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 Ad-Hoc یاهشرازگ هیهت  داد ماجنا نامزاس رد Data Warehouse کی دوجو اب ناوتیم هک یبلاج یاهراک زا یکی

 یحارط ماگنه دیاب تسا الاب تدش هب DW کی رد دوجوم یاههداد مجح هک نیا هب هجوت اب .دشابیم نآ یور رب

  .تشاد هجوت یاهژیو تاکن هب دیاب یتاعالطا یاهکناب عون نیا یور رب تاشرازگ

 یاهدروکر مجح گرزب یاهDW رد .درک هراشا Fact لوادج رد دوجوم یاههداد مجح هب ناوتیم تاکن نیا هنومن زا

 هدوب دنک تدش هب لوادج عون نیا یور رب Ad-Hoc یاهشرازگ هیهت دشابیم یدرایلیم لوادج عون نیا رد دوجوم

 هب امش هک دراد دوجو یدیدج یگژیو SQL Server رد اما دوشیم ناربراک دیدش یتیاضران ثعاب عوضوم نیا هک

 .دریبب الاب ار CUB شزادرپ تعرس نینچمه و DW زا Ad-Hoc یاهشرازگ تعرس نآ زا هدافتسا اب دیناوتیم یتحار

 درایلیم 1 زا شیب نآ مجح هک یFact لودج ،مدرک هدافتسا میاههژورپ زا یکی DW رد یگژیو نیا زا هصخش نم دوخ

 نیا یور رب Ad-Hoc یاهیرئوک دینکن رواب دیاش .دوشیم جرد نآ رد دروکر نویلیم 9 زا شیب هنازور و تسا دروکر

 .دهدیم شیامن ار عوضوم نیا دعب هحفص ریوصت .دوشیم یارجا یندرکن رواب تعرس اب لودج
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 !!تسا هدش عورش یراجت شوه دیدج لسن
 یکی هب نونکا مه یراجت شوه هک دینادب دیاب الامتحا ،دینکیم راک یتاعالطا کناب هزوح رد رگا

 طسوت یراجت شوه دیدج لسن نونکا مه .تسا هدش لیدبت نآ یاههخاش نیرتباذج زا

 ؟!دیتسه انشآ دیدج لسن نیا اب امش ایآ ،تسا هدیدرگ هئارا تفاسورکیام

 

 

 

 !دیوشب یراجت شوه سانشراک
 گرزب یاههژورپ رد هک دیوش یاهفرح یراجت شوه سانشراک کی هب لیدبت دیناوتیم مه امش

 .دیوش ریگرد گرزب یاهشلاچ رد و دینک تکرش یلم

 

 

 

 !دنکیم بسک مه یرتشیب دمآرد یراجت شوه سانشراک کی
 کناب سانشراک کی هب تبسن یرتشیب دمآرد یراجت شوه سانشراک کی دینادیم هک روطنامه

 شوه دنمناوت سانشراک کی البق ،تسا یراجت شوه سانشراک هک یصخش هتبلا ،دراد یتاعالطا

 .تسا هدوب یراجت

 

 

 

 ؟!دنیوگیم هچ اهمادختسا
 اهتکرش ،دیزادنایب یتنرتنیا یاهتیاس و اههمانوزر یمادختسا یاهیهگآ هب یهاگن تسا یفاک

 لاح رد زور هب زور دروم نیا و دناهدرک یراجت شوه سانشراک مادختسا هب عورش اهنامزاس و

 تکرش و دوب دهاوخ مک تدشب ناهج حطس رد هداد سانشراک یناهج رامآ کی قبط .تسا شیازفا

 .دننک تیبرت ار هزوح نیا رد صصختم یورین ات دش دنهاوخ راک هب تسد دوخ
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  Data Warehouse تخاس و ییانشآ

