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 SQL - Structured Query Languageפיתוח בשפת 
 שעות לימוד 24

 תיאור הקורס:

עסקיות אשר מובילות להחלטות על תובנות להגיע ל: אנשים מחפשים נתונים כדי והמידע נתוניםהאנחנו חיים בעולם 
שות במסדי נתונים חברות רבות משתמ, וכן שפע של קטגוריות אחרות. מכירות, מערכות ארגוניותאסטרטגיה, שיווק, 

הופכת להיות סדטנדרט בתחומים שונים כגון  SQLכמאגרי מידע, שהם הלב של כל ארגון. הדרישה לידע בשפת 
פיתוח, תשתיות, נתונים ועוד, בשל שימוש רב במסדי נתונים ואינטגרציה עם מסדי נתונים עבור כל מערכת קיימת 

 בארגון. 

לטיפול ועיבוד מידע שנמצא בבסיס נתונים הארגוני. באמצעות כלים  הינה להכיר SQLבשפת מטרת הקורס פיתוח 
, לייצר טבלאות וגם לבצע השפה אנחנו יכולים לשלוף את הנתונים, או לתחקר את בסיס הנתונים, לעדכן את הנתונים

 בהן את השינויים הנדרשים. 

ומבנה, ונקנה הרגלי עבודה נכונים.  תהליכיםגים בסיסיים בעולם הנתונים ומאגרי המידע, שבמהלך הקורס נלמד מו
, פונקציות Select ,Where ,Order/Group Byבין היתר הקורס יעסוק בפקודות ופונקציות הנפוצות והנדרשות כגול 

-, וסוגיה השונים. כמובן שנלמד להשתמש בתתJoinסקאלריות. נלמד לשלב מידע ממספר טבלאות באמצעות 
ה השונים, נלמד פקודות שמאפשרות לעשות מניפולציות עם טבלאות נתונים עם שאלילתות או שאילתות משנה, וסוגי

 .  ,Insert, Update, Deleteפקודות כגון 

בסיום הקורס . קורס זה מספק ידע, כלים והבנה מעמיקה בעבודה עם השפה מול בסיסי נתונים, בשילוב תרגול רב
לבצע לעבוד איתן ו ליצור טבלאות ייחודיות, כמו גםהמשתתפים ידעו לכתוב שאילתות בסיסיות ומורכבות יותר, 

 בחירה, הוספה, עדכונים, מחיקה בטבלאות. 

 

 קהל יעד:

לא נדרש ידע ניתוח נתונים ועוד.מערכות המידע, מערכות ההפעלה, , תכנותונסיון ביועדים לבעלי ידע מ SQLקורס  
 .SQLמקדים בשפת 

 תכני הקורס:

 Setting up development environment  
o Introducing SQL server Management Studio 

 Querying Data Using T-SQL Language  
o Basic Concepts of Databases 
o SQL Server Data Types  
o Retrieving Data: SELECT Statement 
o Filtering Data: WHERE, Logical Operators and Expressions 
o Organizing Retrieved Data: ORDER BY, GROUP BY, TOP 
o Using System Supplied Scalar Functions 
o Multiple Table Access: JOINs 
o Using Simple Sub-Queries  
o Updating Data Using DML Statements: UPDATE, INSERT, DELETE 

 


