NSTDA Academy
DBM037 : PostgreSQL Administration
หล ักการและเหตุผล :
ปั จจุบน
ั ระบบฐานข ้อมูลทีใ่ ช ้อยูใ่ นท ้องตลาดมีหลากหลายผู ้พัฒนา PostgreSQL ถือว่าเป็ นหนึง่ ในผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ี
ผู ้นิยมใช ้กันจานวนมาก ซึง่ ในหลักสูตรนีจ
้ ะอบรมให ้ผู ้ใช ้ และผู ้บริหารระบบมีความเข ้าใจ สามารถบริหารงาน เฝ้ าดู เรพ
พลิเคต และดูแลฐานข ้อมูล PostgreSQL ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ว ัตถุประสงค์ :
 เรียนรู ้เกีย
่ วกับฐานข ้อมูล และการตรวจสอบฐานข ้อมูล
 เรียนรู ้วิธก
ี ารตรวจสอบปั ญหาคอขวด และทาให ้ระบบฐานข ้อมูลมีประสิทธิภาพทีด
่ เี ยีย
่ มเพือ
่ บริการผู ้ใช ้
 เรียนรู ้วิธก
ี ารสร ้างระบบฐานข ้อมูลไหว ้หลายแหล่ง และสารองระบบได ้ง่ายและรวดเร็ว
 เพือ
่ ให ้กาหนดค่า PostgreSQL อย่างเหมาะสมเพือ
่ ให ้ระบบมีประสิทธิภาพสูง
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 ความเข ้าใจเกีย
่ วกับฐานข ้อมูล
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง/เกีย
่ วเนือ
่ ง:
 การบริหารงานฐานข ้อมูล MySQL
้ หาการอบรม :
เนือ
บทที่ 1
บทที่ 2






บทที่ 3







บทที่ 4







บทที่ 5



บทที่ 6





ภาพรวมเกีย
่ วกับ PostgreSQL
การติดตัง้ PostgreSQL
การติดตัง้ PostgreSQL บนระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Linux
ปฏิบต
ั ก
ิ ารติดตัง้ PostgreSQL 9.4
การติดตัง้ PostgreSQL บน Windows
ความเข ้าใจเกีย
่ วกับผู ้ใช ้งานกับฐานข ้อมูล
ความเข ้าใจเกีย
่ วกับค่าไฟล์กาหนดของ PostgreSQL
Install pgAdmin GUI Application
การบริหารงาน PostgreSQL ด ้วย pgadminIII
การติดต่อเข ้าใช ้งาน pgAdminIII
การควบคุมเครือ
่ งแม่ขา่ ย
การสร ้างฐานข ้อมูล และ TableSpace
รู ้จัก และการสร ้างออปเจคในฐานข ้อมูล
การระบุบทบาทโดยใช ้ pgsql และการมอบหมายสิทธิ์
การบริหารงานค่ากาหนดต่างๆภายในตารางข ้อมูล
การใช ้งาน Query Tools
การใช ้งาน PostgreSQL พืน
้ ฐานด ้วย psql กับ SQL
PostgreSQL-Client Application (psql)
การจัดการ Database พืน
้ ฐาน
การจัดการ Table และ View
การจัดการ Roles
Data type
การ Import / Export data
เรียนรู ้การใช ้งาน T-SQL
การใช ้งาน Postgresql ขัน
้ สูง
PostgreSQL function
Partitioning table
Materialized view
การบารุงรักษาระบบ PostgreSQL
การสารองข ้อมูล (ฺBackup / Restore)
Database Maintenance
การติดตัง้ PgAgent
การรีเซตรหัสผ่าน ROOT/POSTGRES สาหรับ POSTGRESQL
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NSTDA Academy
ภาคผนวก ก การใช ้เครือ
่ งมือ phpPgAdmin
่ มโยง Excel เข ้าสู่ Postgresql
ภาคผนวก ข การเชือ
วิทยากร :
อาจารย์ขจร สินอภิรมย์สราญ
 วิทยากรประจาสถาบันวิทยาการ สวทช.
 Microsoft Certified Technology Specialist
 Microsoft Certified System Engineer: Security
 Microsoft Certified System Administration: Messaging
 Microsoft Certified Professional
 Microsoft Certified Trainer
 Microsoft Certified IT Professional
 Microsoft Certified Database Administration
 ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+
จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 3 วัน (18 ชัว่ โมง)
่ งเวลาฝึ กอบรม : 9.00 - 16.00 น.
ชว
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
เลขที่ 73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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