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 Ad-Hocهای در سازمان انجام داد  تهیه گزارش Data Warehouseتوان با وجود یک یکی از کارهای جالبی که می
به شدت باال است باید هنگام طراحی  DWهای موجود در یک باشد. با توجه به این که حجم دادهبر روی آن می

 ای توجه داشت. های اطالعاتی باید به نکات ویژهگزارشات بر روی این نوع بانک

های بزرگ حجم رکوردهای DWاشاره کرد. در  Factهای موجود در جداول توان به حجم دادهاز نمونه این نکات می
بر روی این نوع جداول به شدت کند بوده  Ad-Hocهای باشد تهیه گزارشموجود در این نوع جداول میلیاردی می

ویژگی جدیدی وجود دارد که شما به  SQL Serverشود اما در میکه این موضوع باعث نارضایتی شدید کاربران 
 را باال ببیرد. CUBو همچنین سرعت پردازش  DWاز  Ad-Hocهای توانید با استفاده از آن سرعت گزارشراحتی می

میلیارد  1بیش از ی که حجم آن Factهایم استفاده کردم، جدول یکی از پروژه DWمن شخصه از این ویژگی در خود 
بر روی این  Ad-Hocهای شود. شاید باور نکنید کوئریمیلیون رکورد در آن درج می 9و روزانه بیش از رکورد است 

 دهد.این موضوع را نمایش می صفحه بعدشود. تصویر جدول با سرعت باور نکردنی اجرای می
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 مشکالت متداول
های زمانی مختلف اند با توجه به دیتاهای موجود در یکی از جداول که شامل بازهآقای رئیس در اداره از بنده خواسته -1

شان کنم. من که فکر ها تقدیماز قطعی دسترسی کاربران به اینترنت است گزارشی از میانگین فاصله زمانی این قطعی
افزار نویِس نرمداند که چنین کاری را باید تیم برنامهدشمنی دارد و گرنه هر آدم عاقلی بهتر میکنم آقای رئیس با من می

 پانجام دهد!
هایم داشته باشم. بنا ازای هر مشتری و سال مالی، مانده حساب یا موجودی او را در حین اجرای کوئریخواهم بهمی -2

خواهم این مقادیر را در یک بستانکار هم داشته باشم. صرفا می خواهم در جداول فیلدهای بدهکار ودالیلی نمی به
هایم انجام دهم. چگونه مشخص کرده و در زمان مناسب، این محاسبات را در کوئری –گذاری + و فیلد و با عالمت

 توانم این مشکل را برطرف کنم؟ می
شود. بنا فرد و سریالی در آن ذخیره میر بهصورت منحصیکی از جداول دیتابیس من فیلدی دارد که مقادیر عددی، به -3

ترین شکل ممکن سادهها را بهتوانم آنوجود آمده است. چگونه میهای مختلفی بهGapبه دالیلی در میان این مقادیر 
 کشف کنم؟

ها رکورد موجود میلیونخواهم از میان شود. میمان، تاریخ ثبت سفارشات ذخیره میدر یکی از جداول دیتابیس شرکت -4
هاِی زمانی از یک محصول خاص، ثبت ازای هر ماه از ساِل جاری گزارشی تهیه کنم که در چه بازهدر این جدول، به
 ام؟سفارشی نداشته

 و این داستان ادامه دارد ...
 

 مقدمه
 Dataها، های تحلیل داده، سیستمRDBMSهای مبتنی بر نویسی در دیتابیساز دیرباز همواره یکی از انواع متداول کوئری

Mining ها یا بندی دادهو ... از جنس گروهGROUP BY Querying های اصلی و همیشگِی بوده است  اما یکی از دغدغه
DBA ها وDeveloperهای شان را بر روی مجموعهترین شکل ممکن، محاسبات دلخواهها آن است که بتوانند به راحت

پذیر هستند و نگرانی های ساده، کارآمد و انعطافدنبال روشها بهای موجود در جداول انجام دهند. آنمتفاوتی از رکورده
 SQL Serverدر  GROUP BYهای است. اما آیا با اتکاء به قابلیت Performanceشان هم موضوع اصلی و همیشگی

