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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

 

 

 

High Availability 

 تعاس  53 :هرود لوط

 یرهاط دوعسم :سردم
 

 



 

 
 

 SQL Server رد High Availability هرود لصفرس

  یرهاط دوعسم :سردم

www.nikamooz.com 
 

 2 :هحفص

 High Availability هرود یاهلصفرس

 هیلوا میهافم اب ییانشآ

 Database موهفم یسررب •

 Log File و Data File موهفم یسررب •

 نآ دربراک و سیورس زودنیو یسررب •

 اهسیورس زودنیو هب یسرتسد یاهشور یسررب •

 DMF و DMV موهفم اب ییانشآ •

 اهنآ زا هدافتسا هوحن و یمتسیس یاهStore Procedure یسررب •

 SQL Server رد اههداد یزاسهریخذ راتخاس یسررب

 Log File یقطنم یرامعم یسررب •

 Log File یکیزیف یرامعم یسررب •

 Data File یرامعم یسررب •

 Page موهفم اب ییانشآ •

 Page کی راتخاس یسررب •

 اهPage عاونا یفرعم •

 SQL Server یاهسیورس اب ییانشآ

 SQL Server یاهسیورس یفرعم •

 SQL Server یاهسیورس هب یسرتسد هوحن یسررب •

 Service Startup Account یسررب •

 اهVirtual Account یسررب •

 اهMSA Account یسررب •

 نآ رد سیورس زادناهار یاهتناکا فیرعت هوحن و Active Directory یسررب •

 SQL Server یاهسیورس تراتسا یارب مزال یاهPermission یسررب •

 Service Manager زا هدافتسا اب SQL Server یاهسیورس تیریدم •

 SQL Server Configuration Manager زا هدافتسا اب SQL Server یاهسیورس تیریدم •
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 نابیتشپ هخسن یبایزاب و هیهت هوحن یسررب

 SQL Server رد نابیتشپ هخسن یبایزاب و هیهت لیالد یسررب •

 SQL Server رد نابیتشپ هخسن عاونا یسررب •

 یتاعالطا یاهکناب رد Recovery Model موهفم اب ییانشآ •

 Full Backup هیهت هوحن یسررب •

 Differential Backup هیهت هوحن یسررب •

 Log Backup هیهت هوحن یسررب •

 نآ زا Backup هیهت هوحن و Partial Backup یسررب •

 Full Backup یبایزاب هوحن یسررب •

 Differential Backup یبایزاب هوحن یسررب •

 Log Backup یبایزاب هوحن یسررب •

 Partial Backup یبایزاب هوحن یسررب •

 نابیتشپ هخسن هیهت تایلمع یزاسراکدوخ هوحن یسررب •
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  Agent سیورس اب ییانشآ

 نآ هب طوبرم یلوصا تامیظنت و Agent سیورس یسررب •

 SQL Server رد Job فیرعت هوحن یسررب •

 SQL Server رد اهJob ندرک روتینام هوحن یسررب •

 اهJob یارجا ماگنه …و اهاطخ ندناوخ هوحن یسررب •

 SQL Server هب طوبرم Event تمسق یسررب •

  Virtual Machine ینابم

 یزاجم نیشام موهفم یسررب •

 Hypervisor موهفم همانرب یسررب •

 Hyper-V همانرب اب ییانشآ •

 VMware همانرب اب ییانشآ •

 VMware Workstation اب ییانشآ •

 Hyper-V رد هکبش داجیا هوحن اب ییانشآ •

 Hyper-V رد VM داجیا هوحن اب ییانشآ •

 Log Shipping اب ییانشآ

 Log Shipping یرامعم اب ییانشآ •
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 Log Shipping یاهزاینشیپ یسررب •

 Log Shipping یزادناهار و یسررب •

 Primary Server, Secondary Server , Monitor Server یزادناهار •

 Log Shipping تالکشم عفر هوحن یسررب •

 

