Zaawansowana administracja bazą danych
Oracle (kod: ORACLE-ADMIN-ADV)
Zapytaj o szczegóły

Opis i cel szkolenia
Szkolenie jest adresowane do administratorów mających pod opieką bazę Oracle,
którzy chcą poznać zaawansowane możliwości oferowane przez ten system.
Pokażemy techniki robienia kopii zapasowych, przenoszenia danych. Pokażemy
również jak zarządzać miejscem oraz przekażemy wskazówki tuningowania mniej
znanych parametrów.
Nasi wykładowcy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w pracy z bazą
danych Oracle, zarówno od strony administratora jak i programisty.

Czas trwania
2 dni

Program
1. Tworzenie i zarządzanie pluggable database
— Tworzenie
— Zarządzanie
— Praca z użytkownikami
2. Backup bazy danych
— Kategorie błędu
— Technologie backup
— Redo logs i archive logs
— Kompletny i niekompletny backup
3. Zarządzanie miejscem w bazie danych
— Segmenty, rozszerzenia, bloki
— Kompresja
— Monitoring
— Segment advisor
4. Przenoszenie danych
— SQL Loader
— External tables
— Przenoszenie danych pomiędzy PDB
— Ładowanie konwencjonalne danych
— Partycje danych

Przeznaczenie i wymagania
Szkolenie przeznaczone dla administratorów bazodanowych, którzy chcą
poszerzyć swoją wiedzę.
Wymagana znajomość administracją bazą danych Oracle na poziomie
podstawowym (w zakresie naszego szkolenia "Administracja bazą danych Oracle"
albo kursu "Programista baz danych Oracle" oraz przynajmniej podstawowa
znajomość systemu Linux, znajomość podstawowych zagadnień związanych z
sieciami komputerowymi (np. co to jest adres IP, brama, itp.).

Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
tel. 22 63 64 164, fax 22 266 06 95
akademia@alx.pl, http://www.alx.pl

tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

Lokalizacje
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Zdalnie – zajęcia realizowane poprzez platformę Zoom
Warszawa – ul. Jasna 14/16A
Kraków – ul. św. Filipa 23
Katowice – ul. Stawowa 10
Gdańsk – ul. Toruńska 12
Poznań – ul. Towarowa 35
Wrocław – ul. Rynek 35
Łódź – ul. Wólczańska 4a
Online (English) – your home, office or wherever you want
Warsaw (EN) – Jasna 14/16A
na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku
angielskim)

Cena szkolenia
1990 PLN netto (VAT 23%)
W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:
—
—
—
—
—
—

autorskie materiały szkoleniowe,
indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
certyfikaty ukończenia szkolenia,
obiady,
drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po
szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.
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