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Ön söz
SQL-ın birinci standartı 1986-cı ildə ANSI təşkilatı (American National
Standards Institute) tərəfindən və 1987-ci ildə ISO təşkilatı (Standartlaşma üzrə
beynəlxalq təşkilat) tərəfindən qəbul edilmişdir. Hal - hazırda SQL:2016 standartı
qüvvədədir.
Əlbəttə ki, müxtəlif kommersiya təşkilatlarının verilənlər bazaları bəzən SQL
standartlarını pozur, lakin bu əsasən verilənlər bazalarında yeni funksionallığın əlavə
olunması və ya operatorların yenilənməsi zamanı baş verir. Bu da standart tərəfindən
hələ qəbul edilməyən SQL konstruksiyalarının daha səmərəli istifadəsi üçün nəzərdə
tutulur.
Bizim kitabımızda biz Oracle-da reallaşdırılmış SQL-ı öyrənəcəyik. Lakin başa
düşmək lazımdır ki, SQL bütün verilənlər bazaları üçün universal dildir və Oracle bu
gün bütün verilənlər bazalarının arasında öndə olduğundan, siz SQL Oracle öyrənərək
SQL dilinin bütün imkanları haqqında məlumat toplamış olacaqsınız.

Bu kitabın tarixçəsi
“SQL asan yanaşma yolu” 1-ci nəşri 23.11.2010-cu ildə çap olunmuşdur.
Kitab Oracle 11g verilənlər bazası əsasında yazılmışdır, kitab 200 səhifədən ibarət idi.
Növbəti 2-ci nəşr “SQL genişləndirilmiş versiya”sı 25.10.2013-cü ildə çap olunmuşdur.
Nəhayət, 01.03.2021-ci ildə “SQL asan yanaşma yolu” 3-cü nəşri ərsəyə
gəlmişdir. Kitabda artıq bu günə olan Oracle şirkətinin Oracle 21c imkanları öz əksini
tapmışdır. Hal-hazırda Oracle rəsmi olaraq verilənlər bazalarının məhsul xəttində ən
yeni Oracle Database 19c (19.3) mövcuddur və Oracle 21c məhsul xəttində ancaq
“21.1 - Client Only” distributivi mövcuddur. Ona görə də bu kitabın “Əlavə A” fəslində

Oracle quraşdırılması haqqında Oracle 19c verilənlər bazasının quraşdırılması barədə
məlumat verilmişdir.
“SQL asan yanaşma yolu” 3-cü nəşrində o biri nəşrlərdə olmayan aşağıdakı
mövzular əlavə olunmuşdur:
* VARCHAR2, NVARCHAR2 32767 bytes; MAX_STRING_SIZE parametri
* SELECT operatorunda ROW LIMIT: FETCH və OFFSET operatorları
* Funksiyalar fəslində - TRANSLATE() funksiyası
* WITH operatorunda PL\SQL funksiyasından istifadə imkanı
* Cədvəllərdə INVISIBLE və IDENTITY sütunlarının istifadəsi haqqında
* Cədvəllərdə sütunların susma üzrə SEQUENCE qiymətini istifadə etməsi
* SQL Quarantine fuksionallığının qısaca təsviri
* “Əlavə A”-da Oracle 19c quraşdırılması haqqında məlumat
* https://livesql.oracle.com/ ilə Oracle-ın Cloud servisinin istifadə edilməsi
* SQL Developer quraşdırılması və istifadəsi üçün lazım olan məlumat

Bizi bu kitabı yazmağa nə vadar etdi?
Bu gün SQL-a həsr olunmuş çoxlu kitablar var. Amma uzun müddət dərs dedikdən
sonra biz tələbələr üçün ədəbiyyat seçimi problemi ilə üz-üzə gəldik və müxtəlif
ədəbiyyatlardan, o cümlədən bizim tərəfimizdən yazılan müxtəlif məqalə və
konspektlərdən istifadə etməyə məcbur olurduq.
Çünki hər bir tələbənin öz məqsədi var:


Onlardan bəziləri SQL-ı öyrənmək istəyir



Bəziləri Oracle, Microsoft şirkətlərinin rəsmi SQL imtahanlarını vermək üçün
öyrənir



Bəziləri isə SQL biliklərini artırmaq istəyir

Buna görə də biz tələbələrin lazımı informasiyaları axtararkən vaxt itirməmələri və
öz məqsədlərinə rahat nail olmaları üçün bu kitabı yazmaq qərarına gəldik.

