نسخه فارسی

دوره دوآپس با سعید

کامل ترین و کاربردی ترین برنامه آموزشی برای شروع کار به عنوان مهندس دوآپس

پیشگفتار خودمونی:
در برنامه آموزشی دوآپس با سعید ،کاری برات میکنم ک ه هیچ اس تادی ،هیچ آموزش ی ،هیچ دوره ای و هیچ ج ای
دیگه این کارو برات نتونسته انجام بده و نمیتونه هم انجام بده! ادعای ب زرگی هس ت ولی من بهت ث ابت میکنم ک ه
میشه و تو هم میتونی یکی از افرادی باشی که با روش من دوآپس رو یاد گرفته و موف ق ش ده .در  ۳ت رم آموزش ی
خاص و تخصصی ،با برنامه ریزی ،با استراتژی و به صورت کامال حرفه ای جوری دوآپس رو بهت آم وزش می دم ک ه
تسکی در دنیای دوآپس نباشه که نتونی انجامش بدی! کاری برات میکنم که رزومه ای بسازی ک ه حرف ه ای ت رین
افراد حوزه دوآپس هم از دیدنش لذت ببرن و هرجایی که خواستی به راحتی مشغول به کار بشی!!!

آشنایی با مدرس دوره:
سعید هستم و از سال  2005به طور تخصصی برنامه نویسی میکنم و از همون زمان مدیر س رورهای لینوکس ی هم
بودم .سال  ۲۰۱۴وارد حوزه دوآپس شدم و از اون زمان تا به امروز در بیش از  ۵۰۰پروژه فعالیت داش تم و درح ال
حاضر بیش از  ۱۰۰هزار خط از کدهایی که نوشتم در سرورهای پروداکشن و روی ابرها درحال کار ک ردن هس تند.
در این دوره قرار هست در کنار آموزش ،تجربیاتم رو باهاتون به اشتراک بگذارم.

تا به امروز  ۱۲دوره از این مجموعه آموزشی برگزار شده است!
نظرات برخی از دانشجویان دوره های قبل:

دانشجویان من در چه شرکتهایی کار میکنند؟
دانشجویان من در بیش از  ۱۰۰شرکت فعال و مطرح ایران مشغول به کار هستند!

همین االن ثبت نام کنید!!!
بهت کمک میکنم که بهترین مسیر آموزشی رو دنبال کنی و در کوتاهترین زمان به یک مهندس دوآپس همه فن
حریف تبدیل بشی .هر سوال و کمکی خواستی میتونی با من در ارتباط باشی و من پاسخگو هستم.
شماره تماس09365690709 :
تلگرامhttps://t.me/ssbostan :
کانال من در تلگرامhttps://t.me/shirazcloud :
پیج من در اینستاگرامhttps://instagram.com/b9t.ir :
کانال آپاراتhttps://aparat.com/ssbostan :
لینکدینhttps://www.linkedin.com/in/ssbostan :

جهت مشاوره و ثبت نام در دوره ها از طریق راه های ارتباطی باال میتونید اقدام کنید.

در دوره  )DWS-X1( ۱چه چیزی یاد میگیرید؟
در این دوره ابتدا  Bashاسکریپت و زب ان برنام ه نویس ی پ ایتون و تم ام مف اهیم و اص ول  Cloud-nativeو
 DevOpsرو به طور کامل بهتون آموزش میدم و بعد از اون ف ریم ورک  Flaskو پکیج ه ای م رتبطش رو ی اد
میگیرید .بعد از یادگیری این موارد یک پ روژه ب ا معم اری  Microservicesو مت دولوژی Cloud-native
پیاده سازی خواهیم کرد و از اینجا به بعد ابزارهای دوآپس که در لیست زیر نوشته شده رو بهتون آموزش میدم و با
کمک این ابزارها ،چرخه دوآپس رو به طور کامل برای این پروژه پیاده سازی میکنیم و هرکاری که برای توس عه ت ا
تحویل برنامه الزم است را انجام خواهیم داد تا به طور دقیق با چرخه دوآپس و کاربرد ابزارها آشنا شوید.

اهداف کلی دوره :)DWS-X1( ۱
 .1فراگیری تمام مفاهیم و اصول مرتبط با  Cloud-nativeو DevOps

 .2توانایی طراحی و توسعه برنامه های ابرزی و آماده سازی برای قرارگیری در چرخه دوآپس
 .3توانایی پیاده سازی مفاهیم Microservices

.4
.5
.6
.7
.8
.9

تسلط به  Dockerو توانایی داکرایز کردن پروژه های  Python, Go, Java, Nodejs, .NETو…
توانایی راه اندازی و آماده سازی و خودکار کردن تمامی فرآیند های الزم در محیط های اجایل
توانایی کار با  Kubernetesدر حد یک مهندس دوآپس جونیور
توانایی پیاده سازی  CI/CDبرای پروژه های  Monolithicو Microservices
پیاده سازی و راه اندازی لود باالنسرها به صورت HA
توانایی مانیتور و کنترل  Logهای سیستم

مدت زمان دوره ۱۱۵ :ساعت
شروع دوره :جهت اطالع از زمان شروع دوره جدید در تلگرام پیام دهید.

