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Informatika.Neked előadássorozat, Kecskemét, 2019. április 3. 14 óra

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az EOQ MNB Informatikai Szakbizottsága, a Neumann
János Egyetem Informatika Tanszéke, a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
Számítástechnikai Szakosztálya, az (ISC)2 Hungary Chapter, és az ISACA Magyar Fejezete
közös rendezvényére, az Informatika.Neked előadássorozat következő előadására:

Docker konténerizáció és Kubernetes

Előadó: Kovach Anton
Időpont: 2019. április 3. 14:00 – 15:30
Helyszín: Informatika Tanszék, NJE GAMF MI Kar, Izsáki út 10., Kecskemét, 4-es épület, 315-ös
terem

Az előadás fontosabb témakörei:

A Docker és a Kubernetes felforgatta a világot.

A DevOps, az agilis szoftverfejlesztés és a mikroszolgáltatások hozzásegítenek ahhoz, hogy
megfeleljünk az egyre gyorsabb kiszolgálást sürgető ügyféligényeknek. Az agilis működéshez -
többek között – megfelelő infrastruktúrát is kell biztosítsunk. IT-téren tehát olyan modern
szoftverekre és infrastruktúra architektúrákra van szükségünk, amelyek az alkalmazások
telepítésére és futtatására Docker konténereket használnak. A Docker konténerek az
alkalmazásokat leválasztják az alapjukként szolgáló infrastruktúrától és szoftvercsomagoktól, így
gyorsabban telepíthetőek és frissíthetőek. A Kubernetes a konténerizált alkalmazások
telepítéséhez, futtatásához és kezeléséhez szükséges eszköz, ami mindezt irányítja, és a
különböző infrastruktúrákhoz és komponensekhez illeszti és skálázza. A Kubernetes
segítségével a konténerizált alkalmazások telepítése, futtatása és kezelése a legkülönbözőbb
infrastruktúrákon megvalósítható az illeszkedő alkalmazásokkal való párosítás és skálázhatóság
mellett.

Az előadó rövid bemutatása:
Kovach Anton a ShiwaForce.com Zrt. agilis vezérigazgatója, 22 éves vezetői tapasztalattal. Az
online tartalomkezelő piacon elért szakmai sikerek, a lean módszertan eszközeivel – Scrum,
Kanban – ötvözött nyitott, agilis gondolkodásmód eredményeképp ügyfélkörük lojális és
elégedett. Többek között az OTP Bank, a Magyar Telekom, a Magyar Posta, az Erste Bank, az
MKB Bank, a KH Bank, a Vienna Insurance Group vagy a Signal Biztosító üzleti igényeit
szolgálják ki nap, mint nap.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az előadáson történő részvétel ingyenes.

Kérjük jelezze részvételi szándékát az esemény Facebook oldalán:
https://www.facebook.com/events/801649550168992/

Dr. Johanyák Zs. Csaba
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