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 منتظر شما هستیم. 30:17ساعت  آذر ماه 24دوشنبه و کنم ابتدا از شما دوست عزیز بسیار تشکر می
 

 : وبکستعنوان 
 SQL Server (Clustered Index & Non-Clustered Index)در  ایندکس ُپرکاربرد 2معرفی کست وب
 

 :/ وبینار آدرس برگزاری وبکست
 

 :وبکستهای سرفصل
-Bمبتنی بر  SQL Serverنوع ایندکس در د، این باشمی SQL Serverهای ُپرکاربرد در های کالستر یکی از ایندکسایندکس

Tree  باشد.جداول میهای موجود در سازی دادههدف آن مرتب ( بوده وبی)درخت  
 
کنید چینش رکوردهای موجود در این جدول بر اساس یک ایندکس از نوع کالستر ایجاد می SQL Serverمانی که شما در ز

 را به عنوان کلید و یا فیلدهایی کلید ایندکس خواهد بود، بنابراین باید به این موضوع توجه داشته باشید که چه فیلد
 .گیریدایندکس در نظر می

اما این همه داستان نیست ما در این وبکست نکاتی کاربردی زیادی در خصوص این نوع ایندکس به شما معرفی خواهیم 
 توان به موارد زیر اشاره کرد.کرد. از نمونه این نکات می

 سازی داده در آشنایی با ساختار ذخیرهSQL Server 
  آشنایی با مفهومPage 
  بررسی ساختارB-Tree  
 بررسی نحوه انتخاب کلید ایندکس کالستر 
 بررسی ویژگی کلید کالستر ایندکس 
  بررسیOption کالستر  ساخت ایندکسهای 
  بررسی چند سناریو کاربردی در خصوص ساختClustered Index 
  بررسی مفهومFragmentation  و تاثیر آن بر رویClustered Index 

 

زمانی  توانیم افزایش دهیم.سرعت جستجوی اطالعات را می SQL Serverدر  Non-Clusteredهای با استفاده از ایندکس
ز ا های مربوط به آن در فضایی جداو فیلد و یا فیلدهای جداول خود ایجاد کنید داده ها را بر رویکه این نوع ایندکس

 شوند.ذخیره می Non-Clusteredمرتب شده و در قالب ایندکس  جدول
 و... را دارند. Lookup ،Fragmentationهایی مانند بوده و چالش B-Treeهای مبتنی بر ساختار این نوع ایندکس
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توان به ما در این وبکست آموزش نکاتی در خصوص این نوع ایندکس را به شما یاد خواهیم داد، از نمونه این نکات می
 موارد زیر اشاره کرد.

 
 در این حوزه را بررسی خواهیم کرد:ما در این وبکست مباحث زیر 

  بررسی ایندکسNon-Clustered 
  بررسی مفهومLookup 
  بررسیCover Index 
  بررسیOptionهای ساخت ایندکس  Non-Clustered 
  بررسی مفهومFragementation های در ایندکسNon-Clustered 

 

 :با ماتماس 
  .بگیریدتماس حاصل  موبایل زیرشماره با  یا وبینار وبکستحین  در فنی مشکل و موارددر صورت بروز  .1

 

 
 

 افتیو در  تیاعتراض، مشکالت و...( و موارد مربوط به آموزش، سا شنهاد،یاعم از مباحث متفرقه )پ یرفنیسواالت غ .2
 .دیاطالع ده یبا تماس تلفن ایآموز در تلگرام کیرا فقط به وب مستر ن نکیل

 

     

 

به ایمیل ، ه مقاله به همراه شماره تماس خوددرصورت تمایل به انتشار مقاالت خود در سایت لطفا متن تایپ شد
@gmail.com96Nikamooz آنرا منتشر خواهد کرد.واحد فنی نیک آموز بعد از بررسی مقاله،  .ارسال نمایید 

 
 با تشکر از همراهی و صبوری دوستان

 نیک آموزآوری اطالعات شرکت فن

@nikamooz_webmaster 

@Nikamoozwebmaster 
 3داخلی  17 00 07 91 – 021

435 34 67 0910 
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