 High Availability زاینشیپ ثحابم اب هیلوا ییانشآ

 RTO و RPO موهفم اب ییانشآ •

 Downtime و Uptime میهافم اب ییانشآ •

 SLA موهفم یسررب •

 Up-time ثحبم رد (Nine) 9 موهفم یسررب •

 Replication اب هیلوا ییانشآ

 Replication موهفم یسررب •

 Replication یاهدربراک یسررب •

 Replication تاحالطصا یسررب •

 Replication هسورپ رد هدننک تکرش ءازجا یسررب •

 SQL Server رد Replication عاونا یسررب •
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  Replication اب هتفرشپ ییانشآ

 Snapshot Replication یزادناهار و یسررب •

 Transactional Replication یزادناهار و یسررب •

 Merge Replication یزادناهار و یسررب •

 Peer-to-Peer Replication یزادناهار و یسررب •

 Replication هسورپ هب طوبرم یاهJob میظنت و یسررب •

 Replication ندرک روتینام هوحن یسررب •

 Replication زا هدافتسا اب راب عیزوت هوحن یسررب •

 Replication تالکشم عفر هوحن یسررب •

 Replication یزاسهنیهب هوحن یسررب •

 Database Mirroring اب ییانشآ

 Database Mirroring یرامعم اب ییانشآ •

 Database Mirroring یاهزاینشیپ اب ییانشآ •

 Mirroring هسورپ رد هدننک تکرش ءازجا یسررب •

 یتاعالطا یاهکناب یور رب Mirroring یزادناهار •

 فلتخم یاهMode رد Mirroring یزادناهار یسررب •

 Mirroring هب طوبرم یاهEndpoint تامیظنت هوحن یسررب •

 Witness Server یزادنهار هوحن یسررب •

 هدش Mirror یتاعالطا یاهکناب زا اهClient طابترا هوحن یسررب •

 Mirroring تالکشم عفر هوحن یسررب •
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  RAID یانبم

 RAID موهفم اب ییانشآ •

 RAID 0 اب ییانشآ •

 RAID 1 اب ییانشآ •

 RAID 5 اب ییانشآ •

 RAID 10 اب ییانشآ •

 SQL Server اب راک یارب بسانم RAID یفرعم •

 Strip Size موهفم اب ییانشآ •

 Allocation Unit Size موهفم اب ییانشآ •

 HP یاهرورس رد RAID میظنت هوحن اب ییانشآ •

 Storage یانبم

 Storage موهفم اب ییانشآ •

 SAN، NAS، DAS اب ییانشآ •

 LUN موهفم اب ییانشآ •

 Enclosure موهفم اب ییانشآ •

 SAN Switch اب ییانشآ •

 HBA اب ییانشآ •

 ISCSI اب ییانشآ •

 Fiber Chanel اب ییانشآ •

 اهStorage هب طوبرم یاهController اب ییانشآ •

 Storage هب طوبرم یاهزاسهیبش اب ییانشآ •

 ISCSI هیاپ رب یزاجم Storage کی یزادناهار •

 Windows رد Storage Spaces Direct سیورس یفرعم •

Server 2016 

 رد Storage Spaces Direct سیورس یزادناهار •

Windows Server 2016 

 Windows Server 2016 رد Storage Replica یفرعم •

 Windows Server 2016 رد Storage Replica یزادناهار •
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 Failover Clustering اب ییانشآ

