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 :اوراکلتاریخچه 

 . نامیده شد تاسیس شداوراکل که بعداً Relational Software Incشرکت : 1978

128 با حداکثر حافظه  PDP-11 در  RSX تحت version 1 اوراکل: 1978 KBبـر  . ( اجرا شد

 . به شکل رسمی معرفی نشدversion 1 اوراکل) اساس زبان اسمبلی نوشته شد

 نوشـته شـد و در   SQLاولین بانک اطالعـاتی رابطـه اي بـا اسـتفاده از           version 2 اوراکل: 1980

 ). اجرا شدVAX/VMS تحت version 2. ( اجرا شدDEC PDP-11سیستم هاي 

، PC بود که بـر روي       DBMS اولین بانک اطالعاتی     اوراکل.  منتشر شد  version 3 اوراکل: 1982

Mini Computer3 اوراکل.  اجرا شد versionبان  بر پایه زCنوشته شد . 

 . تغییر نام یافتاوراکل به Relational Software Incشرکت : 1983

 بـراي اولـین   Read Consistencyدر این نسخه ویژگی .  انتشار یافتversion 4 اوراکل: 1984

 .بار مطرح شد

ــل: 1986 ــین بانــک اطالعــاتی بــا قابلیــت      .  انتشــار یافــت version 5 اوراک ایــن نســخه اول

Client/Server و پشتیبانی از Queryهاي توزیعی بود . 

 . به آن اضافه شدندCase 4GLابزار : 1987

.  تعریــف شــداوراکــل بــراي اولــین بــار در PL/SQL انتشــار یافــت و version 6 اوراکــل: 1988

PL/SQL می باشداوراکل یک زبان برنامه نویسی رویه اي در ساخت بانک اطالعاتی رابطه اي . 

 . تعریف شدParallel Server با قابلیت 6.2 اوراکل: 1989

1000 به نیروي محاسـبه داده در حـدود   اوراکل: 1991 TP      رسـید کـه در سیسـتمهایی بـا بانـک 

 .اطالعاتی داده هاي سنگین و پر حجم بررسی شده بود

1992 :Oracle  . طراحی شدUnix تحت 7

 .ه روز رسانی شد باوراکل نوشته شد و ساختار اصلی PC براي 7.1 اوراکل: 1994

3 $سود حاصل در شرکت در حدود : 1995 billionگزارش شد . 

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


 . راه اندازي شدOraFAQ.comوب سایت : 1995

1997 :Oracle کاربران بیشتري را تحت پوشش قرار داد و داده هاي سنگین تري را تبادل مـی   (8

 )کرد و قابلیت دسترسی باالتري داشت

1998 :Oracleد را از سیستم هاي  حمایت خوIntel Linuxاعالم کرد . 

1999 :(i=internet)Oracle 8i و Oracle  . طرح ریزي شدJava با 8.1.5

2000 :Oracle 8iهم در بانک اطالعاتی مقام اول را کسـب  اوراکلاکنون .  نسخه دوم آن ارائه شد 

 . خود را نیز وارد بازار کردERPکرده و هم برنامه 

2001 :Oracle 9i  با قابلیتReal Application Serverارائه شد . 

2002 :Oracle 9i 2نسخه ( ارائه شد( 

 . یا مشبک می باشدgrid به معناي G.  ارائه شد10g(10.1.0) اوراکل: 2004

Oracleسایت : 2005 FAQده ساله شد . 

یسـتم  کسـب تخصـص در س  .  به طور باور نکردنی در حال رشد اسـت      اوراکلنیاز به فرگیري تکنیک     

 یک انتگرالی براي رسیدن به موفقیت در رشد متغیرهـاي           اوراکلمدیریت بانک اطالعاتی داده ها در       

در مسائل حیاتی در نگهداري بانک اطالعـاتی  . تنظیم شده در سیستم هاي پیچیده امروزي می باشد   

 می باشـد تـا   اوراکلداده ها نیاز به درك کلی راجع به معماري و مراحل شکل گیري پایگاه داده در                

 .بتوان بهتر از آنچه مقدور است در حل مسائل حاصله فائق آمد

 IT می توان مهارتهاي دیگري در خلـق بانـک اطالعـاتی در بـازار                اوراکلهاي   اخیراً با کسب مهارت   

 بیانگر سطح دانش و توانایی کـاربر در طراحـی بانـک     اوراکلگواهینامه اعطایی از شرکت     . ایجاد کرد 

.حل مشکالت ناشی از آن می باشداطالعاتی و 
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 :معرفی شرکت اوراکل

این شـرکت بـراي اولـین بـار         . ، کالیفرنیا تاسیس شد   Redwood در   1997 در سال    اوراکلشرکت  

 معرفی و سـپس  IBM System/Rاي را بر اساس مدل  هاي اطالعاتی رابطه سیستم مدیریت بانک

. ذاري کـرد ، پایه گ  SQLاولین سیستم مدیریت کاربردي بانک اطالعاتی را بر اساس تکنولوژي زبان            

 سیستم عامل کاربردي را در طیف وسـیعی از عملکـرد           80 بیش از    Oracleتا امروز بانک اطالعاتی     

 و مینـی کامپیوترهـاي   DEC VAX، ابـر کامپیوترهـاي   IBMابر کامپیوترهاي (حمایت می کند 

Unix و Windows NTو چندین سخت افزار دیگر را تحت پوشش خود قرار داده است (. 

در .  مـی باشـد    RDBMSبه روشنی می توان گفت که این شرکت یکی از بزرگتـرین فروشـندگان               

 کشور در شعبات این شرکت مشغول بـه تحقیـق و         93 کارمند حرفه اي در      42000مجموع بیش از    

کل هزینه در ایـن شـرکت مخـتص پـروژه هـاي             % 13همچنین  . بررسی مسیرهاي جدید می باشند    

.ستتحقیقاتی ا
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 :اوراکلموقعیت 

Home page: http://www.Oracle.com/

FAQ:           http://www.orafaq.com/

Address: Oracle Corporation

500 Oracle Parkway

Redwood Street

CA 94065

United States of America
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  بودند؟اوراکلچه کسانی موسس شرکت 

ــلشــرکت   Edward و Lawrence Joseph Ellison، Report N.(Bob) توســط اوراک

A.(ed) Oates تاسیس شد1997 در سال . 

Lawrence Joseph Ellison)  مدیر و ) ، شیکاگو1944متولدCEO و قهرمـان  اوراکـل  شرکت 

ن فروشـندگان نـرم افزارهـایی اسـت کـه بـه             این شـرکت یکـی از بزرگتـری       .  است اوراکلافسانه اي   

.هاي اطالعاتی کمک شایانی کرده است ها در نگهداري بهینه بانک ها و دولت سازمان

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


  چیست؟اوراکلریشه کلمه 

و غیب گویی و به معناي معبد یا پرستشگاه و نیز به معناي مصون از خطا          به معنی پیشگویی   اوراکل

 .و منزه از گناه می باشد

 پـروژه اي  Miner و Ellison.  بـود  CIA سازمان   اوراکلیکی از اولین مشتریان و متقاضیان اصلی        

پـس از آن لـري الیسـون و    .  بـود Oracleام رمز ورودي آن      طراحی کردند که ن    CIAسازمان  براي  

بـدین ترتیـب   . روبرت ماینر تصمیم گرفتند که محصول تجاري خود را با این نام به بازار عرضه کنند          

Oracleبه عنوان محصول تجاري و نام کمپانی آنها معرفی شد . 

