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เกี่ยวกับหลักสูตร RMAN ของเรา
Oracle Database : Master Backup&Recovery With RMAN
เป็ นเพียงสวนหนึ่งของ #DBA แตเราแยกออกมาเป็ นหลักสูตร RMAN โดยเฉพาะ เราสอนใน Detail มากกวา
เพราะแยกเป็ นบท ไมใชแคสวนหนึ่งของหลักสูตรอ่ น
ื  เนื้อหาเป็ น CommandLine ลวน แมแตหลักสูตรของ Oracle
University ยังใชแบบ Enterprise Manager และที่สําคัญ เราสอนเขียน #cript บน platform ตางๆ เพื่อทํางาน
อัตโนมัติ
ประโยชนที่จะไดจากหลักสูตรนี้

ผูเขาอบรมจะมีความเขาใจหลักการสํารองขอมูลและกูคืนฐานขอมูลใหเหมาะสมในสถานการณตางๆ ดวยคําสัง่
Recovery Manager (RMAN) ของ Oracle Database ไดเรียนรูวิธีการตงั ้ คาพารามิเตอร ลงมือปฏิบัติสํารองขอ
มูล และเรียกคืนขอมูล ทัง้ แบบ จาก Hard Disk และ Tape Backup , เทคนิค สํารองฐานขอมูลทงั ้ กอน กับ สํารอง
แคบางสวน , กูคืนขอมูลทงั ้ แบบสมบูรณ และถอยหลังฐานขอมูลยอนเวลากลับ , เทคนิคการเรียกคืนฐานขอมูลลง
Hard Disk ชุดใหม กรณี Hard Disk ชุดเดิมเสีย
ผูเขาอบรมจะไดเรียนการเขียน RMAN เป็ น script บน platform ตางๆ เพื่อทํางานอัตโนมัติ หลักสูตรนี้จะใชคําสัง่
แบบ command line ทัง้ หมด ไมใช enterprise manager เนื่องจากหลายองคกรไมไดใช enterprise manager ,
หรือจําเป็ นตองเขียน Script เพื่อตงั ้ เวลาในการสํารองขอมูลและเรียกคืนขอมูลโดยอัตโนมัติ รวมถึงเวลาใช
software tape backup จําเป็ นตองเขียน script RMAN เทานัน
้  ไมสามารถใช enterprise manager ชวยได
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
• Database Administrator (DBA)
• SAP Implementer
• System Engineer
• ผูที่ตองการพัฒนาระบบดวย Oracle Database
หลักสูตรที่ควรเรียนกอนหลักสูตรนี้
• Oracle Database Administrator (DBA)
ตารางอบรมแบบ Public ประจําปี  2563 ดังนี้
March 17 – 20
May 21 – 26
July 21 – 24
September 15 – 18
December 24 – 27
During 4 Days
Price / Person 25,000 Baht / Person
——————————————————
รายละเอียดเพิ่มเติม
1.Thailand Training Center เปิ ดอบรมตงั ้ แต 1 ทานข้ น
ึ ไป
2.หลักสูตรอบรม Oracle มีเวอรชน
ั ่ 11g , 12c , 18c ผูอบรมสามารถเลือกไดตามตองการ
3.ในกรณีผูอบรมไมสามารถเขาอบรมตามตาราง Training 2020 ได ทานสามารถเลือกวันที่ทานสะดวกไดตามตอง
การ
4.ผูผานการอบรมจะไดรับใบรับรองจาก Thailand Training Center ทุกทาน

5.ผูเขาอบรมตองนํา Computer มาเพื่อใชในการอบรม
6.ราคานี้รวมหองอบรม และ Coffee Break สําหรับผูอบรมทุกทาน
ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ
คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
ID Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
http://www.thailandtrainingcenter.net
#Oracle #Database #DBA #Admin #Tuning #Unix #Backup #Recovery #PL #SQL #RMAN
#Training #TrainingOracle #TrainingOracleDatabase #Oracle11g
#Oracle12c #KnowOracle #Administration #Administrator #OracleLinux #Oraclelinux7
#SystemAdministration #enterprise #LinuxAdministratorforBeginner
#UnixAdministratorforBeginner #RMAN11g #RMAN12c #RMAN18c

