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ENGENHARIA DE SOFTWARE

Desenvolvimento de Software Moderno.

Principais áreas de conhecimento:

Compreender e projetar aplicativos baseados em serviços
Entenda conceitos e padrões comuns da API
Entenda aspectos do armazenamento de dados, status de serviço e manipulação
de sessão.
Design de software para ser executado em contêineres
Projetar software para ser implantado em serviços em nuvem
Consciência dos riscos na migração e integração de software legado monolítico
Entenda os riscos comuns de segurança de aplicativos e as formas de mitigá-los
Entenda o conceito de desenvolvimento de software ágil
Entenda o conceito de DevOps e suas implicações para desenvolvedores e
operadores de software

A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 REST, JSON
 Service Orientated Architectures (SOA)
 Microsserviços
 Servidores imutáveis
 Acoplamento solto
 Scripts entre sites, injeções de SQL, relatórios detalhados de erros,
 autenticação de API, aplicação consistente de criptografia de transporte
 Cabeçalhos CORS e tokens CSRF
 Propriedades ACID e teorema CAP

Componentes e Plataformas Padrão para Software

Principais áreas de conhecimento:

Recursos e conceitos de armazenamento de objetos
Recursos e conceitos de bancos de dados relacionais e NoSQL
Recursos e conceitos de corretores de mensagens e filas de mensagens
Recursos e conceitos de serviços de big data
Recursos e conceitos de tempos de execução de aplicativos / PaaS
Recursos e conceitos de redes de distribuição de conteúdo
A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 OpenStack Swift
 OpenStack Trove
 OpenStack Zaqar
 CloudFoundry
 OpenShift
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Gerenciamento de código fonte

Principais áreas de conhecimento:

Entenda os conceitos do Git e a estrutura do repositório

Gerenciar arquivos dentro de um repositório Git

Gerenciar filiais e tags

Trabalhe com repositórios e filiais remotos, bem como submódulos

Mesclar arquivos e filiais

Consciência do SVN e do CVS, incluindo conceitos de soluções de SCM

centralizadas e distribuídas

A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 git

 .gitignore

 

Integração Contínua e Entrega Contínua

Principais áreas de conhecimento:

Entenda os conceitos de Integração Contínua e Entrega Contínua

Compreender os componentes de um pipeline de CI / CD, incluindo testes de

builds, unidades, integração e aceitação, gerenciamento de artefatos, entrega e

implantação

Entenda as práticas recomendadas de implantação

Entenda a arquitetura e os recursos do Jenkins, incluindo Plugins Jenkins, API do

Jenkins, notificações e compilações distribuídas

Definir e executar tarefas no Jenkins, incluindo manipulação de parâmetros

Fingerprinting, artefatos e repositórios de artefatos

Entenda como o Jenkins modela pipelines de entrega contínua e implementa um

pipeline de entrega contínua declarativa em Jenkins

Conhecimento de possíveis modelos de autenticação e autorização

Entendimento do Plugin de Pipeline

Entenda os recursos de módulos importantes do Jenkins, como o Plug-in de

Artefato de Cópia, o Plug-in de Impressão Digital, o Docker Pipeline, o Docker

Build e o plugin Publicar, o Plug-in Git, o Plugin de Credenciais

Consciência do Artifactory e do Nexus

A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 Step, Node, Stage

 Jenkins SDL

 Jenkinsfile

 Declarative Pipeline

 Blue-green and canary deployment
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GERENCIAMENTO DE CONTÊINERES

Uso de Contêineres

Principais áreas de conhecimento:

Entenda a arquitetura do Docker

Use imagens existentes do Docker a partir de um registro do Docker

Crie Dockerfiles e crie imagens a partir do Dockerfiles

Carregar imagens para um registro do Docker

Operar e acessar contêineres do Docker

Conecte o contêiner a redes do Docker

Use os volumes do Docker para armazenamento de contêineres compartilhado e

persistente

A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 docker
 Dockerfile
 .dockerignore
 
Implantação e orquestração de contêineres

Principais áreas de conhecimento:

Entenda o modelo de aplicativo do Docker Compose
Criar e executar arquivos do Docker Compose (versão 3 ou posterior)
Entenda a arquitetura e a funcionalidade do modo Docker Swarm
Executar contêineres em um Docker Swarm, incluindo a definição de serviços,
pilhas e uso de segredos
Entenda a arquitetura e o modelo de aplicativo Kubernetes
Definir e gerenciar um aplicativo baseado em contêiner para o Kubernetes,
incluindo a definição de Implantações, Serviços, ReplicaSets e Pods

A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 docker-compose
 docker
 kubectl
 
Infraestrutura de Contêineres.

Principais áreas de conhecimento:

Use o Docker Machine para configurar um host do Docker
Entenda os conceitos de rede do Docker, incluindo redes de sobreposição
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Criar e gerenciar redes do Docker
Entenda os conceitos de armazenamento do Docker
Crie e gerencie volumes do Docker
Consciência do Flocker e flanela
Entenda os conceitos de descoberta de serviço
Conhecimento básico do CoreOS Container Linux, rkt e etcd
Entenda os riscos de segurança da virtualização de contêiner e das imagens de
contêiner e como mitigá-los

A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 Docker-machine

IMPLANTAÇÃO DE MÁQUINA

Implantação de Máquina Virtual.