. می باشدOracle بانک اطالعاتی RDBMSامروزه نام موتور 
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Scottکیست؟  

Bruce Scott     در بخـش البراتورهـاي نـرم افزارهـاي      (اوراکـل  یکـی از اولـین کارمنـدان شـرکت

 Centaurکـه امـروزه بـه نـام نـرم افـزار              (Guptaاو همچنین پایه گذار تکنولوژي      . بود) تخصصی

 Bruce.  انتخـاب شـد    CEO می باشد و بعد مـدتی بـه سـمت            1994در سال   ) شناخته شده است  

,Version2 اوراکل Version1و Version3را طراحی کرده است . 

). نام گربه خانگی وي استTiger. ( توسط وي طرح شده استTiger و رمز ورودي Scottکاربر 
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  کدام شرکت ها می باشند؟اوراکلرقباي اصلی 

 : عبارتند ازاوراکلمهم ترین رقباي تجاري بانک اطالعاتی 

 CA with Ingress 
 IBM with DB/2

 Informix with Informix DB

 Microsoft whit Access, SQL Server

 Software AG whit ADABAS 
 Sybase whit their Sybase System

 Postgre SQL (free open source Database)

 :مهم ترین رقباي تجاري برنامه هاي کاربردي بانک اطالعاتی عبارتند از

 SAP (R/2 and R/3)

 Baan

 People Soft 

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


Tablespace : 

 ها مـی  Tablespaceاز طریق .  می نامند Tablespaceواحدمنطقی تقسیمات بانک اطالعاتی را 

 .توان بانک اطالعاتی را به واحدهاي کوچکتر جهت مدیریت آسانتر تقسیم نمود

 Tablespaceایـن   .  مـی باشـد    SYSTEM اوراکـل  در بانک اطالعاتی     Tablespaceمهم ترین   

Dataتمامی جداول  Dictionary بایـد از قـرار   اوراکـل مدیر بانک اطالعاتی .  را نگهداري می کند 

 بـه انـدازه     Tablespace جلوگیري کند زیرا این      Tablespaceدادن جداول سایر کاربران در این       

در واقـع   . یی سیستم می گـردد    اکافی بزرگ بوده و قرار دادن اشیا سایر کاربران باعث کند شدن کار            

Tablespace:  

 می باشداوراکل تقسیمات منطقی بانک اطالعاتی . 

   وظیفه Tablespace     بهم پیوسته کـردن فضـاي فیزیکـی ناپیوسـته           اوراکل در بانک اطالعاتی 

DataFile ها و ایجاد یک فضاي فیزیکی پیوسته بزرگ تر براي بانک اطالعاتی است . 

           فضاي مصرفی مـورد نیـاز خـود را از         تمامی پارامترهاي ذخیره سازي داده ها در بانک اطالعاتی

Tablespaceها می گیرند .
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 :هاي اوراکل عامل سیستم
 تا 95از (هاي ویندوز  بر روي کلیۀ نسخه)6 یا 5مثالً نسخۀ (دادة اوراکل با در نظر گرفتن نسخۀ آن پایگاه
 به .هاي لینوکس می باشد همچنین این برنامه قابل اجرا بر روي کلیۀ نسخه.  قابل اجرا است)ویستا

 .هاي موجود اجرا شود عامل  که این برنامه بر روي کلیۀ سیستم دلیل وجود رقباي قدرتمند الزم است
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 :سیستم مورد نیاز
 باشد بهتر 512اگر  (RAM مگابایت 800MHz ،256حداقل CPU با 4 یا پنتیوم 3سیستم پنتیوم 

 . گیگابایت فضاي خالی در دیسک10و حداقل ) است
 مگابایت 400 مگابایت است، مطمئن شوید که ویندوز شما حداقل 256 سیستم شما RAMاگر 

Virtual Memoryداشته باشد . 
 : گیگابایت از هارد شما به دالیل زیر پر می شود6حداقل 

 . گیگابایت1,5=  مربوط به نصب برنامه zipفضاي خالی براي دانلود یا کپی فایل 
 . گیگابایت1,5=  از حالت فشرده zipفضاي خالی براي خارج کردن فایل 

 . گیگابایت2=  جی 10فضاي خالی براي نصب اوراکل 
. گیگابایت5 تا 2=  جی 10فضاي خالی براي نصب برنامه هاي جانبی اوراکل 
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:هاي مختلف اوراکل نسخه

ا حـداکثر حافظـۀ               1978تولید در سال    : 1نسخۀ   ان اسـمبلی، ـب ایـن  .  کیلوبایـت  128، نوشته شده به زـب

 .نسخه از اوراکل به طور رسمی معرفی نشد

ایـن نسـخه   .  نوشته شدSQLاي با استفاده از  ، اولین بانک اطالعاتی رابطه   1980تولید در سال    : 2نسخۀ  

 .شد ا می اجرVAX\VMSتحت 

ر روي   DBMS، اولین بانک اطالعـاتی  C، نوشته شده به زبان 1982تولید در سال    : 3نسخۀ    PC کـه ـب

 .  اجرا شدMinicomputerو 

ه  Relational Software Inc، همگام با تغییر نام شرکت 1983تولید در سال : 4نسخۀ  ، Oracle ـب

 .ه براي اولین بار مطرح شد در این نسخRead Consistencyویژگی .  نوشته شد4نسخۀ 

هـاي  Query و همچنـین پشـتیبانی از   Client \Server، داراي قابلیـت  1986تولید در سال : 5نسخۀ 

 . به آن اضافه شد4GL Case همچنین یک سال بعد ابزار .توزیعی

 .PL\SQLنویسی  ، داراي قابلیت پشتیبانی از زبان برنامه1988تولید در سال : 6نسخۀ 

 .Parallel Server، داراي قابلیت 1989تولید در سال : 2/6نسخۀ 

راي سیسـتم عامـل          1992تولید در سال    : 7نسخۀ    طراحـی   Unix\Linuxهـاي     ، این نسخه از اوراکل ـب

 .شد

ر روي  1994تولید در سال : 1/7نسخۀ   ه روز       PC، قابل اجرا ـب ، سـاختار اصـلی اوراکـل در ایـن نسـخه ـب

 .رسانی شد

تري را تبـادل    هاي سنگین   را تحت پوشش قرار داد، داده     ، کاربران بیشتري    1997د در سال    تولی: 8نسخۀ  

 .کرد، قابلیت دسترسی باالتري داشت می

 ).i=نسخۀ اینترنتی(، نوشته شده به زبان جاوا، 1999تولید در سال : i8نسخۀ 
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 .Real application Server، داراي قبلیت 2001تولید در سال : i9نسخۀ 

.، این نسخه از اوراکل تحت شبکه است)g=grid(، 2004تولید در سال : g10 نسخۀ

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


��������	��
�����

���������	��
����Setup.exe�������������
����
�� 

�

�
 

����������������
�������������� �!�"#!�$������"#!��������$����%��&�������'(�����)�*$�

