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 1: صفحه

 بانینسخه پشت یاب یو باز  ه یسرعت ته شی افزا یترفندهاهای آموزش رفصلس
 

 اما!!! دیباور نکن دیشا
و   ه یهستند، ته ر یبا آن درگ  یبانک اطالعات رانیمد یکه تمام ییکارها نیشتر یاز ب یکیبدون شک  •

 است. بانینسخه پشت یابیباز 
دهد،   شیرا افزا بانینسخه پشت ه یسرعت ته نکهیکشور به خاطر ا  یهااز بانک یکی یبانک اطالعات ر یمد •

 . دیسرور تراش نهیتومان هز  ونی لیم ۲۰از  شیب
 

 ترفند کامال فارسی و کامال کاربردی  ۴۰بیش از  •
• SQL Server  دانند کند؟ نکاتی که بسیار از کاربران نمی های بانک اطالعاتی را مدیریت می چگونه فایل! 
 Page اعمال فشرده سازی در سطح رکورد و  •
 و بازیابی نسخه پشتیبان را مانیتور کنیم؟  چگونه عملیات مربوط به تهیه •
 نکاتی در مورد استفاده از حداکثر کارایی دیسک  •
 بکاپ تهیه کنیم؟  (Always-on) های ثانویهچگونه از جفت  •
 برای افزایش سرعت تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان Group Policy استفاده از پارامترهای •
 خه پشتیبان به همراه نمایش مدت زمان های تهیه و بازیابی نس مقایسه انواع حالت  •

حرفه  نسخه راهکارهایی  بازیابی  و  تهیه  جهت  بانک ای  از  پشتیبان  گیگابایتی های  صد  چند  حجیم  اطالعاتی   های 
از  استفاده  پشتیبان  Pefromance Monitor نحوه  نسخه  بازیابی  و  تهیه   جهت 
 .ایمصحبت کرده  SQL Server 2016 انتها هم در مورد تدریس شده است و در SQL Server 2014 تمامی ترفندها در محیط
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 2: صفحه

 باشند.مدرسین این آموزش مسعود طاهری و فرید طاهری می
 

 گذار و مدیرعامل نیک آموزبنیانفرید طاهری 
 مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات نیک آموز 

 گذار وب سایت نیک آموز بنیان 
 پرداز محصوالت آموزشی ایده

 های تدریس نوین و جذاب به مدرسین آموزش سبک 
 متخصص دیجیتال مارکتینگ 

 SQL Server نویس سی شارپ وبرنامه 
 های مالی و اداری گر سیستم طراح و تحلیل 

 مشاور کسب و کارهای اینترنتی 
 

 
 SQL Server ایمدرس و متخصص حرفه مسعود طاهری

 مدیر واحد بانک اطالعاتی و هوش تجاری شرکت نیک آموز 
 رئیس واحد دیتابیس شرکت پرداخت نوین سداد )وابسته به بانک ملی( 

 کارشناس ارشد تحلیل و طراحی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
(PECco). 

 .در شرکت مهندسی رایورز SQL Server مشاور
 در نیک آموز  SQL Server 2017 Performance & Tuning مدرس دوره
 High Availability with SQL Server 2017 مدرس دوره

 مدرس دوره هوش تجاری در نیک آموز 
 های بزرگ های و ارگان های متعدد برای سازمان برگزاری دوره 
ها  ی و هوش تجاری برای سازمان های تخصصی بانک اطالعات انجام پروژه 

 و نهادهای بزرگ 
و مباحث پیشرفته بانک   SQL Server متخصص، مدرس و مشاور

 اطالعاتی 
 

 
 

 