 (یرازفامرن و یرازفاتخس) Clustering یاهزاینشیپ یفرعم •

 Public Network & Private Network موهفم یسررب •

 Failover Clustering اب راک ماگنه یصصخت تاحالطصا یسررب •

 ISCSI Target زا هدافتسا اب نآ یزادناهار هوحن و یزاجم SAN یسررب •

 رورس زودنیو رد Clustering یزادناهار هوحن یسررب •

 Quorum Model عاونا و Quorum موهفم یسررب •

 MSDTC سیورس یسررب •

 هدش رتسالک تروص هب MSDTC سیورس یزادناهار یسررب •

 SQL Server (Active Passive, Active-Active) گنیرتسالک یاهلدم عاونا یسررب •

 Active Passive تلاح رد هدش Cluster تروص هب SQL Server بصن یسررب •

 Active-Active تلاح رد هدش Cluster تروص هب SQL Server بصن یسررب •

 Failover یاهویرانس عاونا یسررب •

 Clustering زا هدافتسا ماگنه تالکشم عفر هوحن و یبایبیع یسررب •

 زودنیو رد Failover Cluster Manager لوسنک اب ندرک راک هوحن یسررب •

 Active Passive یاهInstance اب اهClient طابترا هوحن یسررب •

 Active-Active یاهInstance اب اهClient طابترا هوحن یسررب •

 SQL Server رد نآ زا هدافتسا و 2016 رورس زودنیو Storage Replica یفرعم •

 Cluster یاهNode لماع متسیس هخسن ءاقترا دنیآرف یسررب •

 Cluster یاهدون SQL Server هخسن ءاقترا دنیآرف یسررب •
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 Always-ON اب ییانشآ

 Always-ON یرامعم یسررب •

 Always-ON یاهزاینشیپ یسررب •

 Availability Group موهفم یسررب •

 Availability Group یزادناهار هوحن یسررب •

 Synchronous Failover یسررب •

 Asynchronous Failover یسررب •

 نآ هب طوبرم تامیظنت و Listener یسررب •

 Always-ON یزادناهار یارب اهEndpoint تامیظنت یسررب •

 Read-Only List داجیا هوحن یسررب •

 Always-ON یزادناهار و میظنت هوحن یسررب •

 هیوناث یاهتفج زا یریگ Backup میظنت یسررب •

 هیوناث یاهتفج ندرک Read-only هوحن یسررب •

 هیوناث یاهتفج نیبام Load balance هوحن یسررب •

 Always-ON ندرک روتینام هوحن یسررب •

 Always-ON تالکشم عفر هوحن یسررب •
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 باذج ویرانس دنچ یسررب
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SQL Linux یزادناهار و Always-ON نآ رد 

 زودنیو یاهDBA یارب سکونیل اب رصتخم ییانشآ •

 Linux رد SQL Server بصن یاهزاینشیپ یسررب •

 Linux رد SQL Server بصن •

 اهNode ندرک Cluster یارب Linux رد Pacemaker یزادناهار •

 Linux رد Always-ON یزادناهار و بصن •

 Linux رد Cluster زا هدافتسا نودب Always-ON یزادناهار •

 اهNode زا مادک ره SQL Server هخسن ءاقترا دنیآرف یسررب •
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؟تسیک یرهاط دوعسم هرود سردــم  
 SQL Server & BI   دشرا رواشم و سردم
 ریدم SQL Server & BI دشرا رواشم و سردم یرهاط دوعسم

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

 دشرا سانشراک ،دادس کینورتکلا تخادرپ تکرش سیباتید دحاو

 (PEC co) نایسراپ کینورتکلا تراجت تکرش یحارط و لیلحت

 رد Performance Tuning شزومآ یا هسلج ۲۵ هرود سردم،

SQL Server،رد یراجت شوه یاهسلج ۲۵ هرود سردم SQL 

Server، هرود سردم High Availability رد SQL Server، 

 ،SQL Server 2016 دیدج یاه تیلباق یفرعم شیامه نارنخس

 تکرش رد SQL Server رواشم ،ناریا رد ۲۰۱۷ لاس رد تفاسورکیام دZات دروم شیامه یراجت شوه شخب نارنخس

 زرویار یسدنهم

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
 SQL Server رد High Availability هرود لصفرس :هرود ناوــنع  
 .دننک ارجا و دنریگب دای ار HA هتفرشیپ قوف ثحابم دنهاوخیم هک یدارفا :نیبطاـــخم  

 SQL Server رد یسیون یرئوک شزومآ هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس 53 عومجم رد هسلج 11 :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یروضحریغ :هئارا هوــحن  

 تسپ ای کیپ اب لاسرا :لاسرا هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 یرهاط دوعسم :سردــــم  

  ناموت رازه یس و دصیس و نویلیم هس :هرود غلـــبم  
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 ؟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 دvامرف لصاح

 .دvامن حرطم

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

  091 4006 206  :شورف لیابوم     |     ۰۲۱ – 91 07 00 17  :سامت هرامش

 


