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 Ad-Hocهای در سازمان انجام داد  تهیه گزارش Data Warehouseتوان با وجود یک یکی از کارهای جالبی که می
به شدت باال است باید هنگام طراحی  DWهای موجود در یک باشد. با توجه به این که حجم دادهبر روی آن می

 ای توجه داشت. های اطالعاتی باید به نکات ویژهگزارشات بر روی این نوع بانک

های بزرگ حجم رکوردهای DWاشاره کرد. در  Factهای موجود در جداول توان به حجم دادهاز نمونه این نکات می
بر روی این نوع جداول به شدت کند بوده  Ad-Hocهای باشد تهیه گزارشموجود در این نوع جداول میلیاردی می

ویژگی جدیدی وجود دارد که شما به  SQL Serverشود اما در که این موضوع باعث نارضایتی شدید کاربران می
 را باال ببیرد. CUBو همچنین سرعت پردازش  DWاز  Ad-Hocهای توانید با استفاده از آن سرعت گزارشراحتی می

میلیارد  1بیش از ی که حجم آن Factهایم استفاده کردم، جدول یکی از پروژه DWیژگی در من شخصه از این وخود 
بر روی این جدول  Ad-Hocهای شود. شاید باور نکنید کوئریمیلیون رکورد در آن درج می 9و روزانه بیش از رکورد است 

 دهد.می این موضوع را نمایش صفحه بعدشود. تصویر با سرعت باور نکردنی اجرای می

 

 SQL Serverدوره یادگیری ماشین با پایتون و 

 ساعت به همراه تمرین کالسی(  48)جلسه سه ساعته  16طول دوره: 
 مدرسین: مهندس مهدی محمدی و مهندس مسعود طاهری
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 های این دورهسرفصل
 

 آموزش پایتون برای یادگیری ماشین  -1
 شناخت و معرفی سینتکس کلی پایتون 
 آشنایی با نحوه استفاده از پایتون در SQL Server 
 آشنایی و کار با پکیج های مهم در یادگیری ماشین 

o Pandas 
o NumPy 
o Matplotlib 

 

 هاپیش پردازش داده –یادگیری ماشین  -2
 نرمال سازی 
 نمونه گیری و تقلیل داده ها 
 های پرت و ناقصداده 
 نویزها 
 یکپارچه سازی 

 
 هاها و مدلالگوریتم –یادگیری ماشین   -3
 ها در پایتونهای مرتبط به آنها و پکیجتعریف و معرفی انواع الگوریتم 

o یادگیری با ناظر 
o یادگیری بدون ناظر 
o یادگیری نیمه با ناظر 
o یادگیری تقویتی 
o یادگیری عمیق 

 
 های رایجمعرفی و اجرا الگوریتم 

o درخت تصمیم 
o رگرسیون و دسته بندی 
o SVM 
o هابیزی 
o بندیخوشه 
o انتخاب ویژگی و Transformation 
o یادگیری مبتنی بر نمونه 
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 معرفی و اجرا الگوریتم های پیچیده تر 
o )شبکه های عصبی )به صورت ساده 
o )یادگیری عمیق ) به صورت ساده 
o اشنایی با انواع شبکه ها 
o آشنایی با ابزار ها 
o انجام یک پروژه ساده در حوزه تصویر 

 
 یادگیری تقویتی 

o مفاهیم اولیه نظیر عامل، امتیاز  
o اجرا چند پروژه ساده تا پیچیده 
o روش های تعاملی 

 
 مصور سازی، ارزیابی –یادگیری ماشین  -4
 کار با روش های مصور سازی 
  سازیتفاوت انواع روش های مصور 
 ایجاد روش های ارزیابی الگوها 

 

 انجام  پروژه –یادگیری ماشین   -5
  در این بخش هدف این است در پایان مباحث پیشین یک پروژه به صورت صفر تا صد انجام شود، در واقع این

