
 

 

 
 

 

 

Microsoft SQL Server 2014 (Administration)  
 

 

 نصب، تنظيم، مديريت و " اين دوره به دانشجويان دانش و مهارتهاي الزم را براي انجام فعاليتهاي زير، آموزش مي دهد: خالصه :

 "Microsoft SQL Server 2014اشكال يابي نرم افزار مديريت پايگاه داده هاي 

  ساعت54مدت دوره: 

 SQL Server 2008 (Imp. & Design) يا SQL Server 2012 (Imp. & Design) نياز: پيش

 اهداف دوره: 

در انتهاي اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود: 

 SQL Server .را نصب و راه اندازي نمايند 

 .تنظيمات مربوط به گزينه هاي پايگاه داده ها، فايلها و گروه فايلهاي پايگاه داده ها را انجام دهند 

  تنظيمات امنيتيSQL Server.و پايگاه داده ها را انجام دهند  

 .مقدمات الزم را براي ايجاد كليد هاي رمز گذاري فراهم كنند 

 .از پايگاه داده با روشهاي مختلف پشتيبان تهيه كرده و در صورت لزوم عمليات جايگزيني را انجام دهند 

  براي انجام عمليات خودكار، ازOperator, alert, Job و Proxy .استفاده كنند  

 Log shipping.را راه اندازي نمايند  

 ) براي دسترس پذيري بيشتر، تنظيمات الزم را براي انعكاسMirroring.انتخاب كنند ( 

 ) طراحي، مدلسازي، و اجراي عمليات تكثيرReplication.را به عهده بگيرند ( 

  از ابرازهاي موجودProfiler, Tuning Advisor, Performance Monitor براي نظارت بر كارهاي كاربران استفاده 

 كرده، در صورت لزوم پايگاه داده ها را بهينه سازي نمايند.

 سرويس نامه (Database Mail) را راه اندازي نمايد. 

 كامل  پيكربندي نمايه هاي متنFull- Text Index را انجام دهد. 

 سياست گذاري هاي (Policy) آنها را اجباري نموده و شرائط الزم را تعريف كند الزم را ايجاد كرده، استفاده از. 

 عمليات الزم را براي افراز (Partitioning) انجام دهد. 

 انواع مختلف فشرده سازي را در ستونهاي خلوت (Sparse)، صفحه و سطر، پياده سازي كند. 

سرفصل دوره: 
 

♦ Installing SQL Server 2014 

♦ Configuration Log & Data Files & Recovery Model 

♦ Configuration Server & Data base Security 

♦ Configuration Encryption 

♦ Backup and Restore 

♦ Working with Jobs, Alerts, Operators 

♦ Managing Replication 

♦ Implementing Log Shipping 

♦ Implementing Database Mirroring 

♦ Monitoring and Performance Tunning 

♦ Implement Database Mail 

♦ Configure Full-Text Indexing 

♦ Implement the Declarative Management Framework (DMF) 

♦ Manage Data Partitions 

♦ Implements Data Compression 