سرفصل دوره :)DWS-X1( ۱
• بخش توسعه(:)Dev
◦ آموزش  Bashاسکریپت برای مهندسین دوآپس
◦ آموزش پایتون برای مهندسین دوآپس
◦ آموزش توسعه  APIبا فریم ورک  Flaskو استفاده از پکیج های کاربردی فلسک
◦ آموزش توسعه برنامه های بومی کلود()Cloud-native
◦ آموزش مفاهیم و توسعه مایکروسرویس و کاربرد آن در دوآپس
◦ آموزش نوشتن سرویس تست و بوت استرپ مایکروسرویس
◦ آموزش طراحی و توسعه اسکیما دیتابیس
◦ آموزش مدیریت پروژه ،سورس و Git
◦ آموزش مفاهیم و کاربردی YAML, JSON, JWT, HTTP, REST
• بخش عملیات(:)Ops
◦ آموزش خودکارسازی راه اندازی زیرساخت و سیستم عامل با MAAS
◦ آموزش توسعه و مدیریت زیرساخت و  IaCبا Terraform
◦ آموزش خودکارسازی و  CaCبا Ansible
◦ آموزش کانتینرها و کار با  Docker, Docker-composeو نوشتن Dockerfile
◦ آموزش سیستم عامل کانتینری ( RancherOSبروزرسانی به )BurmillaOS
◦ آموزش کانتینر ارکستریشن با Kubernetes
◦ آموزش فرآیند  CI/CDبا Jenkins
◦ آموزش مانیتورینگ با Prometheus
◦ آموزش مدیریت و جمع آوری الگ با Fluentbit
◦ آموزش راه اندازی کامل استک مانیتورینگ و الگ  PLFGباGrafana
◦ آموزش کاربردی  HAProxyو Keepalived

در دوره  )DWS-X2( ۲چه چیزی یاد میگیرید؟
در این دوره برنامه نویسی  Queueو پیاده سازی پترن های ارتباطی بین مایکروسرویس ها رو آموزش میبینی د و
مدیریت پروژه های  Monorepoو پیاده سازی  CI/CDبرای این م دل پ روژه ه ا رو بهت ون آم وزش می دم .در
بخش کوبرنتیز ،موارد الزم جهت مدیریت کوبرنتیز ،مدیریت محیط های  Multi-tenantو بسته بندی برنامه ها
با  Helmرو یاد میگیرید .عالوه بر این موارد آموزش تکمیلی ابزارهای گفته ش ده در دوره  ۱رو خ واهیم داش ت و
تعدادی ابزار جدید هم آموزش داده میشه و فرآیندها رو خودکارتر میکنیم.

اهداف کلی دوره :)DWS-X2( ۲
 .1توانایی توسعه  Queueو استفاده از  Message Brokerها در مایکروسرویس
 .2توانایی توسعه اسکریپت های استقرار و مدیریت  One-offعملیات
 .3پیاده سازی سیستم های ارتباطی بین مایکروسرویس ها
 .4نحوه  CI/CDو استقرار سیستم های مایکروسرویس Monorepo
 .5توانایی به کارگیری و راه اندازی کالسترهای پروداکشن کوبرنتیز و مدیریت Multi-tenant
 .6بسته بندی برنامه ها و مایکروسرویس ها با Helm
 .7خودکارسازی کل زیرساخت و توانایی کار با Cloud-init

 .8پیاده سازی زیرساخت بکاپ و نگهداری  Artifactها
 .9کار با ابزارهای آموزش داده شده در دوره  ۱به صورت تکمیلی

مدت زمان دوره ۱۱۵ :ساعت
شروع دوره :جهت اطالع از زمان شروع دوره جدید در تلگرام پیام دهید.

