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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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 هرود یاهلصفرس
 هرود اب ییانشآ

 هرود یفرعم •
 هرود یرازگرب زا فده •

 تشاد میهاوخ هرود نیا زا هک یتاراظتنا •

 

 یزاجم یاهطیحم یراک یاهدنیآرف

 هدنزادرپ یزاس یزاجم •

 x86 یرامعم رد یسرتسد حوطس •

 یزاس یزاجم یاه تلاح عاونا •

 رازفا تخس یزاس یزاجم •

 یلصا هظفاح یزاس یزاجم •

 

 یزاس یزاجم تیبوبحم للع یسررب

 هنیزه تیریدم •

 نارحب طیارش تیریدم •

 الاب یریذپ سرتسد تیریدم •

 کیتامروفنا دحاو یزاس هنیهب •

 

 Vmware یزاجم طیحم رد MS SQL سیورس تاظحالم

 بختنم یزاجم نیشام •

 MS SQL سیورس یزاس یزاجم هب یزاجم یاه طیحم ناریدم شرگن •

 MS SQL سیورس تیعقاو •

 Memory حطس رد MS SQL سیورس یاهیدنمزاین •

 MS SQL سیورس هب طوبرم CPU شخب تاظحالم •

 MS SQL سیورس یارب یزاجم طیحم یزاس هریخذ یاضف یحارط •
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 یزاجم نیشام عبانم یدنبرکیپ

 یزاجم نیشام یاه vCPU دادعت نeعت •

 یزاجم نیشام هب زاین دروم CPU نازیم صیصخت •

 متسیس یور رب نآ رثا و Co-Scheduling دنیآرف •

 متسیس یور رب نآ رثا و CPU Ready Time یسررب •

 یزاجم نیشام عبانم مجح هب طوبرم تاظحالم •

 NUMA هنیهب یدنبرکیپ •

 یزاجم نیشام یارب Memory و CPU عبانم روزر •

 یزاجم نیشام یور Memory هیور یب شیازفا هب طوبرم تارثا و Ballooning موهفم •

 

 یزاجم هکبش شخب تیریدم

 vSphere طیحم رد یزاجم یاه چیئوس عاونا •

 یزاجم نیشام و تساه حطس رد اه هکبش ندرک Team هوحن •

 اه هکبش دناب یانهپ تیریدم •

 یکیزیف و یزاجم هکبش تراک یدنبرکیپ •

 تاعالطا لیلحت و یزاجم هکبش ییآراک یسررب •

 

 نارحب تیریدم و الاب یریذپ سرتسد یاهراکهار یزاس هدایپ

 HA یاهراکهار یزاس هدایپ •

 اهتساه حطس رد عبانم فرصم تیریدم یزاس هدایپ •

 ینآ یاطخ لمحت یاهراکهار یزاس هدایپ •

 MS SQL و VMware نیب الاب یریذپ سرتسد یاهراکهار یزاس هدایپ بیکرت •

 

 MS SQL سیورس اب طبترم یزاجم یاهنیشام زا یریگ نابیتشپ تیریدم

 یزاجم یاه نیشام زا نابیتشپ هیهت یاهراکهار •

 MS SQL سیورس اب یزاجم نیشام حطس یریگ نابیتشپ تالکشم یسررب •

 MS SQL Server اب طبترم یزاجم یاه نیشام تیعضو ندرک روتینام یاه دنیآرف – متفه لصف •

 MS SQL Server سیورس و یزاجم نیشام حطس ندرک روتینام یاهراکهار •

 Processor Time موهفم یسررب •

 اه هداد لیلحت و esxtop اب ییانشآ •
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 یزاجم نیشام حطس رد CPU اب طبترم ریداقم یسررب •

 یزاجم نیشام حطس رد Memory اب طبترم ریداقم یسررب •

 

 MS SQL Server سیورس یزاس یزاجم یاه تیدودحم

 ینف یاهتیدودحم یسررب •

 ینف ریغ یاهتیدودحم یسررب •

 ؟تسیک هرود نیا نیسردم
  هنادرا اضر
 یزاجم هنیمز رد یاهفرح تروص هب هک تسا هرود نیا سردم هنادرا اضر

 .دنکیم تیلاعف یزاس

 VMWare یرامعم یانبم رب یزاس یزاجم طیحم صصختم •

 هکبش و تینما صصختم •

 تفاسورکیام هیاپ رب متسیس دشرا ریدم •

 دادس کینورتکلا تخادرپ تکرش هداد زکرم و تخاس ریز هورگ سwر •

 امیس و ادص نامزاس رد تاعالطا یروانف روما رواشم •

 هکبش و تینما ،یزاس یزاجم یاههرود سردم •

 

 ؟تسیک یرهاط دوعسم هرود سردم

 یایند رد یاهفرح الماک تروصب هک تسا لاس ۱۱ زا شیب یرهاط دوعسم

SQL Server دنکیم تیلاعف. 

 رد تفاسورکیام دwات دروم شیامه یراجت شوه شخب نارنخس -1
 ناریا رد ۲۰۱۷ لاس

 زومآکین رد سیباتید و یراجت شوه یاههژورپ دحاو ریدم -2

 دادس نیون تامدخ تکرش سیباتید شخب سیئر -3

 .نایسراپ کینورتکلا تراجت تکرش یحارط و لیلحت دشرا سانشراک -4
 SQL Server رد Performance & Tuning شزومآ هرود سردم -5
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 ناسیونهمانرب هژیو SQL Server هرود یاهسلج ۱۵ هرود سردم -6

 SQL Server 2016 دیدج یاهتیلباق یفرعم شیامه نارنخس -7

  یناریتشک،سروب نامزاس ،زرویار یاهتکرش رد SQL Server رواشم -8

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
   vSphere VMwar  زا هدافتسا اب SQL Server یزاس یزاجم یاهفرح هرود :هرود ناوــنع  
  یتاــــعالطا کناب ناریدم و ناسیونهمانرب :نیبطاـــخم  

 SQL Server رد یسیون یرئوک شزومآ هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس ۲۵  :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

  یدولناد ،و یروضحریغ :هئارا هوــحن  

  یربراک لنپ قیرط زا دولناد :هئارا هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 هنادرا اضر و یرهاط دوعسم :سردــــم  

  ناموت رازه هاجنپ و دص و نویلیم کی :هرود غلـــبم  

 

 

  ؟تسا هنوگچ یدولناد یاههرود تفایرد هوحن
 
 شخب رد و هدش دراو زومآکین تیاس رد دوخ یربراک باسح هب ،شرافس تبث زا سپ

 .دینک هدش یرادیرخ هرود تاسلج دولناد هب مادقا »اهدولناد«

 

 

 ؟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.دwامن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷(

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

 لاوس هنوگ ره دوجو تروص رد.دوش ماجنا هرود ره یمارگلت ینابیتشپ هورگ رد

 قیرط زا ای و دaامرف لصاح سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و

 .دaامن حرطم ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب
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