Bu kitab kimlər üçün faydalı ola bilər?
Bu kitab verilənlər bazası ilə işləyən proqramistlər, həmçinin verilənlər
bazasının administratorları üçün nəzərdə tutulub. Çünki bu kitabın əsas prinsipi SQL-ı
sıfırdan öyrətmək, o cümlədən SQL biliklərini təkmilləşdirməkdir. Buna görə də bu
kitab həm bu sahədə təcrübəsiz olan şəxslər, həm də bu sahədə mütəxəssis olanlar
üçün nəzərdə tutulub.
Bu günün təlabatına əsasən toplanan məlumatlar əsasında biznesdə cari
vəziyyət barədə dəqiq və vizual cavablar əldə etmək və hansı qərarların daha effektiv
olduğunu hesablaya bilmək gərəklidir. Xərcləri minimuma endirmək və daha çox gəlir
əldə etmək üçün düzgün qərarların qəbul edilməsinin əhəmiyyəti hər zaman aktual
olmuşdur və bu da öz növbəsində verilənlərə əsaslanan qərarın vacibliyini daha da
artırır. Bunun üçün hər bir şirkət biznes analitikası üzrə mütəxəssis cəlb edir və bu cür
mütəxəssislər üçün SQL bilikləri vacib amillərdən biridir.

Platforma
SQL dilinin yaradılması ilə bərabər ANSI SQL standartı yaradılmışdı, amma öz
aralarında bu sahədə rəqabət aparan müxtəlif şirkətlərin VBİS-lərinin (verilənlər
bazalarının idarəetmə sistemi) inkişaf etməsi ilə əlaqədar şirkətlər SQL dili üçün daha
böyük imkanları təkmilləşdirməyə və əlavələr etməyə başladılar. Amma təcrübə
göstərdi ki, bu rəqabət istifadəçilər üçün daha əlverişli oldu. Bu günkü SQL-ın daha
çox operatorları, konstruksiyaları və imkanları var. Bunların sayəsində daha az səy
göstərərək lazımı nəticəni alırıq. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, sizin istifadə
etdiyiniz VBİS nə qədər çox inkişaf edərsə, onun bir o qədər çox SQL imkanları olacaq.
Ən əsası odur ki, siz müasir SQL-ın bütün imkanları haqqında bilməlisiniz,
amma bu o demək deyil ki, sizin hal-hazırda işlədiyiniz VBİS bu imkanlara malikdir.
Belə olan halda siz alternativ metodlar axtarmalısınız. Siz verilənlərə başqa cür
yanaşaraq SQL yazacaqsınız və ya əgər söhbət funksiyalar haqqında gedirsə, o zaman
siz C#, Java və s. proqram dillərində kitabxana yarada bilərsiniz və daha sonra bu
kitabxanaları VBİS-ə ötürərək onlardan istifadə edə bilərsiniz.
Buna görə də kitabımız üçün biz IT bazarında verilənlər bazasının məhsulları
arasında hal-hazırda öndə gedən, Oracle şirkətinə məxsus olan SQL dilini seçdik.

Kitabda istifadə edilən qeydlər
Kitabda aşağıda qeyd olunanlardan istifadə edilmişdir:
(*) - müəllifin hazırkı mövzular üzrə əlavə məlumatları olan zaman tətbiq edilir
(!) - hazırkı məlumata oxuyucunun diqqətini cəlb etmək üçün.
Mono enli şrift
SQL operatorlarının verilənlərinin nəticəsini yazan zaman istifadə edilir.
Mono enli qalın şrift
SQL operatorlarının yazılması, həmçinin oxucunun diqqətini qeyd olunan
sahələrə yönəltmək üçün istifadə olunur.
Baş hərflər
əsas sözləri qeyd etmək üçün sintaksisin təsvirində istifadə edilir.
[ ] - komanda sintaksisində yazıla bilən elementləri göstərmək üçün istifadə
edilir.
{ } - yalnız bir elementin seçilməli olduğu elementlərin siyahısını göstərmək
üçün istifadə edilir.
| - siyahıda elementləri bölmək üçün istifadə edilir.

