
 

 

 
Günümüzde yoğun bir şekilde bilgi işlem, veriler ve uygulamalar ile dolu bir şekilde yaşıyoruz. 
Birçoğumu bu sistemlerin farkında bile değilken, sizlere sunulan inanılmaz sistemlerin altında çok farklı 
ve özel bilişim sistemleri yer alıyor. Bu sistemler içinde özellikle veri tabanları, çalışma tipleri ve 
özellikleri ile en vazgeçilmez alanları oluşturmaktalar. Bu neden ile de gelişen teknolojiler, veri 
depolama sistemlerinin de daha hızlı ve farklı ilerlemesine neden oluyor. Sizler de bu özel sistem içinde 
bulunuyor, kullanıyor ya da olmayı planlıyorsanız Administering MS SQL Server 2012 
Databases eğitimi sizlere çok farklı bir ufuk açabilir. Bu sistem içinde olduğunuzda A dan Z ye kadar 
her türlü işlemler hakkında bilgiye sahip olmanız gerekecektir. Bu özelliler dikkate alındığında, en doğru 
şekilde kendinizi geliştirmeniz ve eksikliklerinizi giderebilmeniz adına bu eğitimleri almanız 
gerekmektedir. 
Oldukça yoğun bir şekilde kullanılan SQL Server 2012 Databases sistemleri, birçok bilginin uygun 
şekilde depolanmasına izin verdiğinden dolayı, güncelliğini de korumaktadır. Bu eğitim sayesinde giriş, 
genel bakıştan, tüm verilerin ne şekilde elinizde şekillendireceğinizi sizler de öğreneceksiniz oldukça 
güncel bir sistem içinde veri depolamanın en önemli unsuru olan MS SQL, uzun yıllar boyunca da 
varlığını gelişerek sürdürecektir. Veri depoları ve yapılandırılması hakkında en geniş kapsamlı işlemler 
için Administering MS SQL Server 2012 Databases eğitimi alınması önerilmektedir. Bu şekilde 
işlemleri daha bilinçli, hızlı ve doğru bir şekilde yapılandırabilirsiniz. Alanında uzman olan kurumumuz 
sizlere farklı bir şekilde eşlik ederek, kat edeceğiniz yolda en uygun çözüm ortağınız olacaktır. Tüm 
verileri ve bilgileri en ideal şekilde sizler de bizimle öğrenebilirsiniz. Verilerin girişi, korunması, 
yedeklenmesi ve düzenlemesi adına yapılabilecek tüm işlemler en ince ayrıntılar ile sizlere 
öğretilecektir. 
Verilerin içe ve dışa aktarılması, bu işlemlerde yapılan en büyük hatalar da eğitimlerin birer parçasıdır. 
Bu neden ile alınacak olan tedbirleri en baştan alarak, farklı bir şekilde işlemlerinizi yapmaya 
başlayabilirsiniz. En etkin şekilde karşımıza gelecek olan bu sistemler, güncel ve anlaşılır bir şekilde 
eğitimlerin esaslarını oluşturmaktadır. Bir diğer açıdan bakıldığında bir database üzerinde 
çalışıyorsanız ilk yapılması gereken konu, dataların korunması olacaktır. Administering MS SQL 
Server 2012 Databases eğitimi ile en uygun şekilde bu işlemler hakkında da en güncel bilgileri 
alabilirsiniz. Sizlere sunulacak bu eğitim, iyi bir MS SQL Server yöneticisi ve kullanıcısı olmanızı 
sağlayacak şekilde planlanarak, uygulanmaktadır. Eğitmenlerin konuya hakimiyeti, sizin seviyenize 
indirgenecek olan işlemler ve artan şekilde kafanızda ki soruların en detaylı şekilde aydınlatılması, 
eğitimlerin en keyifli şekli almasına olanak sağlıyor. Bu şekilde sizler de çok farklı ve ideal seçenekler 
elde ederek, hayatınıza özel bir uzmanlık katabilirsiniz. Daha detaylı bilgiler almak adına destek talep 
edebilirsiniz. 
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İçerik 
 
Module 1: Introduction to SQL Server 2012 and its Toolset 

Module 2: Preparing Systems for SQL Server 2012 

Module 3: Installing and Configuring SQL Server 2012 

Module 4: Working with Databases 

Module 5: Understanding SQL Server 2012 Recovery Models 

Module 6: Backup of SQL Server 2012 Databases 

Module 7: Restoring SQL Server 2012 Databases 

Module 8: Importing and Exporting Data 

Module 9: Authenticating and Authorizing Users 

Module 10: Assigning Server and Database Roles 

Module 11: Authorizing Users to Access Resources 

Module 12: Auditing SQL Server Environments 

Module 13: Automating SQL Server 2012 Management 

Module 14: Configuring Security for SQL Server Agent 



 

 

 

Module 15: Monitoring SQL Server 2012 with Alerts and Notifications 

Module 16: Performing Ongoing Database Maintenance 

Module 17: Tracing Access to SQL Server 2012 

Module 18: Monitoring SQL Server 2012 

Module 19: Managing Multiple Servers 

Module 20: Troubleshooting Common SQL Server 2012 Administrative Issues 

 


