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Migrating to AWS
Learn via: Classroom / Virtual Classroom / Online
Duration: 2 Gün

Overview
Migrating to AWS (AWS’ye Geçiş) eğitimi, mevcut iş yüklerinin AWS Bulutu’na taşınmasının planlanması ve yürütülmesine odaklamaktadır. Eğitim, çeşitli
buluta taşınma stratejilerini, portföyün tespiti, uygulamanın taşınmasının planlanması ve tasarımı, taşınmanın yürütülmesi ve taşınma sonrası doğrulama ile
uygulamanın optimizasyonu da dahil olmak üzere taşınma sürecinin her bir aşamasında ayrıntılı bir şekilde tartışarak ele almaktadır. Eğitimin ilk bölümü
öğrencilere taşınmanın planlanmasına yönelik ilkeler ve en iyi uygulamalar hakkında genel bilgi verirken ikinci bölümü ise kavramları güçlendirmeye yönelik
uygulamalı laboratuvar çalışmaları ile taşınmanın tasarlanması ve uygulanmasına odaklanmaktadır. Eğitim, buluta taşınma projelerini yürüten ve
Architecting on AWS eğitiminde ele alınan AWS servisleri ile tasarım düzenlerini tanıyan çözüm mimarları ve mühendisleri için tasarlanmıştır ve ayrıca AWS
Technical Essentials eğitimini tamamlamış ve bu taşınmaların planlamasına dahil olan BT proje yöneticileri için de uygundur.
Bu eğitim, birçok farklı alıştırma ile yeni becerilerinizi test etmenize ve bilgilerinizi de çalışma ortamınıza uygulamanıza imkan sağlamaktadır.

Prerequisites
We recommend that attendees of this course have the following prerequisites:
For IT professionals: Courses taken: Architecting on AWS
For IT project managers: Courses taken: AWS Technical Essentials
Certifications achieved (optional): AWS Certified Solutions Architect - Associate
Familiarity with enterprise IT infrastructure (hardware and software)

Who Should Attend
Bu eğitimin hedef aldığı kitle:
Buluta taşınma projelerini yürüten ve AWS Technical Essentials veya Architecting on AWS eğitimini tamamlamış Çözüm Mimarları ve Mühendisleri
Mevcut iş yüklerinin AWS Bulutu’na taşınmasıyla ilgili projelere katılan ve AWS Technical Essentials veya Architecting on AWS eğitimini tamamlamış
BT Proje Yöneticileri
Bir kuruluşun bulut Mükemmellik Merkezi’nin (CoE) bir parçası olan kişiler

What You Will Learn
This course is designed to teach you how to:
Explain the various cloud migration strategies.
Assess cloud migration readiness.
Discover your portfolio and plan for migration.
Plan and design your application migration strategy.
Perform and validate application migration to the cloud.
Optimize your applications and operations after migrating to the cloud.

Outline
This course covers the following concepts:
Day 1
Migrating to AWS – An Overview
Discovery, Analysis and Planning
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Application Migration Planning and Design

Day 2
Application Migration and Validation
Optimizing Applications and Operating in the AWS Cloud
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