 .بخش به عنوان جمع بندی دوره می باشد و روند کلی انجام پروژه ها بیشتر هدف است

  

 SQL Server درها استفاده از مدل  -6
 در این بخش هدف این است که مدلهای ایجاد شده در پایتون را در SQL Server  استفاده کنیم و یا مدلی با

 .و پایتون ایجاد و از آن استفاده کنیم SQL Server استفاده از
 استفاده از مدلهای ایجاد شده در پایتون در SQL Server طرح شده در طول دوره به ازای برخی از مباحث م

 انجام خواهد گرفت
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مدرسین این دوره منحصربفرد مهدی 
 باشندمحمدی و مسعود طاهری می

 

 ؟مهدی محمدی کیست
 دانشگاه از کامپیوتر علوم ارشد کارشناسی با ۹۳ سال تا و کرد شروع  ۶  سال از را کامپیوتر مهندسی رشته محمدی، مهدی

 فنی، مدیریت پروژه، مدیریت سمت اخیر هایسال در است، سال ۶ از بیش تقریبا   او ایحرفه کاری سابقه داد، ادامه امیرکبیر
 به توجه با پیش سال ۴ حدود از و است داشته را خصوصی و دولتی هایشرکت ها،دانشگاه از بسیاری در مدرس و مشاور

 .کندمی فعالیت علم از بخش این در هاداده علم و ماشین یادگیری پیشرفت

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nikamooz.com/product/machine-learning-course/?add-to-cart=40470
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 مدرس دوره مسعود طاهری کیست؟
 .کندفعالیت می SQL Server ای در دنیایسال است که بصورت کامال حرفه ۱۱مسعود طاهری بیش از 

 ایران در ۲۰۱۷ سال در مایکروسافت تایید مورد همایش تجاری هوش بخش سخنران -1
 آموزنیک در دیتابیس و تجاری هوش هایپروژه واحد مدیر -2
 سداد نوین خدمات شرکت دیتابیس بخش رئیس -3
 .پارسیان الکترونیک تجارت شرکت طراحی و تحلیل ارشد کارشناس -4
 SQL Server در Performance & Tuning آموزش دوره مدرس -5
 نویسانبرنامه ویژه SQL Server دوره ایجلسه ۱۵ دوره مدرس -6
 SQL Server 2016 جدید هایقابلیت معرفی همایش سخنران -7
  بورس،کشتیرانی سازمان رایورز، هایشرکت در SQL Server مشاور -8
 .تهران بهادار اوراق و بورس سازمان برای  دوره برگزاری -9
 کشور کل کشتیرانی سازماندر  دوره برگزاری -10
 کشور کل هایزندان سازمان درSQL Server 2014 به رسانیروز به دوره برگزاری -11
 .)آنالین پارس ParsOnline ( شرکت DataCenter تیم برایSQL Server 2012  دوره برگزاری -12
 .رایورز مهندسی شرکت برایPerformance & Tuning SQL Server 2012  دوره برگزاری -13
 .البرز پخش شرکت فنی تیم برای High Availability with SQL Server 2008 دوره برگزاری -14
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صوتی این  سریالقبل از هر چیز باید بگویم کیفیت فیلمبرداری و  ها و تیزرهای تلویزیونی خواهد بود، پس به دوره در حد 
 هیچ عنوان الزم نیست نگران کیفیت صوتی و تصویری این دوره باشید.

