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Docker 
داکـر مـی  با اسـتفاده از.  برنامه ها و سرویس هاستی و اجراي ، طراحایجادبراي و رایگان متن باز  پلتفرمیک  داکر خالصه :

مداوم/انتشـار  ادغـاممی توانید فرآیند به آسانی با استفاده از داکر  .هاي خود را سریع تر و راحت تر منتشر کنید برنامهتوانید 
از دیگر ویژگی هاي این پلتفـرم، امکـان گسـترش سـرویس تولید و تحویل برنامه خود مدیریت کنید. را در  )CI/CDمداوم (

قابلیت هاي داکر می توان به  از دیگر .هاي قابل توسعه به شیوه اي امن و قابل اعتماد در طیف گسترده اي از پلتفرم ها است
در طـول ایـن دوره .روز رسانی پویا و ایجاد تغییرات در لحظه را نـام بـردانتقال اپلیکیشن ها و انعطاف پذیري زیر ساخت، به 

و سناریو هاي واقعی تولید و انتشار برنامه ها به کمـک ابـزار داکـر  DevOpsبرنامه نویسان و مدیران سیستم با مفاهیم اولیه 
  آشنا خواهند شد.
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  :ینمخاطب

 مپیوتر / فناوري اطالعاتدانشجویان کا -

 برنامه نویسان و مدیران سیستم -

 مدیران فناوري اطالعات و ارتباطات -

 DevOpsعالقه مندان به حوزه  -

 

 اهداف دوره:

 : قادر خواهند بود دانشجویاندر انتهاي این دوره 

  DevOpsآشنایی با مفاهیم اولیه  -

 آشنایی با چرخه تولید نرم افزار  -

 بر مجازي سازي و داکر درك تفاوت بستر مبتنی -

 نصب و پیاده سازي زیرساخت مبتنی بر کانتینر -

 ، ایمیج ، ولیوم  کانتینرآشنایی با مفاهیم  -

 و ... -
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 دوره: لسر فص

 Application Modernization 

 Introduction of DevOps 

 Continuous Integration and Delivery 

 War Between Developers and IT Operations 

 History of Docker 

 What is Docker? 

 The Docker Family Tree 

 Docker Overview 

 Historical limitations of application deployment 

 What is a Container 

 Virtual Machines vs Docker 

 Key Benefits of Docker Containers 

 Foundation : Docker Engine 

 Install Docker on Centos 7 

 Steps of a Docker workflow 

 Docker Commands 

 Docker Image 

 Volume in Docker 

 Network in Docker 

 Build Custom Image By Dockerfile 

 Docker Local Registry 

 Docker Compose 

 Docker Cluster Swarm 

 Implement Docker Cluster Swarm dockercloud/haproxy and dockercloud/hello-world 
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Docker: Docker for the Absolute Beginner 
 

 

 
 

Docker: A complete beginner's guide 
 

 
 

Docker Easy: The Complete Guide on Docker World for Beginners 
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