سرفصل دوره :)DWS-X2( ۲
• بخش توسعه(:)Dev
◦ آموزش مفاهیم Monorepo
◦ توسعه تکمیلی مایکروسرویس توسعه داده شده در دوره اول
◦ توسعه  Queueها و انجام موازی تسک ها با Redis
◦ ارتباط مایکروسرویس ها و  Message Brokerها با Redis
◦ توسعه اسکریپت های خودکارسازی ،بوت استرپ و سرویس تست
◦ توسعه سیستم  TTL-basedبا Redis
• بخش عملیات(:)Ops
◦ آموزش خودکارسازی زیرساخت با ( Cloud-initتکمیلی )MAAS
◦ آموزش توسعه زیرساخت و  IaCبا ( Terraformتکمیلی)
◦ آموزش خودکارسازی با ( Ansibleتکمیلی)
◦ آموزش کانتینر ارکستریشن با ( Kubernetesتکمیلی)
◦ آموزش بسته بندی و مدیریت بسته های کوبرنتیز با Helm
◦ آموزش فرآیند  CI/CDبا ( Jenkinsتکمیلی)
◦ آموزش مانیتورینگ با ( Prometheusتکمیلی)
◦ آموزش مدیریت و جمع آوری الگ با ( Fluentbitتکمیلی)
◦ آموزش راه اندازی کامل استک مانیتورینگ و الگ  PLFGبا ( Grafanaتکمیلی)
◦ آموزش  NSو مکانیزم  Resolveشدن اسامی در محیط های کانتینری با CoreDNS
◦ آموزش فایروال لینوکس و مکانیزم کار آن در داکر و کوبرنتیز IPTables
◦ آموزش راه اندازی سیستم های بکاپ و ذخیره سازی  Object-storeبا MinIO
◦ آموزش مفاهیم استورج و نگهداری  Artifactهای تولید شده و Registry
◦ آموزش لودباالنسر  Traefikو کاربرد آن در سیستم های مایکروسرویس و کانتینری

در دوره  )DWS-X3( ۳چه چیزی یاد میگیرید؟
د ر این دوره در بخش توسعه به صورت کامل مباحث مایکروسرویس رو جمع بن دی میک نیم و ب ه ش ما روش ه ای
توسعه  Agileدر محیط کوبرنتیز رو آموزش میدم .همچنین یاد میگیرید چطور با ابزارهای  GitOpsکار کنید و
اونها رو در محیط های عملیاتی به کار بگیرید .ابزارهای مرتبط با  API Gatewayو  Service Meshرو هم
در این دوره یاد میگیرید .یکی دیگر از مباحث مهم این دوره  MIaCمی باشد که یاد میگیرید چطور به کمک زبان
پایتون زیرساخت های کانتینری VM ،ها ،کلودها و محیط های میکس رو مدیریت و راه اندازی کنید .دیگ ر مبحث
مهم این دوره آشنایی با محصوالت  Rancherو م دیریت کوبرنت یز ب ه ص ورت  Multi-clusterاس ت و در
نهایت با روش های  Chaos Engineeringآشنا خواهید شد.

اهداف کلی دوره :)DWS-X3( ۳
 .1توانایی تحلیل و پیاده سازی کامل برنامه های مایکروسرویس در اسکیل های بزرگ
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

توسعه در محیط های اجایل مبتنی بر کوبرنتیز
پیاده سازی سیستم های  CI/CDمبتنی بر کوبرنتیز
مدیریت کامل ،خطایابی و رفع خطاهای کالسترهای کوبرنتیز و توسعه عملکردها
توانایی کار با سیستم های GitOps
توانایی پیاده سازی  API Gatewayو  Service Meshها
توانایی توسعه  MIaCهای مبتنی بر زبان های برنامه نویسی
توانایی پیاده سازی و مدیریت Multi-cluster Kubernetes
توانایی کار با دیگر  Container Runtimeها

مدت زمان دوره ۱۱۵ :ساعت
شروع دوره :جهت اطالع از زمان شروع دوره جدید در تلگرام پیام دهید.

سرفصل دوره :)DWS-X3( ۳
• بخش توسعه(:)Dev
◦ پیاده سازی مایکروسرویس ها در اسکیل باال
◦ توسعه اجایل در محیط های کوبرنتیز ()Skaffold, Tilt, Telepresence
◦ تولید ایمیج های مایکروسرویس در محیط کوبرنتیز ()Kaniko
◦ پیاده سازی مکانیزم های کنترل الگ Tracing ،و Direct Monitoring
◦ پیاده سازی رابط های ارتباطی با  API Gatewayها
• بخش عملیات(:)Ops
◦ آموزش کانتینر ارکستریشن با ( Kubernetesتکمیلی)
◦ آموزش ابزارهای  GitOpsو کار با ArgoCD
◦ آموزش مدیریت و نگهداری etcd
◦ آموزش استورج های توزیع شده کوبرنتیز و پیاده سازی  SCدر پروداکشن
◦ آموزش ساختار و درایورهای شبکه CNI
◦ آموزش رانتایم های  Containerdو CRI-O
◦ آموزش  MIaCبا استفاده از پایتون و Pulumi
◦ آموزش مدیریت ترافیک و  Service Meshبا  Istioیا ابزارهای مشابه
◦ آموزش مفاهیم و عملیاتی سیستم های  Chaosدر کوبرنتیز
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