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عنوان دوره :کارگاه تخصصی تنظیمات پیشرفته سرور  SQLبرای شیرپوینت
شناسنامه دوره :
نوع دوره

کارگاه آموزشی

مدت زمان دوره

 4ساعت

تعداد جلسات دوره

یک روزه

مخاطبان دوره

مدیران شیرپوینت و دیتابیس

پیش نیاز دوره

آشنایی با تنظیمات سرور شیرپوینت ( )C1و آشنایی کامل با SQL

سطح دوره

پیشرفته

نسخه نرم افزار

 SharePoint 2013 Serverو SQL Server 2012

نوع تدریس

مدرس در کالس آموزشی _ کارگاه عملی

محل برگزاری دوره

آکادمی شیرپوینت ایران

معرفی دوره :
افراد بسیاری وجود دارند که کُند شدن سرور شیرپوینت خود را به علت منابع سخت افزاری آن می دانند و سعی می
کنند که این کندی را با بهبود  Resourceهای سخت افزاری اصالح نمایند .این در حالی است که حقیقتاً نیازی به
پرداخت هزینه های سخت افزاری نیست و در بسیاری از مواقع نیاز است که اصالحات نرم افزاری صورت پذیرد .تنظیمات
پیشرفته دیتابیس ها و سرور  SQLنقش فوق العاده زیادی در بهبود عملکرد شیرپوینت و امکانات آن دارد.
در این کارگاه حرفه ای قصد داریم تا به صورت عملی این تنظیمات پیشرفته را در کنار یکدیگر فرا بگیریم :
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Tuning SQL Server 2012 for SharePoint 2013:
1. Key SQL Server and SharePoint Server Integration Concepts
Dedicated Server or Instance; SQL Database & database files; LDF to MDF checkpoint process;
Recovery model (Simple vs. Full)

2. I Best Practices: SQL Server Database Settings
Model Database; Temp DB (Location); Initial size, Auto growth, and Collation; Recovery model

3. Server Settings for SQL Server
Default Database File Locations; Memory Settings; MAXDOP

4. SQL Server and SharePoint Availability
Avoiding large log files; Backups and Location of Backups; SQL Server 2012 Away son;
Best Practices

: شرایط ثبت نام دوره
. گواهینامه حضور در دوره و پذیرایی خواهد بود،• شهریه ثبت نام شامل تدریس دوره آموزشی
.• مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد
 درصد12  شامل،• در صورت ثبت نام گروهی بیش از دو نفر و نیز ثبت نام حداقل یک ماه زودتر از موعد برگزاری
.تخفیف خواهد شد
.• با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و شرکتها به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد
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