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Opis 

Szkolenie PostgreSQL dla administratorów przeznaczone jest dla osób chcących nabyć wiedzę z zakresu 

zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem 

w PostgreSQL. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych oraz 

zarządzanie serwerem PostgreSQL. Ponadto ważna korzyścią uzyskaną na szkolenie będzie umiejętność 

tworzenia kopii zapasowych I odtwarzania bazy po awarii. 

Czego Cię nauczymy 

Konfiguracja serwera Kopie zapasowe i odtwarzanie  

Na szkoleniu poznasz niezbędne aspekty 

konfiguracji i utrzymania serwera 

PostgreSQL. Dowiesz się w jaki sposób 

wdrażać oprogramowanie, konfigurować 

mechanizmy bezpieczeństwa, sporządzać 

kopie zapasowe odtwarzać bazy danych po 

awarii i wiele innych. 

 

Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie 

danych po awarii to najczęstsze zadania 

administratora baz danych. Na szkoleniu 

trener wprowadzi Cię w te zagadnienia oraz 

przedstawi najlepsze praktyki w pracy 

z kopiami bezpieczeństwa oraz 

przywracaniem danych po awarii. 
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Program szkolenia 

1. Wprowadzenie do PostgreSQL 

• Środowisko programistyczne 

• Wprowadzenie do pgAdmin 

• Dostosowywanie środowiska 

programistycznego 

• Przydatne ustawienia  

2. Informacje o serwerze i rozmiarach 

obiektów 

• Przełączniki środowiska 

• Obiekty bazy 

• Rozmiary tabel i indeksów 

• Widoki systemowe 

• Szacowanie rozmiarów 

• Mechanizm Toast 

• Modyfikacja parametrów serwera 

3. Parametry i konfiguracja 

• Weryfikacja parametrów 

• Parametry sesyjne i transakcyjne 

• Plik konfiguracyjny 

• Przeładowanie pliku konfiguracyjnego 

• Parametry dla baz danych 

• Parametry dla ról 

4. Startowanie i zatrzymywanie 

serwera 

• Startowanie serwera 

• Zatrzymywanie serwera 

• Różne tryby zatrzymywania 

• Checkpoint 

5. Użytkownicy i role 

• Role, a użytkownicy 

• Tworzenie i zarządzanie rolami 

• Role z logowaniem i bez 

• Blokowanie połączeń dla ról 

• Tworzenie i zarządzanie użytkownikami 

• Monitorowanie użytkowników 

• Rozłączanie użytkowników 

• Przyznawanie i weryfikacja uprawnień 

6. Praca ze schematami 

• Stosowanie wielu schematów 

• Schemat bieżący 

• Tworzenie schematów 

• Schemat public i inne - różnice 

• Tworzenie obiektów w wybranym 

schemacie 

• Listowania obiektów w schematach 

7. Konfiguracja i wydajność 

• Najistotniejsze parametry 

• Tryby restartowania bazy 

• Procesy startowane przez PostgreSQL 

• Gwarantowanie spójności danych 

• Polecenie Copy 

• PgLoader  

• Monitorowanie operacji na bazie 

• Parametry konfiguracyjne 

• Zabijanie sesji 

• Limit czasu 

• Vacuum 

• Analyze 

8. Kopie zapasowe i odtwarzanie 

danych w PostgreSQL 

• Rodzaje kopii zapasowych 

• Tryby tworzenia kopii logicznych 

• Kopie baz i elementów baz 

• Odtwarzanie baz danych 

• Odtwarzanie obiektów bazy danych 
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Czas trwania 
3 dni | 24 godziny zajęć 

Certyfikat 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose Sp. z o.o. 

Cena szkolenia 
1 990 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

14 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 

 