 توان چنین انتظاراتی را برآورده کرد؟می
 

همواره با تردیدهایی مواجه بود اما مایکروسافت در این نسخه از  SQL Server 2005از ظهور  پاسخ به این سوال تا قبل
ایجاد شد.  GROUP BY Queryingرا ارائه کرد که با این کار تحول بزرگی در زمینه  Window Functionافزار، قابلیت نرم

 ضوع اختصاص داد.امکانات بیشتری را به این مو SQL Server 2012مایکروسافت در نسخه 
ترین زمان و با باالترین ترین شکل ممکن و در کوتاهسادههای شما به، بسیاری از چالشWindow Functionبا یادگیری 

ای که پس از یادگیری و با نگاهی به گذشته متوجه خواهید شد که چه بسیار مواردی گونهحد کارآیی برطرف خواهد شد به
 کردید.تان را صرف اختراع آن میبهایستفاده از چرخ، وقت گرانجای ابوده است که شما به
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 با محدودیت روبرو هستید؟ Window Functionبا  آیا شما هم در نوشتن کوئری
هستند. طبیعی است که در  SQL Server 2012های قبل از کنید که مربوط به نسخههایی کار میشاید هنوز هم با دیتابیس

پذیر نباشد اما جای نگرانی نیست چرا که در این دوره آموزشی برای شما امکان Window Functionمواردی استفاده از 
 به شما معرفی خواهند شد. -کارآیی کمتر  هر چند با -سازی شدههای جایگزین و شبیهروش

های مشابه و جایگزین ها با روشWindow Functionدر واقع شما در این دوره عالوه بر حل مسائل کاربردی با استفاده از 
 نیز آشنا خواهید شد که قطعا در نگرش شما نسبت به حل مشکالت جاری نیز تاثیرگذار خواهد بود.

 
 اید؟استفاده کرده SQL Serverها در Window Functionهای می قابلیتحال از تماآیا تا به

شان های، صرفا دیتابیسSQL Serverهای دولتی و خصوصی در زمان انتشار نسخه جدید ها و شرکتبسیاری از سازمان
 کنند.را از نسخه قدیمی به نسخه جدیدتر منتقل می

صرفا محیط  SQL 2000ها با تفکر افتد. بسیاری از آنها نیز اتفاق میDeveloperها و DBAاین موضوع برای بسیاری از 
IDE شده ندارند!های جدید ارائهدهند و کاری به قابلیتخودشان را تغییر می 

 
 

 های دورهسرفصل
 بریبخش اول با تدریس مهدی شیشه

 

 T-SQLو زبان  SQLاستاندارد  -1
 های آنو بیان ویژگی SQLای کوتاه بر استاندارد مقدمه •
 Imperativeدر مقابل  Declarativeهای های زبانبررسی ویژگی •
 3VLآشنایی با منطق  •
 ( Logical Query Processingبررسی فرایند پردازش منطقی کوئری ) •

 
 (GROUP BYبندی )گروه -2
 SQL Serverو اجزای آن در   GROUP BYمروری کوتاه و گذرا بر مفهوم  •
 GROUPING SETمعرفی  •
  CUBEو  ROLLUPبررسی  •

 
 Window Functionای بر مقدمه -3
• Window Function  از نگاه استانداردSQL 
 SQL Serverدر  Window Functionبررسی تاریخچه  •
• Window Function چیست؟ 
 :Window Functionمعرفی اجزاء  •
 Partitioningبررسی مفهوم  •
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 Framingمفهوم  بررسی •
 ROWSاعمال محدودیت رکوردهای یک پارتیشن با استفاده از  -
 RANGEاعمال محدودیت رکوردهای یک پارتیشن با استفاده از   -

 Orderingبررسی مفهوم  •
 T-SQLهای مختلف دستورات در بخش Window Functionبررسی نحوه استفاده از  •
 در کوئری Window Functionبیان فرایند پردازش منطقی  •
 هادر هنگام استفاده از آن Window Functionهای محدودیت •
 Window Functionها در هنگام استفاده از کارهای مناسب جهت رفع محدودیتارائه راه •
 Window Functionهای جایگزین بررسی معایب روش •