Şərhlər
Bizim məqsədimiz sizin kimi oxucularımız üçün faydalı ola biləcək kitab
yazmaqdır. Amma hər bir məhsul bizim hamımızın müştərək səy göstərdiyi zaman
faydalı ola bilər. Buna görə də www.sql.az saytı yaradılıb, sizin hamınızı saytımızda
əldə etdiyiniz bilikləri bölüşməyə dəvət edirik.
O cümlədən, azərbaycan dilində çoxlu IT ədəbiyyatının olması vacibdir, çünki
IT sahəsi gələcəyin sahəsidir və biz istərdik ki, ölkəmiz Azərbaycan dünya IT sahəsində
qabaqcıl ölkələrdən biri olsun.
Buna görə də “hər bir insan öz həyatında heç olmazsa bir ağac əkməlidir”
prinsipindən irəli gələrək, biz də öz növbəmizdə ölkəmizin IT sahəsinin inkişafı üçün
heç olmazsa bir kitab yaza bildik.
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SELECT operatoru
SQL-da olan verilənlər bazasından informasiyanı çıxartmaq və emal etmək
üçün SELECT (*) operatoru mövcuddur. Eləcə də qeyd etmək lazımdır ki, SQL dilinin
əsas gücü və qüvvəsi olan SELECT verilənlərin seçim operatoruna əsaslanır.
Bunun üçün növbəti konstruksiyadan istifadə edilir:
1) SELECT * | {[DISTINCT] column | expression [[as] allias], ...}
2) FROM [SCHEMA.]table_name

DEPT cədvəlindən dname sütununun məlumatlarını çıxartmaq üçün asağıdakı SQLdan istifadə edilir:
SELECT dname FROM dept;
DNAME
ACCOUNTING
RESEARCH
SALES
OPERATIONS
(*) “Əlavə B”-də SQL*Plus, SQL Developer, TOAD, PLSQL Developer proqramlarının iş üzrə təlimatı təqdim
olunmuşdur.

Bir və ya bir neçə sütunların çıxarılması üçün onları sayaraq, onların arasında
vergül qoymaq lazımdır.
DNAME və LOC sütunlarını çıxartmaq üçün növbəti SQL:
SELECT dname, loc FROM dept;
DNAME
ACCOUNTING
RESEARCH
SALES
OPERATIONS

LOC
NEW YORK
DALLAS
CHICAGO
BOSTON

Əgər cədvəlin bütün sütunlarından informasiyanı çıxartmaq lazımdırsa, onda
bütün sütunları saymaq əvəzinə * simvolunu qoymaq kifayət edəcəkdir.
DEPT cədvəlindən bütün məlumatın çıxarılması üçün növbəti SQL:
SELECT * FROM dept;
DEPTNO
10
20
30
40

DNAME
ACCOUNTING
RESEARCH
SALES
OPERATIONS

LOC
NEW YORK
DALLAS
CHICAGO
BOSTON

Bir sütunu bir neçə dəfə ardıcıl olaraq çıxartmaq olar:
SELECT ename, ename, ename, job, ename FROM emp;
ENAME
SMITH
ALLEN
WARD
JONES
MARTIN
BLAKE
CLARK
SCOTT
KING
TURNER
ADAMS
JAMES
FORD

ENAME_1
SMITH
ALLEN
WARD
JONES
MARTIN
BLAKE
CLARK
SCOTT
KING
TURNER
ADAMS
JAMES
FORD

ENAME_2
SMITH
ALLEN
WARD
JONES
MARTIN
BLAKE
CLARK
SCOTT
KING
TURNER
ADAMS
JAMES
FORD

JOB
CLERK
SALESMAN
SALESMAN
MANAGER
SALESMAN
MANAGER
MANAGER
ANALYST
PRESIDENT
SALESMAN
CLERK
CLERK
ANALYST

ENAME_3
SMITH
ALLEN
WARD
JONES
MARTIN
BLAKE
CLARK
SCOTT
KING
TURNER
ADAMS
JAMES
FORD

MILLER

MILLER

MILLER

CLERK

MILLER

DISTINCT
Cədvəldən yalnız təkrarlanmayan (unikal) qiymətləri çıxartmağı tələb edən
məsələlərdə DISTINCT operatoru istifadə olunur.
SELECT * | {[DISTINCT] column | expression [[as] allias], ...}