Principais áreas de conhecimento:

Entenda arquitetura e conceitos do Vagrant, incluindo armazenamento e
networking
Recuperar e usar caixas do Atlas
Crie e execute Vagrantfiles
Acessar máquinas virtuais do Vagrant
Compartilhar e sincronizar pasta entre uma máquina virtual do Vagrant e o
sistema host
Entenda o provisionamento do Vagrant, incluindo File, Shell, Ansible e Docker
Entenda a configuração de várias máquinas

A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 Vagrant
 Vagrantfile

Implantação na nuvem.

Principais áreas de conhecimento:

Entendendo os recursos e conceitos do cloud-init, incluindo dados do usuário e
inicializando e configurando o cloud-init
Use o cloud-init para criar, redimensionar e montar sistemas de arquivos,
configurar contas de usuários, incluindo credenciais de login, como chaves SSH, e
instalar pacotes de software do repositório de distribuição
Entenda os recursos e as implicações das nuvens e da virtualização de IaaS para
uma instância de computação, como captura instantânea, pausa, clonagem e
limites de recursos.
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Criação de Imagem do Sistema.

Principais áreas de conhecimento:

Entenda a funcionalidade e os recursos do Packer
Crie e mantenha arquivos de modelo
Crie imagens a partir de arquivos de modelo usando diferentes construtores
A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:
 
 packer

GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Ansible

Principais áreas de conhecimento:

Entenda os princípios da configuração automatizada do sistema e instalação de
software
Crie e mantenha arquivos de inventário
Entenda como o Ansible interage com sistemas remotos
Gerenciar credenciais de login SSH para Ansible, incluindo o uso de contas de
login não privilegiadas
Crie, mantenha e execute playbooks Ansible, incluindo tarefas, manipuladores,
condicionais, loops e registros
Definir e usar variáveis
Manter segredos usando cofres Ansible
Escrever modelos Jinja2, incluindo filtros comuns, loops e condicionais
Entenda e use papéis Ansible e instale papéis Ansible da Ansible Galaxy
Entenda e use importantes tarefas Ansible, incluindo arquivo, cópia, template,
ini_file, lineinfile, patch, substituir, usuário, grupo, comando, shell, serviço,
systemd, cron, apt, debconf, yum, git e debug.
Consciência do inventário dinâmico
Reconhecimento de recursos Ansibles para sistemas não-Linux
Consciência de contêineres Ansible

A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 ansible.cfg
 ansible-playbook
 ansible-vault
 ansible-galaxy
 ansible-doc

Outras ferramentas de gerenciamento de configuração.

Principais áreas de conhecimento:

Conhecimento básico de arquitetura e recursos do Puppet.
Característica básica e conhecimento de arquitetura do Chef.
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A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 Manifest, Class, Recipe, Cookbook
 puppet
 chef
 chef-solo
 chef-client
 chef-server-ctl
 knife

OPERAÇÕES DE SERVIÇO

Operações e Monitoramento de TI

Principais áreas de conhecimento:

Entenda os objetivos das operações de TI e do provisionamento de serviços,
incluindo propriedades não funcionais, como disponibilidade, latência e
capacidade de resposta
Compreender e identificar métricas e indicadores para monitorar e medir a
funcionalidade técnica de um serviço
Compreender e identificar métricas e indicadores para monitorar e medir a
funcionalidade lógica de um serviço
Entenda a arquitetura de Prometheus, incluindo Exportadores, Pushgateway,
Alertmanager e Grafana
Monitore contêineres e microservices usando Prometheus
Entenda os princípios dos ataques de TI contra a infraestrutura de TI
Entenda os princípios das formas mais importantes de proteger a infraestrutura
de TI
Entenda os principais componentes da infraestrutura de TI e sua função na
implantação

A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 Prometheus, Node exportador, Pushgateway, Alertmanager, Grafana
 Explorações de serviços, ataques de força bruta e ataques de negação de serviço
 Atualizações de segurança, filtragem de pacotes e gateways de aplicativos
 Hosts de virtualização, DNS e balanceadores de carga

Gerenciamento e Análise de Logs

Principais áreas de conhecimento:

Entenda como funciona o log de aplicativos e sistemas
Entenda a arquitetura e a funcionalidade do Logstash, incluindo o ciclo de vida
de uma mensagem de log e plugins do Logstash
Entenda a arquitetura e a funcionalidade do Elasticsearch e do Kibana no
contexto do gerenciamento de dados de log (Elastic Stack)
Configurar o Logstash para coletar, normalizar, transformar e armazenar dados
de log
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Configure o syslog e o Filebeat para enviar dados de log para o Logstash
Configurar o Logstash para enviar alertas por email
Entenda o suporte a aplicativos para gerenciamento de log

A seguir, uma lista parcial dos arquivos, termos e utilitários usados:

 logstash
 entrada, filtro, saída
 filtro de grok
 Arquivos de log, métricas
 syslog.conf
 /etc/logstash/logstash.yml
 /etc/filebeat/filebeat.yml

CARGA HORÁRIA:
40 horas.

A vida gira em círculos
Sua carreira não!

grupoutah utah_networxsgrupoutah

www.grupoutah.com  | cursos@utah.com.br |  (11) 96931-1515  |  (11) 2649-4410 5842-3459

Grupo Utah
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