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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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 Analysis Services Tabular( یشزومآ هرود

(SSAS Tabular 

 ود لقادح و( دشاب رثوم دناوتیم )زومآ کین یراجت شوه  و یسیون یرئوک و  SQLینابم :هرود نیا زاین شیپ

 یتاعالطا یاهکناب ای و یسیون همانرب هقباس لاس

  :هرود نیا زاین شیپ یاهرازبا و SQL Server یزادناهار و بصن  .1
 Database Engine  سیورس هیلوا یفرعم  •

  SSAS سیورس هیلوا یفرعم •
  SQL Server 2019 بصن یاهزاینشیپ •

 SQL Server 2019  بصن •

 

 

 یراجت شوه هعسوت یارب Data Tools یزادناهار و بصن .2
  Visual Studio 2019 بصن •

  SSIS هب طوبرم Extension بصن یسررب •
 SSAS  هب طوبرم Extension بصن یسررب •

 SSRS  هب طوبرم Extension بصن یسررب •

 

 

 

 

 هرود لاثم یتاعالطا یاهکناب یزادناهار و بصن .3

 ContosoDW  و AdventureworkDW یتاعالطا یاهکناب یبایزاب
 )دوشیم هدافتسا اههژورپ رد دایز هک ی Dim و Fact لوادج یفرعم( یتاعالطا کناب راتخاس •
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 OLAP Tabular  زا هدافتسا اب هداس هژورپ کی داجیا  .4
  Workspace میظنت و داجیا •
 لوادج ندرک Import یسررب •

 هداس دروبشاد کی تخاس و OLAP Database هب Power BI زا هدافتسا اب لاصتا •

 هداس دروبشاد کی تخاس و OLAP Database هب Excel زا هدافتسا اب لاصتا •
 

 

 OLAP Tabular یرامعم یسررب   .5
• OLAP Tabular  تسیچ 

 Multidimensional  و Tabular یاهلدم توافت •
 xVelocity  اب ییانشآ •

 

  یور طیارش هب هتسب ار اهسنیزیب زا یدادعت ،مدوب راک هب لوغشم یتلود گرزب یاهنامزاس زا یکی هژورپ رد ینامز

Multidimensional و لانشنمیادیتلام طیحم مهم یاهتوافت زا یکی .میدادیم هعسوت رالوبت طیحم یور ار رگید یخرب و 

 .میریگب رظن رد ار نآ امتح سیورس زیلانآ یارب هدافتسا دروم مرفتلپ باختنا رد دیاب هک تسه Engine نیمه رالوبت

OLAP Tabular  2012 لاس رد تفاسورکیام ییانعم لدم نیمود 
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 :xVelocity Engine رد Compression عاونا

 

 یسررب

• Value Encoding 

• HASH Encoding 

• RUN-LENGTH ENCODING 

 

 یسررب

• SEGMENTATION AND PARTITIONING 

• DefaultSegmentRowCount 

 

 DAX  نابز یفرعم  .6

 DAX نابز هیلوا یسررب •

 DAX نابز Syntax اب ییانشآ •

 DAX رد اهData Type عاونا یسررب •

 DAX رد اهروتارپا یسررب •

 DAX رد عباوت عاونا یفرعم •

 Row Context یسررب •

 Filter Context یسررب •

 نآ داجیا هوحن و Measure موهفم یسررب •

 Calculate Column یسررب •

 Calculate Table یسررب •

 Calculate Groups یسررب •

 Dax Studio طیحم رد یسیون یرئوک یسررب •

 لاثم دنچ و نیدنچ اب Row Context و Filter Context میهافم قیقد شزومآ •
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  یسمش میوقت اب راک .7

 Time Intelligence یفرعم •

 یسمش DimDate هب طوبرم تایصوصخ یسررب •

 YTD ، %YOY ، %MOM هبساحم یارب ییاهراکهار هئارا •

 

 یارب هک تسا یسمش میوقت یارب Time Intelligence عباوت زا هدافتسا رالوبت یلیلحت لدم رد ور شیپ یاهشلاچ زا یکی

 .دومن هدافتسا DAX نابز رد یرگید یاهشور و اههویش زا دیاب روظنم نیا

 Time Intelligence عبات دنچ یزاس هیبش تهج مزال یاهیرئوک یزاس هدایپ و رالوبت لدم رد یسمش میوقت فیرعت

 اهنآ یارب Calculaition Groups زا هدافتسا و دربراکرپ
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 یاهطبارریغ یتاعالطا یاهکناب .8

 یتخرد راتخاس فیرعت •

 ؟مینک هدافتسا اههراوتخرد زا ینامز هچ •

 یعیبط ریغ و یعیبط یتخرد راتخاس •

 Ragged Hierarchies و Parent-Child یاهراتخاس تالکشم لح و یسررب •

 

 

 Multidimensional طیحم هک تسا نیا دراد دوجو لانشنمیادیتلام هب تبسن رالوبت لدم رد هک ییاهتوافت هدمع زا

 هراوتخرد تیصاخ و لوادج نیا یتحار هب اهنشنمیاد رد و دهدیم ماجنا ار  Self-reference لوادج ینابزیم یبوخهب

 یراتخاس نینچ امش لدم ات دیریگب رظن رد ار ییاههویش دیاب امش رالوبت طیحم رد یلو دوشیم هداد ششوپ اهنآ نزاوتمان

