
                               

 
 
 

 

 

 

 ( Oracle Application Express) APEXسرفصل دوره آموزشی 

 APEX ،IRANAPEX، آموزش Oracle Application Express، دوره آموزشی APEXآموزش 

Oracle Application Express (APEX)مقدماتی 

 خالصه :

و APEX ارائه خواهد شد دانشجویان با مروری کلی بر Workshopدر این دوره آموزشی که به صورت 
و نحوه APEXتشریح جایگاه آن در چشم انداز فناوری اطالعات آشنا میشوند. سپس معماری 

انجام شدهاند آشنا APEX عملکردآن را فرا خواهند گرفت و با برخی پروژه هایی که در ایران با 
 خواهند شد.

 Webبه صورت جداگانه تشریح شده ونحوهایجادسریعAPEXتمام ماژول های محیط توسعه 
Application های دیتابیس محور وWeb sheet .های عملیاتی همراه با مثال توضیح داده خواهد شد

ها و ... و نحوه Procedureها، Viewهمچنین نحوه ایجاد اشیاء مختلف پایگاه داده همچون جداول، 
های موردنیاز اضافه کردن انواع گزارشها،فرمها،آیتمها،داینامیک اکشنها،نمودارها،پالگینهاوکامپوننت

از دیگر مباحث مطرح شده خواهد بود.در انتهای این دوره دانشجویان با مباحثی Applicationدیگردر
همچون امنیت، موبایل، اشکال زدایی و استقرار برنامه ها آشنا خواهند شد و سیستم عملیاتی 

ر دانشجویان این دوره قرار کاملی ایجاد خواهند کرد. کلیه اسالیدها و مستندات مورد نیاز نیز در اختیا
 خواهد گرفت.

 ساعت 32مدت دوره: 

 Oracle SQL & PL/SQLپيشنياز: 

، مدیران پروژه، Business Intelligence، برنامه نویس های Oracle Formبرنامه نویس های مخاطب:
 تحلیلگران سیستم

 در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:اهداف دوره: 

 و تشریح جایگاه آن در چشم اندازفناوری اطالعاتAPEXمروری بر معماری .1

 SQL Workshopنحوه کار با محیط  .2

 ایجاد برنامه ها، فرم ها، گزارش ها و نمودارهاو مولفه های برنامه نویسی .3

 ایجاد برنامه های سازگار با موبایل .4

 امنیت )مقدماتی( .5

 کردن برنامه هاDeployاشکالزدایی و  .6



                               

 
 
 

 

 

 ره:سرفصل دو

 ، مزایا و معایب آن و جایگاه آن در چشم انداز فناوری اطالعاتAPEXمروری کلی بر 

 APEXو نصب و پیکره بندی APEXو Agile، معماری نرم افزار APEXمعماری 

 و ساختار برنامه ها و صفحاتWorkspaceتشریح 

 SQL Workshopکار با محیط 

 های پایگاه دادهApplicationایجاد 

 Tabularه و فرم های ساد

 Drill DownوInteractiveگزارش های ساده و پیشرفته مانند گزارشات

 ، نمودارها، درخت و تقویم هاDashboardایجاد 

 (SQL Regionsو Processes ،Computations ،Conditionsِنحوه کار با مولفه های برنامه نویسی )

 هاهای سمت سرور و مرورگرValidationکنترل ورود داده ها با 

Web 2.0 ،HTML5 ،CSS3 و نحوه استفاده از کتابخانه هایJQuery 

User Interfaceو ایجاد قالب های سفارشی برای برنامه ها 

 و پالگین هاDynamic Actionکار با 

 احراز هویت و کنترل دسترسی ها

Error Handling وAPEX Data Loading وAPI هایAPEX و BLOB Handling و کار باWebsheetاه 

APEXو زبان فارسی 

 هاWebserviceاستفاده از 

 Mobileاشکالزدایی برنامه ها، ایجاد برنامه های 

APEX Dictionary امنیت )مقدماتی( و نحوه ،Deploymentو استقرار برنامه ها 

 APEXتشریح ویژگی های جدید اضافه شده به 


