
  

 

www.nikamooz.com 
 

 1صفحه: 
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 SQL و بررسی امکانات جدید آن در  In Memory OLTP با آشناییسرفصل وبینار آموزشی 
Server 2019 

های جدید مایکروسافت به حساب می آید که منجر به افزایش سرعت  یکی از تکنولوژی  In-Memory OLTPتکنولوژی 
 شود.می   SQL Serverو کارایی دیتابیس ها در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  است که  Natively-Compileو پروسیجرهای  Memory-Optimizedاین تکنولوژی شامل دو ویژگی اصلی جداول 
های ارسالی سمت دیتابیس  ها و درخواست کوئری توانیم سرعت پردازش  استفاده از بکارگیری درست این دو ویژگی می 

 را تا چند ده برابر افزایش دهیم.  

  Blockingکنیم  است، یعنی زمانی که ما از این تکنولوژی استفاده می   Latch Freeو     Lock Freeاین تکنولوژی اصطالحا  
 . شوند ها پردازش می کوئری افتد و در سریعترین زمان ممکن،  اتفاق نمی در دیتابیس  Deadlockو 

 

-Diskنسبت به جداول    Memory-Optimizedدر جداول    Dataساختار نگهداری  دیگر از تفاوت های این تکنولوژی،    یکی
Based به نام    یدیتا در فایل های  ،است. در این تکنولوژیCFP شود که در این وبینار این ساختار رو بررسی  می   ذخیره

 می کنیم. 

2019 

  SQL Server 2019 آن در  دیامکانات جد یو بررس In Memory OLTPبا  ییآشنانام وبینار: 

 حسان حسین پورا |   15اسفند ماه ساعت  25 یکشنبهتاریخ و ساعت برگزاری: 
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 : کنیمتکنولوژی آشنا شده و موارد زیر را بررسی می در این وبینار آموزشی با این  

 In-Memory OLTPمعرفی تکنولوی   •
 آشنایی با معماری این تکنولوژی   •
 و بررسی عملکرد این جداول   Memory-Optimizedجدول معرفی انواع  •
 با انواع ایندکس در این تکنولوژی و نحوه استفاده از این ایندکس ها آشنایی   •
 و نحوه بهینه استفاده از آن ها  Natively Compiledبررسی پروسیجرهای   •
   (CFP)ها آشنایی با ساختار نگهداری فایل •
  Memory-Optimizedبه جداول Disk-Basedبررسی ابزارهای مهاجرت جداول  •
 SQL Server 2019در  In-Memory OLTPجدید بررسی ویژگی های  •

 

 مدرس این وبینار کیست؟  احسان حسین پور

 SQL Server  مدرس و مشاور احسان حسین پور
DBAدر شرکت پرداخت الکترونیک سداد 

 آموزدر نیک SQL Server مدرس و مشاور
 مدیر پایگاه داده در شرکت حصین

 مدیر فنی توسعه سامانه نیکنام 
-In های انبارداده و هوش تجاری، طراحیمتخصص سیستم
Memory OLTPدر SQL Server 

 
 


