Advanced
Database

Η ενότητα Advanced Database του ECDL
παρέχει προχωρημένες δεξιότητες στη
δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων,
στην αξιοποίηση στο έπακρο του λογισμικού
και των δυνατοτήτων του, και στη λειτουργική
οργάνωση μεγάλου όγκου πληροφοριών.

Με αφορά το Advanced
Database;

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα
Advanced Database;

Οι σύγχρονες, αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καλούνται να
διαχειριστούν έναν τεράστιο και διαρκώς αυξανόμενο όγκο
πληροφοριών. Η οργάνωσή τους με τρόπο που επιτρέπει την
ανάλυση, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την παραγωγή
δευτερογενούς πληροφορίας είναι κρίσιμη.

• Επεξηγεί σε βάθος τη λογική που διέπει μια βάση
δεδομένων και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των
περιεχομένων της.

Η ενότητα Advanced Database προσφέρει προχωρημένες
γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική και ασφαλή
διαχείριση βάσεων δεδομένων, από τη δημιουργία τους ως
την καθημερινή χρήση τους και τη δημιουργία αναφορών.

• Επιτρέπει την παραγωγή και ανάκτηση υψηλής
ποιότητας επιχειρηματικής πληροφορίας.

• Προσφέρει δεξιότητες για τη γρήγορη κι αποτελεσματική
χρήση του λογισμικού βάσεων δεδομένων.

• Ενισχύει την παραγωγικότητα με τη χρήση αυτοματισμών
και διασυνδέσεων για την εισαγωγή κι εξαγωγή
δεδομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Κατανοώ τις βασικές αρχές της δημιουργίας και χρήσης
μιας βάσης δεδομένων.
• Δημιουργώ μια σχεσιακή βάση δεδομένων
χρησιμοποιώντας πίνακες και σχέσεις.
• Σχεδιάζω και να χρησιμοποιώ ερωτήματα για τη
δημιουργία ενός πίνακα.
• Προσθέτω, να διαγράφω και να τροποποιώ δεδομένα
ενός πίνακα.

• Χρησιμοποιώ στοιχεία ελέγχου και δευτερεύουσες
φόρμες για την καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητα
της βάσης δεδομένων.
• Βελτιώνω την εμφάνιση και την εκτέλεση αναφορών κι
εκθέσεων.
• Δουλεύω πιο παραγωγικά, αξιοποιώντας μακροεντολές,
λειτουργίες σύνδεσης, εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων.

• Χρησιμοποιώ χαρακτήρες μπαλαντέρ (wildcards),
παραμέτρους και υπολογισμούς.

Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Advanced Database
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Έννοιες βάσεων δεδομένων

• Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και χρήση

Πίνακες και σχέσεις

• Πεδία και στήλες
• Σχέσεις και σύνδεσμοι

Ερωτήματα

• Τύποι ερωτημάτων
• Βελτίωση ενός ερωτήματος

Φόρμες

• Στοιχεία ελέγχου

Εκθέσεις κι αναφορές

• Στοιχεία ελέγχου
• Παρουσίαση

Βελτίωση παραγωγικότητας

• Σύνδεση και εισαγωγή
• Αυτοματισμός

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη
και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί εξετάσεις σε 200
χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, και δίνει τη δυνατότητα
σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.
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Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά σας,
επισκεφθείτε το ecdl.gr

