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DevOps Fundamentals اگر به جدیدترین روش های تولید و نگهداری نرم افزار عالقه مند هستید دوره  Fundamentals Fundamentalsجهت کمششک بششه آشششنایی 

DevOps Fundamentals و تاریخچه آن بررسیش خواهد شد و سپس به ارتباط DevOps Fundamentalsشما با این روش ها طراحی شده است. در این دوره ابتدا چیستیش 

 مورد بررسیش قرار خواهششدDevOps Fundamentals و در نهایت مدل هدف گذاری و اندازه گیری در DevOps Fundamentals و Agile و ارتباط مدل Bus Fundamentalsines Fundamentalss Fundamentalsو 

گرفت.

 برابر در اعمال تغییر در محصششوالت6۰ و میزانش موفقیت بیستر تاDeployment برابر افزایش فرکانس 3۰ برابر، 2۰۰سرعت ارائه نسخه تا 

 است،ش داده هشا دروغ نمی گوینشد،ش همشه سشازمان هشا از کوچشک وAmazon و Facebook و Netflixاز مشخصات سازمان هایی مثل 

De بزرگ شروع به تغییر نموده اند و اسناد و اطالعات مرتبط با موفقیت آنها موجود است. در این دوره بر اساس این اسناد و اطالعات به تشریحش 

vOps Fundamentals خواهیم پرداخت،ش همچنینش سفرش چندین سازمان بزرگ مثل بانک نیوزیلنششد،ش مایکروسششافت،ش IBM،  adidas Fundamentals،  Verizon،  BAE

Sys Fundamentalstems Fundamentals و  Land Rover از زیر مجموعه های Jaguar را در استقرارش DevOps Fundamentals.مورد بررسی قرار خواهیم داد 

 و ابزارهای مرتبطDevOps Fundamentals ساله در پیاده سازی و استقرار فرهنگ و فرآیندهای ۵علی اژدری، با تجربه  :مدرس

 ساعت۱6 روز - 2:مدت دوره
 مزیتش محسوبش شده و در درک بهتر مباحث دورهITSM، اسکرام و DevOps Fundamentals، Lean، Agileآشنایی مقدماتی با مفاهیم  :پیش نیاز

موثر می باشد.
توسعه دهندگان نرم افزار، مدیران تیم های توسعه نرم افزار :مخاطب

:اهداف دوره

 توضیح دالیل و مشکالتی که باعث ظهورDevOps Fundamentalsگردید 

 تعریف و تشریح مفاهیم اصلی وPrinciples Fundamentals های DevOps Fundamentals

 توانایی تشریحش مزایای تجاریDevOps Fundamentals و  Continuous Fundamentals Delivery

 کسب دانش چگونگی تبدیل DevOps Fundamentals Principleها به الگوهای قابل لمس در تیم ها 

 یادگیری نحوه انجامOperation در قالب DevOps Fundamentals

 تشریحش مفاهیم tes Fundamentalst automation و  infras Fundamentalstructure automation و   build and deployment
automation

 توضیح ارتباطDevOps Fundamentals و Lean و Agile

 توضیح ارتباطDevOps Fundamentals 4  وITIL

 توضیح ارتباطDevOps Fundamentals و SRE

 کسب دانش در زمینه انواع مدل های سازمانیDevOps Fundamentals

 آموزش مزایایCloud و   Delivery pipeline automationو روش های بهبود فرآیندها  

 تشریحش فاکتورهای کلیدی موفقیت در DevOps Fundamentals Trans Fundamentalsformation

 بررسی ابزارهایDevOps Fundamentals
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سرفصل روز اول
DevOpsچرا - بخش اول 