 نآ هب طوبرم یاهیگژیو و OLTP یتاعالطا یاهکناب اب ییانشآ -1

 Data Warehouse موهفم اب ییانشآ -2

 Data Mart موهفم اب ییانشآ -3

 Data Warehouse یحارط هوحن اب ییانشآ -4

 Kimball شور هب Data Warehouse یحارط شور اب ییانشآ -5

 Inmon شور هب Data Warehouse یحارط شور اب ییانشآ -6

 Star Schema تروص هب Data Warehouse یحارط اب ییانشآ -7

 Snow Flake Schema تروص هب Data Warehouse یحارط اب ییانشآ -8

 Constellation Schema تروص هب Data Warehouse یحارط اب ییانشآ -9

 نآ عاونا و Dimension لوادج اب ییانشآ -10

 نآ عاونا و Fact لوادج اب ییانشآ -11

 Grain موهفم اب ییانشآ -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیهت  داد ماجنا نامزاس رد Data Warehouse کی دوجو اب ناوتیم هک یبلاج یاهراک زا یکی

 هب DW کی رد دوجوم یاههداد مجح هک نیا هب هجوت اب .دشابیم نآ یور رب Ad-Hoc یاهشرازگ

 تاکن هب دیاب یتاعالطا یاهکناب عون نیا یور رب تاشرازگ یحارط ماگنه دیاب تسا الاب تدش

  .تشاد هجوت یاهژیو

 گرزب یاهDW رد .درک هراشا Fact لوادج رد دوجوم یاههداد مجح هب ناوتیم تاکن نیا هنومن زا

 یور رب Ad-Hoc یاهشرازگ هیهت دشابیم یدرایلیم لوادج عون نیا رد دوجوم یاهدروکر مجح

 رد اما دوشیم ناربراک دیدش یتیاضران ثعاب عوضوم نیا هک هدوب دنک تدش هب لوادج عون نیا

SQL Server تعرس نآ زا هدافتسا اب دیناوتیم یتحار هب امش هک دراد دوجو یدیدج یگژیو 

 .دریبب الاب ار CUB شزادرپ تعرس نینچمه و DW زا Ad-Hoc یاهشرازگ

 نآ مجح هک یFact لودج ،مدرک هدافتسا میاههژورپ زا یکی DW رد یگژیو نیا زا هصخش نم دوخ

 دینکن رواب دیاش .دوشیم جرد نآ رد دروکر نویلیم 9 زا شیب هنازور و تسا دروکر درایلیم 1 زا شیب

 دعب هحفص ریوصت .دوشیم یارجا یندرکن رواب تعرس اب لودج نیا یور رب Ad-Hoc یاهیرئوک

 .دهدیم شیامن ار عوضوم نیا
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 نآ هب طوبرم عاونا و Measure موهفم اب ییانشآ -13

 Business Key و Surrogate Key موهفم اب ییانشآ -14

 یسمش خیرات اب راک یارب Dimension داجیا هوحن اب ییانشآ -15

 نامز اب راک یارب Dimension داجیا هوحن اب ییانشآ -16

 )ییایفارغج ضرع و لوط ،رهش ،ناتسا( ییایفارغج طاقن Dimension داجیا -17

  نآ هب طوبرم یاهیزاسهدایپ عاونا و Slowly Change Dimension موهفم اب ییانشآ -18

 OLTP یتاعالطا کناب کی یازا هب Data Warehouse کی داجیا هوحن یسررب -19

 Fact لوادج تعرس شیازفا یارب نآ داجیا هوحن و Columnstore Index اب ییانشآ -20
 

 نآ زا هدافتسا و ETL دنیآرف لماک یسررب

 ETL موهفم یسررب -1

 نآ طیحم اب ییانشآ و SQL Server Data Tools همانرب یفرعم -2

 SQL Server Integration Services سیورس یسررب -3

 Control Flow Task تننوپماک اب ییانشآ -4

 )Data Preparation )Data Profiler,File System,FTP,Web Service,XML یاهتننوپماک اب ییانشآ -5

 )RDBMS Task )Bulk Insert, Execute SQL یاهتننوپماک اب ییانشآ -6

 )Workflow Task )Execute Package,Execute Process,Send Mail,WMI یاهتننوپماک اب ییانشآ -7

 اهPackage رد اهنآ زا هدافتسا هوحن و اهContainer اب ییانشآ -8

 Data Flow Task تننوپماک اب ییانشآ -9

 )…, Data Source )OLEDB ,Flat File, Excel  هب طوبرم یاهتننوپماک اب ییانشآ -10

 )…, Data Destination )OLEDB ,Flat File, Excel  هب طوبرم یاهتننوپماک اب ییانشآ -11

