacji lubiący
dzielić się wiedzą na największym w Polsce
blogu o kontenerach – wKontenerach.pl. Autor
podcastu Więcej Niż Konteneryzacja oraz
wielokrotny prelegent na konferencjach IT.

Posiada certyfikaty Docker Certified Associate (DCA),
Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)
oraz Certified Kubernetes Administrator (CKA).

Otrzymał od firmy Docker nagrodę i tytuł „Docker
Captain” przyznawany wybranym ekspertom na całym
świecie, którzy są najlepszymi specjalistami od
technologii oraz wykazują zaangażowanie na rzecz
społeczności.

W jego szkoleniach brali udział między innymi specjaliści z
wielu polskich instytucji i firm, takich jak m.in:  Ailleron, Atos,
ABB, Billenium, Intel, Orange, Orsted, Veolia czy Capgemini.

W razie dodatkowych pytań