Konstruksiyada göstərildiyi kimi birinci DISTINCT operatoru, daha sonra
sütunlar yazılır, hansı ki, unikal qiymətlərin çıxarılması gərəklidir. Unikallığı həm bir
sütun, həm də bir neçə sütun üçün tətbiq etmək olar.
( (1,2), (2,1) , (3, null), (3,5) ) – unikal ardıcıllıq
( (1,2), (2,1) , (1,2) ) – unikal ardıcıllıq deyil, çünki (1,2) cütünə rast gəlirik
İşçilərin unikal ixtisaslarını müəyyən etmək üçün növbəti SQL istifadə edilir:
SELECT DISTINCT job FROM emp;
JOB
CLERK
SALESMAN
PRESIDENT
MANAGER
ANALYST

DISTINCT işlədiyini aşkar görmək üçün
“SELECT * FROM EMP”
SQL sorğusunu icra edin və
iki nəticəni müqayisə edin

İşçilərin şöbələrə görə unikal olan ixtisaslarını müəyyən edək, bunun üçün
artıq DISTINCT operatorunu cədvəlin iki sütununa görə tətbiq edək:
SELECT DISTINCT deptno, job FROM emp;
DEPTNO
10
10
10
20
20
20
30
30
30

JOB
CLERK
MANAGER
PRESIDENT
ANALYST
CLERK
MANAGER
CLERK
MANAGER
SALESMAN

ALIAS
Yuxarıda qeyd olunan misallardan görürük ki, çıxarılan verilənlərin
sütunlarının başlıqları orijinal adlarla üst - üstə düşür, lakin onların adlarını konkret
seçim üçün dəyişdirmək olar ( alias metodundan istifadə edilir). Bunun üçün başlıqdan
sonra görmək istədiyiniz alias-ı qeyd etmək lazımdır.
DNAME sütununa alias Departament təyin edək:
SELECT dname as Department FROM dept
və yaxud (as – yazmamaq da olar)

SELECT dname Department FROM dept
DEPARTMENT
ACCOUNTING
RESEARCH
SALES
OPERATIONS

Yəqin ki, fikir verdiniz ki, yuxarıdakı misalda biz alias Department-i təqdim
etmişdik, lakin çıxışda bizə yuxarı registrda alias qaytarılmışdır. Oracle-ın aliasının sizin
yazdığınız registrdaki kimi qalması üçün, alias adında ikiqat dırnaq işarəsi qoymaq
lazımdır.
Beləliklə növbəti SQL-u alırıq:
SELECT dname as “Departament” FROM dept;
Departament
ACCOUNTING
RESEARCH
SALES
OPERATIONS

SQL seçim zamanı manipulyasiyaların geniş imkan spektrini verir, onları
nəzərdən keçirək. Sütunun seçimi zamanı siz ona arifmetik əməliyyatları tətbiq edə
bilərsiz (əlbəttə ki, əgər bu sütun say tipindədirsə), sütunları bir – biri ilə toplaya
bilərsiniz, sətir sütunlarında konkatenasiya əməliyyatları həyata keçirə bilərsiniz (*).
İşçilərin adlarını, onların əmək haqqlarını və ödədikləri vergi faizlərini (tutaq
ki, əmək haqqının yarısının 14 %-ini) hesablayaq.
(*) Konkatenasiya əməliyyatı - iki sətrin birləşmə əməliyyatıdır.

9
Çoxluqlar

SQL-da çoxluqlar ilə işləyən funksiya və onların xüsusiyyətlərini təsvir etməyə
başlamazdan əvvəl - SQL dilində çoxluq termininə tərif verək. Axı bizim bir çoxumuza
məlumdur ki, çoxluq - riyaziyyatın, xüsusilə də çoxluqlar və məntiq nəzəriyyəsinin əsas
obyektlərindən biridir. Bertran Rasselin təyininə görə: “Çoxluq - vahid tam ədəd kimi
düşünülən, müxtəlif elementlərin cəmidir”. Indi isə bu tərifi verilənlər bazasına
yerləşdirək və görəcəyik ki, bizim istənilən sorğumuzun nəticəsini çoxluq kimi hesab
etmək olar. Yəqin ki, sizdə belə bir sual ola bilər ki, “Bu bizə nə verəcəkdir ?” Cavab
isə çox sadədir - çoxluqlara mənsub olan xüsusiyyət və əməliyyatların tətbiq olunması.
Indi biz sizinlə bunların hansı əməliyyat olduğunu və onların SQL-da necə
reallaşdırıldığını təhlil edəcəyik.

