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Zarzadzanie zmianą za pomocą DB Change 
Manager® 

SZKOLENIE TECHNICZNE DLA PROGRAMISTÓW 

Cel szkolenia 

Dowiedz się w jaki sposób można zarządzać zmianami na 

serwerach SQL za pomocą Change Manager.  
 

 

Celem szkolenia jest dokładne zapoznanie uczestników z 
możliwościami zarządzania zmianami na serwerach SQL za 
pomocą narzędzia Change Manager oraz możliwościami 
zautomatyzowania kontroli zmian. 

  

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:  

 możliwości oferowanych przez Change Manager XE, 

 pracy w trybie zadaniowym, 

 wersjonowania oraz porównywania konfiguracji serwerów 
SQL, 

 wersjonowania oraz porównywania struktur baz danych, 

 porównywania danych pomiędzy różnymi bazami danych, 
a także pomiędzy serwerami SQL różnych producentów, 

 pracy zespołowej w kontekście zarządzania zmianą, 

 automatyzacji zadań i raportowania 

 

Dla kogo 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:  

 

 Administratorów i programistów baz danych 

 Osób odpowiedzialnych za wersjonowanie 

 Specjalistów bazodanowych, którzy chcą w łatwy sposób 
kontrolować zmiany w środowiskach produkcyjnych i 
testowych  

 

Wymagania wstępne 

 Znajomość języka SQL 

 Zalecana podstawowa 
znajomość serwerów SQL 

 

Warunki szkolenia 

Cena: 799 pln  

(+23% VAT) 

Czas trwania: 1 dzień 

Wykorzystywane 

narzędzia i platformy 

 Change Manager XE 

 InterBase, Firebird 

 SQL Server Express, 

 DBArtisan 

 SQL Server Management 
Studio 
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Plan szkolenia 

1. Metodyka działania Change Manager 

Praca oparta o zadania – Job’s 
Definiowanie źródeł danych. Pojęcie zadanie – Job. 
Konfigurowanie zadań. Sposoby uruchamiania zadań. 
Parametry zadań. 

System powiadomień 
Rodzaje systemów powiadomień. Powiadomienia e-mailem, 
poprzez ikony na pasku system tray oraz system plików. 
Kryteria powiadomień. 

2. Zarządzanie zmianami 

Konfiguracja serwerów 
Archiwizacja wersji. Tworzenie „żywych” standardów. 
Porównywanie konfiguracji serwerów SQL z wykorzystaniem 
serwerów „on-line”, wersji archiwalnych i standardów. Skrypty 
synchronizujące. 

Struktury danych 
Archiwizacja schematów. Porównywanie schematów danych z 
serwerów SQL oraz wersji archiwalnych. Skrypty 
synchronizujące. 

Dane 
Porównywanie danych z konfiguracją na poziomie baz danych, 
tabel, a także poszczególnych pól. Porównywanie danych 
pomiędzy serwerami SQL różnych producentów. Skrypty 
synchronizujące. 

3. Automatyzacja zadań 

Uruchamianie zadań z linii poleceń 
Konfiguracja zadań oraz kryteriów powiadamiania. 
Uruchomienia z linii poleceń.  

Raportowanie 
Konfiguracja szczegółowości raportów z wykonanych zadań. 
Konfiguracja kryteriów generowania raportów. 

  

Certyfikat 

Dyplom ukończenia szkolenia 
wydany przez firmę BSC 
Polska – autoryzowanego 
partnera szkoleniowego firmy 
Embarcadero. 

Forma szkolenia 

 Prezentacje 

 Dyskusje 

 Ćwiczenia realizowane 
przy stanowiskach 
komputerowych 
(samodzielne lub w 
grupach 2 osobowych) 

Materiały szkoleniowe 

 Wydruk prezentacji 
szkoleniowej 

 Materiały do ćwiczeń 

 Komplet materiałów 
biurowych 

Wielkość grupy 

Od 6 do 10 osób 


