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 های این آموزش سرفصل
 
 تومان(   ۳۲،۰۰۰)به ارزش  2آموزش کوئری نویسی سطح  -۱

 .باشددقیقه( می  ۶ساعت و  ۳درس ) 24این بخش شامل 

بصورت کامال کاربردی و پروژه محور با بانک اطالعاتی فروشگاه  Grouping و Join در سطح دوم ما در مورد
است. این بانک اطالعاتی، اطالعات فروش مربوط   NikAmoozShopآشنا خواهیم شد. نام این بانک اطالعاتی 
 .به یک فروشگاه را در خود ذخیره می کند

طالعاتی آشنا شویم، که روی نسخه  روی این بانک ا T-SQL ما در این دوره قصد داریم که با ساختار دستورات
 .قابل اجرا هستند SQL Server ۲۰۱۴و   ۲۰۱۲و   ۲۰۰۸های 

 هابندی دادهبندی و گروهدسته •
 Null بندی و مقادیر توابع گروه •
 بندی با توابع گروه Where ترکیب •
 بندی در توابع گروه Distinct استفاده از •
 Group By بررسی •
 (های تکمیلیمثال ) Group By بررسی •
 بندی چند سطحیگروه •
 Group By All استفاده از •
 Group By در Having استفاده از •
 Group By در Rollup استفاده از •
 Group By در Cube استفاده از •
 Group By با استفاده از Pivot Table ساخت •
 Grouping Set ها با استفاده ازبندی دادهگروه •
 ع آن و انوا  Join بررسی مفهوم •
 Cross Join بررسی •
 Inner Join بررسی •
 با کلیدهای چند بخشی  Inner Join بررسی •
 مابین چندین جدول  Inner Join بررسی •
 Self Join بررسی •
 Join و Group By ترکیب •
 Outer Join بررسی مفهوم •
 Right Outer Join بررسی مفهوم •
 Left Outer Join بررسی مفهوم •
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 Full Outer Join بررسی مفهوه •

 تومان(  ۲۹،۰۰۰دوره آنالین: تحلیل و طراحی بانک اطالعاتی سیستم فروشگاهی )به ارزش  -۲
 های یک سیستم را در ابتدای کار استخراج کنیم و آنها را تبدیل به جداول کنیم؟ چگونه موجودیت –
آنها   SQL Server کنیم و درسیستم خرید و فروش شامل چه موجودیت هایی است؟ چگونه جداول را نرمال   –

 را ایجاد کنیم؟
هایی در سیستم خرید و فروش استفاده کنیم؟ همچنین گزارشات منطقه ای را بر Data Type از چه نوع –

 چگونه استخراج کنیم؟  GIS اساس مباحث
 نحوه نگهداری تاریخچه تغییرات اطالعات در سیستم خرید و فروش باید به چه شکلی باشد؟ –
را می توان بصورت سیستمی کنترل کرد، این کار   SQL Server دانید نحوه نگهداری بانک اطالعاتی دری آیا م –

 به چه شکل امکان پذیر است؟ 

 :خواهیم سیستم خرید و فروش فروشگاهی داشته باشیم که امکانات زیر را داشته باشدمی 

 فاکتور فروش، فاکتور خرید، گزارشات نگهداری اطالعات اشخاص و استفاده از آن در قسمت های  •
 نگهداری اطالعات کاالهای فروشگاه به تفکیک واحدهای کاالیی •
 صدور فاکتور فروش و فاکتور خرید •
 SQL Server در GIS استخراج گزارشات منطقه ای با استفاده از •
 در برنامه  Data نگهداری تاریخچه تغییرات  •
 و میانگین را پوشش دهد  FIFO – LIFO مباحث مربوط به قیمت گذاری اعم از  •
 سیستم سطح دسترسی برای کاربران را نیز مشخص گردد  •
 نگهداری اصولی از بانک اطالعاتی سیستم •
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 دقیقه( آموزش است ۳۰ساعت و  ۳ساعت ) ۳جلسه بیش از  12این بخش شامل 

 تعریف سیستم خرید فروش و مروری بر اهداف سیستم  •
 های پایه و عملیاتی واژه نامه چیست؟ شناسایی موجودیت •
 تعریف اصولی جداول، تعریف جدول کاال و نرمال کردن آن •
 ساخت جدول اشخاص و نرمالسازی آن  •
 FK و PK مباحث مربوط به •
 (Master/Detials) بررسی موجودیت فاکتور فروش و نرمال کردن آن •
 (میانگین- FIFO – LIFO) نحوه قیمت گذاری •
 اساس نقشه ایران نحوه ایجاد گزارشات منطقه ای بر  •
 ها و استفاده از آنها در برنامه هایمان  ORM مباحث مربوط به •
 در سیستم خرید و فروش و همچنین سطح دسترسی Data نگهداری تاریخچه تغییرات  •
 صورتحساب و…( –موجودی  –گزارشات سیستم خرید و فروش )کاردکس  •
 نگهداری اصولی از بانک اطالعاتی  •
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 دوره آموزشی چه کسانی هستند؟مدرسین این 

گذار و مدیرعامل نیک آموز[ فرید طاهری ]بنیان   

 مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات نیک آموز 
گذار وب سایت نیک آموز بنیان   
پرداز محصوالت آموزشی ایده  

های تدریس نوین و جذاب به مدرسین آموزش سبک   
 متخصص دیجیتال مارکتینگ 

نویس سی شارپ وبرنامه   SQL Server 
های مالی و اداری گر سیستم طراح و تحلیل   

 مشاور کسب و کارهای اینترنتی 

 

] مسعود طاهری  ایمدرس و متخصص حرفه   SQL Server] 

 مدیر واحد بانک اطالعاتی و هوش تجاری شرکت نیک آموز 
 رئیس واحد دیتابیس شرکت پرداخت نوین سداد )وابسته به بانک ملی( 

و طراحی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کارشناس ارشد تحلیل  
(PECco). 

 .در شرکت مهندسی رایورز SQL Server مشاور
 در نیک آموز  SQL Server 2017 Performance & Tuning مدرس دوره

 High Availability with SQL Server 2017 مدرس دوره
 مدرس دوره هوش تجاری در نیک آموز 

های بزرگ های و ارگان ازمان های متعدد برای سبرگزاری دوره   
ها و  های تخصصی بانک اطالعاتی و هوش تجاری برای سازمان انجام پروژه 

 نهادهای بزرگ 
 و مباحث پیشرفته بانک اطالعاتی  SQL Server متخصص، مدرس و مشاور

 