����+�������,!�����$��'���-�

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


�
�

�!���.�/0!�������#1��$�"#!��2��3�����)�����-��4�����������#1��5�4%�����6,��������

�����zip�7��������"#!�������!������(�5$���
���8�����������9��&�3��:��'*�;�
�������&�

��%�����<� �������(�����������#1��-����=����&�+�;������'4><�)���-�������%������?��+�@

�!������9��/0(��A��B�)������6,����
C:\DOCUME~1HARI\LOCALS~1\temp\rar$ex12.1593\disk\stage\product.xml�

 

���C!������� �!��������DE�7�#1��'4><���F�5�4%oraDb10g_home1�����G���H��I���

���J-�

��<��;���������.�/0!�����������K���*�&���L��'�����8������0���-�������
�����7+�@��)�����

E:\��������3��M0(��-�

����=���<����&�+�;������5B�$����C!�����������DE���!�'4><�)�������
\Oracle\product\10.1.0\db_1�

�A��B���1��������$���%�����DE���������� �!�N1��7�������O������&������������� 
?��8�

������0���!�-�

����P���$����"#!�3�2!�.�/0!����extN�����Q�P���-�'(��)C4�R�:C�+�S��1�<��F���0>

������4���0>�(�H��<���-J�7��� �4E����+$��'4><T�U/:����
����#E�����������$��
��+���

��B������G��4!���'(���

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


�
�

���P���$����7������.�/0!�������&��V!�������/>!��C����
����extN���2MI�)����E������Q�P�

����5���4!��

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


�

�

�

�

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


��%�!����DE�'4><�$��)���������3���.�/0!����%� �!��

GLOBAL�$�SID�

�����3��M0(������1��)���
����%�����DE���%��&�����8������

�'4><���	��GLOBAL�
��orcl�'4><���	���$�SID�
����!�orcl����3��M0(��F��0C!�)���
�

�����������'�������'(���0W�-���� 
?�X����'(��)C4�J-�

���P���$���extN��������)0�����������&Y��2��H�4�V�E�3����3������������Q�P��-�

�

�

���!���3��&Y������������$����%������$��%�3��������������U/:��'4><�)����-���

H��P4O���������3��&Y���	�Q>���Q���������%������)������+�@������7)���(���%-��%����

����=���<��3���/!�'(���%����'4><�)�����!��E�����4��H��IZ�

��2MI���)0��������I[&\H��P4O�����$�������PextN������Q�P�-�

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


�
�

��2MI�)�����F'(��3���3����5�:!�?�������J�/0!������P�����%�7�Q�E�����������8��%�$�3���.

'(��3���3����G��4!�3����I[&�]���8�Q��H��I����4%�7��������(�)���$�3���&�-�'<�

����!��7+�@��)���������������0���^_`�������+�D�������L��'�����8��-�������!����a����L�

Database'(�� 
?�-�

4%��8�\4����$����7��������b�2I����������\�Install�����Q�P��"#!�c$�������-�

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


�
�

��$�����%�������d��$�"#!��2��7���!��"#!� ���%'(��U/:�����%-�

���%�e�$�(�����C���3
�	������������
�����3�����7��(�� �4E����"#!�H��P4O���������%

�%������4�������3����3������-�.�/0!��$��!������c$��������&���S���3���.�/0!����%�e�$�(

'(������0&���W!B�-�W!B�������������W�:����*$�7'>�!�"	�$��W!B�"#!���f�%�����"#!����-�

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


�
�

���P���$���extN������Q�P�-����)�*$����������$������C���H�4�V�E��5���4!���
�H��I��

������-�

�

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


�
�

���P���$���Password Management3�����$������Q�P����5���4!���
��C����:����

������8��

�

�
�

���P���$���OK��E������Q�P��O���������"#!�H��P4�-3�����ed(���%�g���
��C������

������8��

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


�
�

������&��E��d����7"#!�H��P4O� �4E��
��e�Restart�����-�

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


 :تست نصب برنامه
 : کلیک کنیدSQL Plusاز منوي زیر بر روي 

Start menu - > programs - >oracle-oradb10g_home5 - >application 
development -> 

نام کاربري، کلمۀ عبور، و : گردد  گزینه نمایان می3اي با  شود، پنجره  اجرا میsql plusهر وقت که 
فیلدهاي نام کاربري و کلمۀ عبور را با استفاده ) گردد شکل زیر ظاهر میاي مانند  پنجره.( رشتۀ میزبان

چون ما با یک پایگاه دادة .  وارد کنید و رشتۀ میزبان را خالی بگذاریدSYSTEMاز حساب کاربري 
 همانگونه OKبر روي کلید  .کنیم، نیازي به پر کردن فیلد رشتۀ میزبان نیست محلی اتصال برقرار می

 . که در شکل نشان داده شده است کلیک کنید
 

 
 

اي به  شود و پنجره  میSYSTEM وارد *SQLستی وارد شوند، در صورتی که کلیۀ اطالعات به در
 :گردد شکل زیر نمایان می
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 :هاي اوراکل حذف برنامه
 :هاي جانبی اوراکل از مسیر زیر عمل کنید براي حذف برنامه

Start menu - > Programs - > Orcle-oradb10g_home5 - >Oracle installation 
products - >

 :گردد اي مشابه شکل زیر نمایان می  کلیک کنید و پنجرهuniversal installerبر روي 
 

 
 

اي مشابه  پنجره. هاي نصب شده را ببینید  کلیک کنید تا برنامهInstalled productsبر روي دکمۀ 
 :شکل زیر خواهید دید
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توانید با کلیک  همچنین می. کلیک کنید Removeهاي جانبی اوراکل بر روي کلید  اي حذف برنامهبر

هاي اوراکل را حذف   در صفحۀ خوشامدگویی مستقیماً برنامهDeinstall Productsبر روي دکمۀ 
 .کنید
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 :XP از ویندوز حذف اوراکل
 :براي حذف اوراکل، مراحل زیر را قدم به قدم دنبال کنید

 حذف Universal installerافزارهاي جانبی اوراکل را توسط  کنید، باید کلیۀ نرم اولین کاري که می
 :کنید

Start button -> programs -> oracle-oraDb10g_home1 -> oracle installation products -> 
. پنجرة خوشامدگویی به شما نشان داده خواهد شد.  کلیک کنیدUniversal installerبر روي گزینۀ 
افزارهاي جانبی اوراکل باید از  براي حذف کامل نرم.  کلیک کنیدDeinstall Productsبر روي دکمۀ 

 جو و جست را بفشارید تا پنجرة ctrl+f، کلید regeditپس از اجراي .  عمل کنیدregedit.exeطریق 
سپس با . بینید، حذف کنید ي رجیستري که میودلغت اوراکل را وارد کنید و اولین ور. نمایان شود

پس از . هاي رجیستري اوراکل حذف شوند ديو کار خود را ادامه دهید تا به کلیۀ ورF3فشردن کلید 
 . کنیدrestartاتمام عملیات، کامپیوتر خود را 

اگر احیاناً . شاید با هیچ مشکلی روبرو نشویدکنید،  اوراکل را نصب می که براي بار اول یهنگام :توجه
هاي  از روش) staging area error:  مشابه اینerrorیک (دیدبا مشکلی روبرو شُ) در هنگام نصب(

