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 Ad-Hoc یاهشرازگ هیهت  داد ماجنا نامزاس رد Data Warehouse کی دوجو اب ناوتیم هک یبلاج یاهراک زا یکی

 یحارط ماگنه دیاب تسا الاب تدش هب DW کی رد دوجوم یاههداد مجح هک نیا هب هجوت اب .دشابیم نآ یور رب

  .تشاد هجوت یاهژیو تاکن هب دیاب یتاعالطا یاهکناب عون نیا یور رب تاشرازگ

 یاهدروکر مجح گرزب یاهDW رد .درک هراشا Fact لوادج رد دوجوم یاههداد مجح هب ناوتیم تاکن نیا هنومن زا

 هدوب دنک تدش هب لوادج عون نیا یور رب Ad-Hoc یاهشرازگ هیهت دشابیم یدرایلیم لوادج عون نیا رد دوجوم

 هب امش هک دراد دوجو یدیدج یگژیو SQL Server رد اما دوشیم ناربراک دیدش یتیاضران ثعاب عوضوم نیا هک

 .دریبب الاب ار CUB شزادرپ تعرس نینچمه و DW زا Ad-Hoc یاهشرازگ تعرس نآ زا هدافتسا اب دیناوتیم یتحار

 درایلیم 1 زا شیب نآ مجح هک یFact لودج ،مدرک هدافتسا میاههژورپ زا یکی DW رد یگژیو نیا زا هصخش نم دوخ

 نیا یور رب Ad-Hoc یاهیرئوک دینکن رواب دیاش .دوشیم جرد نآ رد دروکر نویلیم 9 زا شیب هنازور و تسا دروکر

 .دهدیم شیامن ار عوضوم نیا دعب هحفص ریوصت .دوشیم یارجا یندرکن رواب تعرس اب لودج
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 SQL Server یفرعم -1

  Database Engine موهفم یفرعم )1

 یتاعالطا کناب موهفم یسررب )2

  Relational Database موهفم یفرعم )3
 NOSQL موهفم یفرعم )4

 SQL Server یسررب )5

 SQL Server زا هدافتسا یملع لیالد یسررب )6

 SQL Server بصن لاور یسررب -2
 SQL Server بصن یارب بسانم رتسب باختنا )1

 یزاجم رتسب رد SQL Server بصن یارب مهم تاکن )2

 Dedicated Server یور رب SQL Server بصن رد مهم تاکن )3

 Tempdb یتاعالطا کناب یارب مهم تامیظنت یسررب )4
 SQL Server یلصا یاه سیورس یسررب )5

 SQL Server یاهسیورس یازا هب زادناهار یاهتناکا یسررب )6

 SQL Server Configuration Manager همانرب یفرعم -3
 SQL Server یاهسیورس تامیظنت یسررب )1

 SQL Server Configuration Manager همانرب اب ییانشآ )2

 SQL Server Configuration Manager همانرب فلتخم یاهتمسق اب ییانشآ )3

 SQL Sever یارب Firewall تامیظنت یسررب )4
 یتاعالطا یاهکناب یفرعم -4

  یتاعالطا یاهکناب یسررب )1

 اهنآ دربراک و یمتسیس یتاعالطا یاهکناب یسررب )2

 یتاعالطا کناب یاهلیاف یرامعم هیلوا یسررب )3
 یتاعالطا یاهکناب هب طوبرم تیعضو یسررب )4

 یتاعالطا کناب تیریدم یارب دنمدوس یاهDMV,DMF اب ییانشآ )5

  Recovery Model موهفم یسررب -5

 Checkpoint موهفم اب ییانشآ )1
 Recovery Model عاونا اب ییانشآ )2

 یتاعالطا یاهکناب یارب Recovery Model بسانم تامیظنت اب ییانشآ )3

 

 SQL Server رد نابیتشپ هخسن هیهت -6
 نابیتشپ هخسن هیهت هیلوا میهافم یسررب )1

  نابیتشپ هخسن فلتخم عاونا یسررب )2

 Full Backup هخسن هیهت هوحن یسررب )3

 Differential Backup هخسن هیهت هوحن یسررب )4
 Log Backup هخسن هیهت هوحن یسررب )5

 Log Chain موهفم یسررب )6

 هکبش تحت نابیتشپ هخسن هیهت هوحن یسررب )7
 نابیتشپ هخسن ندرک Encrypt هوحن یسررب )8
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 نابیتشپ هخسن هیهت تعرس شیازفا یاهکینکت یسررب )9

 SQL Server رد نابیتشپ هخسن یبایزاب -7

 نابیتشپ هخسن یبایزاب هیلوا میهافم یسررب )1

  نابیتشپ هخسن یبایزاب یاهشور فلتخم عاونا یسررب )2
 Full Backup یبایزاب هوحن یسررب )3

 Differential Backup یبایزاب هوحن یسررب )4

 Log Backup یبایزاب هوحن یسررب )5

 هکبش تحت نابیتشپ هخسن یبایزاب هوحن یسررب )6
 هدش Encrypt نابیتشپ هخشسن یبایزاب هوحن یسررب )7

