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 SQL Server درIntelligent Query Processing   بررسیسرفصل وبینار آموزشی  
است   IQP یا Intelligent Query Processing ایجاد شده SQL Server 2017 های جذابی که دریکی از ویژگی

باشد. توجه داشته  ها میکوئریبه بلوغ رسیده و وظیفه آن بهبود عملکرد اجرای   SQL Server 2019 این ویژگی
 .شودانجام می SQL Server باشید که این کار به صورت خودکار در

نویسان و مدیران بانک اطالعاتی برای دسترسی به این ویژگی باید تنظیماتی در بانک اطالعاتی خود  برنامه
 .های اطالعاتی شما استفاده کندبانکبه طور خودکار از این ویژگی برای   SQL Server انجام دهند تا

 
  های عبارتند ازرا بررسی خواهیم کرد. این ویژگی IQP هایما در این وبینار ویژگی

 
• Adaptive Joins 
• Approximate Count Distinct 
• Batch Mode on Rowstore 
• Scalar UDF Inlining 
• Interleaved Execution 
• Memory Grant Feedback 
• Table Variable Deferred Compilation 

  

 

 

 

 SQL Serverدر    Intelligent Query Processingبررسی  بینار:  نام و

 | مسعود طاهری 15اسفند ماه ساعت   19دوشنبه  تاریخ و ساعت برگزاری:  
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 ی مدرس این وبینار کیست؟رمسعود طاه
 و هوش تجاری SQL Server مدرس و مشاور ارشد مسعود طاهری

 
 و هوش تجاری در نیک آموز SQL Server هایمدیر فنی پروژه

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

 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،  دانهای سازمانی از جمله سازمان بورس، کشتیرانی، شونیز، سازمان زنمدرس دوره
 …مرکز آمار ایران، رایورز و

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


