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 SQL Server 2016 ها دربندی دادههای آموزش پارتیشنسرفصل
 

 SQL Server ها درسازی دادهجلسه صفر: آشنایی با مبانی ذخیره
جلسه جزء جلسات اصلی نیست و  نیاز این محصول آشنا خواهید شد. ایندر این جلسه شما با مبانی و پیش

 .کمی دارند  فقط برای دوستانی است که با مباحث اولیه آشنایی 
 

 مثال کامال کاربردی  ۹به همراه  File Group جلسه اول: آشنایی با
یکی از مباحث مهم و اساسی  File Group ید شد. مبحثآشنا خواه  File Group در این جلسه شما با مباحث

 .باشدبندی می پارتیشن
 File Group بررسی مفهوم •
 File Group انواع •
 File Group نکاتی درباره •
 File Group دالیل استفاده از •
 File Group مثال کامال کاربردی در مورد ۹بررسی  •

 
 مثال کامال کاربردی  ۳همراه  به SQL Server در File Stream جلسه دوم: آشنایی با

استفاده  File Stream برویم بایستی از SQL Server در (BLOB) های بزرگخواهیم سراغ دادهزمانی که می
 .کنید
 BLOB سازیهای ذخیرهانواع روش •
• Filestream چیست؟ 
 Filestream مزایای استفاده از  •
 Filestream چه زمانی برویم سراغ استفاده از •
 BLOB سازی های ذخیرهبین روش ایمقایسه •
 File Stream مثال کامال کاربردی در مورد ۳بررسی  •

 
 مثال کاربردی  ۳به همراه  SQL Server در Data Compression :جلسه سوم
 Data حتما بایستی از تکنولوژی خواهید سرعت خود را باال ببریدکنید و می های بزرگ کار میاگر با داده

Compression در SQL Server استفاده کنید. 
• Data Compression چیست؟ 
• Data Compression کند؟چگونه کار می 
 Compression های انواع روش •
 Row Level Compression بررسی •
 Row Level Compression روش کار •
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 Token با استفاده از Data سازیفشرده
 Page Level Compression بررسی •
 Page Level Compression روش کار •
 Data Compression چند نکته درباره •

 
 های کاربردیبه همراه مثال  SQL Server بندی ویوها درجلسه چهارم: پارتیشن

 .بندی کردشود یک ویو را پارتیشنخواهیم ببینیم چگونه میدر این جلسه می
 بندی جداول نحوه پارتیشن •

 
 پانزدهم  جلسه
 در پروژه یفارس یمتن ها تی ر یمد یبرا  Constsافزودن کالس  •
 پروژه  یفرم از فرم ها نیچند لیتکم •

 
 

 
 [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 ارگانهای متعدد برای سازمانبرگزاری دوره
عاتی و هوش تجاری برای  های تخصصی بانک اطالانجام پروژه

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

 اطالعاتی 
 

 