 نابیتشپ هخسن یبایزاب تعرس شیازفا یاهکینکت یسررب )8

 Agent سیورس -8

 نآ هب طوبرم تامیظنت و SQL Agent یسررب )1
 نآ داجیا هوحن و Job موهفم یسررب )2

 نآ داجیا هوحن و Schedule موهفم یسررب )3

  نآ داجیا هوحن و Alert موهفم یسررب )4
 اهAlert عاونا یسررب )5

 اهOperator موهفم یسررب )6

 نآ عاونا و Proxy موهفم یسررب )7

 یتاعالطا کناب هب طوبرم Log ندناوخ هوحن یسررب )8
9- Database Mail 

 نآ میظنت هوحن و Database Mail یفرعم )1

 Database Mail هب طوبرم تامیظنت یسررب )2

 TSQL تاروتسد اب لیمیا لاسرا یسررب )3
 Job زا هدافتسا اب لیمیا لاسرا هوحن یسررب )4

 Mail Server هب Database Mail لاصتا یسررب )5

 

10- Database Maintenance Plan 
 Maintenance Plan موهفم اب ییانشآ )1

 Backup یارب نآ زا هدافتسا هوحن و Maintenance Plan یسررب )2

 یمیدق یاهBackup راکدوخ ندرک کاپ هوحن یسررب )3

 یتاعالطا کناب ییاراک رب نآ ریثات و اهسکدنیا یزاسزاب هوحن یسررب )4
 یتاعالطا کناب ییاراک رب نآ ریثات و اهسکدنیا ندرک Reorganize هوحن یسررب )5

 یتاعالطا کناب ییاراک رب نآ ریثات و تاعالطا کناب ندرک Shrink یسررب )6

 یتاعالطا کناب ییاراک رب نآ ریثات و اهStatistics یناسر زور هب هوحن یسررب )7

 Maintenance Plan رد هدش فیرعت یاهتیلاعف یزاس راکدوخ هوحن یسررب )8
 اب Maintenance Plan رد هدش فیرعت یاهTask تیعضو صوصخ رد یناسر عالطا هوحن یسررب )9

 لیمیا زا هدافتسا

 Maintenance Plan زا هدافتسا اب TSQL تاروتسد یارجا هوحن یسررب )10
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 ؟تسیک هرود نیا سردم

  SQL Server & BI    دشرا رواشم و سردم یرهاط دوعسم

 یاههژورپ ینف ریدم SQL Server & BI دشرا رواشم و سردم یرهاط دوعسم

SQL Server تکرش سیباتید دحاو سیئر ،زومآ کین رد یراجت شوه و 

 تراجت تکرش یحارط و لیلحت دشرا سانشراک ،دادس کینورتکلا تخادرپ

 شزومآ یا هسلج ۲۵ هرود سردم، (PEC co) نایسراپ کینورتکلا

Performance Tuning رد SQL Server،شوه یاهسلج ۲۵ هرود سردم 

 ،SQL Server رد High Availability هرود سردم ،SQL Server رد یراجت

 نارنخس ،SQL Server 2016 دیدج یاه تیلباق یفرعم شیامه نارنخس

 ،ناریا رد ۲۰۱۷ لاس رد تفاسورکیام دpات دروم شیامه یراجت شوه شخب

 زرویار یسدنهم تکرش رد SQL Server رواشم

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
  SQL Server رد یتاعالطا یاهکناب زا یرادهگن یشزومآ هرود  :هرود ناوــنع  
  یتاعالطا کناب ناریدم و ناسیون همانرب  :نیبطاـــخم  

 SQL Server رد یسیون یرئوک شزومآ هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس 22 :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یدولناد و یروضحریغ :هئارا هوــحن  

  یربراک لنپ قیرط زا دولناد :دولناد هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

  یرهاط دوعسم  :سردــــم  

 ناموت رازه یس و دصشش :هرود غلـــبم  
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  ؟تسا هنوگچ یدولناد یاههرود تفایرد هوحن
 

 شخب رد و هدش دراو زومآکین تیاس رد دوخ یربراک باسح هب ،شرافس تبث زا سپ
 .دینک هدش یرادیرخ هرود تاسلج دولناد هب مادقا »اهدولناد«

 

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

 هعومجم شورف دحاو اب دوخ دیرخ زا شیپ ،یمسر روتکاف تفایرد هب لیامت تروص رد

 یمسر روتکاف رودص ناکما ،تسا رکذ نایاش.دpامن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷(

 .تشاد دهاوخن دوجو ناونع چیه هب هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ

 

 ریظنیب ینابیتشپ

 زومآ کین یاههرود مامت نالا ،تسا ینعمیب الماک ینابیتشپ نودب شزومآ

  .تسا مارگلت و تیاس قیرط زا ینابیتشپ یاراد

 یط ینابیتشپ میت ،زومآکین تیاس رد امش شرافس ندش ییاهن و تبث سپ

 امش ندش وضع دنیارف ات تفرگ دنهاوخ سامت امش اب یراک تعاس ۷۲ ات ۲۴

 لاوس هنوگ ره دوجو تروص رد.دوش ماجنا هرود ره یمارگلت ینابیتشپ هورگ رد

 قیرط زا ای و دaامرف لصاح سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و

 .دaامن حرطم ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب
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