 )…, Data Transformation  )Lookup, Aggregate,Merge,Copy Column,Sort یاهتننوپماک اب ییانشآ -12

 Script Components اب ییانشآ -13

 Variable, Expression, Parameter اب ندرک راک هوحن یسررب -14
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 Fuzzy Grouping و Fuzzy Lookup اب ییانشآ -15

 نآ یدنبرکیپ هوحن و CDC اب ییانشآ -16

 Package رد اهدروکر تارyغت صیخشت یارب CDC زا هدافتسا هوحن اب ییانشآ -17

 SSIS رد Event Handling و اهError تیریدم هوحن اب ییانشآ -18

 )Transaction لرتنک( اهPackage رد نآ زا هدافتسا هوحن و DTC اب ییانشآ  -19

 SSIS یاهPackage یارجا تعرس شیازفا یاهشور اب ییانشآ -20

 Fact لوادج ندرک رپ یاهکینکت اب ییانشآ -21

 Dimension لوادج ندرک رپ یاهکینکت اب ییانشآ -22

 اهPackage ندرک Deploy هوحن اب ییانشآ -23

 اهPackage یارجا دنیآرف یزاس راکدوخ هوحن اب ییانشآ -24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLAP تخاس دنیآرف یارجا

 )Multidimensional Model, Tabular Model( تفاسورکیام BI لدم اب ییانشآ .1

 نآ یدنبرکیپ هوحن و SSAS سیورس اب ییانشآ .2

 Multidimensional Model هیاپ رب هژورپ کی داجیا یارب Data Tools زا هدافتسا هوحن یسررب .3

 Tabular Model هیاپ رب هژورپ کی داجیا یارب Data Tools زا هدافتسا هوحن یسررب .4

 SSAS هژورپ کی فلتخم یاهتمسق اب ییانشآ .5

 Data Source اب ییانشآ .6

 Data Source View اب ییانشآ .7

 اهDimension یحارط هوحن یسررب .8

 Attribute , Attribute Relationalships, Use Hierarchy اب راک یسررب  .9

 

 .میدوب نامزاس کی یارب ETL هسورپ ریگرد شیپ تقو دنچ

 

 صاخ ینامز لصاوف یط نارهت رورس هک دوب نیا فده تشاد رارق نارهت رد یرگید و روپاگنس رد اهرورس زا یکی

 Data نورد ETL هسورپ ماجنا زا سپ و هدرک یشکاو ار روپاگنس رورس لوادج زا یخرب رد دوجوم تاعالطا دناوتب

Warehouse هب میقتسم روط هب تسناوتیمن نارهت رورس تشاد دوجو راکنیا ماجنا یارب یلکشم اما .دنک جرد 

 هدافتسا FTP Server کی زا مینک لح ار لکشم هکنیا یارب .دنک یشکاو نآ زا ار اههداد و هدش لصو روپاگنس رورس

  .دنتشاد یسرتسد نآ هب میقتسم روط هب رورس ود ره هک میدرک

 رارق FTP Server رد و هدرک دیلوت Flat File کی تروص هب ینامز لصاوف یط ار مزال یاههداد روپاگنس رورس

 لاقتنا زا سپ ار دیدج یاهلیاف و هدش لصو رورس FTP هب صاخ ییاهنامز رد نارهت رورس نآ زا سپ و دهدیم

  .دنکیم Import متسیس رد نارهت رورس هب

 .تسا هدش ماجنا SSIS زا هدافتسا اب و یسیون همانرب نودب اهراک نیا یمامت

 



 

 
 

