
 

 

 

Bilişim sektörünün her geçen gün artan önemi, farklı şekillerde karşımıza çıkan özel eğitimlere olan 
taleplerden de anlaşılmaktadır. Özellikle veri sağlama, düzenleme ve korunma gibi özel servislerin yazılım ve 
program uygulamaları, en etkin şekilde sizlerin de başarılı sonuçları elde etmenizi saplayacaktır. Her 
bakımdan sizlere özel çözümler sunan bu sistemler, etkin ve farklı bir şekilde veriler üzerinde istediğiniz 
işlemleri yapmanıza da olanak sağlayacaktır. Kurumumuzun gelen yoğun talepleri karşılamak üzere 
düzenlediği Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases eğitimi ise bunlardan birisidir. Özellikleri 
itibari ile daha güncel bir şekilde verilerin analiz edilmesi, farklı şekillerde işlemlere tabi tutulması, en özel 
biçimde beklentileri karşılaması gibi durumlar nedeni ile bu alanda ki güncellemelere de vakıf olmanızı 
sağlayacaktır. Yapılacak olan değerlendirmeler neticesinde, sizler de çok özel ve ilgi çekici sonuçları bu 
işlemler ile elde edebileceksiniz. Bir temelin de olması gereken bu eğitimlerimiz hakkında daha detaylı 
bilgileri bizden talep edebilirsiniz. 
SQL serverler üzerinde veri tabanlarının yaratılması, geliştirilmesi ve hali hazırda bulunan veri tabanları 
üzerine ilaveler yapılması için gerekli olan yazılımların, kişi tarafından uygulanmasına olanak tanıyan bu 
program, 2012 sürümü ile daha ileri bir boyuta taşınmıştır. Modüllere eklenen yeni yönetmeler ve kilitleme 
uygulamaları sayesinde daha sağlıklı verilerin oluşturulması da mümkün olacaktır. Bu neden ile Developing 
Microsoft SQL Server 2012 Databases eğitimi, kullanıcının hareket özgürlüğünü daha da ileri bir aşamaya 
götürecektir. Uzman kadromuz ile sizlere oldukça yalın ve uygun şekilde aktarılacak olan bu veriler ile sizler 
de gelişimlerinizi en uygun boyutta yaşayabilirsiniz ideal bir şekilde sunulan bu eğitimler, yeni versiyonun en 
özel komutlarını sizler için aktif halde sonuca getirecektir. En farklı şekilde artık verilerinizi güncel olarak 
şekillendirebileceksiniz. 
Veri tabanları ile çalışmanın önemi gün geçtik artıyor. Bilgi çağında elbette ki elde edilen verilerin korunması 
da oldukça ön plana çıkıyor. Kendi gereksinimleriniz ya da iş için bu tarz bir eğitim aldığınızda, çok rahat bir 
şekilde verilerinizi configüre edebilir, üzerlerinde başarılı bir çalımla yapabilir, en etkin sonuçları her şekilde 
elde edebilirsiniz. Kurumumuzca hazırlanmış olan Developing Microsoft SQL Server 2012 
Databases eğitimleri sayesinde, oldukça özel bilgilere anında ulaşacağınızdan da emin olabilirsiniz. En farklı 
biçimde yapılandırabileceğiniz veriler, her şekilde sizlerin de en uygun randıman alacağınız işlemler 
olacaktır. Bu farklı ve özel uygulamalar sayesinde verilere erişim, işlenme, kullanıcı ara yüzleri ve değişik 
şekillerde bunların saklanması önem arz etmektedir. Yazılımlar ile yapılandırılacak olan bu işlemler 
sayesinde sizler de en farklı sonuçları en aktif şekilde elde edebilirsiniz. Beklentilerinize en uygun şekilde 
sunulacak olan işlemler neticesinde, her bakımdan en güzel sonuçlar sizleri de bekleyecektir. Eğitimlerimizin 
detaylarını, modüllerini ve diğer ayrıntıları öğrenmek için bizler ile iletişime geçebilirsiniz. 

 
Eğitim Süresi: 5 Gün 
Course:10776A 
İçerik 
 
Module 1: Introduction to SQL Server 2012 and its Toolset 
Module 2: Working with Data Types 
Module 3: Designing and Implementing Tables 
Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints 
Module 5: Planning for SQL Server 2012 Indexing 
Module 6: Implementing Table Structures in SQL Server 2012 
Module 7: Reading SQL Server 2012 Execution Plans 
Module 8: Improving Performance through Nonclustered Indexes 
Module 9: Designing and Implementing Views 
Module 10: Designing and Implementing Stored Procedures 
Module 11: Merging Data and Passing Tables 
Module 12: Designing and Implementing User-Defined Functions 
Module 13: Creating Highly Concurrent SQL Server 2012 Applications 
Module 14: Handling Errors in T-SQL Code 
Module 15: Responding to Data Manipulation via Triggers 
Module 16: Implementing Managed Code in SQL Server 2012 
Module 17: Storing XML Data in SQL Server 2012 
Module 18: Querying XML Data in SQL Server 
Module 19: Working with SQL Server 2012 Spatial Data 
Module 20: Working with Full-Text Indexes and Queries 
 