 
 

 Window Functionانواع  -4
 Window Aggregate Functionمعرفی و بررسی کارکرد  •
 Ranking Functionمعرفی  •
 Ranking Functionبررسی انواع  •

- ROW_NUMBER 
- RANK 
- DENSE_RANK 
- NTILE 

 Distribution Functionمعرفی  •
 Distribution Functionبررسی انواع  •

- PERCENT_RANK 
- CUME_DIST 
- PERCENTILE_DISC 
- PERCENTILE_CONT 

 Offset Functionمعرفی  •
 Offset Functionبررسی انواع  •

- LAG 
- LEAD 
- FIRST_VALUE 
- LAST_VALUE 

 
5- Order Set Function 
 Order Set Functionبررسی مفهوم  •
 SQL Serverدر  Order Set Functionسازی نحوه پیاده •
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 های کاربردیمثال
، حذف مقادیر تکراری، تشخیص (Running Totalچون محاسبه مانده )در این بخش سناریوهای کاربردی مختلفی هم

های زمانی، های مختلف از یک بازه زمانی، تولید مقادیر سریالی و بازهمقادیر ناموجود از یک بازه مشخص، تشخیص زیربازه
کارهای مناسب با ، و چندین و چند سناریو پرکاربرد دیگر مطرح خواهد شد. در ادامه ضمن ارائه راهPagingسازی پیاده

های های جایگزین نیز معرفی شده تا دانشجویان ضمن مقایسه عملکردی روش، روشWindow Functionز استفاده ا
 پی ببرند. Window Functionانگیز قدرت شگفتمتفاوت، به

 
 

 بخش دوم با تدریس مسعود طاهری
به  SQL Server 2012از میباشد. یکی از موارد جالبی که  Performacne & Tuningبخش دوم این دوره مربوط به مباحث 

است. به طور خیلی ساده در این حالت  Batchاضافه شده است اجرای کوئری در مد  SQL Serverبعد به ویژگیهای 
 دستهای از رکوردها به ازای هر مرحله پردازش میشود.

داشته باشید که اجرای  آشنا میکنیم. توجه SQL Serverما در این دوره شما را با این مفهوم و نحوه پیادهسازی آن در 
 دارند در این حالت باعث افزایش کارایی بانک اطالعاتی میشود. Window Functionکوئریهای که دارای 

 
 Data Warehouseبررسی  -6
 Data Warehouseآشنایی با مفهوم  •
 Data Warehouseبررسی دلیل وجود  •
 Data Warehouseبررسی انواع جداول  •
 Fact Tableبررسی مفهوم  •
 Dimension Tableبررسی مفهوم  •
 
 Columnstore Indexبررسی  -7
 Columnstore Indexآشنای با  •
 Columnstore Indexبررسی معماری مربوط به  •
 OLTPدر بانکهای اطالعاتی از نوع  Columnstore Indexاستفاده از  •
 Batch Mode Processingآشنایی با مفهوم  •
 Row Groupبررسی مفهوم  •
 Columnstore Indexدر  Delete Bitmapو  Delta storeبررسی  •
 Columnstore Indexسازی مربوط به های فشردهآشنایی با روش •
 Columnstore Indexهای مربوط به مانیتور کردن DMVآشنایی با  •
 Columnstore Indexبایدها و نبایدهای مربوط به  •
 Columnstore Indexبه ازای  SQL Server 2017آشنایی با تغییرات مربوط به  •
 هاColumnstore Indexدر  Bulk Insertبررسی نحوه اعمال تنظیمات مناسب برای  •
 هاData Warehouseدر  Columnstore Indexبررسی تاثیر استفاده از  •
 هاOLTPدر  Columnstore Indexبررسی نحوه استفاده از  •
 Memory Optimized Tableهنگام کار با  Columnstore Indexبررسی استفاده از  •
 هاWindow Functionبر روی عملکرد  Columnstore Indexبررسی تاثیر  •
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 Data Warehouseدر  Columnstore Indexاستفاده از  -8
رکورد  میلیون 10میلیون رکورد داشتم که روزانه بیش از  400میلیارد و  2هایی که درگیر بودم جدولی با حدود در یکی از پروژه