Birləşdirmə. UNION

A və B çoxluqlarının birləşdirilməsi özündə iki çoxluğun bütün elementlərini
birləşdirən çoxluqdur və A + B kimi ifadə edilir. Birləşməni aşağıdakı şəkildə təsvir
etmək olar:

Bununla yanaşı SQL-da iki növdə birləşmə mövcuddur. Onlardan biri iki
sorğunun bütün sətirlərinin birləşdirilməsidir, ikincisi isə əvvəlki çoxluqda olmayan
sorğuların unikal sətirlərinin birləşdirilməsidir.
İki çoxluğun bütün sətirlər üzrə SQL-da birləşdirilməsi üçün UNION ALL
operatoru istifadə edilir. O dərhal birinci sorğudan sonra gəlir və onun nəticəsini ikinci
sorğu ilə birləşdirir. Beləliklə, UNION ALL operatoru ilə sorğunun ümumi sxemi
aşağıdakı şəkildə olacaqdır:

SELECT * | {[DISTINCT] column | expression [allias], ...}
FROM table
[WHERE condition(s);]

UNION ALL
SELECT * | {[DISTINCT] column | expression [allias], ...}

FROM table
[WHERE condition(s);]

Eləcə də qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərildiyi kimi yalnız iki sorğunu
deyil, istənilən sayda sorğuları birləşdirə bilərsiniz. Bu zaman iki sorğunun bir-birinin
arasında birləşdirilməsi üçün onlar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:



sorğuların nəticələri birləşdirmə üzrə uyğun gəlməlidir, yəni eyni sayda sütuna
malik olmadırlar;
birinci sorğunun hər bir sütunu ikinci sorğunun sütununda olduğu kimi eyni
tipli məlumatlara sahib olmalıdır (və ya avtomatik olaraq buna keçirməsinə
imkan olmalıdır, tiplərinin birindən digərinə avtomatik keçirmə imkanı barədə
ətraflı 10-cu fəsildə baxılacaqdır).

Bu tələblər qalan sorğulara da tətbiq olunmalıdır, əlbəttə ki, əgər bir dəfəyə
bir neçə çoxluq birləşdirilərsə. Yekunlaşdırıcı nəticə yalnız birinci sütunun
məlumatlarına görə artma üzrə (ASC) sıralanacaq. Əlbəttə, siz nəticənin sortlaşdırılmasını sizə rahat olduğu kimi ORDER BY-ın köməyi ilə dəyişə bilərsiniz.

SELECT ename , job, sal
FROM scott.emp
WHERE sal < 900
UNION ALL
SELECT ename , job, sal
FROM scott.emp
WHERE sal < 1000
ORDER BY sal
ENAME

JOB

SAL

SMITH

CLERK

800,00

SMITH

CLERK

800,00

JAMES

CLERK

950,00

Əlbəttə ki, siz bəzən cədvəlləri birləşdirməli olacaqsınız, bu zaman
təkrarlanan sətirləri çıxarmaq lazım gələcəkdir. Bunun üçün sizə UNION funksiyasından
istifadə etmək lazımdır. O, UNION ALL funksiyasının bütün xüsusiyyətləri və

məhdudiyyətlərinə malikdir, və yalnız onunla fərqlənir ki, o bütün təkrarları çıxarır və
bütün sətirlər yekunlaşdırıcı çoxluqda unikal olur.
SELECT ename , job, sal
FROM scott.emp
WHERE sal < 900
UNION
SELECT ename , job, sal
FROM scott.emp
WHERE sal < 1000
ENAME

