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KDRS arrangerer kurs «Bruk av SQL i et depotperspektiv» 
 

 

Structured Query Language (SQL) er et programmeringsspråk for databaser som benyttes 

til å formulere og utføre operasjoner mot relasjonsdatabaser (RDBMS) og som originalt er 

basert på relasjonsalgebra og -regning. De fleste av dagens databasesystemer tilbyr SQL 

som grensesnitt. De fleste av dagens elektroniske arkiver er lagret i relasjonsdatabaser, og 

kunnskap om SQL er derfor viktig for eArkivarer for å forså og utføre operasjoner mot 

denne type databaser. 

Kurset arrangeres i Trondheim den 12. og 13. mars. Det kreves ingen forkunnskaper. 

Dette SQL kurset vil starte med de grunnleggende funksjonene, og bygge videre på dette. Det er 

derfor ikke behov for tidligere kunnskaper om SQL. Generelt kjennskap til bruk av datamaskin er 

påkrevet. På kurset vil vi benytte databasen MySQL og tilhørende verktøy. 

Kurset vil gi deltakeren introduksjon til relasjonsdatabaser i forhold til design og oppbygning, som er 

en grunnleggende for å forstå sammenhengen mellom de ulike tabellene. 

Følgende tema vil bli berørt: 

 Introduksjon til datamodellering 

 Normalisering 

 Logisk skjema til Database 

 Strukturelle operasjoner 

 Operasjoner mot data 

 Kontrolloperasjoner 

 Aggregering og indekser 

Dette kurset vil gi deltageren en grunnleggende innføring i SQL som er relatert til arbeid i depot.  

Kurset holdes av Thomas Sødring. 

Praktisk informasjon 

Kurset arrangeres i Trondheim, på Arkivsenteret DORA.   

Oppstart 12. mars kl 10:00. Avslutning 13. mars kl 16:00. 

Alle deltagerne må ha med egen PC. 

Det hadde vært fint om deltagerne også kan installere MySQL Workbench på forhånd på sin PC. 

Dette er et gratis verktøy som er tilgjengelig for Windows og Linux fra følgende adresse. 

http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/ 

http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/
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På noen arbeidsmaskiner har brukere ikke selv lov til å installere programvare. Dere må da kontakte 

IT ansvarlig slik at programvaren kan bli installert.  

Pris 

Kurset koster kr 2500 for medlemmer og kr 3500 for ikke medlemmer av KDRS. Kursavgiften dekker 

undervisning og lunsj begge dagene. 

Overnatting 

Tenger du overnatting, kan du bestille rom og nyte Norges beste hotellfrokost på Rica Nidelven til en 

døgnpris på kr 1075. Oppgi avtale «Fylkeskommunen Nord» for å oppnå denne prisen. Bestilling kan 

gjøres på telefon 73568000 eller e-post: rica.nidelven.hotel@rica.no 

Påmelding gjøres på http://www.kdrs.no/arrangement/12-03-2014/kdrs-arrangerer-SQL-kurs 

 

Velkommen til SQL kurs! 

 

Med hilsen, 

Tor Eivind Johansen 
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