 . کنیدقبلی که توضیح داده شد، استفاده
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 :فایلهاي پیکربندي

 : عبارتند ازاوراکلمهم ترین فایلهاي پیکربندي بانک اطالعاتی 

oTNSnames.ora

o Listener.ora

oSql.ora

oSpfile[SID].ora

oPwd[SID].ora
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TNSnames.ora: 

هـاي ایجـاد شـده کـه بـراي      Net Service Nameاین فایل پیکربندي اطالعات مربوط به تمامی 

 مورد نیـاز مـی باشـد را نگهـداري مـی           SQL*Netبرقراري ارتباط با بانک اطالعاتی در پیکربندي        

 : از ابزارهاي زیر استفاده می شودNet Service Nameبراي تعریف . کند

 Net Managerیکی  برنامه گراف-1

Nat Configuration Assistant برنامه گرافیکی -2

3- Notepad

 : مشخصه زیر تشکیل می شود4 از Net Service Nameهر 

  آنIP و یا Server نام کامپیوتر -1

 . در نظر گرفته می شودTCP/IP پروتکل ارتباطی که عمدتاً -2

 . در نظر گرفته می شود1521 که عمدتاً Listener شماره درگاه -3

. بانک استفاده کردGlobal Database Name و یا SID نام بانک اطالعاتی که می توان از -4
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 :Net Service Nameتعریف 

  از قسمتاوراکلدر سیستم عامل ویندوز بعد از نصب 

Start -> program-> Oracle-OraHome 10g-> Configuration and Migration Tools-> NET manager

ــه  ــیم  NET managerبرنام ــی کن ــرا م ــاري    .  را اج ــدي معم ــراي پیکربن ــه ب ــه ک ــن برنام ای

Client/Server استفاده قرار می گیرد هم بر روي کـامپیوتر     مورد اوراکل Server   و هـم بـر روي 

 . نصب می گردداوراکل بعد از نصب Clientکامپیوتر 

 هاي ایجاد شده درفایـل  Net Service Name وظیفه ذخیره NET managerمحیط گرافیکی 

TNSnames.ora هـر  .  را به عهـده داردService name      شـامل مشخصـه اي اسـت کـه بانـک 

 Transparency کـه مخفـف   TNSname.oraفایـل  . اطالعـاتی مقصـد را مشـخص مـی کنـد     

Network Service names   ــیر ــواره در مســـ ــد همـــ ــی باشـــ -ORACLE مـــ

HOME\network\admin قرار دارد .
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PWD[SID].ora: 

 نامیـده مـی شـود نـام و کلمـه عبـور تمـام کـاربرانی کـه داراي مجـوز                     passwordاین فایل کـه     

SYSDBA    و یا SYSOPER     ایـن فایـل همـواره در مسـیر     .  مـی باشـند را نگهـداري مـی کنـد

ORACLE_HOME/databaseــرار دارد ــک SYSOPER و SYSDBA.  ق ــوزي در بان  مج

 و تغییـر   start   ، shutdown بانک اطالعاتی جهـت      Instance يبر رو اطالعاتی است که مدیریت     

Oracleدر . پارامترهاي آن را به کاربران واگذار می کند 10g  تنها کـاربر SYS    بـه صـورت پـیش 

 SYSOPER و SYSDBAمهم تـرین ویژگـی مجـوز    .  می باشد SYSDBAفرض داراي مجوز    

 وصـل شـده و      shutdownآن است که با داشتن این مجوز می توان حتی به یک بانـک اطالعـاتی                 

 به سـا    SYSOPER و   SYSDBAبا اعطاي مجوز    . بانک اطالعاتی را در وضعیت مطلوب قرار داد       

دستور .  قرار می گیردpasswordیر کاربران بانک اطالعاتی نام و کلمه عبور آن کاربر  در این فایل          

 : به صورت زیر استSYSOPER و SYSDBAري مجوز واگذا

GRANT SYSDBA TO username;

GRANT SYSOPER TO username;
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Spfile[SID].ora: 

 می نامند بـراي تنظـیم پارامترهـا و    INIT.ORA باید یک فایل پارامتري که آن را        Instanceهر  

 Instance شـدن  Startایـن فایـل پـارامتري در زمـان     . وضعیت بانکی اطالعاتی خود داشته باشـد   

فایـل پـارامتري    شد این   Instance   ، startتوسط ابزارهاي مدیریتی خوانده می شود بعد از آن که           

این فایل پارامتري بایـد  .  می شود start دوباره Instanceدیگر مورد نیاز نمی باشد تا دفعه بعد که  

فایـل  .  در آنجا قرار گرفته انـد   Instanceبر روي کامپیوتري قرار داشته باشد که ایزارهاي مدیریتی          

 :ار می گیرد براي مشخص کردن موارد زیر مورد استفاده قرINIT.ORAپارامتري 

 اوراکلمیزان فضاي قابل تخصیص به ساختار حافظه اي 

 Rollback Segment هایی که درInstanceمورد استفاده قرار می گیرد . 

تنظیمات سایر زبانهایی که پشتیبانی می شود . 

 براي حالت اوراکل تنظیمات Parallel Server.  

 بانک اطالعاتی و Control Fileمورد استفاده هستند هاي آن که . 

 زمانی که Checkpointاعمال می شود . 

محدودیت براي ساختار کنترلی بانک اطالعاتی  . 

 تنظیمات راه اندازي Multi – Threaded Server(MTS)  

مقدار دهی پردازش هاي پیش زمینه غیر اجباري  

             نام و مسیر فایل هایی که بر روي سیستم عامل اطالعات Trace ،Dump  و سایر فایلها را نگـه 

 .داري می کند

 180بـیش از    . ترتیب پارامترها و کوچک و بزرگ بودن حروف هیچ حساسـیتی را بـه همـراه نـدارد                 

 اوراکـل اکثر این پارامترها در محیط هایی کـه  .  قابل تعریف می باشد  INIT.ORAپارامتر در فایل    

 بانـک اطالعـاتی بـه       Version از یـک     تعـداد ایـن پارامترهـا     . در آن اجرا می شـود یکسـان اسـت         
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Version      بـه نـام   اوراکـل یـک فایـل پـارامتري نمونـه همـواره بـا             .  باالتر همواره افزایش می یابـد 

INIT.ORAوجود دارد . 

مـی تـوان از چنـدین       .  کردن بانک اطالعاتی استفاده کرد     startاز این فایل پارامتري می توان براي        

 بانک اطالعـاتی تنهـا   startupاما در هر بار    .  واحد استفاده کرد   Instanceفایل پارامتري براي یک     

اگر بخواهیم بانک اطالعاتی بـا تنظیمـات دیگـري          . یکی از این فایلهاي پارامتري قابل استفاده است       

start         شود ابتدا باید بانک را shutdown      و با فایل پارامتري دیگر مجدداً آن را startبعضـی  .  کرد

 هستند کـه اگـر مقـدار کمتـري از آن در نظـر گرفتـه شـود                   Minimumاز پارامترها داراي مقدار     

Instance    بانک اطالعاتی Start  تنها پارامتر اجبـاري در فایـل     .  نمی شودINIT.ORA  پـارامتر ، 

CONTROL_FILES  است که نام و مسـیر Control File  هـاي Instance   را مشـخص مـی 

 Redo هـا و  Data file براي مشخص کردن نام و محل Startup در زمان Control File. کند

log Fileهاي بانک اطالعاتی مورد استفاده قرار می گیرد . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oracleدر  10g   به صورت پیش فرض ابتدا جست و جو براي وجـود فایـل SPFILEsid.ORA 

اشـته باشـد آنگـاه جسـتجو بـراي فایـل            اگر این فایـل در مسـیر مطلـوب وجـود ند           . انجام می شود  

INIT.ORA و startبانک از طریق این فایل انجام می شود . 

