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 1صفحه: 

 SQL Serverدر  Backup & Restoreاصول  یبررس یآموزش ناریسرفصل وب

 

 

 

 SQL Serverدر  Backup & Restoreبررسی اصول سرفصل وبینار آموزشی 
 SQLهایی است که خیلی از دوستانی که با یکی از چالش  SQL Serverتهیه و بازیابی نسخه پشتیبان در 

Server  کنند درگیر آن هستند.  کار می 
 

 
 

های اطالعاتی شما چگونه  بانک   Backupگوییم وضعیت  کنیم و می مراجعه می ها زمانی که ما به یک سازمان  خیلی وقت 
شویم که  دهیم متوجه می گیریم همین. اما وقتی بررسی دقیق انجام می می  Backupشنویم ما است؟ این پاسخ را می 

 باشد.می   Full Backupداند مفهوم می  SQL Serverدر  Backupاین سازمان تنها چیزی که از  

 

 

 SQL Serverدر  Backup & Restoreاصول  یبررسنام وبینار: 

 | مسعود طاهری 15اسفند ماه ساعت  20 سه شنبهتاریخ و ساعت برگزاری: 
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 2صفحه: 

 SQL Serverدر  Backup & Restoreاصول  یبررس یآموزش ناریسرفصل وب

دارد، کافی است که شما با توجه به سناریوهای   Backupانواع دیگر  SQL Serverتر توضیح دهیم  اگر بخواهیم دقیق 
 خود یکی از آنها را انتخاب کنید.

 خواهیم شما را با مباحث زیر آشنا کنیم.ما در این وبینار می 
 SQL Serverهای پشتیبان در  معرفی انواع نسخه  •
 SQL Serverدر  Full Backupو نحوه تهیه   Full Backupمعرفی   •
 SQL Serverدر  Differential Backupو نحوه تهیه  Differential Backupمعرفی  •
 و تاثیر تنظیمات آن بر روی بانک اطالعاتی  Recovery Modelبررسی   •
 SQL Serverدر   Log Backupو نحوه تهیه   Log Backupمعرفی   •
 های اطالعاتی بررسی نحوه بازیابی بانک  •
 Full Backupبررسی نحوه بازیابی  •
 Differential Backupبررسی نحوه بازیابی  •
 Log Backupبررسی نحوه بازیابی   •

 

 ی مدرس این وبینار کیست؟رمسعود طاه
 [و هوش تجاری SQL Server مدرس و مشاور ارشد] مسعود طاهری

 
 نیک آموز و هوش تجاری در  SQL Server هایمدیر فنی پروژه 

 رئیس واحد دیتابیس شرکت پرداخت الکترونیک سداد
 .(PEC co) کارشناس ارشد تحلیل و طراحی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 SQL Server در  Performance Tuning جلسه ای آموزش ۲۵مدرس دوره 
 SQL Server ای هوش تجاری درجلسه  ۲۵مدرس دوره 
 SQL Server در  High Availability مدرس دوره

 SQL Server 2016 سخنران همایش معرفی قابلیت های جدید 
 در ایران  ۲۰۱۷سخنران بخش هوش تجاری همایش مورد تایید مایکروسافت در سال 

در شرکت مهندسی رایورز، سازمان کشتیرانی کل کشور و شرکت   SQL Server مشاور
 توسعه رفاه پردیس )بانک رفاه(

ها،  جمله سازمان بورس، کشتیرانی، شونیز، سازمان زندان  های سازمانی ازمدرس دوره 
 …مرکز آمار ایران، رایورز و 

 و مباحث فوق پیشرفته بانک اطالعاتی و هوش تجاری  SQL Server متخصص، مدرس و مشاور
 


