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1. Wprowadzenie do chmury AWS.
2. Uruchomienie serwera w chmurze na instancji EC2.
3. Przechowywanie danych: S3.
4. Deploy aplikacji w chmurze z użyciem ElasticBeanstalk.
5. Bazy danych w chmurze - RDS.
6. Autoskalowalność i wysoka dostępność aplikacji na AWS.
7. Kontrola dostępu do zasobów: IAM.
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Amazon Web Services (AWS) to bezpieczna platforma usług w chmurze, która oferuje 
szeroki zakres produktów i usług pomagając nowoczesnym firmom działać w coraz szybciej 
zmieniającym się otoczeniu IT.  Dowiedz się, jak miliony klientów wykorzystują obecnie produkty 
i rozwiązania w chmurze AWS do tworzenia zaawansowanych aplikacji webowych i mobilnych, 
przetwarzania danych, przechowywania, archiwizowania oraz wiele innych.

Szkolenie Amazon Web Services 
kierujemy do firm, które pragną 
wykorzystać oferowane przez AWS 
narzędzia w rozbudowie własnej 
infrastruktury. Kurs umożliwia 
zdobycie wiedzy oraz rozwój 
umiejętności technicznych w zakresie 
poszczególnych produktów i usług 
Amazon Web Services.

Szkolenie pokaże obszary w których 
chmura dominuje nad tradycyjną 
infrastrukturą.
Z serii przykładów, demonstracji i 
ćwiczeń praktycznych dowiesz się w 
jaki sposób używać najważniejszych 
usług w chmurze AWS.
Zdobędziesz wiedzę praktyczną, która 
pozwoli ci uruchomić swoją pierwszą 
aplikacjię w chmurze i przygotować 
ją na wyzwania czychające na nią w 
prawdziwym, produkcyjnym świecie.

Podczas kursu skupimy się na 
praktycznym wykorzystaniu narzędzi 
oferowanych przez AWS ćwicząc na 
przykładach, co ostatecznie pozwoli 
Ci na naturalne używanie chmury 
podstawowe narzędzie zwiększania 
innowacyjności dostarczanych 
rozwiązań, usług i produktów.

Szczegóły kurSu

Grupa max. 8 osób

Czas trwania 8 godzin

Koszt 1900 PLN/os.
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Od siedmiu lat 
związany z branżą 
IT jako programista 
Java i Python.
Pracował ponad 3 
lata w Anglii jako 
Cloud Engineer, gdzie zajmował się tworzeniem 
i utrzymaniem nowej platformy sprzedażowej 
działającej w całości na AWS.
Obecnie inżynier niezawodności (SRE), dbający 
o to aby największy na świecie sklep spożywczy 
on-line działał płynnie 24x7.
Prywatnie ojciec dwójki dzieci, pasojnat sportów 
walki i Starcraft 2.

Zgłoszenia możliwe przez formularz kontaktowy na stronie 
organizatgora www.nink.pl
lub telefonicznie:
+48 13 464 03 44
+48 781 102 500
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