 از یــک فایــل بــه نــام    Oracle 10g در INIT.ORAبــه جــاي فایــل پــارامتري    
SPFILEsid.ora این فایل به صورت باینري بوده و امکان تغییـر آن از    . ه می شود   استفاد

براي تغییر این فایل باید به بانـک اطالعـاتی          .  هاي سیستم عامل وجو ندارد     Editorطریق  
به عنـوان  .   پارامترهاي آن را تغییر دادALTER SYSTEMوصل شده و از طریق دستور 
 دسـتور بـه صـورت     50M به اندازه SGAز  اshared poolمثال براي تغییر اندازه ناحیه 

 :زیر است
ALTER SYSTEM
SET shared _pool size=50 M;
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 هاي سیستم عامل تغییر داده و بانـک  Editor را از طریق     INIT.ORAمی توان پارامترهاي فایل     

 SPFILEامـا امکـان تغییـر پارامترهـاي        .  کرد startاطالعاتی را با پارامترهاي مطلوب تغییر یافته        

 مـی تـوان آن را از       SPFILEدر صـورت حـذف      .  هاي سیستم عامـل وجـود نـدارد        Editorتوسط  

 startاین دستور مـی توانـد قبـل و یـا بعـد از      .  ایجاد کردINIT.ORAطرییق دستور زیر از فایل     

 . بانک اطالعاتی اجرا شودInstanceشدن 

CREATE SPFILE FROM PFILE; 

 بانـک  Instanceد حداقل پارامترهاي زیر را داشته باشد تا   بای SPFILE یا   INIT.ORAهر فایل   

 .  شودstartاطالعاتی بتواند 

 DB_NAME

 INSTANCE _NAME

 COMPATIBLE 
 CONTROL_FILES 
 UNDO_MANAGEMENT 
 UNDO_TABLESPACE
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Listener.ora: 

Listener      پردازشی است بر روي Server     هـاي ارتبـاطی از طـرف         جهت گوش دادن به درخواست

Client   به Server     و مدیریت ترافیک Server . هر گاه یکClient)  یا یکServer  همانند یـک 

Client (    درخواست ارتباط باServer      را داشته باشد یک Listener    اگـر  .  ارتباط را بـه عهـده دارد

 را Server مجوز ارتبـاط بـا   Listener باشد آنگاه Listener منطبق بر اطالعات Clientاطالعات  

 را Server جهـت برقـراري ارتبـاط بـا       Listenerبه ازاي هر پروتکل ارتباطی یک       . صادر می نماید  

.صادر می نماید
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 :Listenerپیکربندي 

امکـان  (+)  و سپس کلیک بر روي Listeners و انتخاب Net managerاز طریق محیط گرافیکی 

 براي بانک اطالعاتی کافی است کـه بـه   Listenerتنها یک .  جدید وجود دارد Listenerایجاد یک   

 هاي بیشـتر    Listener ایجاد می شود اما در صورت نیاز به          Serverصورت پیش فرض نیز بر روي       

ها ایجاد و اطالعات مربـوط  Listenerو یا استفاده از سایر پروتکل هاي شبکه باید به صورت دستی             

. ذخیره شودListener.oraبه پیکربندي آنها در قبال 
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TNSListener: 

ایـن  .  بـه عهـده دارد  Server را بـر روي ماشـین   1521این پردازش وظیفه باز کردن شماره درگاه    

فایـل  .  بـه دسـت مـی آورد    Listener.oraپردازش پارامترهاي مورد نیاز خود را از فایل پـارامتري           

Listener.ora همواره  در مسیر ORACLE-HOME\Network \adminاگر ایـن . قرار دارد 

 وجود نداشـته باشـد دسـتیابی بـه بانـک            Listener.ora نشود و یا فایل پیکربندي       Startپردازش  

 که یکی از پارامترهاي مـورد نیـاز بـراي    1521زیرا شماره درگاه    .  ممکن نمی باشد   اوراکلاطالعاتی  

ـ         .  می باشد وجود ندارد    SQL*Netپیکربندي   ا بنابراین وجود این پردازش بـراي برقـراري ارتبـاط ب

 .بانک ضروري است

 قـرار  ORACLE-HOME/bin کـه در مسـیر       LSNRCTL.EXEهمچنین از فایـل اجرایـی       

ایـن فایـل اجرایـی از خـط     .  استفاده کردListener کردن پردازش stop و یا  startدارد می توان    

 به صورت خودکـار     Listenerدر سیستم عامل ویندوز پردازش      . فرمان سیستم عامل اجرا می گردد     

ا می گردد اما در سیستم عامل لینوکس و یا یونیکس این سرویس باید بـه صـورت دسـتی اجـرا       اجر

 .شود

 

 

 

 

 

 خطاهاي قابل اتفاق

 : قابل اتفاق می باشدListenerخطااي زیر براي پردازش 

1- start    نبودن سرویس Listener                در قسمت سرویسـهاي سیسـتم عامـل وینـدوز کـه در زمـان 

 .برقراري ارتباط با بانک پیغام خطایی را به صورت زیر بر می گرداند

یک  طی  با ت کل ار ت پرو  کـه بـراي آن پروتکـل ارتبـاطی     Listener ه ازاي هر 

 از نظر سـاختاري پردازشـی اسـت کـه در     Listener. پیکربندي شده است نیاز می باشد   

 stop و یـا     startبنابراین از طریق سیستم عامـل امکـان         . سیستم عامل ایجاد می گردد    

 .کردن این پردازش وجود دارد
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 Listener.ora حذف فایل پارامتري -2

 در سیسـتم    Listener TNS باعث مـی شـود کـه پـردازش           Listener.oraحذف فایل پارامتري    

 . از هم امکان برقراري ارتباط با بانک وجود نداردبنابراین ب. عامل به درستی انجام نشود

  حذف ریجستري ویندوز در قسمت-3

HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE->ORACLE

ــاي    ــورت پارامترهـ ــرود در آنصـ ــین بـ ــدوز از بـ ــتري وینـ ــر ریجسـ  و ORACLE_BASEاگـ

ORACLE_HOME                  نـک   قابل تشخیص نبوده و در نتیجه باز هم امکـان برقـراري ارتبـاط بـا با

 .وجود ندارد

TNS مخفف Transparency Network Serviceمی باشد . 
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iSQL*Plus: 

بـراي  .  مـی باشـد    SQL بـراي اجـراي دسـتورات        اوراکـل  یکی از محصـوالت      iSQL*Plusبرنامه  

 آدرس زیر را در نظـر مـی   Internet Explore با استفاده از برنامه iSQL*Plusفراخوانی محیط 

