
 

 SQL Server Developmentدوره آموزشی 

  دوره: این درباره

 SQL Server در مختلف های کوئری و Transact – SQL دستورات انواع نوشتن جهت نیاز مورد فنی های مهارت دوره این در شرکت با

 این. باشد می Business Intelligence و   Database Administration های دوره نیاز پیش و پایه دوره این. کرد خواهید کسب را

 کرد خواهد آماده را شما ۷۰-۴۶۱ امتحان برای دوره

 .بود خواهد انجام دانشجویان برای مجازی های ماشین از استفاده با شود می مطرح مدرس توسط دوره این طول در که هایی تمرین تمام

 :مخاطبان دوره

 این زیاد بسیار احتمال به البته. است شده گرفته نظر در ای حرفه کار و کسب هوش و  داده پایگاه دهندگان توسعه و مدیران برای دوره این

 یعنی، ندارند ۷۰-۴۶۱  آزمون در شرکت برای ای برنامه و طرح یا و نشده متمرکز داده پایگاه در آنها وظیفه مااالز که کسانی توجه مورد دوره

 .بود خواهد مفید نیز، افزار نرم دهندگان توسعه و کار و کسب تحلیلگران گزارش، کنندگان ایجاد

 :دوره در پایان

 :به بود خواهند قادر دوره در کنندگان شرکت دوره، این اتمام از پس

  نصب و راه اندازیSQL Server 

  آشنایی با مفاهیم مدل داده 

 ایجاد پایگاه داده و تنظیمات مرتبط با آن 

  ایجاد جدول 

  تسلط کامل به انواع داده 

 انتخاب کوئری انواع نوشتن SELECT queries 

 جدول چندین روی بر کوئری نوشتن 

 سیستمی توابع از استفاده Functions و تعریف انواع توابع 

 از استفاده  Sub Query ها 

 شده ذخیره های رویه اجرای Stored Procedures 

 ای مجموعه عملگرهای از استفاده set operators 

 خطا رفع سازی پیاده implement error handling 

 ها تراکنش سازی پیاده 

 جدول عبارات از استفاده table expression 

 ها داده کردن فیلتر و کردن مرتب 



 جمع توابع و افست پنجره، بندی رتبه از استفاده :window ranking, offset and aggregate functions 

 جو و پرس SQL ابرداده سرور (metadata) 

 با ی اشیاء خاص پیاده سازCLR 

  نوشتن نماهاView 

  نوشتنTriggers 

   »ها کوئری عملکرد بهبود 
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  دوره: این درباره

 کسب دوره مدرس نظر زیر را SQL Server داده پایگاه نگهداری و مدیریت جهت نیاز مورد دانش و مهارت دوره این در کنندگان شرکت

 .کرد خواهند

 مدیریت و نگهداری با رابطه در Microsoft SQL Server در شده ارائه ابزارهای و ها ویژگی از استفاده چگونگی روی بر دوره این تمرکز

 .کرد خواهد آماده  ۷۰-۴۶2 آزمون برای را شما دوره این همچنین. باشد می داده پایگاه

 Virtual مجازی های ماشین در شود می طرح دوره مدرس و مرجع کتاب براساس دوره طول در که را تمریناتی و سناریوها تمامی

Machine گردد می ارائه. 

 :است ذیل شرح به گیرد می قرار بحث مورد دوره این در که Microsoft SQL Server جدید های ویژگی از برخی

 (مشکالت اساسی سازی برطرف ها، رسانی روز به ها، پک سرویس) SQL Serverسرویس درباره بحث* 

. است مهم بسیار کنند می کار آن با که کسانی برای سرور SQL محصول با مرتبط های رسانی روز به از مختلف سطوح بین رابطه درک* 

 قرار بررسی مورد کامل بصورت دوره این در ها پک سرویس و ها رسانی روز به مشکالت، اساسی سازی برطرف چگونگی مورد در جزئیات البته

 .شود انجام آپدیت هر باسیت می هنگامی چه اینکه و  گیرد می

 SQL Server در خودکار رسانی روز به از استفاده* 

  *SQL Server در شود می استفاده قابلیت این از همچنان نیز نسخه این در که کرد می استفاده ویندوز بروزرسانی از قبل های نسخه در 

 .شود اعمال نباید شرایط براساس ها کدام و بایست می ها آپدیت کدام که شود می بررسی دوره این

 Partial database جزئی داده پایگاه مهار* 

 موجود داده پایگاه داخل در که دسترسی های مجوز و ها الگین مانند اشیاء مدیریت مختلف، های سرور بین داده پایگاه انتقال و مهاجرت* 

 به مربوط تغییرات خاص، طور به است، شده اضافه SQL Server توسط که هایی گزینه مورد در دوره این در. است توجهی قابل چالش است

 .است گرفته قرار بحث مورد ها هویت احراز

 (موجود کاربران) عبور کلمه با کاربران مدیریت* 

 سرور سطح در امر این از قبل های نسخه در باشد می کردن الگین همان یا هویت تشخیص مورد در SQL Server در تغییرات از یکی* 

 .کند می کمک سیستم امنیت افزایش به قابلیت این که شود می انجام داده پایگاه سطح در نسخه این در اما شد می انجام

 آنالین بصورت کاربردی های برنامه داده الیه در ارتقاء* 



 در. بود جدید داده پایگاه یک به ها داده تمام مهاجرت شامل داده الیه  سطح در برنامه یک ارتقاء ،SQL Server قبلی های نسخه در* 