 
در این دوره هم از محیط کالس و هم از دسکتاپ مدرس فیلمبرداری خواهد شد و بعد از میکس در اختیار دوستان شرکت 

 اهد گرفت.کننده )حضوری و غیرحضوری( قرار خو
 
 
 

رملتتهله هستتتید  را در دوره  یا پم اگر خارج از تهران هستتتید 
 کنید!؟غیرحضوری شرکت نمی

 
اگر خارج از تهران هستید، اگر ُپرمشغله هستید: بصورت غیرحضوری ثبت نام کنید، کالس را زنده ببینید 

 را دریافت کنید.ای به همراه جزوات کامال رنگی و دستورالعمل اجو فیلم با کیفیت فوق حرفه
 

http://nikamooz.com/product/machine-learning-course/?add-to-cart=40471
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 این دوره مناسب  ه کسانی است؟
سابقه برنامه سال  ست که حداقل دو  سب افرادی ا سی دارند و به مباحث این دوره منا نوی

 باشندکامال مسلط می SQL Server کوئری نویسی در
 

 با دوره غیرحضوری  ه فرقی دارد؟دوره حضوری 
شووود و این دو با هم میکس در دوره غیرحضوووری از محیط کالس و دسووکتاپ مدرس فیلمبرداری می

 گیرد.ها در اختیار دوستان غیرحضوری قرار میها و تمرینشده و با جزوه رنگی، مثال
 ر کالس هم حضور خواهید داشت.کنید دعالوه بر اینکه فیلم، جزوه و... را دریافت میدر دوره حضوری 

 
 

 اختصاصی پلتیبانی بوسیله یک گروه تلگرام
سه اول را گذارنده شما جل صور کنید  شا کردهاید و ت سوالیا فیلم آنرا تما سه اول یک   اید، حال از جل

 پیش آمده است:برای شما 
 . آیا باید یک هفته صبر کنید تا سوال خود را مطرح کنید؟۱
 تلفن کنید و با مدرس صحبت کنید؟. آیا باید ۲
 . آیا باید ایمیل بزنید؟۳

 
 

 
 

ملکل شما به  VIPتنها با پرسیدن در گروه تلگرامی 
راحتی آب خوردن توستتم مدرس و ستتایر دوستتتان 

   !از دوره لذت ببریددیگر حل خواهد شد. 

http://nikamooz.com/product/query-sql-server-course/
http://nikamooz.com/product/query-sql-server-course/
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 و زنده دوره برای افراد غیرحضوری Liveنمایش 
صورت  ستانی که ب ضوری ثبت نام کردهدو شاهده اند میغیرح صورت کامال زنده م صدای مدرس را به  سکتاپ و  توانند د

 هستید بدون هیچ محدودیتی در کالس باشید. ی جهانکنند. در هر کجا
 

http://nikamooz.com/product/machine-learning-course/?add-to-cart=40471
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 )کل دوره در یک نگاه( زمان برگزاری دوره
 SQL Server 2017 و پایتون با ماشین یادگیری آموزشی دوره :دوره عنوان

 .بیاموزند ایحرفه صورت به را پایتون و ماشین یادگیری مباحث خواهندمی که افرادی و نویسان برنامه :مخاطبین
 SQL Server در نویسیکوئری بر کامل تسلط و نویسیبرنامه سابقه سال دو :دوره نیازپیش

 نفر ۲۰ :کالس ظرفیت
 کالسی اضافی تمرین و( ساعت  48 جمعا)  ساعته سه جلسه 16 :دوره طول

 است اختصاصی تلگرامی گروه دارای: پلتیبانی
 هفته هر پنجشنه :برگزاری روز

 ۱۳۹۷ شهریور اواسط :دوره شروع
 ظهر ۱۳ الی صبح ۱۰ :دوره ساعت
 آموز نیک دفتر ،(چهارم طبقه)  چهارم زنگ ، ۲۹ پالک ، ۳۳ خیابان فرهنگ، میدان اسدآبادی، خیابان آباد، یوسف تهران، :دوره محل

 (جهاد )  فاطمی مترو :مترو نزدیکترین
 آموز نیک مدیریت طاهری فرید :دوره مدیریت
 طاهری مسعود و محمدی مهدی: مدرسین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://goo.gl/maps/nUgEeyj9GLm 

http://nikamooz.com/product/query-sql-server-course
https://goo.gl/maps/nUgEeyj9GLm
https://goo.gl/maps/nUgEeyj9GLm
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 ثبت ناممبلغ دوره و 
 