 می باشـند  CREATE SESSIONتمامی کاربران بانک اطالعاتی که داراي حداقل مجوز . گیریم

 .نند به این محیط گرافیکی دسترسی داشته باشندمی توا

 را دارند عبارتنـد  SQL امکان اجراي دستورات iSQL*Plusکه همانند سایر محیط هاي دیگري 

 :از

1 .iSQL*Plus تحت DOS

2  .iSQL*Plus تحت Windows

3 .iSQL*Plus Worksheet

 بـه حالـت   اوراکـل اگـر  . قابـل نصـب مـی باشـد     Client و Server به دو صـورت  اوراکلمی دانیم  

Server            بر روي یک کامپیوتر نصب شود آنگاه الزاماً دو سرویس زیر به سرویسـهاي سیسـتم عامـل 

 :ویندوز اضافه می شوند

1 .Oracle – [ORACLE-HOME].TNSListener 

2 .Oracle Service [SID] 
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iSQL*Plus Service: 

 کـه یکـی از   iSQL*Plus کـردن برنامـه    start و   5560این سـرویس وظیفـه بـاز کـردن درگـاه            

بـراي فراخـوانی محـیط    .  می باشد را بـه عهـده دارد    SQL براي اجراي دستورات     اوراکلمحصوالت  

iSQL*Plus با استفاده از برنامه Internet Explorerآدرس زیر را در نظر می گیریم : 

IP:5560/isqlplus کامپیوتر http:// Server 

 مـی باشـند مـی    CREATE SESSIONتمامی کارابران بانک اطالعاتی که داراي حداقل مجـوز  

 iSQL*Plusسایر محیط هـایی کـه هماننـد    . توانند به این محیط گرافیکی دسترسی داشته باشند  

 : را دارند عبارتند ازSQLامکان اجراي دستورات 

1 .iSQL*Plus تحت DOS

2  .iSQL*Plus تحت Windows

3 .iSQL*Plus Worksheet 
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DBConsole[sid]: 

 تحـت وب بـر روي شـماره درگـاه     Enterprise Manager کردن محیط startاین سرویس براي 

 نشـده باشـد امکـان اسـتفاده از محـیط         startاگر این سرویس    .  مورد استفاده قرار می گیرد     5500

 تحـت وب  Enterprise Managerمحـیط  .  براي مدیریت بانک اطالعاتی وجود نداردwebتحت 

 .آدرس زیر قابل فراخوانی استبا 

:5500/emکامپیوتر HTTP://server  

 کردن بانک اطالعاتی ایجاد  shutdown و یا    startدر این محیط گرافیکی تمام ابزارهاي الزم براي         

 بانـک و مـدیریت بـر    Recovery و Backupتغییر و یا حذف اشیا کاربران بانک اطالعاتی اعمـال      

 و یـا    DBAاین محیط گرافیکـی تنهـا بـراي کـاربرانی کـه داراي مجـوز                .  ها وجود دارد   Jobروي  

SYSDBA        سایر کـاربران بانـک اطالعـاتی بـه ایـن           .  می باشند قابل دسترسی و استفاده می باشد

 .محیط دسترسی ندارند

 مـی باشـند تنهـا مـی تواننـد از محـیط        SYSDBA و یا    DBAبنابراین کاربرانی که داراي مجوز      

iSQL*Plus       در صورت نیاز به بانک اطالعاتی وصل شوند و از طریـق فرمانهـاي SQL  درخواسـت 

.خود را در بانک اجرا کنند
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Database Link: 

 قادر به فراخوانی داده هایی می باشند کـه در خـارج از بانـک اطالعـاتی              Oracleبانکهاي اطالعاتی   

یعنی هر گاه بخواهیم دو بانک اطالعاتی طوري در کنار هم قرار بگیرند            . محلی آنها ذخیره شده باشد    

 Databaseود  از  در بانـک اجـرا نمـ   Query بودن به یک بانـک بتـوان    Connectکه در صورت

Linkاستفاده می شود  .Database Linkبه صورت یک شی در بانک اطالعاتی ذخیره می شود  . 

 اطـالق مـی   Remote و به بانـک دیگـر   Localبه بانک اطالعاتی که ارتباط اولیه با آن انجام شده         

 :ید تعریف شوند اشیا زیر باRemote براي برقراري ارتباط با بانک Localشود در بانک اطالعاتی 

 تعریف یک Net Service Name که به طور مستقیم به بانک اطالعاتی Remote  دسترسـی 

 .داشته باشد

 تعریف یک Database Link  که با اسـتفاده از Net Service Name    تعریـف شـده امکـان 

 . برقراري ارتباط را ممکن می سازد

 اسـتفاده مـی شـود و بـراي ایجـاد      Net Manager از برنامـه  Net Service Nameبراي ایجاد 

Database Linkبراي ایجاد .  باید به بانک اطالعاتی متصل بودDatabase Link  به مجـوزي در 

 .بانک اطالعاتی نیاز می باشد

 . می باشند به صورت پیش فرض این مجوز را دارا می باشندDBAکاربرانی که داراي مجوز 

 بـه سـایر   Local یک کاربر با اتصال به بانک اطالعاتی  آن است کهDatabase Linkویژگی مهم 

بانک ها در محیط شبکه بطور همزمان دسترسی دارد در نتیجـه ایـن ویژگـی مهـم امکـان تعریـف                      

Query        هایی که در بیش از یک Server  براي دستیابی به داده ها اجرا می شوند را پشتیبانی مـی 

 .کند

 مـی بایسـت از یـک     Remote  در بانـک اطالعـاتی        براي مشخص کردن راه دسترسی به یک شـی        

Database Link  استفاده شود که می تواند بصـورت public)      در دسـترس تمـام کـاربران بانـک

www.txt.irwww.txt.ir

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://www.txt.ir


بدین معنا که تنها توسط یک کاربر ایجاد شده و تنها خودش می تواند زاز               (Privateو یا   ) اطالعاتی

 .باشد) آن استفاده کند

 ایجاد می شود باید نـام کـاربر مربوطـه کلمـه عبـور کـاربر و نـام        Database Linkوقتی که یک 

در صورتی که نام کـاربر معـین نشـود       .  را مشخص نمود   Remoteسرویس مرتبط با بانک اطالعاتی      

Oracle از نام کاربر جاري و کلمه عبور آن براي ایجاد رابطه با بانک اطالعاتی Remote  اسـتفاده 

 ایجـاد شـده   Mis9i.com بـه نـام   public Linkدر دستور زیـر یـک   به عنوان مثال . خواهد کرد

 . است

CREATE PUBLIC DATABASE LINK mis9i.com

Connect to Scott identified by tiger

Using 'mis9i';

 Remote براي برقراري ارتبـاط بـا بانـک    mis9i اي به نام  Net service Nameدر این مثال 

 اجـرا  Remote کـه بایـد در بانـک    Query در تعریـف  Database Linkنام . استفاده شده است

 : مشخص می شود مانند مثال زیر fromشوند در قسمت 

 Select * from EMPLOYEE@mis9i.com;

در مثــال زیـــر جـــدول  .  وجـــود داردDatabase Link بــراي   Synonymامکــان تعریـــف  

EMPLOYEE ــاتی ــک اطالع ــام  Remote در بان ــان ن ــه هم ــک EMPLOYEE ب ــط ی  توس

Synonymتعریف شده است . 

