Using
Databases

Η ενότητα Using Databases (Βάσεις Δεδομένων)
σας επιτρέπει να κατανοείτε κάποιες από τις
βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και να
είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε σχετικές
εφαρμογές.

Με αφορά το Using
Databases;

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα
Using Databases;

Οι γνώσεις που θα λάβετε περιλαμβάνουν τη δημιουργία και
την τροποποίηση πινάκων, ερωτημάτων, τύπων και
αναφορών και την προετοιμασία αποτελεσμάτων έτοιμων
προς διακίνηση, καθώς και την ανάκτηση και τον χειρισμό
πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση
ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης.

• Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για την
οργάνωση και τη λειτουργία μιας βάσης δεδομένων.
• Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική
χρήση εφαρμογών βάσεων δεδομένων.

Η ενότητα Using Databases απευθύνεται στο σύνολο όσων
εργάζονται σε περιβάλλον γραφείου και χρησιμοποιούν τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους για δουλειά ή στην
καθημερινότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Κατανοώ τι είναι μία βάση δεδομένων και πώς είναι
οργανωμένη.

• Δημιουργώ μία φόρμα για την εισαγωγή, τροποποίηση και
διαγραφή εγγραφών και δεδομένων από τις εγγραφές.

• Δημιουργώ μια απλή βάση δεδομένων και να προβάλλω
τα δεδομένα της βάσης με διάφορες μεθόδους.

• Δημιουργώ συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και να
προετοιμάζω περιεχόμενο προς εκτύπωση ή προς
ηλεκτρονική διάθεση.

• Δημιουργώ έναν πίνακα, να ορίζω και να τροποποιώ
πεδία και να δημιουργώ σχέσεις μεταξύ πινάκων, να
εισάγω και να επεξεργάζομαι δεδομένα σε έναν πίνακα.
• Χρησιμοποιώ φίλτρα και ερωτήματα για να μπορώ να
ανακτώ συγκεκριμένες πληροφορίες από μία βάση
δεδομένων.

Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Advanced Database
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων

• Βασικές Έννοιες
• Οργάνωση Βάσεων Δεδομένων
• Σχέσεις

Χρήση της Εφαρμογής

• Εργασία με Βάσεις Δεδομένων
• Συνήθεις Εργασίες

Πίνακες

• Εγγραφές
• Σχεδίαση
• Σχέσεις

Ανάκτηση Πληροφοριών

• Κύριες Λειτουργίες
• Ερωτήματα

Φόρμες

• Χρήση Φόρμας

Αποτελέσματα

• Εκθέσεις/Αναφορές, Εξαγωγή Δεδομένων
• Εκτύπωση

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