های ها بود. با توجه به اینکه اغلب کوئریشود. هدف ما در این پروژه افزایش سرعت کوئریبه جدول مربوطه اضافه می
در آن استفاده کنیم همانطور که  Columnstore Indexباشد. تصمیم گرفتیم از مربوط به این جدول از جنس تحلیلی می

ها به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرد، کوئری که بیش از دو میلیارد ی کوئریکنید سرعت اجرادر تصویر دقت مشاهده می
 میلی ثانیه( روی سرور اجرا شد. 300کند در کمتر از یک ثانیه )و چهارصد میلیون رکورد را در خود درگیر می

  
 

ما در این دوره برای اطمینان در این دوره قرار نیست شما صرفا با مطالبی که توسط مدرسین ارائه خواهد شد آشنا شوید. 
هایی های کاربردی و عملیاتی، تمرینات و چالشاز یادگیری و تثبیت مطالب در  ذهن دانشجویان، در هر بخش عالوه بر مثال

ها شرکت داشته باشند و از نقاط قوت و ضعف خود آگاه را نیز در طی دوره ارائه خواهیم کرد تا دانشجویان نیز در بحث
 کارگاهی است. –عبارت دیگر این دوره، ترکیبی از یک دوره آموزشی شوند. به

 

 

 

مهدی مدرسین این دوره منحصربفرد 
 باشندو مسعود طاهری میبری شیشه

 

 

 

 

http://nikamooz.com/product/wf-course/?add-to-cart=40518
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 ؟کیست بریمهدی شیشه
 کند.کار می SQL Serverای با سال است که بصورت حرفه 10بری مدرس این دوره است که بیش از مهدی شیشه

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 در نیک آموز SQL Server های دوره مدرس •
 )در دست چاپ( SQL Server 2017مبانی  کتاب آموزشنویسنده  •
 های دولتیسال سابقه تدریس در سازمان 10دارای  •
 در سازمانهای دولتی  SQLServerبرگزار کننده دورههای مختلف •
 در سازمانهای دولتی  SQLServerمشاور •
 و مباحث فوق پیشرفته دیتابیس SQL Server متخصص، مدرس و مشاور •

 
 
 
 
 

 

 مسعود طاهری کیست؟
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 .کندفعالیت می SQL Server ای در دنیایسال است که بصورت کامال حرفه ۱۱مسعود طاهری بیش از 

 در ایران ۲۰۱۷سخنران بخش هوش تجاری همایش مورد تایید مایکروسافت در سال  -1
 آموزهای هوش تجاری و دیتابیس در نیکمدیر واحد پروژه -2
 رئیس بخش دیتابیس شرکت خدمات نوین سداد -3
 کت تجارت الکترونیک پارسیان.کارشناس ارشد تحلیل و طراحی شر  -4
 SQL Serverدر  Performance & Tuningمدرس دوره آموزش  -5
 نویسانویژه برنامه SQL Serverای دوره جلسه ۱۵مدرس دوره  -6
 SQL Server 2016های جدید سخنران همایش معرفی قابلیت -7
 های رایورز، سازمان بورس،کشتیرانی در شرکت SQL Serverمشاور  -8
 برای سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. ه برگزاری دور -9
 برگزاری دوره در سازمان کشتیرانی کل کشور -10
 های کل کشوردر سازمان زندانSQL Server 2014رسانی به برگزاری دوره به روز -11
 .)پارس آنالین ParsOnline (شرکت  DataCenterبرای تیم SQL Server 2012 برگزاری دوره  -12
 برای شرکت مهندسی رایورز.Performance & Tuning SQL Server 2012 برگزاری دوره  -13
 برای تیم فنی شرکت پخش البرز. High Availability with SQL Server 2008برگزاری دوره  -14
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ها و تیزرهای تلویزیونی خواهد بود، پس به قبل از هر چیز باید بگویم کیفیت فیلمبرداری و صوتی این دوره در حد سریال
 عنوان الزم نیست نگران کیفیت صوتی و تصویری این دوره باشید.هیچ 

 
در این دوره هم از محیط کالس و هم از دسکتاپ مدرس فیلمبرداری خواهد شد و بعد از میکس در اختیار دوستان شرکت 

 کننده )حضوری و غیرحضوری( قرار خواهد گرفت.
 
