Databázový analytik
Kompetenčný kurz Databázový analytik je určený všetkým záujemcom, ktorí si chcú nájsť uplatnenie na
trhu práce a naučiť sa pracovať s databázovými funkciami. V termíne je uvedený len začiatok kurzu, o
ďalších termínoch Vás budeme informovať.

POWERPIVOT
Zoznámenie sa s editorom pre modelovanie údajov

Model údajov
Načítavanie údajov do Modelu
Spracovanie a úprava dát databázymport z rôznych typov súborov
Prepájanie tabuliek a tvorba vzťahov

Alternatívy výstupov do Microsoft Excel z Modelu Údajov
Meradlá a tvorba výpočtových polí
Kľúčové ukazovatele výkonu
Hierachia a skupiny
Rýchle filtre

Práca s editorom Power Query
Import a načítavanie rôznych typov dátových súborov
Úprava a transformácia údajov
Dotazy
Správa stĺpcov a redukcia záznamov v načítaných databázach
Čistenie databáz
Transformácia údajov a práca s poľami typu: Text, Číslo, Dátum
Zlučovanie a pripájanie dotazov
Pravidlá pre prácu s jazykom M

Export údajov do Microsoft Excel
Načítanie dát priamo
Načítanie dát do Modelu údajov
Tvorba prepojení

JAZYK DAX
Syntax jazyka
Základné funkcie (SUM vs SUMX)
CALCULATE
RELATED a RELATEDTABLE
DISTINCTCOUNT
Praktické využitie ďalších DAX funkcií

Zoznámenie sa s prostredím MS SQL Server
Popis produktu MS SQL server
Architektúra MS SQL server
Edície MS SQL Server
Popis aplikácií, ktoré sú súčasťou produktu MS SQL Server
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Popis jednotlivých pojmov
Čo je to RDBMS
Relačná databáza
Tabuľka - záznamy, polia, dátové typy
Relácie medzi tabuľkami, pochopenie koncept relačného modelu a jeho výhody
T-SQL - dotaz

Inštalácia MS SQL Server
Príprava inštalácie MS Server
Vytvorenie jednotlivých účtov pre služby MS SQL Server
Plánovanie a test zdrojov pred inštaláciou
Inštalácia MS SQL Server

Nástroje pre prácu a konfiguráciu MS SQL Server
SQL Server Management Studio (SSMS)
SQL Server Configuration Manager (SSCM)
Books online

Základy bezpečnosti
Serverové a databázové role
Vytvorenie prihlasovacieho účtu
Vytvorenie databázového užívateľa

Práca s databázou
Popis systémových databáz
Prehľad jednotlivých častí databázy
Pripojenie, odpojenie databázy
Kopírovanie databázy
Zálohovanie a obnovenie, popis rôznych modelov obnovenia
Vytvorenie databázy pomocou SSMS a jednoduchého skriptu T-SQL
Popis databázových súborov

Tabuľky
Popis objektu tabuľka
Vytvorenie tabuľky
Dátové typy
Primárny kľuč, cudzí kľúč, obmedzenia
Relácie medzi tabuľkami
Vytvorenie databázového diagramu
Vytvorenie a úprava tabuľky pomocou T-SQL

Práca s dátami
Editovanie a filtrovanie údajov pomocou nástroja SSMS
Import existujúcich dát
Export dát
Formáty MS Excel, MS Access, CSV

Práca s dátami T-SQL
T-SQL dotazy
Výber jednotlivých polí
Podmienky WHERE
Zoraďovanie ORDER BY
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Použitie vzorca
Agregačné funkcie SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT,
GROUP BY, HAVING
Použitie viacero tabuliek v dotaze - INNER JOIN, RIGHT JOIN, LEFT JOIN, OUTER JOIN.
Vytvorenie pohľadov - Views
Použitie funkcii

Práca s dátami T-SQL - výkonné dotazy
INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT INTO, TRUNCATE

Interakcia s kancelárskym balíkom MS Office
Prepojenie údajov do MS Access
Prepojenie údajov do MS Excel

Zásady pri tvorbe databázovej tabuľky
obmedzenia programu Excel a ich možné riešenia
overenie údajov v databázovej tabuľke

Logické funkcie
IF, vnorenie IF
AND, OR

Vyhľadávacie funkcie
INDIRECT
LOOKUP, VLOOKUP
HLOOKUP, CHOOSE
MATCH, INDEX

Databázové funkcie
DSUM, DAVERAGE
DMIN, DMAX
DCOUNT, DSTDEV atď.

Ladenie vzorcov
okno sledovania
režim a panel kontroly vzorca
šípky, nástroje Vyhodnotenie vzorca
kontrola chýb

Práca s automatickým a rozšíreným filtrom
obmedzenia automatického filtra
zadávanie komplikovaných podmienok filtrovania
použitie zastupujúcich znakov pri textových kritériách
využitie makra nad tabuľkou
tvorba jednoduchých a vnorených súhrnov
nástroj pre zlučovanie viacerých rozsahov

Práca s kontingenčnými tabuľkami
práca s poliami riadkov, stĺpcov, strán a údajovou oblasťou
nastavenie vlastností poľa tabuľky a tiež vlastností celej tabuľky
viac rozsahov zlúčenia
výpočtové pole, zoskupovanie
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Tlač rozsiahlych tabuliek
výber oblasti tlače
nastavenie strany
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