Akademia Debugowania Linuxa
Szkolenie Online
Szkolenie o do nansowanie którego wnioskuje Twój pracownik zawiera
skondensowaną wiedzę niezbędną do pracy na stanowisku administratora,
DevOpsa, Site Reliability Engineera i na wszystkich stanowiskach na których
wiedza z zakresu rozwiązywania problemów z aplikacjami i serwerami
działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux jest niezbędna.
Po przyswojeniu wiedzy ze szkolenia, pracownik będzie potra ł:
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• analizować ruch sieciowy między serwerami,
• debugować problemy z uruchomionymi aplikacjami (w tym także
wielowątkowymi), nasłuchując ich wywołań systemowych,
• ustawić i sprawdzić statyczny routing na serwerze,
• rozwiązywać problemy z DNS,
• debugować aplikacje webowe działające pod kontrolą Apache i Nginx,
• wyszukiwać i poprawiać błędy bezpieczeństwa w skryptach powłoki,
• rozwiązywać problemy z dyskami twardymi, systemami plików, RAIDem,
LVMem, backupami dyskowymi, partycjami i usuniętymi plikami,
• kompilować aplikacje ze źródeł i rozwiązywać problemy z zależnościami,
• debugować aplikacje działające w kontenerach,
• pracować z certy katami SSL i z połączeniami wykorzystującymi te
certy katy,
• tworzyć tunele SSH między serwerami,
• pracować z dużymi zbiorami danych (np. katalogi z milionami plików),
• efektywnie pracować z aplikacjami strace, tcpdump, ldd, netcat, xargs,
htop, iptools, curl itp.

Akademia Debugowania Linuksa to szkolenie złożone z nagrań wideo,
notatek i przykładowych aplikacji. Jest ono przeznaczone do samodzielnej
nauki, dzięki czemu pracownik może przerobić je w dowolnym, dogodnym
dla niego i dla rmy czasie (w tym także po godzinach pracy), co nie
spowoduje problemów w wypełnianiu codziennych obowiązków.

Kto prowadzi szkolenie?
Trenerem prowadzącym szkolenie jest Jakub Mrugalski, administrator
systemów Linux z kilkunastoletnim doświadczeniem, a także wieloletni,
zawodowy trener w branży IT, specjalizujący się głównie w cybersecurity.
Trener od wielu lat jest właścicielem rmy hostingowej obsługującej ponad
2000 serwerów VPS i wszelką wiedzę prezentowaną w szkoleniu
wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

Dokładny opis szkolenia wraz z możliwością jego zakupu można znaleźć na
poniższej stronie:

ADL.MRUGALSKI.PL
W razie potrzeby, istnieje możliwość wystawienia proformy.
Adres e-mail w przypadku dodatkowych pytań
lub przesłania danych do proformy, to:
sklep@mrugalski.pl
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Dziękuję za zainteresowanie szkoleniem.