 
 

رمشتتهله هستتتید  را  در دوره اگر خارج از تهران هستتتید یا رم
 کنید!؟غیرحضوری شرکت نمی

 
رمشتتغله هستتتیدت بصتتورت غیرحضتتوری ثبت نام کنید، کالس را زنده  اگر خارج از تهران هستتتید، اگر پم

 ای به همراه جزوات کامال رنگی و دستورالعمل اجرا دریافت کنید.ببینید و فیلم با کیفیت فوق حرفه

 
 

http://nikamooz.com/product/wf-course/?add-to-cart=40519
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 این دوره مناسب  ه کسانی است؟
 
 نویسی کوئری تخصصی مباحث به و باشندمی اطالعاتی بانک مدیران مناسب دوره این •

 .باشندمی مندعالقه SQL Server در
 SQL Server در نویسی کوئریتدوره این نیاز پیش •

 
دوره حضتتتوری با دوره غیرحضتتتوری  ه فرقی 

 دارد؟
سکتاپ مدرس فیلمبرداری می ضوری از محیط کالس و د شود و این دو با هم میکس در دوره غیرح

 گیرد.ها در اختیار دوستان غیرحضوری قرار میها و تمرینشده و با جزوه رنگی، مثال
 ت.کنید در کالس هم حضور خواهید داشعالوه بر اینکه فیلم، جزوه و... را دریافت میدر دوره حضوری 

 
 

 اختصاصی رشتیبانی بوسیله یک گروه تلگرام
 اید، حال از جلسه اول یک سوالیا فیلم آنرا تماشا کردهاید و تصور کنید شما جلسه اول را گذارنده

 پیش آمده استتبرای شما 
 . آیا باید یک هفته صبر کنید تا سوال خود را مطرح کنید؟1
 کنید؟. آیا باید تلفن کنید و با مدرس صحبت 2
 . آیا باید ایمیل بزنید؟3

 
 

 
 

سیدن در گروه تلگرامی  شما  VIPتنها با رر شکل  م
به راحتی آب خوردن توسط مدرس و سایر دوستان 

   !از دوره لذت ببریددیگر حل خواهد شد. 

nikamooz.com/product/query-sql-server-course/
nikamooz.com/product/query-sql-server-course/
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 و زنده دوره برای افراد غیرحضوری Liveنمایش 
ضوری ثبت نام  صورت غیرح ستانی که ب شاهده اند میکردهدو صورت کامال زنده م صدای مدرس را به  سکتاپ و  توانند د

 هستید بدون هیچ محدودیتی در کالس باشید. ی جهانکنند. در هر کجا
 

http://nikamooz.com/product/wf-course/?add-to-cart=40519
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 )کل دوره در یک نگاه( زمان برگزاری دوره
 
 

 [Columnstore Index و Window Function مباحث] پیشرفته نویسی کوئری آموزشی دوره :دوره عنوان
 و مدیران بانک اطالعاتی نویسان برنامه :مخاطبین

 SQL Server در نویسیکوئری بر کامل تسلط: دوره نیازریش
 نفر 20 :کالس ظرفیت
 کالسی اضافی تمرین و( ساعت  24 جمعا)  ساعته سه جلسه 8: دوره طول

 است اختصاصی تلگرامی گروه دارای :رشتیبانی
 هفته هر پنجشنه :برگزاری روز

 1397 مهر  5 :دوره شروع
 ظهر 30ت12 الی صبح 30ت9 :دوره ساعت
 آموز نیک دفتر ،(چهارم طبقه)  چهارم زنگ ،(قدیم31)جدید 29 پالک ، 33 خیابان فرهنگ، میدان اسدآبادی، خیابان آباد، یوسف تهران، :دوره محل

