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 راهی که پیش روست 
مسیری که برای رسیدن به وضعیت   و رشد فزاینده آن در چند سال اخیر و  NET. در این قسمت به بررسی وضعیت فعلی 

کنیم که در چند سال توجه به طراحی مسیری که انجام شده بررسی می  پردازیم و در ادامه با فعلی طی شده است می 
مورد انتخاب ابزارها و تکنولوژی   وضعیتی خواهیم رسید تا بتوانیم برنامه ریزی بهتر و تصمیم گیری بهتری در  آینده به چه 

 .مها داشته باشی

 

 ASP.NET Core 2.1 های جدیدویژگی
خواهیم پرداخت. از زمان  ASP.NET Core 2.1 های جدید و اصالحات انجام شده دردر این قسمت به بررسی ویژگی 

شود که در این قسمت به  های جدید و اصالحات در آن انجام می ویژگی  به سرعت  ASP.NET Core انتشار نسخه اولیه
 .ای آن خواهیم پرداختآخرین دست آورده بررسی

 

 C#.NET های جدیدویژگی
پیچیده و در برخی موارد ساده اما   طی سالهای گذشته سی شارپ دائما در حال پیشرفت بوده که بعضا بسیار زیاد و

 .تغییرات این زبان برنامه نویسی جذاب آشنا خواهیم شد  کاربردی بوده است. در این قسمت با آخرین

 EF دسترسی به داده و
پایگاه داده و ذخیره و بازیابی اطالعات   های هر نرم افزاری نحوه تعامل باتوان گفت یکی از مهم ترین قسمت به جرات می 

مایکروسافت    های توسعهکار با پایگاه داده همیشه از اصلی ترین نقاط تمرکز تیم   ابزارهای های اخیر توسعهاست. در سال 
های این ابزار جذاب و  دستاوردها و ویژگی  است و در این قسمت آخرین EF Core2.1 هابوده است. حاصل این تالش 

 .دوست داشتنی را بررسی خواهیم کرد
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 SignalR قابلیت
 بسیار ساده و جذاب کرد. از زمان ارائه  را real-time هایی شد و توسعه نرم افزار معرف ۲۰۱۳قابلیت جذابی که در سال 

ASP.NET Core  گرفت تا امکان دسترسی به این ابزار جذاب برای برنامه نویسان فراهم شود های زیادی صورت تالش. 
 .دراین قسمت به این پرداخت

 

 (Machine Learning) یادگیری ماشین
های بزرگی مثل  رسد. شرکت می   های زیادی در مورد یادگیری ماشین و هوش مصنوعی به گوشها حرف این روز 

ین راه انجام داده اند. اما چگونه به عنوان یک برنامه  موفقیت در ا  های بسیار زیادی برایمایکروسافت و رقبایش تالش 
باشیم؟ در این  Data زمینه  توانیم دانش خود را در این زمینه گسترش دهیم بدون اینکه یک دانشمند درمی   نویسی

کنیم  برنامه هایی هوشمند داشته باشیم صحبت خواهیم کرد. بررسی می   توانیمهایی که می قسمت در مورد ابزارها و روش 
 .هایی هوشمند داشته باشیمبرنامه  توانیم استفاده کنیم تا می  TensorFlow یا CNTK ابزارهایی مانند  که چطور از
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  SQL Server 2017 های مربوط به سرفصل 
 نویسان های جدید برای برنامهمعرفی ویژگی

از این ویژگیهایی که ما در این  نویسان اضافه شده است.برخی های جدیدی برای برنامه ویژگی  SQL Server 2017 در
 همایش ارائه خواهیم داد عبارتند از 

 Identity Cache معرفی •
 Graph Database معرفی ویژگی •
 Memory Optimized Table بررسی ویژگیهای جدید مربوط به •

 Performance & Tuning های جدید در حوزهمعرفی ویژگی
شده است. ما در این همایش   چند ویژگی جدید ارائه SQL Server 2017 در Database Engine برای افزایش سرعت 

