
 

DevOps Beginners - 40 hours 

 
 כללי

 טכנולוגיות בשוק, תחרות בעקבות מתרחשת זו, תופעה ואינטנסיבי. קבוע בסיס על להתעדכן נוטים ומוצרים תוכנות
 ביותר דרמטיים שינויים לכפות הכוח את בהם יש אלו, כל האינטרנטיים. הלקוחות ואופי לבקרים, חדשות ופיתוחים,

 יחסית. קצרים זמן בטווחי מוצרים, על
 האסטרטגיה והתאמת שדרוגים שינויים, החדרת .eligA במתודולוגיית תוכנה פרוייקטי ניהול מצריכה התופעה

  מטעויות. וחף מהיר יעיל, פרויקטים ניהול מצריכים אמת, בזמן השוק לצרכי
 אוטומציה, יעברו יותר רבים שתהליכים ככל אוטומציה. ידי-על הוא Agility Project למקסום ביותר הטוב יהאמצע

  יקטן. שדרוג כל של וה"מחיר" ימנעו אנוש וטעויות תקלות יתקצר, הזמן משך – ושדרוגים בעדכונים האתגר יקטן כך
  (Operation) המוצר והפעלת מסירת יןלב (Development) הפיתוח שבין התהליכים את הופכים בה השיטה,

  ייעודיים. בכלים או Script בשפות שימוש ידי על להשיג ניתן אוטומציה .DevOps מכונה לאוטומטיים,
 עדכונים ביצוע ומאפשרים בשוק חדשים ולצרכים לשינויים ביתרמ התאמה ביכולת מתאפיינים DevOps פרוייקטי

 גרסאות(. וניהול gtoiotiiol ביצוע )כגון, הפרויקט של השונים האספקטים איכות על שמירה תוך מהיר, בקצב
, שרתים בין לוגית תקשורת אוטומטיות, בדיקות )ביצוע הפרויקטים ניהול לתחומי חודרת האוטומציה בנוסף,

 domainesוכו.)' 
 

 

 קדם ודרישות לקורס היעד קהל

 בכתיבת רקע בעלי תשתיות אנשי  Scripts 

 תשתיות אנשי LINUX 

 תשתיות אנשי  Windows 

 metoAg ergioitoinotit ו שרתים בסביבות-Clouds 

 בפרויקט להשתלב המעוניינים בתכנות רקע בעלי פיתוח צוותי ראשי ,3,4 דור בשפות מתכנתים 
DevOps 

 

 כתיבת או תוכנה בפיתוח ניסיון mtiirot. 

 בנושא  ידע נדרש  Essentials Linux 
 

 
  



 

 הקורס תכני

 
1.  Introduction to DevOps 

- The need today 

- What is DevOps  

- Continuous Integrations 

- Continuous delivery 

- DevOps adoption 

- t System performance 

- t Feedback loops 

- t Continual experimentation & learning 

- t Processes 

- t Tools 

 

2. Basic of Git 

- gotonggiol 

- Working with GitHub 

- Configuring Git  

- Branching and Merging  

- Rebasing Changes 

- Git Flow 

- Pull Requests 

 

3.  Jenkins 2 & Continues Integration IC –   

- Introduction 
· Setting up Jenkins 2 

· Introduction  

· Installation  

· Jenkins core features 

· Tomcat Setup 

· Configuration console 

· Code repository 

GitHub plugin 

· Creating Application Builds  

rgiliot  nnvAo 

MSBuild plugin 

Anatomy of the Jobs 

· Testing & CI 

- Unit testing 

- Creating pipeline job to execute Maven 

- The Master Agent Model 

- Trigger automatic Builds 

- Integrate code coverage 

- Visualize test Results 

  



 

 

4. Ansible 

- gotonggiol 

- Playbooks 

- Inventory 

- Manage nodes 

- Roles 

 
5. Terraform 

- Introduction 

- Terraform Components 

- Configure resources 

- Terraform Provisioners 

- Adding Providers 

- Using Variables in Deployments 

 

6.  Cloud Support for DevOps - AWS 

- AWS Fundamentals(EC2,VPC,S3) 

- Continuous deployment with  

- AWS CodeDeploy 

- etrAeirAgioA eWm 

- Blue-green deployment 

- Automation 

- Beanstalk 

- CloudFormation 

 