 (جهاد)  فاطمی مترو :مترو نزدیکترین
 آموز نیک مدیریت طاهری فرید :دوره مدیریت
 طاهری مسعود و بریشیشه مهدی :مدرسین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://goo.gl/maps/nUgEeyj9GLm 

 

https://goo.gl/maps/nUgEeyj9GLm
https://goo.gl/maps/nUgEeyj9GLm


 

 
 

 [Columnstore Index و Window Function مباحث]پیشرفته  نویسی دوره کوئری سرفصل

 ML-142464شماره سند:  شارپگرایی در سیشیش 

www.nikamooz.com 
 

 13: صفحه

 ثبت ناممبلغ دوره و 
 

 شرایط حضوری:
 رذیرایی.شرکت در کالس حضوری و : حضور در کالس

 PDFها، ساعت آموزش ویدئویی کالس، جزوات رنگی، صوت دوره، تمرین 24، شامل DVDعدد  8 محتوای حضوری:
ضوری: سرمایه گذاری ح صد از کل مبلغ را پرداخت نمایید 10هزار تومان یعنی  79)هزار تومان  790 مبلغ  و مابقی را  در

 (.قسط در طول دوره تسویه نمایید دو در
 
 

 
 شرایط غیرحضوری:
 PDFها، ساعت آموزش ویدئویی کالس، جزوات رنگی، صوت دوره، تمرین DVD ،24عدد  18 محتوای غیرحضوری:

 بصورت زنده و آنالین قابل مشاهده است.، دسکتاپ و صدای مدرس :Liveمشاهده 
 گردد.سفارشی بصورت رایگان ارسال میهفته با پست دو هر  نحوه دریافت:

سرمایه گذاری غیرحضوری: صد از کل مبلغ را پرداخت نمایید 10هزار تومان یعنی  69)  هزار تومان 690 مبلغ  و مابقی  در
 قسط در طول دوره تسویه نمایید(. دورا در 

 

 آیا مبلغ دوره مناسب است!؟
 کاربردیشود بسیار توجه داشته باشید مطالبی که در این دوره گفته میمبلغ دوره بسیار ارزان و مناسب است، به نظر من 

ای با این کیفیت پیدا توانید همچین دورهدهم که در هیچ کجای ایران نمیو ناب هستند و به شما این اطمینان را می
البته مدرس از تجربیات ارزشمند خود در کل دوره  ختصاصی است کهکامال اها و سناریوهای این دوره دارای تمرین کنید.

 توانید از آن استفاده نمایید.خواهد گفت که می

 

http://nikamooz.com/product/wf-course/?add-to-cart=40519
http://nikamooz.com/product/wf-course/?add-to-cart=40518
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 شرایط اقساط

 
 درصدی رول 200گارانتی برگشت 
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شما با شرکت در این دوره هیچ چیزی را از دست نخواهید داد، 
 درصدی برگشت پول است. 200چون این دوره دارای گارانتی 

 :ثبت نام بصورت حضوری

 .برای شرکت در دوره حضوری، لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید -1
 اطالعات خواسته شده را تکمیل و پرداخت را انجام دهید. -2
 اید.نام کنندگان حضوری قرار گرفتهثبتشما در لیست  -3

 :ثبت نام بصورت غیرحضوری
 .ابتدا بر روی دکمه زیر کلیک کنید  -1

 اطالعات خواسته شده را تکمیل و پرداخت را انجام دهید. -1
 اید.نام کنندگان غیرحضوری قرار گرفتهشما در لیست ثبت -2

 
 

 

 

 

 
قدیم( ،  31جدید) 29، پالک  33اسدآبادی، میدان فرهنگ، خیابان تهران، یوسف آباد، خیابان  آدرس دفتر:

 زنگ چهارم )طبقه چهارم(، دفتر نیک آموز
 

 021  -  88061558|        ۰۲۱ – 88212869   شماره تماس:
 ۰۲۱- ۴۳۸۵۶۴۲۱ شماره فکس:

 ۰۹۱۰۴۰۰۶۲۰۶ شماره موبایل واحد فروش:
 

http://nikamooz.com/product/wf-course/?add-to-cart=40519
http://nikamooz.com/product/wf-course/?add-to-cart=40518

