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  سابقۀ.  است  داده  پایگاه  افزارنرم   ساخت  و   طراحی  زمینۀ  در  جهان  هایشرکت  آشناتریناوراکل از نام

  دهد، می  ارائه   که   خدماتی  همیشگی ارتقاء   و بهبود و  خاص  زمینۀ این  در شرکت  این  فعالیت طوالنی
خدمات این شرکت مزایای فراوانی را به همراه داشته    و  محصوالت  از  استفاده  که   است  شده  باعث
 باشد.

  اختیارمان   در  که  امکاناتی  و  هامحدودیت   مجموع  و   کنیمبا توجه به جغرافیایی که در آن زندگی می
 :برشماریم را اوراکل  داده پایگاه از  استفاده  مزایای تریناصلی   که  کنیممی  تالش متن این  در است،

 . دارد وجود نیز غیررایگان  هایرایگان بودن اوراکل: البته نسخه .1

 شرکت اوراکل  7*24ارائۀ خدمات پشتیبانی  .2

 مختلف  هایپلتفرم  و هاعاملقابلیت نصب روی سیستم .3

 اطالعات  و هاسادگی و تنوع راهکارها برای بازیابی داده  .4

 ASMامکان استفاده از سیستم اختصاصی اوراکل برای مدیریت دیسک تحت عنوان  .5

 برای بازگشت به یک نقطۀ زمانِی خاص  Snapshotامکان ایجاد  .6

 وقفه ایجاد  بدون پشتیبان  دیتابیس اندازیامکان راه .7

 از   حفاظت   جهت  مختلف،   سطوح  مدیریت  امکان   و  امنیت  میزان  باالترین  از  مندیبهره .8
 اطالعات
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انواع مختلف پارتیشن در ا   با  گیریکارآیی بسیار باال و سرعت زیاد در پشتیبان  .9 ایجاد  مکان 
 سطح جداول

  به   آنها  اتصال  و  جغرافیایی  مختلف  نقاط  در  داده  پایگاه  چندین  اندازیامکان طراحی و راه  .10
 یکدیگر

 خودکار صورت به  هاکوئری  سازیبهینه  .11

 .RAMو  Disk ،CPUامکان سفارشی سازی در استفاده از منابع سرور مانند  .12

از ویژگی  این موارد تنها تعدادی    و   هاپیچیدگی   به  توجه  با  و  هستند  اوراکل  داده  پایگاه  هایالبته 
  زیادی   بسیار  امکانات  و  مزایا   توانمی   دارد،   وجود  داده  پایگاه  به   مربوط   مسائل  در  که   زیادی   جزئیات

  آنها   به  بیشتر  باید  که  ستبه  این لیست اضافه کرد. اما هدف از این متن، تنها آشنایی با کلیاتی ا  ر 
  اوراکل   شرکت   خدمات   ارائۀ  چگونگی   و  محصوالت  دربارۀ  جزئی   اطالعات  دریافت  برای.  شود  توجه 

 مراجعه کنید.  www.oracle.com  آدرس  به شرکت  این  وبسایت به  توانیدمی

۲ 