JOB

SAL

SMITH

CLERK

800,00

JAMES

CLERK

950,00

Eləcə də əlavə etmək lazımdır ki, iki sorğuya çox sorğunu birləşdirərkən
nəzərə almaq lazımdır ki, UNION ALL və UNION operatorları assosiativ və kommutativ
olduğundan, cədvəllərin birləşdirmə qaydası nəticəyə təsir etməyəcəkdir. Bununla
yanaşı o sistemin səmərəliliyinə təsir edə bilər. Buna görə də birləşdirmə zamanı
əvvəlcə kiçik çoxluqları aralarında birləşdirmək lazımdır, sonra isə bu birləşdirmə
nəticəsində böyük çoxluqları əlavə etmək lazımdır, yəni təxminən belə olacaqdır:
az saylı çoxluq
UNION (UNION ALL)
az saylı çoxluq
UNION (UNION ALL)
çox saylı çoxluq
Gəlin sizin bu fəsli necə diqqətlə oxuduğunuzu yoxlayaq. Zəhmət olmazsa,
cavab verin, sizcə hansı operator daha səmərəli işləyir: UNION ALL yoxsa UNION ?
Bu suala cavab verməyə çətinlik çəkənlər üçün kiçik yardım göstərək: bu iki
operatorlar arsındakı fərq çox kiçikdir və ondan ibarətdir ki, onlardan biri daha çox
əməl edir və əlavə olaraq unikallığı yoxlayır (UNION) - müvafiq olaraq UNION ALL
daha sürətli, çünki heç bir yoxlama aparmır.

Əlavə А

SQL ilə işləmək üçün zəruri proqram təminatı

SQL dili universaldır və verilənlər bazalarının əksəriyyətində istifadə olunur.
Buna görə də SQL-u öyrənməklə sizin üçün əlverişli olan verilənlər bazasından (Oracle,
IBM DB2, IBM Informix, MS SQL Server, Interbase, Postgre, MySQL, Microsoft Access,
FirebirdSQL, SQLite) istifadə edə bilərsiniz.
Kitabı yazarkən biz verilənlər bazaları arasında öndə gedən Oracle şirkətinin
Oracle verilənlər bazasından istifadə etdik. Bu kitabda Oracle9i-dan başlayaraq bu
günə olan ən yeni Oracle verilənlər bazasının SQL imkanları əhatə edilib.
SQL dilini öyrənmək üçün verilənlər bazasını kompüterə quraşdırmaq lazım
olduğunu da qeyd etmək lazımdır, amma Oracle-ın bulud xidmətindən də istifadə edə
bilərsiniz, https://livesql.oracle.com, burada adi bir verilənlər bazasında olduğu kimi öz
kompüterinizə heç bir proqram təminatı quraşdırmadan SQL əmrlərini yerinə yetirə
bilərsiniz. Qeyd edək ki, https://livesql.oracle.com bugünə ən son versiyada olan
Oracle verilənlər bazasını istifadə edir.

https://livesql.oracle.com

Burda “Oracle account” ilə girmək
gərəkdir, əgər Oracle account yoxdursa
onda “Create Account” düyməsini sıxıb
qeydiyyatdan keçmək lazımdır.

Qeydiyyatdan keçəndən və bura
daxil olduqdan sonra artıq bizə tanış olan
SCOTT istifadəçisinin cədvəlləri ilə işləmək
mümkün olacaq.

Oracle Database Release 19c quraşdırılması

Bu günə olan Oracle şirkətinin rəsmi olaraq verilənlər bazalarının məhsul
xəttində ən yeni Oracle Database 19c (19.3) mövcuddur və Oracle 21c məhsul
xəttində ancaq “21.1 - Client Only” distributivi mövcuddur.

Biz aşağıda bu günə olan ən yeni Oracle Database Enterprise Edition 19c
verilənlər bazasının quraşdırılmasından bəhs edəcəyik.

Oracle Database Enterprise Edition 19c Windows əməliyyat sisteminə
quraşdırmaq üçün lazımlı addımlar:

Addım 1: Oracle Database distributivini Oracle-ın rəsmi saytından yükləyin.

https://www.oracle.com/database/technologies/oracle-database-softwaredownloads.html

Bizim məqsədimiz respublikamızda İT-nin inkşafına dəstək verməkdən ibarətdir.
Biz etdiklərimizlə, Azərbaycan dilində ilk profesional İT kitabını yazıb ərsəyə gətirməklə
sözlərimizi təsdiq etdik. Yaratdığımız saytda istifadəçilər İT haqqda onları maraqlandıran
istənilən suallara cavab tapa bilərlər, bundan əlavə cavan İT mütəxəssislərinin bilik
səviyyəsinin inkişaf etməsi üçün kurslar keçirilir.

Bu saytda siz müxtəlif maraqlı məqalələri, müxtəlif maraqlı fikirləri və yanaşmaları,
faydalı yenilikləri, orijinal proqram nüsxələrini və gündəlik məsələlərin həllini tapa
bilərsiniz.
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