 SQL Server رد Business Intelligence هرود لصفرس

  یرهاط دوعسم :سردم

www.nikamooz.com 
 

 6 :هحفص

 Dimension رد دوجوم یاههداد ندرک Browse هوحن یسررب .10

 اهDimension یزاسبترم هوحن یسررب .11

 Snowflake عون زا ییاهDimension داجیا یسررب .12

 Parent-Child Hierarchy داجیا یسررب .13

 Unary Operator اب راک هوحن یسررب .14

 Storage Mode هب طوبرم تامیظنت یسررب .15

 Cube داجیا هوحن یسررب .16

  Measure Group و Measure داجیا هوحن یسررب .17

 اهCalculation داجیا هوحن یسررب .18

 Perspective داجیا هوحن یسررب .19

 Translation داجیا هوحن یسررب .20

 KPI داجیا هوحن یسررب .21

 CUBE ندرک نما هوحن اب ییانشآ .22

 Cube کی Process هوحن یسررب .23

 CUBE یدنبنشیتراپ یسررب .24

 CUBE شزادرپ تعرس شیازفا هوحن یسررب .25

 Cube کی شزادرپ یزاس راکدوخ دنیآرف یسررب .26

 OLAP هژورپ کی ندرک Deploy هوحن یسررب .27

 OLAP عون زا یتاعالطا کناب کی ندرک Restore و Backup هوحن یسررب .28

 MDX یاهترابع اب ییانشآ .29
 

 اههداد یزاسروصم و Visualization دنیآرف یارجا

 OLAP اب نآ طابترا و لسکا رد Pivot Table اب راک هوحن یسررب .1

 نآ یزادناهار هوحن و SSRS اب راک یسررب .2

 Matrix Report زا هدافتسا هوحن یسررب .3

 SSRS رد KPI داجیا هوحن یسررب .4

 SSRS رد یتینما تامیظنت یسررب .5

  Power BI زا هدافتسا هوحن یسررب .6

 SSRS رد Power BI تاشرازگ شیامن هوحن یسررب .7

 نآ زا هدافتسا هوحن و Mobile Report Publisher راک یسررب .8

  ناریا هشقن لیاف Shape زا هدافتسا هوحن یسررب .9

  ناریا یاهرهش شیامن یارب Bing Map زا هدافتسا هوحن یسررب .10

 OLAP زا ینابیتشپ اب یریگشرازگ هب طوبرم یاهتننوپماک یفرعم .11
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 یواک هداد و Data Mining یارجا

 نآ هب طوبرم یاهدربراک و Data Mining هیلوا میهافم یسررب -1

 Data Mining یاههژورپ هخرچ یسررب -2

 SQL Server رد ینابیتشپ لباق یاهمتیروگلا یفرعم -3

 …,Attribute,Case,Key دننام یدیلک میهافم یسررب -4

 Data Mining هسورپ رد لدم کی داجیا هوحن یسررب -5

 لدم کی ریسفت هوحن یسررب -6

 

 ییاهرازبا زا یکی .مینک هیهت اههداد ندرک Visualize یارب یاهفرح ییاهدروبشاد میناوتب هک میراد تسود ام همه

  .تسا Power BI دنکب ام هب صوصخ نیا رد یبوخ کمک دناوتیم هک

 دیناوتیم رازفامرن نیا رد کچوک کیلک دنچ اب امش هک تسا یاهنوگ هب رازفامرن نیا زیگنا باجعا تردق

 .دینک دیلوت ار یاهفرح ییاهدروبشاد

 میت هک تشاد دهاوخ SQL Server Next رد Power BI یارب یلاع رایسب رابخا 2017 لاس رد تفاسورکیام

 .دومن دهاوخ یسررب هرود نیا یط رد ار اهنآ زومآکین
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 لدم کی یبایزرا هوحن یسررب -7

 Association Rule متیروگلا زا هدافتسا اب Market Basket Analysis یزاسهدایپ -8

 Python نابز یفرعم -9

 Python نابز تاروتسد زا یخرب اب یتامدقم ییانشآ -10

  SQL Server رد Machine Learning سیورس یزادنا هار هوحن -11

 SQL Server رد Python نابز یاهپیرکسا زا هدافتسا هوحن یسررب -12

 SQL Server  زا هدافتسا اب Python رد Data Mining یاهمتیروگلا زا یکی یزاسهدایپ یسررب -13

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زا یکی اب ار هژورپ نیا ماجنا .میدش Join یصوصخ تکرش کی هب BI هژورپ ماجنا یارب 1394 لاس رخاوا

 دوب یزاسهدایپ لاح رد ETL هسورپ و Data Warehouse تفر ولج یبوخ هب راک میدز Start مبوخ ناتسود

 نایرتشم همه یارب SMS لاسرا ام فده هکنیا رب ینبم دش حرطم تکرش یوس زا یتساوخرد یتدم زا سپ