SQL Server به کمتر سیستم منابع از استفاده با و تر  سریع خیلی توان می را کاربردی های برنامه داده الیه چگونه که شود می داده نشان 

 .کرد رسانی روز

 

 ها قابلیت این قبلی های نسخه در که شود می مطرح دوره این در replication و high availability با رابطه در جدیدی مباحث* 

 SQL Server 2014 در AlwaysOn تکنیک ازجمله نبود موجود

 :مخاطبان دوره

 مدیریت افراد این مسئولیت. دارند بعهده را  SQL Server داده های پایگاه نگهداری و اداره نقش که هستند افرادی دوره این اصلی مخاطبان

 .کند می ایفا آنها کار در کلیدی نقش یک داده پایگاه بواقع و باشد می ها سازمان در آن نگهداری و ها داده پایگاه

 .باشد می SQL Server  روی بر آن داده پایگاه که کاربردی های برنامه دهندگان توسعه دوره این برای ثانویه مخاطبان 

 :دوره در پایان

 به بود خواهند قادر دوره در کنندگان شرکت دوره، این اتمام از پس: 

 نصب و ریزی برنامه SQL Server. 

 در داده پایگاه فیزیکی ساختار سیستمی، های داده های پایگاه عملکرد شرح SQL Server پیکربندی های گزینه ترین رایج و 

 .آنها به مربوط

 مفهوم توضیح Transaction Log بازیابی مدل و SQL Server در موجود گیری پشتیبان مختلف های استراتژی سازی پیاده و 

SQL Server. 

 داده پایگاه از پشتیبان نسخه ایجاد SQL Server. 

 آن با مرتبط های تکنیک و داده پایگاه بازگرداندن. 

 ویزارد از استفادهExport / Import    با آن ارتباط وچگونگی SSIS 

 در موجود امنیتی های مدل با کار SQL Server، کاربران و  ها الگین. 

 شده تعریف داده پایگاه های نقش و ثابت داده پایگاه های نقش کاربر، توسط شده تعریف سرور نقش سرور، ثابت های نقش با کار 

 .کاربر توسط

 کاربران به مجوزها واگذاری و مجوزها با کار. 

 با کار SQL Server Audit 

 با کار SQL Server Agent, jobs and job history. 

 اعتبار و پروکسی های حساب امنیت، سازی پیاده. 

 ها اطالعیه و هشدار داده، پایگاه های ایمیل پیکربندی. 

 ایجاد database maintenance plans. 

 با کار SQL profiler و SQL Trace stored procedures. 

 معرفی DMVs ها داده آوری جمع پیکربندی و. 

 با کار Central Management Servers and Multi-Server queries, Virtualization of SQL Server 



 های داده پایگاه یابی عیب SQL سرور.  
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 :مخاطبان دوره

 .پروژه های هوش تجاری می باشد دهندگان توسعه ،گزارش کنندگان ایجادمخاطبین اصلی این دوره 

 :سرفصل دوره

Introduction to SQL Server Reporting Services 

 Identifying deployment: native, integrated or single-server 

 Managing web farm deployment with/without SharePoint 

 

Developing Reports 

 

Leveraging Reporting Services tools 

 

 Web reporting using Report Builder 

 Accessing the power of Visual Studio 

 

Designing fundamental reports 

 Connecting to relational and multidimensional sources 

 Generating a Tablix reporting structure 

Composing expressions 

 Computing custom fields 

 Linking expressions to properties 

Arranging and sorting data 

 Multiple-level grouping and categorizing the results 

 Applying aggregate functions 

Producing various outputs from a Tablix 

 Creating parallel dynamic group report formats 

 Combining dynamic and static columns 

 

Integrating Parameters and Filters 

 

Incorporating parameters into reports 

 Yielding subsets of data with query parameters 

 Constructing cascading report parameters 



 Transmitting parameters to stored procedures 

 

Applying filters to report data 

 Augmenting performance with filters 

 Determining filters vs. query parameters 

 

Implementing Interactive Features 

Combining multiple data regions in one report 

 Applying sequential and nested regions 

 Creating master/detail reports and linking subreports 

Showing robust data with relevant detail 

 Drilling through report detail and drilling down 

 Navigating reports with document maps 

 

Deploying and Delivering Reports 

 

Deploying reports to the server 

 

 Publishing reports and configuring project properties 

 Verifying results with Report Manager 

Identifying delivery options 

 Enhancing performance with cached instances 

 Configuring snapshot history 

 

Dispatching subscription reports 

 Publishing reports via e-mail and file share 

 Seamlessly delivering reports by data-driven subscriptions 

 

Integrating reports with SharePoint 

 Deploying reports to SharePoint 

 Viewing results in Report Center and Data Connections 

 

Safeguarding Reporting Services 

 

Structuring content security 

 Leveraging existing Windows authentication 

 Establishing permission levels on report items 

Ensuring the RS system 

 Instituting varying levels of administrative roles 

 Granting and revoking system-level permissions 

 

Extended Reporting and Data Visualization 

 

Creating reports on Analysis Services cubes 



 Exploiting cubes as intuitive data sources for nontechnical and power users 

 Generating parameterized reports with MDX Builder 

Designing reports for data visualization 

 Improving data visualization with sparklines, data bars, maps and indicators 

 Implementing Key Performance Indicators (KPIs) 

Delivering reports to users 

 Accessing and controlling reports using URLs 

 Embedding reports in applications with the Report Viewer 

 Delivering reports through SharePoint 

 

 