و تاریخچه آن DevOps Fundamentalsظهور •

DevOps Fundamentalsمعرفی •

•DevOps Fundamentals چه چیزی نیست

DevOps Fundamentalsذی نفعان •

DevOps Fundamentalsاهداف •

DevOps Fundamentalsارزشهای اصلی •

• DevOps Fundamentals Principles Fundamentals  روش3و 

 تمرکز بر روی  محصول و سرویس•

DevOps Fundamentalsتصورات اشتباه درباره •

CALMSرفی مع•

چیست DevOps- بخش دوم 

از دیدگاه تجاری  DevOps Fundamentalsنگاه به •

ITاز دیدگاه   DevOps Fundamentalsنگاه به •

Bus Fundamentalsines Fundamentalss Fundamentals ایجاد یک • Cas Fundamentalse   برایDevOps Fundamentals

Jaguar  بررسی • land rover

State   بررسی گزارشات • of the DevOps Fundamentals

Platformبررسی •

DevOpsهای موجود در  Practice- بخش سوم 

 Continuous Fundamentals Integration

 Continuous Fundamentals Delivery

 Continuous Fundamentals Tes Fundamentalsting

  Infras Fundamentalstructure As Fundamentals Code

  Incident command s Fundamentalsys Fundamentalstem

  Developers Fundamentals on call

 Status Fundamentals pages Fundamentals

 Blameles Fundamentalss Fundamentals pos Fundamentalstmortems Fundamentals
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 Embedded teams Fundamentals

Cloud

 Andon cords Fundamentals

 Shift Left

 Production Monitoring

تیم ها و سازمان-  بخش چهارم

 نقش هایDevOps Fundamentals

 چه کسانی مسئول اجرایDevOps Fundamentals هستند

خودمختاری تیم ها

 مدل های پیاده سازیDevOps Fundamentals

 بررسی BAE Sys Fundamentalstems Fundamentals

DevOps Fundamentals و استقرار آن در سازمان های بزرگ

 بررسی ساختارهای درست تیم هایDevOps Fundamentals

 بررسی  Value Stream Mapping

 DevOpsضدالگوهای - پنجم  بخش

فرهنگ مقصر دانستن همکاران

سیلوهای تخصص

خطای انسانی

ریشه ایی دالیل  تحلیل(  root caus Fundamentalse analis Fundamentalsys Fundamentals)

و سایر روش ها DevOps ارتباط- ششم  بخش

 ارتباطDevOps Fundamentals و ALM

ارتباط DevOps Fundamentals  وAgile

 ارتباطDevOps Fundamentals  وLean

 ارتباطDevOps Fundamentals  3 وITIL  4 وITIL

 ارتباطDevOps Fundamentals  وSRE
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سرفصل روز دوم
CI/CD/ارائه دمو پیاده سازی - بخش  هفتم  CD

ارائه دمو مدیریت محصول  با کمک یک یا چندین ابزار•

CI/ارائه دمو کامل • CD با کمک یک یا چندین ابزار مثل  Azure DevOps Fundamentals یا Gitlab یا Atlas Fundamentalss Fundamentalsian

Cloud بررسی - بخش هشتم   Native

• Cloud nativeچیست 

 هاvmکانتینرش چیست و تفاوت آن با •

کوبرنیتیزش چیست و جایگاه و ساختارش آن•

CNCF  تشریح • Trial map

CNCF بررسی • Survey

 و تکنولوژی های مرتبطDevOpsبررسی موقعیت های شغلی  –بخش  نهم 

ابزارهایش ورژن کنترل

سیستم عامل های ویندوز و لینوکسش

دواپس و زیرساخت

کانتینرها

 ابزارهایش/CI/CD CD

ابزارهایش مدیریت پکیج ها

   Cloud & Cloud Native Cloud Native

Kubernetes

Monitoring

  I/CDnfrastructure as code

زبان های اسکریپت نویسی

در ایران DevOps- بخش دهم  

وضعیت جاری سازمان های پیشرو در ایران

در ایران فعال وضعیت جاری سازمان های

وضعیت جاری سازمان های متوسط در ایران

شرکت های معتبر بین المللی در DevOps- بخش یازدهم 

IBM

 BAE Sys Fundamentalstems Fundamentals
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  Jaguar Land Rover

Adidas Fundamentals

Verizon

Micros Fundamentalsoft
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