
STRUCTURED QUERY LANGUAGE(SQL)

CURSURI POSTGRESQL, MYSQL,
MICROSOFT SQL SERVER, 

ACCESS, ORACLE, DB

Durata: 3 zile x 8 ore/zi
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Trăim într-o lume bazată pe date: oamenii caută prin date pentru a găsi
informații relevante pentru business. 

Există o mulțime de companii care utilizează baze de date relaționale
mari, ceea ce face ca o înțelegere de bază a SQL să �e o mare abilitate,
utilizabilă nu numai pentru cei ce lucreaza in domeniul IT, ci pentru
aproape toată lumea.

În acest curs, veți învăța cum să comunicați cu bazele de date relaționale
prin limbajul Structured Query Language (SQL). Veți învăța cum să
manipulați datele și să creați interogari din mai multe tabele conectate
intre ele.

A�ați cum puteți utiliza SQL rapid și e�cient cu acest curs! 

Veți învăța cum să citiți și să scrieți interogări complexe într-o bază de
date folosind unul dintre cele mai in voga limbaje: SQL. Aceste abilități
sunt aplicabile oricărei baze de date SQL majore, cum ar � PostgreSQL,
MySQL, Microsoft SQL Server, Accesst, Oracle, DB2 și altele.
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DE CE SĂ ÎNVATATI SQL?
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Învățarea SQL este una dintre cele mai rapide modalități de a vă
îmbunătăți perspectivele legate de carieră, deoarece este una dintre cele
mai solicitate abilități din domeniul tehnologiei informatiei.

Va rugam sa retineti ca SQL nu este implementat IDENTIC de catre
producatorii de baze de date. De aceea inainte de a comanda acest curs
este necesar sa va interesati in cadrul companiei dvs. ce SGBD se
foloseste, pentru a adapta curicula si exemplele de la curs cu
serverul/baza de date respectiv(a).

Putem sustine cursul SQL pentru utilizatorii de business, pentru
urmatoarele SGBD-uri consacrate: PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL
Server, Access, Oracle, DB2.
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INTRODUCERE IN INTEROGARILE SQL MODUL 1

FOLOSIREA FUNCTIILOR SQL INCORPORATEMODUL 2

GRUPAREA SI AGREGAREA DATELOR MODUL 3

INTEROGAREA TABELELOR MULTIPLE MODUL 4

INSTRUCTIUNI DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE) MODUL 5

FOLOSIREA SUBCERERILORMODUL 6

LUCRUL CU VEDERI MODUL 7

CREAREA FUNCTIILOR SI PROCEDURILOR STOCATE MODUL 8

*programa de curs se poate personaliza la cererea clientului
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Cursurile mele sunt destinate exclusiv celor care folosesc Excel ca
instrument de lucru si doresc sa devina (si) mai buni.

Sunt trainer Microsoft, certi�cat international, detinator al titlului
"Microsoft Excel MVP (Most Valuable Professional)". Am peste 20 ani de
experienta in implementarea de proiecte de instruire IT.

Istoricul meu formal: Absolvent al Facultatii de Matematica din cadrul
Universitatii din Bucuresti.

Mai multe despre mine aici.

Pe langa provocarea de a rezolva cele mai di�cile probleme in Excel si
dependenta de invatarea continua a noutatilor in domeniu, pasiunea mea
ramane insa impartasirea a tot ceea ce stiu, cu voi, cei pasionati de Excel.
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INSTRUCTORUL TAU: BOGDAN TARLA (MVP EXCEL PENTRU ROMANIA )

https://www.drexcel.ro/



