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 منتظر شما هستیم. صبح 00:10ساعت  آذر ماه 27 پنجشنبهو کنم ابتدا از شما دوست عزیز بسیار تشکر می
 

 : وبکستعنوان 
 های هوش تجاریبرای پروژه ETLکاربردی در  تکنیکهفت 

 
 :/ وبینار آدرس برگزاری وبکست

 
 :وبکستهای سرفصل

نام دارد. ما با استفاده   SSIS (SQL Server Integration Services)( مایکروسافت Extract,Tranfrom,Load) ETLابزار 
های های موجود در بانکدادهتوانیم دهد میدر اختیارمان قرار می SSISو همچنین امکاناتی که سرویس  Data Toolsاز 

 .قرار دهیم Dimensionو  Factانباره داده در قالب اطالعاتی را استخراج نموده و در جداول 
 

 به شما ارائه خواهیم داد: SSISو  ETLخصوص نکاتی کاربردی ما در این وبکست 
  معرفیData Tools  و نحوه نصب آن 2019نسخه 
  استفاده ازStage های کاربردی مربوط به آنو تکنیک 
 های کاربردی در هنگام استفاده از کامپوننت تکنیکLookup 
  استفاده از چند تکنیک کاربردی جهت افزایش سرعتETL 
 سازی های پیادهبررسی تکنیکLoad Incermental  درSSIS  بدون استفاده ازCDC 
 های کاربردی برای افزایش سرعت انباره دادهبررسی و معرفی تکنیک 
 های کاربردی در خصوص بررسی تکنیکDeploy  کردنPackageها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :با ماتماس 
  .بگیریدتماس  موبایل زیرشماره با  یا وبینار وبکستحین  در فنی مشکل و موارددر صورت بروز  .1
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 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 ، به همراه شماره تماس خوده مقاله درصورت 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
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