PostgreSQL andmebaaside administreerimine
Kestus: 24 akadeemilist tundi
Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
Vaata kõiki toimumiskuupäevi
Koolitus annab detailse ülevaate vabavaralisest PostgreSQL relatsioonilisest andmebaasisüsteemist
ja selle praktilisest käitamisest, alustades laiematest kontseptidest ja lõpetades igapäevaselt
ettetulevate probleemide hands-on lahendamisega. Käsitletakse andmebaaside ülesseadmist ja
versiooniuuendusi, konfiguratsiooni kohandamist, serverisisete protsesside tööd ja seotud
komponente, varundamist, high-availabilityt, turvalisuse aspekte, monitooringut ja väliseid laiendusi
(extensionid).
Koolitus on mõeldud tulevastele ja praegustele PostgreSQL andmebaasi haldajatele ja ka kogenud
andmebaasi arendajatele kes soovivad kõikide süsteemi võimalustega kursis olla.
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):
Praktilised harjutused eeldavad eelnevat kokkupuudet LINUX/UNIX käsureaga.
Maht: 24 akadeemilist tundi
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.
Koolituse sisukord:
Installatsioon
o
o
o
o
o

Pakettidest installeerimine (Linux)
Lähtekoodist kompileerimine
Olulised konfiguratsiooniparameetrid
Windows/Linux erinevused
Versiooniuuendused
Arhitektuur

o
o
o
o
o
o

Ülevaade
Serverisisesed protsessid
Mäluhaldus
Kasutajaprotsessid
Spetsiifiline konfigureerimine
Transaktsioonimudel
Varundamine ja replikatsioon

o
o
o
o
o

Erinevad varundamise meetodid
Taastamine
Point-In-Time-Recovery ehk ajas tagasi liikumine
Replikaat-baaside ülesseadmine
High-availability
Turvalisus
Igapäevase käituse aspektid

o
o
o
o

Bloat / VACUUM
Indekseerimine
Wraparound
Statistika
Monitooring

o Süsteemikataloogid
o Logifailid
o Välised tööriistad
Serveri laiendused (extensionid)

LISAINFO

Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil
põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1727.
Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni nädal enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või
tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 3 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%.
Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame etteantud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud
kulutusi (ostetud õppematerjale jms.). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel
õppetasu ei tagastata.
IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.

