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 منتظر شما هستیم. 30:17ساعت  آذر ماه 23 یکشنبهو کنم ابتدا از شما دوست عزیز بسیار تشکر می
 

 : وبکستعنوان 
 SQL Server (SQL Server Profiler & Extended Events)کشف مشکالت ُکندی در 

 
 :/ وبینار آدرس برگزاری وبکست

 
 

 :وبکستهای سرفصل
SQL Server Profiler توان کارهای زیر را انجام داد.باشد که بوسیله امکانات موجود در آن مییک ابزار گرافیکی می 

 بررسی مشکالت ُکندی و مباحث مربوط به آن .1
2. Troubleshooting های اطالعاتیهای مربوط به بانک)اشکال زدایی( و بررسی اشکال 

 
 در این حوزه را بررسی خواهیم کرد: مباحث زیرما در این وبکست 

  معرفیSQL Server Profiler 
  آشنایی با مفهومTrace,Event,Filter,…  درSQL Server Profiler 
  بررسی نحوه پیکربندیSQL Server Profiler 
  آشنایی با نحوه ایجادTrace هایServer Side 
 بانک اطالعاتی با استفاده از  ندهای کُ بررسی سناریو بدست آوردن کوئریSQL Server Profiler 
 های یک برنامه توسط بررسی سناریوی فیلتر کردن درخواستSQL Server Profiler 
 های بررسی نحوه خواندن محتوای فایل.trc فایل( هایSQL Server Profiler با استفاده از دستورات )TSQL 
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Extended Events ی از امکانات موجود در یکSQL Server کارهای زیر توان بوسیله امکانات موجود در آن میباشد که می
 را انجام داد.

 بررسی مشکالت ُکندی و مباحث مربوط به آن .1
2. Troubleshooting های اطالعاتیهای مربوط به بانک)اشکال زدایی( و بررسی اشکال 
 و... .3

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

  معرفیExtended Events  درSQL Server 
  آشنایی با مفهومPackage,Event,Action,…  درExtended Events 
  آشنایی باExtended Events  و نحوه پیکربندی آن درSSMS 
 بانک اطالعاتی با استفاده از  های ُکندبررسی سناریو بدست آوردن کوئریExtended Events  
  معرفیXEvent Profiler 
 های بررسی نحوه خواندن محتوای فایل.xel فایل( هایExtended Event با استفاده از دستورات )TSQL 

 

 

 

 

 

 :با ما تماس
  .بگیریدتماس  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
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