Developing iRules for BIG-IP
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/10/10100/502128

Cena netto

13 100,00 zł

Cena brutto

16 113,00 zł

Cena netto za godzinę

623,81 zł

Cena brutto za
godzinę

767,29

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

21

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-05-11

Termin zakończenia
usługi

2020-05-13

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-05-11

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Compendium - Centrum
Edukacyjne Spółka z o.o.

Osoba do
kontaktu

Michał Dobrzański

E-mail

michal.dobrzanski@compendium.pl

Telefon

12 29 84 777

Cel usługi
Cel edukacyjny
The course builds on the foundation of the Administering BIG-IP v11 course, demonstrating how to
logically plan and write iRules to help monitor and manage common tasks involved with processing
traffic on the BIG-IP. Course Labs consist of writing, applying and evaluating the effect of iRules on
LTM traffic. This hands-on course includes lectures, labs, and discussions.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Plan szkolenia:
Setting Up the BIG-IP System
Getting Started with iRules
Exploring iRule Elements
Developing and Troubleshooting iRules
Optimizing iRules Execution
Securing Applications with iRules
Working with Numbers and Strings
Focusing on HTTP Traffic
Working with iFiles and Data Groups
Using iRules with Universal Persistence, Stream, and Statistics Profiles
Incorporating Advanced Variables
Additional Training and Certification

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
This course provides participants a functional understanding of iRules development.

Grupa docelowa
This course is intended for system administrators, network administrators and application developers
responsible for the customization of traffic flow through a BIG-IP system.

Opis warunków uczestnictwa
Before attending the Troubleshooting, ASM, DNS, APM, AAM, AFM, VIPRION or iRules courses is
mandatory:
to take part in the BIG-IP Admin or LTM course
or possession of F5-CA or F5-CTS LTM certification
or pass special assessment test with sore 70% or greater.
To take assessment test:
Step 1: get an account on F5 University https://university.f5.com
Step 2: goto My Training and find Administering BIG-IP Course Equivalency Assessment
Take the test. Pass mark is 70%
Step 3: take a screen shot as proof of results
If this prerequisite is not met, F5 Networks have the right to refuse entry to the class.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Tatarska 5
30-103 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

Liczba
godzin