Create Synonym EMPLOYEE for EMPLOYEE@mis9i.com;

 ذخیره شده شامل یک ارجاع بـه یـک   Trigger و یا  Package و   Procedureدر صورتی که یک     

Database link باشد وجود این link براي کامپایل کردن PL/SQLضروري خواهد بود .
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:Service Namingپیکربندي 

 : پارامتر زیر نیاز داریم4 به اوراکلجهت برقراري ارتباط با یک بانک اطالعاتی 

o نام کامپیوترServer یا IPآن 

oپروتکل ارتباطی

o شمارهPort

oنام بانک اطالعاتی

اگر هر کدام از پارامترهاي فوق به درستی تعریف نشود امکان برقـراري ارتبـاط بـا بانـک اطالعـاتی                      

 امکـان تعریـف   NET Configuration Assistant و یا NET managerوجود ندارد از محیط 

Net service name    هاي جدید و ذخیره اطالعات مربوط بـه آنهـا در فایـل TNSnames.ora 

.وجود دارد
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OracleService [SID]: 

 کـردن  startاین سرویس وظیفه .  می باشد اوراکل این سرویس مهم ترین سرویس بانک اطالعاتی        

Instance    را به عهده دارد    اوراکل بانک اطالعاتی  .Instance        مجموعه اي از ساختارهاي حافظـه و 

زمانی می تـوان بـه   . می باشدپردازشی است که براي دستیابی به داده هاي بانک اطالعاتی مورد نیاز   

بنـابراین اگـر ایـن     .  اي از آن وجود داشته باشـد       Instanceیک بانک اطالعاتی دسترسی داشت که       

 بانک اطالعاتی وجود نداشته و دستیابی به بانک نیز ممکن نخواهـد      Instance نشود   startپردازش  

 .بود

دد یـک سـرویس بـا پیشـوند      ایجـاد مـی گـر   Server اي که بر روي یـک      Databaseبه ازاي هر    

Oracle Serviceمی توان از تعداد این سرویسها بـه  .  به سرویسهاي سیستم عامل اضافه می شود

به عنـوان مثـال اگـر بـروي     .  پی بردServer هاي موجود بر روي کامپیوتر   Databaseتعداد و نام    

Oracleیک کامپیوتر تنها یک سرویس با پیشوند  Service   وجود داشته باشد به معنـی آن اسـت 

نامی که در انتهـاي ایـن سـرویس    .  وجود دارد  اوراکل Databaseکه بر روي آن کامپیوتر تنها یک        

بـه عنـوان مثـال    .  بانک اطالعاتی را مشـخص مـی کنـد   SID(System Identifier)قرار دارد نام 

Oracleسرویس  Service ORASLE  نشان می دهد کـه SID  تی  بانـک اطالعـاORACLE 

 را از فایـل پـارامتري   Instanceایـن سرویسـهاي پارامترهـاي مـورد نیـاز بـراي ایجـاد             . می باشـد  

Init.ora و یا Spfile[SID]به دست می آورد . 

 شدن این سرویس ضـروري   start براي   Spfile[SID] و یا    Init.oraبنابراین وجود فایل پارامتري     

 را مقـداردهطی    Instance یک   STARTهاي مورد نیاز در     فایلهاي پارامتري تمامی پارامتر   . است  

 هاي بانـک اطالعـاتی   Control Fileاین پارامترها شامل نام بانک اطالعاتی، نام و مسیر . می کنند

.می باشد... و
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Tablespace : 

 ها مـی  Tablespaceاز طریق .  می نامند Tablespaceواحدمنطقی تقسیمات بانک اطالعاتی را 

 .توان بانک اطالعاتی را به واحدهاي کوچکتر جهت مدیریت آسانتر تقسیم نمود

 Tablespaceایـن   .  مـی باشـد    SYSTEM اوراکـل  در بانک اطالعاتی     Tablespaceمهم ترین   

Dataتمامی جداول  Dictionary بایـد از قـرار   اوراکـل مدیر بانک اطالعاتی .  را نگهداري می کند 

 بـه انـدازه     Tablespace جلوگیري کند زیرا این      Tablespaceدادن جداول سایر کاربران در این       

در واقـع   . یی سیستم می گـردد    اکافی بزرگ بوده و قرار دادن اشیا سایر کاربران باعث کند شدن کار            

Tablespace:  

 می باشداوراکل تقسیمات منطقی بانک اطالعاتی . 

   وظیفه Tablespace     بهم پیوسته کـردن فضـاي فیزیکـی ناپیوسـته           اوراکل در بانک اطالعاتی 

DataFile ها و ایجاد یک فضاي فیزیکی پیوسته بزرگ تر براي بانک اطالعاتی است . 

           فضاي مصرفی مـورد نیـاز خـود را از         تمامی پارامترهاي ذخیره سازي داده ها در بانک اطالعاتی

Tablespaceها می گیرند .
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Startکردن بانک اطالعاتی : 

این دستور بـه صـورت زیـر        .  کردن بانک اطالعاتی وجود دارد     Start امکان   STARTUPبا دستور   

 :تعریف می گردد

STARTUP          [FORCE]     [RESTRICT]       [PFILE=filename]

[OPEN [RECOVER]        [Database]

[MOUNT     |NOMOUNT    ]

 
 

 
 
 
 
 
 

 قـرار داشـته باشـد مـی تـوان بـا دسـتور زیـر آن را در حالـت                     Openاگر بانک اطالعاتی در حالت      

Restricted Sessionقرار داد . 

ALTER DATABASE ENABLE RESTRICTED SESSION;

 :ر زیر انجام می شودخارج کردن بانک اطالعاتی از این حالت با دستو

ALTER DATABASE DISABLE RESTRICTED SESSION;

 

 باید به طور کامـل از آن آگـاهري داشـته          اوراکلیکی از مهم ترین مباحثی که مدیر بانک اطالعاتی          

به علـت آنکـه بانـک اطالعـاتی ممکـن           .  بانک اطالعاتی است   Recovery و Backupباشد مباحث   

 آن نیز به علت نوع خرابی بانـک، متفـاوت           Recovery آسیب شود    است به حالتهاي مختلفی دچار    

 در Open بدون هیچ پارامتري اجرا شـود حالـت پـیش فـرض              STARTUPچنانچه دستور   
 .نظر گرفته می شود

 . مشخص کردSTARTUPمی توان نام بانک اطالعاتی را در انتهاي دستور 

ران به بانک  با محدودیت دستررسی کاربOpenقرار دادن بانک اطالعاتی در حالت 
 انجام می شود تنها ماربراي که داراي مجوز Restrictاطالعاتی با گزینه 

Restricted Session باشند می توانند به بانک اطالعاتی که در این حالت قرار دارد 
 :وصل شوند دستور قرار دادن بانک در این حالت به صورت زیر است

Startup Restrict Open
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بنابراین باید بدانیم که که خرابیهاي احتمالی بانک اطالعاتی کدامنـد و در صـورت بـروز               . خواهد بود 

 خـود  Recoveryاعمال .  آن نیز چگونه انجام می شود      Recoveryهر نوع خرابی احتمالی مراحل      