 .کرد  برخی از این ویژگیها را خدمت شما معرفی خواهیم

 Adaptive Query Processing معرفی ویژگی •
 Automatic Database Performance Tuning معرفی ویژگی •
 هاآنالین ایندکس  Rebuild جدید برای  معرفی ویژگی  •

 SQL Linux معرفی
 SQL استفاده از این ویژگی میتوانیم آن است ما با Cross Platform قابلیت  SQL Server 2017 یکی از ویژگیهای جدید 

Server 2017  داکر اجرا کنیم. در این همایش ما برخی از قابلیتهای این ویژگی را خدمات کس ورا در بستر ویندوز، لینو  
 .دوستان معرفی خواهیم کرد

 High Availability های جدید در حوزهمعرفی ویژگی
 SQL استفاده از این ویژگی میتوانیم آن است ما با Cross Platform قابلیت  SQL Server 2017 یکی از ویژگیهای جدید 

Server 2017 داکر اجرا کنیم. در این همایش ما برخی از قابلیتهای این ویژگی را خدمات را در بستر ویندوز، لینوکس و  
اضافه شده است. ما میتوانیم انواع  قابلیتهای جالبی HA برای بحث  SQL Server 2017 خواهیم کرد.در دوستان معرفی 

این همایش ما برخی از تغییرات مربوط به این حوزه را بررسی  کنیم. در ایجاد Always-ON حالتهای کالستر را برای
 .کرد خواهیم

 Machine Learning های جدید در حوزهمعرفی ویژگی
باشد. ما در  )یادگیری ماشین( می  Machine Learning یکی از علومی که در این چند سال به شدت پیشرفت کرده است

 Python و R داریم این بحث دو زبان قوی و قدرتمند در دسترس 
 ما پشتیبانی از SQL Server 2017 و االن در را داریم  R ما پشتیبانی از زبان SQL Server 2016 همانطور که اطالع دارید در

Python توان گفت که با پشتیبانی از این دو زبان می   را داریم و به جرات SQL Server 2017 اطالعاتی است   اولین بانک
این همایش ویژگیهای جدید مربوط به این حوزه را   توان در آن مورد استفاده قرار داد. ما درمی  که هوش مصنوعی را

 .کرد خدمت دوستان معرفی خواهیم
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 مدرسین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟
 

 آموز کی اطالعات ن  یآور شرکت فن رعاملیمد یطاهر  دیفر 
 Microsoft Build 2018 & .NET Core 2018 شی هما یو مجر  ریمد 
اکنون مد   یطاهر   د یفر  ن   تیر ی هم  و   کیمجموعه  دارد.  برعهده  را  ا  یآموز  اکنون    ی اصل  پرداز دهیهم 
مباحث    نیو همچن  یر یادگی مباحث نحوه    یآموز است و بشدت رو   کیدر ن   نینو   سی تدر   یهاوه یش
 . کند ی م   تی فعال نگ یمارکت  تالیجید
 
 
 افزار نرم  ی و معمار  NET Coreارومند مدرس و مشاور .  رضایعل

 ی س ینو و مباحث برنامه   NET Coreبخش .  سخنران
)وابسته   نیمشاور شرکت دات  نیو همچن  می نس یخبرگزار  یبخش فن ری ارومند هم اکنون مد  رضایعل

و  است  پاسارگاد(  بانک  دوره   ی به  مدرس  اکنون  معمار   ASP.NET Core  ی هاهم    نینو  یهای و 
 آموز است.  کی در ن یافزار نرم 

 
 

 ی و هوش تجار  SQL Serverمدرس و مشاور   ی طاهر  مسعود
 ی و هوش تجار  SQL Serverبخش   سخنران
 SQL  یبخش توسعه و نگهدار   ریهم اکنون مد  ی با سابقه درخشان در حوزه بانکدار  یطاهر  مسعود
Server   گذار و شناخته شده در حوزه    ر یتاث  اری بس  یفرد   یاست. و   آموز  کی در ن  ی و هوش تجارSQL 
Server  پردازدی آموز م  کی در ن یس یتابید ی هاو انجام پروژه س یاست که به تدر  ی و هوش تجار . 

 