 رخآ شورف هب طوبرم عوضوم نیا .میناسرب شورف هب ار رابنا رد دوجوم تالوصحم زا یخرب میناوتب ات تسا

 .دشابیم فیفخت اب لاس

 Data رد یرتشم Dimension هب هک دوب نیا دیسر تکرش یاههچب زا یلیخ نهذ هب هک یزیچ نیلوا

Warehouse لاسرا یارب راک و بسک میت رایتخا رد و جارختسا ار اهلیابوم هرامش تسیل و هدرک هلمح SMS 

 لکش نیدب SMS لاسرا امش رظن هب ایآ اما دسریم ناتسود زا یلیخ نهذ هب هک تسا یشور نیا .دنهد رارق

 ؟تسا دنمفده

 .تسا SQL Server رد Data Mining زا هدافتسا میدرک داهنشیپ نیا ماجنا یارب مبوخ تسود و نم هک یشور

 کی دیرخ لامتحا هک ینایرتشم تسیل Association Rule متیروگلا زا هدافتسا اب ناوتیم راک نیا ماجنا یارب

 میتسناوت اهرتماراپ ریاس کمک هب و نایرتشم هتشذگ یاهدیرخ اب ام عقاو رد .دروآ تسدب دنراد ار لوصحم

 .مینک لاسرا نامیاه یرتشم یارب دنمفده SMS و میروآ تسدب یرتشم یازا هب ار لوصحم کی دیرخ لامتحا
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؟تسیک یرهاط دوعسم هرود سردــم  

  SQL Server & BI    دشرا رواشم و سردم

 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

 هرود سردم،SQL Server رد Performance Tuning شزومآ یا هسلج

 High هرود سردم ،SQL Server رد یراجت شوه یاهسلج ۲۵

Availability رد SQL Server، دیدج یاه تیلباق یفرعم شیامه نارنخس 

SQL 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 رد  Business Intelligenceهرود :هرود ناوــنع  
 یراجت شوه ثحابم هب نادنمهقالع و یتاعالطا کناب ناریدم :نیبطاـــخم  

 SQL Server رد یسیون یرئوک شزومآ هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس ۶۹ عومجم رد هسلج ۳۰ :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یروضخریغ :هئارا هوــحن  

 تسپ ای کیپ اب لاسرا :لاسرا هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 یرهاط دوعسم :سردــــم  

  ناموت رازه داتفه و نویلیم ود :هرود غلـــبم  

 



 

 
 

 SQL Server رد Business Intelligence هرود لصفرس

  یرهاط دوعسم :سردم
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 10 :هحفص

 ؟تسا هنوگچ یلاسرا یاههرود تفایرد هوحن
 

 لاسرا تهج مزال یگنهامه ،شرافس تبث زا سپ یراک تعاس ۲۴ یط :نارهت هب لاسرا
 .دش دهاوخ ماجنا امش اب ینابیتشپ میت طسوت کیپ اب هتسب

 اب یلاسرا هتسب ،شرافس تبث زا سپ یراک تعاس ۲۴ یط :نارهت زا جراخ هب لاسرا

 و لاسرا نامز .دوشیم هداد لیوحت تسپ هرادا هب ،یربراک لنپ رد هدش تبث سردآ

 ریغتم یراک زور ۵ یلا ۲ زا و هدوب تسپ هرادا یدنبنامز هب طونم ،امش هب هتسب لیوحت
 .دوب دهاوخ
 

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

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

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

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

 

 ریظنیب ینابیتشپ

 زومآ کین یاههرود مامت نالا ،تسا ینعمیب الماک ینابیتشپ نودب شزومآ

  .تسا مارگلت و تیاس قیرط زا ینابیتشپ یاراد

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

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

 .دوش ماجنا هرود ره یمارگلت ینابیتشپ هورگ رد

 سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و لاوس هنوگ ره دوجو تروص رد

 ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب قیرط زا ای و د�امرف لصاح

 .د�امن حرطم

 زومآ کین رتفد ،2 گنز ،29 کالپ ،33 نابایخ ،گنهرف نادیم ،دابآ فسوی ،نارهت :سردآ
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