 شرایم حضوری:
 شرکت در کالس حضوری و پذیرایی.: حضور در کالس

 PDFها، ساعت آموزش ویدئویی کالس، جزوات رنگی، صوت دوره، تمرین ۴۶، شامل DVDعدد   ۱ محتوای حضوری:
سرمایه گذاری حضوری: صد هزار ناموت  مبلغ  صد از کل مبلغ را پرداخت  10هزار تومان یعنی  140) یک میلیون و جهار  در

 (.و مابقی را در سه قسط در طول دوره تسویه نمایید نمایید
 

 
 

 شرایم غیرحضوری:
 PDFها، ، جزوات رنگی، صوت دوره، تمرینساعت آموزش ویدئویی کالس DVD ،48عدد  16 محتوای غیرحضوری:

 بصورت زنده و آنالین قابل مشاهده است.، دسکتاپ و صدای مدرس :Liveملاهده 
 گردد.هفته با پست سفارشی بصورت رایگان ارسال میدو هر  نحوه دریافت:

درصد از کل مبلغ را پرداخت  ۱۰هزار ناموت یعنی  ۱۲۰)  یک میلیون و دویست هزار ناموت مبلغ سرمایه گذاری غیرحضوری:
 و مابقی را در سه قسط در طول دوره تسویه نمایید(. نمایید

 

 آیا مبلغ دوره مناسب است!؟
و  کاربردیشود بسیار توجه داشته باشید مطالبی که در این دوره گفته میمبلغ دوره بسیار ارزان و مناسب است، به نظر من 

 ای با این کیفیت پیدا کنید.توانید همچین دورهدهم که در هیچ کجای ایران نمیناب هستند و به شما این اطمینان را می
البته مدرس از تجربیات ارزشمند خود در کل دوره خواهد  کامال اختصاصی است کهها و سناریوهای این دوره دارای تمرین

 یید.توانید از آن استفاده نماگفت که می

http://nikamooz.com/product/machine-learning-course/?add-to-cart=40471
http://nikamooz.com/product/machine-learning-course/?add-to-cart=40470
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 اقساطشرایم 

 
 درصدی پول 200گارانتی برگلت 

 
 

 



 

 
 

  SQL Server 2017و پایتون با ماشین آموزشی یادگیریسرفصل دوره 

 ML-142464شماره سند:  شارپگرایی در سیشیش 

www.nikamooz.com 
 

 12: صفحه

 

شما با شرکت در این دوره هیچ چیزی را از دست نخواهید داد، چون 
 درصدی برگشت پول است. ۲۰۰این دوره دارای گارانتی 

 :ثبت نام بصورت حضوری

 .برای شرکت در دوره حضوری، لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید -1

 و پرداخت را انجام دهید.اطالعات خواسته شده را تکمیل  -2
 اید.نام کنندگان حضوری قرار گرفتهشما در لیست ثبت -3

 :ثبت نام بصورت غیرحضوری
 .ابتدا بر روی دکمه زیر کلیک کنید  -1

 اطالعات خواسته شده را تکمیل و پرداخت را انجام دهید. -1
 اید.نام کنندگان غیرحضوری قرار گرفتهشما در لیست ثبت -2

، قدیم(  31جدید) 29، پالک  33تهران، یوسف آباد، خیابان اسدآبادی، میدان فرهنگ، خیابان  آدرس دفتر:
 زنگ چهارم )طبقه چهارم(، دفتر نیک آموز

 
 021  -  88061558|        021 – 88212869   شماره تماس:
 021- 43856421 شماره فکس:

 09104006206 شماره موبایل واحد فروش:

http://nikamooz.com/product/machine-learning-course/?add-to-cart=40471
http://nikamooz.com/product/machine-learning-course/?add-to-cart=40470