 .دنک کرد طیحم نیا رد بسانتم یاههویش اب ار

 

 

9.  Data Modeling  رد OLAP Tabular  

 اهData Model عاونا یفرعم •

 Data Models عاونا توافت •

 Dimensional یاهلدم اب راک •

 SCD عون زا ییاهDimension اب راک هوحن یسررب •

 اه Degenerated Dimensions یسررب •

 اهSnapshot Fact اب راک هوحن یسررب •

 Relationships عاونا •

• Normalization ای Denormalization 

• Role playing و Circular-Referenceرالوبت طیحم رد اه 
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10. Direct Query 

 Direct Query تیلباق یفرعم •

 Direct Query زا هدافتسا نساحم یسررب •

 Direct Query زا هدافتسا بیاعم یسررب •

 xVelocity و Direct Query نیب باختنا طیارش •

 هداد رابنا هب یلاسرا یاهیرئوک هدهاشم یارب Profiler زا هدافتسا •

 

 Direct Query لداعم ROLAP طیحم رد Multidimensional لکشب هک دهد یم ار ناکما نیا ام هب و تسا Live اب 

Data Source نامز نیرتمک اب یدروبشاد نتشاد تسا ناریدم زا یرایسب هتساوخ هک یدراوم زا یکی .میشاب طابترا رد 

 .تسیناسر زورب
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  xVelocity تیدودحم هک تسا میجح یاهاتید ثحب داد ششوپ ناوتیم Direct Query ی هطساو هب هک یدراوم رگید زا

 مهارف ام لدم یارب ار یرتهب طیارش رایسب Engine نیا ییاراک دعب زا هک مینکن شومارف اما تشاد میهاوخن اتعیبط ار

 دوش هفاضا SSAS Tabular هب یدوزب هک تشاد ار نآ راظتنا ناوتیم دسریم رظنب هک یتاناکما زا یکی .دزاسیم

composite models طیحم رد هک یزیچ ،دهدیم ام هب ار تلاح ود ره بیکرت تیلباق هک تسا Multidimensional  اب 

 زین ار ییاهتیدودحم دنوشیم یحارط Direct Query هویش هب هک ییاهلدم هک مینادب دیاب .میسانشیم HOLAP ناونع

 .تشاد دنهاوخ هارمههب

 

 OLAP Tabular رد تینما

 Roles  یفرعم •

 Data Security  یسررب •

 Dynamic Security  یزاسهدایپ هوحن یسررب •

 

 

 

 OLAP Tabular  رد یدنب نشیتراپ و شزادرپ .11

 OLAP Tabular  رد اه Processing options اب ییانشآ •

 راکدوخ تروص هب شزادرپ یاهلاور ماجنا هوحن یسررب •

  OLAP Tabular رد لوادج یدنب نشیتراپ هوحن یسررب •
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 SSIS  زا هدافتسا اب OLAP Database تیریدم تایلمع ماجنا  .12

 نابیتشپ هخسن هیهت تهج Package کی داجیا •

 OLAP Database  شزادرپ تهج Package کی داجیا •

 SSIS  یاهPackage ندرک Job هوحن یسررب •
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  ؟ تسه یسک هچ هرود نیا سردم
  ]تفاسورکیام مرفتلپ رد یراجت شوه صصختم[ رورپتسود دیمح

  یراجت شوه یاه هژورپ هدنهد هعسوت •

 ELT و ETL یاه جیکپ ،هداد رابنا یزاس هدایپ و یحارط لماش •

  SSRS و Power BI ، رالوبت و لانشنمیادیتلام سیورس زیلانآ •

 )هیامرس رازاب و یکناب هزوح( وکیآ تکرش یراجت شوه صصختم •

  یزکرم همیب باهنس هژورپ یتاعالطا کناب ریدم و یراجت شوه صصختم •

 روشک یکینورتکلا تامدخ هنیمز رد هارمه یروشک تسخن هبتر بسک

 ) 97 و 96 یاهلاس

 هناماس هژورپ رد اتید یزاس هچراپکی متسیس حارط و یتاعالطا کناب ریدم •

 نکسم و نیمز یلم نامزاس لاتیجید ویشرآ

 

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
 Analysis Services Tabular (SSAS Tabular( شزومآ هرود  :هرود ناوــنع  

  یراجــــت شوه هب نادنمهقالع :نیبطاـــخم  

 SQL Server رد یراجت شوه هرود و SQL Serverرد یسیون یرئوک هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس ۹ :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یدولناد و یروضحریغ :هئارا هوــحن  

  یربراک لنپ قیرط زا دولناد :دولناد هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 رورــــپتسود دیـــمخ  :سردــــم  

 ناموت رازه دون و دصشش :هرود غلـــبم  

 

\ 
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؟تسا هنوگچ یدولناد یاههرود تفایرد هوحن  

 
 رد و هدش دراو زومآکین تیاس رد دوخ یربراک باسح هب ،شرافس تبث زا سپ

 .دینک هدش یرادیرخ هرود تاسلج دولناد هب ما دقا »اهدولناد« شخب

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

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

 ناکما ،تسا رکذ نایاش.د|امن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷( هعومجم
 دوجو ناونع چیه هب هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ یمسر روتکاف رودص

 .تشاد دهاوخن

 

 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

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

 سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و لاوس هنوگ ره دوجو

 دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب قیرط زا ای و دcامرف لصاح

 .دcامن حرطم ار

 

 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
 

 
 


