
 

 

 

SQL Server 2019 Database Implementation 

 

  SQL :   دوره آموزش   خالصه 

SQL یاداده رابطه  گاهیپا  تیریمد  ستم یس  کی (RDBMS) و به بازار   افته یتوسعه  کروسافتیاست که توسط ما

مورد   یهاداده  یابیو باز ره یذخ SQL Server یاصل  فهیداده، وظ  گاهیسرور پا ک یاست. به عنوان شدهعرضه

 .است گرید ی کاربرد یهااستفاده توسط برنامه 

. دوره  د یقراردار  یمناسب  یدر جا د،یهست SQL تسلط بر زبان ی و کارآمد برا  عی آسان، سر ی به دنبال راه اگر

 .است ی متعدد یعمل  یهاتیاست و شامل فعال  یسماتک کاربرد  SQL آموزش 

 

 :  SQL دوره آموزش   مدت 

 ساعت  52

 

 :  SQL دوره آموزش   نیاز پیش 

  داده گاهیپا میبا مفاه ییآشنا

 

 :  SQL دوره آموزش   ی ها مخاطب 

از   یکید و حداقل به سروکار دارن SQL Server با یهستند که به نحو یکسان SQL دوره آموزش  یهامخاطب

 :ازدارند ین ر یز یهاانواع تخصص 

 (Administration) یسرپرست •    

 (Developing) یسیبرنامه نو •    



 
 (BI Intelligence) کسب وکار یهوشمند  •    

 

 :  SQL دوره آموزش   اهداف 

 :دانشجوها قادر خواهندبود SQL دوره آموزش   یانتها در

 .را نصب کنند  SQL Server نرم افزار •    

 .کنند   فی را توص SQL Server Database Engine یاصل یهات یامکانات و قابل •    

 .گروه، ...( ایجاد نمایند   لیفا ل، یوابسته به آن را )فا  یپایگاه داده و اجزا •    

 .دهند  ح یرا توض (Data Types) موجود یهااز انواع داده  ک یرتفاوت و کاربرد ه •    

 .ند ینما جاد یالزم را ا یهاجدول •    

  ی بررس  (Costraint) هاتی و با استفاده از انواع محدود (Declarative) یها را به روش اعالنداده  یدرست •    

 .ند یو کنترل نما

 :از جمله  سند،یرا بنو (Data Manipulation Language) انواع دستورات کار با داده •    

o وند یکار با چند جدول و استفاده از انواع پ (Join) 

o  تودرتو یوجوهاپرس (Nested Queries) 

o  عی و تجم ی بند  گروه (Grouping and Aggregation) 

o یبند و صفحه  یسازرتب م (Sorting and Paging) 

o  یبند و پنجره   یدهرتبه (Ranking and Windowing) 

o  یجدول یهاچرخش داده (Pivot) 

o مجموعه )اجتماع، اشتراک، تفاضل(  یچند دستور با استفاده ازعملگرها بیترک 

o  یبازگشت یوجوهاپرس (Recursive, CTE) 

o نشانگر (Cursor) 

)شرط، حلقه، ...( به    یکنترل یساختارها یسازاده یپ یرا برا  (Scripting) یسینوشتارنو یلیدستورات تکم •    

 .کار ببرند 

 .استفاده کنند  یدرستبه  (Error Handling) کنترل خطا یهااز روش  •    



 
 .ند یمناسب از آن استفاده نما یه و یداده و به ش  حی مفهوم تراکنش را توض •    

 .کنترل کنند  (Locking) همزمان را با استفاده از روش درست قفل یهاو تراکنش  اتی عمل •    

 (Trigger) و چکانه (Stored Procedure) شدهرهی، روال ذخ(Function) ، تابع(View) د یبتوانند د •    

 .کاربرند مناسب خودش به  ینوشته و هرکدام را در جا

 Index ند ینما جادیا. 

 

 :  SQLسرفصل دوره آموزش  

 

• Introduction to Microsoft SQL Server 2019 

• Set Upping Microsoft SQL Server 2019 

• Creating Database 

• File Groups and Partitioning 

• Creating Tables and Declarative Constraints 

• Working with SQL Server 2019 Data Types 

• Introduction to T-SQL Querying 

• Writing Basic SELECT Statements 

• Querying Multiple Tables 

• Sorting and Filtering Data 

• Grouping and Aggregating Data 

• Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions 

• Using Subqueries 

• Using Derived Table 

• Using Conditional Processing 



 
• Using Set Operators 

• Using Table Expressions 

• Pivoting and Grouping Sets 

• Using DML to Modify Data 

• Using Temp Tables 

• Defining an Index 

• Designing an Index 

• Using Built-In Functions 

• Using Views 

• Executing Stored Procedures 

• Triggers 

• Programming with T-SQL 

• Implementing Transactions 

• Implementing Error Handling 

• Cursor 