 نیاز دارد تا از طریـق آن خرابـی    Backup به فایلهاي Recovery مشکل نیستند ولی از آنجائیکه

 هـاي بانـک     Backupهاي بانک اطالعاتی را  ترمیم کنـد عـدم وجـود یـک اسـتراتژي صـحیح از                    

 را بـا مشـکل یـا      Recoveryهاي صحیح از بانک اطالعاتی اعمال       Backupاطالعاتی و عدم وجود     

 .شکست مواجه می کند

ORACLE     گزینه ها و procedure       هاي مختلف و گوناگونی از Backup      ارائه می دهد که طبه 

محافظت بانک اطالعاتی کمک می کنند و اگر بطور صحیح پیاده سازي شوند این گزینه هـا امکـان                   

Backup               بانک اطالعاتی را به طور موثر و کارآمدي فراهم نموده و خود نیز بـه آسـانی و بـه انـدازه 

 شـامل  ORACLE در Backupقابلیـت هـاي   . مکـن مـی سـازند    را م  Recoveryکافی اعمـال    

Backup        مطالب ایـن  . هاي فیزیکی و منطقی بوده و هر دوي آنها گزینه هایی نیز در دسترس دارند

فصل بیشتر بر استفاده از بهترین گزینه در موثرترین روش ممکن متمرکز است و در مورد چگـونگی          

 هاي سیستم عامل بحث می      Backupکدیگر و با     با ی  Backup هاي   procedureیکپارچه سازي   

 .کند
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 :Backupانواع 

 : وجود داردORACLE از بانک اطالعاتی Backupسه روش براي 

1- Export 

2- Backup هايOffline

3- Backup هايOnline) ARCHIVELLOG( 

 Offline و Online Backup منطقـی از بانـک اطالعـاتی اسـت و     Backup یـک  Exportهر 

Backup به عنوان  Backupشند فیزیکی بانک اطالعاتی می با. 

Backup به دو گروه زیر تقسیم می شونداوراکلها ي بانک اطالعاتی : 

 هاي منطقی  Backup) الف

 به جاي کپی از ساختارهاي فیزیکی از محتوي درون بلوکهـاي داده اي بـراي            Backupدر این نوع    

 نـوع  بنابراین تعاریف ایجاد تمامی اشـیا بانـک اطالعـاتی در ایـن          .  استفاده می شود   Backupانجام  

Backup به صورت دستورات DDL)Data Definition Language (   ایـن  . ذخیـره مـی شـوند

و .  بگیردBackup هاي بانک Data file تنها می تواند از محتوي بلوکهاي داده اي Backupنوع 

 هاي منطقی اسـتفاده  Backup ا براي Redo log file ها و Control Fileدر واقع نمی توان از 

 .کرد

 هاي فیزیکیBackup) ب

 و Data file اي گفته می شـود کـه از سـاختارهاي فیزیکـی بانـک اطالعـاتی ماننـد        Backupبه 

Redo log File ،ها Archive log File  هـا و Control File    ایـن نـوع   .  هـا انجـام مـی شـود

Backupها به دو گروه تقسیم می شوند : 

1- Cold Backup  

 بـودن بانـک اطالعـاتی از سـاختارهاي     shutdownزمـان   اي گفته می شـود کـه در        Backupبه  

 به علـت قـرار داشـتن بانـک اطالعـاتی در حالـت             Backupدر این نوع    . فیزیکی آن انجام می شود    
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shutdown امکان تغییر محتوي بلوکهاي داده اي Data file   هاي بانک اطالعاتی وجـود نداشـته 

 Backupم عامـل از سـاختارهاي فیزیکـی بانـک     بنابراین می توان با استفاده از فرمان کپی سیسـت  

 Transactional و یـا  Immediate ,Normalبانک اطالعاتی می توانـد بـه حالتهـاي    . تهیه کرد

 . قرار گیردshutdownدر حالت 

 باعث مـی شـود کـه      shutdownقرار دادن بانک اطالعاتی به هر کدام از حالتهاي فوق در وضعیت             

در واقـع هـیچ تغییـري در بانـک          . تمامی تغییرات اعمال شده با آخرین وضعیت ممکن ثبـت شـوند           

 Restoreبنـابراین در صـورت نیـاز بـه     . اطالعاتی وجود ندارد که وضعیت آن مشخص نشـده باشـد         

م  نیاز نمی باشـد امـا اگـر زمـان زیـادي از انجـا      Media Recovery به Backupکردن فایلهاي 

Backup گذشته باشد نیاز به Media Recovery  بعـد از Restore   کـردن فایلهـاي backup 

 .وجود دارد

2- Hot Backup  

 بودن بانک اطالعاتی از سـاختارهاي فیزیکـی آن          start اي گفته می شود که در زمان         Backupبه  

 تغییـر محتـوي    بودن بانـک اطالعـاتی امکـان   Open به علت Backupدر این نوع    . انجام می شود  

 تنهــا رکوردهــاي Hot Backupبنــابراین . بلوکهــاي داده اي بانــک توســط کــاربران وجــود دارد

Commitبراي انجام .  شده در بلوکهاي داده اي را در نظر می گیردHot Backup   در یـک بانـک 

ـ   .  مـی باشـد  Archive Log Modeاطالعاتی نیاز به قرار دادن بانک در حالت  ک بنـابراین اگـر بان

 از بانـک  Cold Backup قرار نداشته باشد تنها انجام Archive Log modeاطالعاتی در حالت 

 . وجود نداردHot Backupاطالعاتی امکان پذیر است و امکان انجام 

 : به صورت زیر استHot Backupمراحل انجام 

 : با دستورBackup در حالت Tablespace قرار دادن -1

 ALTER TABLESPACE tbs_name BEGIN BACKUP;

  با فرمان کپی سیستم عاملTablespace هاي آن Data file انجام کپی از -2
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 : با دستورBackup از حالت Tablespace خارج کردن -3

ALTER TABLESPACE tbs_name END BACKUP;
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:هاي مربوط به اوراکل سایت
:سایت اصلی اوراکل

http://www.Oracle.com/
:ها سایت مربوط به نظرات و سؤال و جواب

http://www.orafaq.com/
:Oracle University سایت مربوط به منابع پیشنهادي

http://www.oracle.com/education/
:OCP سایت مربوط به داوطلب جهت آگاهی از پذیرش یا عدم پذیرش خود در امتحان

http://www.oracle.com/education/critification/canagreement.html/
 : در طول سالOCPسایت مربوط به زمان برگزاري امتحان 

http://www.oracle.com/education/critification/testeg.html/
:سایت آموزشی شرکت اوراسل

http://www.orasle.edu/
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 :هاي مربوط به اوراکل کتاب

 Oracle 10g: database administrationآموزش : نام کتاب

 :شرح

 انتشارات ناقوس: ناشر

 منؤاسماعیل م: لفؤم

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 Oracle 10g administration II و Oracle 10g administration I :نام کتاب

 :شرح

تدریس  Oracle Universityاز منابع رسمی آموزشی شرکت اوراکل که در مباحث آموزشی 

این دو جلد کتاب توسط واحد پژوهش این شرکت براي یادگیري و درك بهتر مطالب بانک . گردد می

 .مندان تدوین گردیده است اطالعاتی اوراکل براي دانشجویان و عالقه
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