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 SQL Server 2022 هب اقترا یشزومآ هرود یاهلصفرــــس

 :SQL Server 2022 رد T-SQL دیدج تاروتسد .1

  T-SQL دیدج عباوت اب ییانشآ و یفرعم §

  JSON اب راک و ییانشآ §

  Window Function یاهدوبهب §

 

 

 

 

 

 

 

  :SQL Server 2022 رد Peformance یهزوح رد دیدج یاهتیلباق   .2

 
 SQL Server 2022 رد  IQP یاــهدوبهب  §

 SQL Server 2022 رد  Index یاــهدوبهب §

 SQL Server 2022 رد  TempDB یاــهدوبهب §

  SQL Server 2022 رد هظفاح یاــهدوبهب §

 SQL Server 2022 رد  Log File یاــهدوبهب §

  SQL Server 2022 رد  Query Store یاــهدوبهب §

 

 

 

 

  :SQL Server 2022 رد Management یهزوح رد دیدج یاهتیلباق .3

 SQL Server 2022 رد  Always-on یاــهدوبهب §

 SQL Server 2022 رد  Backup & Restore یاــهدوبهب §

 SQL Server 2022 رد  Object Store یاــهدوبهب §

  SQL Server 2022 رد Recovery یاــهدوبهب §
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 :SQL Server 2022 رد یراــجتشوه یهزوح رد دیدج یاهتیلباق .4

 SQL Server 2022 رد Polybags یاــهدوبهب §

 SQL Server 2022 رد  ETL یاــهدوبهب §

 SQL Server 2022 رد OLAP Tabular یاــهدوبهب §
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  )نیچکالب( لکرتفد یفرعم §

 Permissions دیدج یاــهRole یفرعم §

 Always Encrypt یاــهدوبهب §

  Data Masking یاــهدوبهب §

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   SQL Server 2022هب اـــقترا

  یرهاط دوعــسم :سردم

 ؟تسیک هرود نیا سردم

  SQL Server & BI    دشرا رواشم و سردم یرهاط دوعسم

 ینف ریدم SQL Server & BI دشرا رواشم و سردم یرهاط دوعسم

 دحاو سیئر ،زومآ کین رد یراجت شوه و SQL Server یاههژورپ

 و لیلحت دشرا سانشراک ،دادس کینورتکلا تخادرپ تکرش سیباتید

 ۲۵ هرود سردم، (PEC co) نایسراپ کینورتکلا تراجت تکرش یحارط

 ۲۵ هرود سردم،SQL Server رد Performance Tuning شزومآ یاهسلج

 High Availability هرود سردم ،SQL Server رد یراجت شوه یاهسلج

 SQL دیدج یاه تیلباق یفرعم شیامه نارنخس ،SQL Server رد

Server 2016، ات دروم شیامه یراجت شوه شخب نارنخسZد 

 تکرش رد SQL Server رواشم ،ناریا رد ۲۰۱۷ لاس رد تفاسورکیام

 زرویار یسدنهم

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
 SQL Server 2022 هب اقترا هرود  :هرود ناوــنع  

 SQL یریگدای هب نادنمهقالع و یراجتشوه ناسانشراک ،یتاعالطا کناب ناسانشراک و ناریدم :نیبطاـــخم  

Server2022  | 

 SQL Server رد یسیون یرئوک شزومآ هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس ۱۵ :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

  یروضحریغ :هئارا هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 یرهاط دوعسم  :سردــــم  

 هدش تظفاحم یشزومآ یاههرود هدهاشم شور  
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 ؟تسا هنوگچ هرود هدهاشم هوحن
 یتحارهب ،,د<امرف هدهاشم یصاصتخا ریلپ کی رد دیناوتیم ار یشزومآ هرود نیا

 ،دیوردنا ،کم ،زودنیو( دوخ لماع متسیس اب بسانم ار رازفامرن نیا دیناوتیم

 رازفامرن لخاد سنسیال دیلک یپک زا سپ و .هدرک بصن دولناد )بو ای و سکونیل

  .دینک اشامت ار هدش یرادیرخ لوصحم

 

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

 شورف دحاو اب دوخ دیرخ زا شیپ ،یمسر روتکاف تفایرد هب لیامت تروص رد

 رودص ناکما ،تسا رکذ نایاش.دZامن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷( هعومجم

 دهاوخن دوجو ناونع چیه هب هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ یمسر روتکاف
 .تشاد

 

 ریظنیب ینابیتشپ

 کین یاههرود مامت نالا ،تسا ینعمیب الماک ینابیتشپ نودب شزومآ

  .تسا مارگلت و تیاس قیرط زا ینابیتشپ یاراد زومآ

 ینابیتشپ میت ،زومآکین تیاس رد امش شرافس ندش ییاهن و تبث سپ

 وضع دنیارف ات تفرگ دنهاوخ سامت امش اب یراک تعاس ۷۲ ات ۲۴ یط

 دوجو تروص رد.دوش ماجنا هرود ره یمارگلت ینابیتشپ هورگ رد امش ندش

 لصاح سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و لاوس هنوگ ره

 حرطم ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب قیرط زا ای و دbامرف

 .دbامن
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