Docker - podstawy (kod: DOCKER)
Opis i cel szkolenia
Znajomość Dockera pozwala efektywnie wykorzystać ogromną ilość dostępnych
obrazów aplikacji i systemów, łatwo i szybko testować i wdrażać różne wersje
aplikacji oraz tworzyć rozwiązania bardziej niezależne od platformy systemowej.

Zapytaj o szczegóły
tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

To jednodniowe szkolenie, będące jednocześnie częścią kursu Zaawansowany
administrator systemu Linux , wprowadza w temat Dockera i pokazuje jego
najczęstsze zastosowania.

Czas trwania
1 dzień

Najbliższe terminy

Program

2022-02-19
2022-02-19
2022-02-24
2022-02-24

1. wprowadzenie - czym są kontenery i do czego służy Docker
2. woluminy i przechowywanie danych
— użycie gotowych obrazów
— Dockerfile - budowa własnego obrazu dostosowanego do potrzeb
— Docker hub
3. praca z kontenerami
— zarządzanie na co dzień (tworzenie, usuwanie, start/stop, autostart)
— korzystanie z woluminów lokalnych i zdalnych
— udostępnianie portów i usług sieciowych
— inspekcja działającego kontenera
— porównywanie z bazowym obrazem

Przeznaczenie i wymagania
Wymagane opanowanie zagadnień poruszanych na naszych kursie Administrator
Linuksa.

Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Lokalizacje
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Zdalnie – zajęcia realizowane poprzez platformę Zoom
Warszawa – ul. Jasna 14/16A
Kraków – ul. św. Filipa 23
Katowice – ul. Stawowa 10
Gdańsk – ul. Toruńska 12
Poznań – ul. Towarowa 35
Wrocław – ul. Rynek 35
Łódź – ul. Wólczańska 4a
Online (English) – your home, office or wherever you want
Warsaw (English) – Jasna 14/16A
na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku
angielskim)

Cena szkolenia
990 PLN netto (VAT 23%)

ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
tel. 22 63 64 164, fax 22 266 06 95
akademia@alx.pl, http://www.alx.pl

(Zdalnie)
(Warszawa)
(Zdalnie)
(Warszawa)

W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:
—
—
—
—
—
—

autorskie materiały szkoleniowe,
indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
certyfikaty ukończenia szkolenia,
obiady,
drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po
szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.

Zapytaj o szczegóły
tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

Najbliższe terminy
2022-02-19
2022-02-19
2022-02-24
2022-02-24

ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
tel. 22 63 64 164, fax 22 266 06 95
akademia@alx.pl, http://www.alx.pl

(Zdalnie)
(Warszawa)
(Zdalnie)
(Warszawa)

