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ن رسفصل عنوان فاریس رسفصل  نام فارسی و التین بخش   عنوان  التی 

Introduction 
 معرفی دوره 

 Install, create, and administer Oracle ابزارهای اتصال به آن آشنا شویدبا پایگاه داده اوراکل و 
Database 11g 

های کاربری و نقش پایگاه داده آشنا  با معماری برنامه 

 شوید
Configure the database for an application 

های اولیه بررسی و مشاهده وضعیت پایگاه داده را رویه

 سازی کنیدپیاده
Employ basic monitoring procedures 

استراتژی تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی پایگاه داده را 

 سازی کنیدپیاده
Implement a backup and recovery strategy 

ها ها در میان پایگاه داده های انتقال داده و فایلبا روش

 آشنا شوید
Move data between databases and files 

Preparing the Database Environment 
 آماده سازی محیط پایگاه داده 

فعالیت ها معمول ، ابزارها و وظایف یک مدیر پایگاه داده 

(DBAرا شرح دهید ) 
Describe your role as a database administrator 
(DBA) and explain typical tasks and tools 

 Plan an Oracle Database installation برنامه ریزی کنیدنصب پایگاه داده اوراکل را 

 Use Optimal Flexible Architecture(OFA) ( استفاده کنیدOFAپذیر )از معماری بهینه و انعطاف 

( نرم افزار اورکل را  OUIبا استفاده از ابزار نصب اوراکل )

 نصب کنید  

Install the Oracle software by using Oracle 
Universal Installer (OUI) 

Exploring the Oracle Database 
Architecture 

 معماری پایگاه داده اوراکل 

 List the major architectural components of اجزاء اصلی معماری پایگاه داده اوراکل را لیست کنید
Oracle Database 

 Explain the memory structures معماری حافظه اوراکل را شرح دهید 

  Describe the background processes پردازش های پشت زمینه را توضیح دهید

ساختاری ذخیره سازی منطقی و فیزیکی را با هم مرتبط  

 کنید

Correlate the logical and physical storage 
structures 

Creating an Oracle Database 
 پایگاه داده ایجاد 

 Create a database by using the Database ایجاد کنید DBCAیک پایگاه داده با استفاده از 
Configuration Assistant (DBCA) 

 Create a listener by using the Oracle Net ایجاد کنید NetCAبا استفاده از  listenerیک 
Configuration Assistant (NetCA) 

یک قالب برای ایجاد پایگاه داده   DBCAبا استفاده از 

 طراحی کنید 

Create a database design template with the 
DBCA 

اسکریپت ایجاد پایگاه داده را  DBCAبا استفاده از 

 تولید کنید

Generate database creation scripts with the 
DBCA 

Managing the Oracle Instance 
 مدیریت نمونه پایگاه داده 

 Start and stop the Oracle database and پایگاه داده و اجزاء آن را راه اندازی و متوقف کنید 
components 

 Use Oracle Enterprise Manager استفاده کنید EMاز 



  Access a database with SQL*Plus به پایگاه داده متصل شوید  SQL*Plusبا استفاده از 

 Modify database initialization parameters پارامترهای آغاز کننده پایگاه داده را تغییر دهید

 Describe the stages of database startup گامهای راه اندازی پایگاه داده را شرح دهید

  Describe database shutdown options دهیدگزینه های خاموش کردن پایگاه داده را شرح 

Alert Log را مشاهده کنید View the alert log 

 Access dynamic performance views به نماهای پویای کارایی دسترسی یابید 

Configuring the  Oracle Network 
Environment 

 تنظیم شبکه در اوراکل

 برای فعالیت های زیر استفاده کنید: EMاز 

 اضافه listenerایجاد 

 Oracle Netایجاد یک نام برای 

 تنظیم زمان وقوع خرابی

 Listenerکنترل 

Use Enterprise Manager to:Create additional 
listeners 
Create Oracle Net Service aliases 
Configure connect-time failover 
Control the Oracle Net Listener 

برای بررسی اتصال به پایگاه داده استفاده   tnspingاز 

 کنید
Use tnsping to test Oracle Net connectivity 

تشخیص بدهید چه زمانی باید از سرورهای مشترک و 

 چه زمانی باید از سرورهای اختصاصی استفاده کنید

Identify when to use shared servers and 
when to use dedicated servers 

Managing Database Storage Structures 
 مدیریت ساختار دخیره سازی داده در پایگاه داده 

فضای دخیره سازی رکوردهای جدول در بالک ها را  

 شرح دهید
Describe the storage of table row data in 
blocks 

ها را تعریف   datafileها و  tablespaceهدف ایجاد 

 کنید

Define the purpose of tablespaces and data 
files 

tablespace ها را ایجاد و مدیریت نمایید Create and manage tablespaces  

 Obtain tablespace information ها را مشاهده کنید  tablespaceاطالعات مربوط به 

 را شرح دهید ASMقابلیت ها و امکانات اصلی 
Describe the main concepts and 
functionality of Automatic Storage 
Management (ASM) 

Administering User Security 
 مدیریت کردن امنیت کاربران

 :Create and manage database user accounts حساب های کاربری پایگاه داده را ایجاد و مدیریت کنید:

 Authenticate users کاربران را احراز هویت کنید

( به  tablespaceفضای ذخیره سازی پیش فرض )

 کاربران تخصیص دهید
Assign default storage areas (tablespaces) 

 Grant and revoke privileges مجوزها را اعطاء کرده و پس بگیرید 

 Create and manage roles ایجاد و مدیریت کنیدنقش ها را 



 Create and manage profiles پروفایل ها را ایجاد و مدیریت کنید

 Implement standard password security امکانات کلمه عبور استاندارد را پیاده سازی کنید 
features 

  Control resource usage منابع کاربردی را کنترل کنید

Managing Schema Objects 
 مدیریت اشیاء پایگاه داده 

 Define schema objects and data types تعریف اشیاء اسکیما و نوع های داده ای

 Create and modify tables جداول را ایجاد کرده و تغییر دهید

 Define constraints محدودیت ها را تعریف کنید 

 View the columns and contents of a table ستون ها و محتویات جداول را مشاهده کنید

 Create indexes ایندکس ها را ایجاد کنید

 Create views نماها را ایجاد کنید

sequence ها را ایجاد کنید Create sequences 

 Explain the use of temporary tables کاربرد جداول موقت را شرح دهید 

Managing Data and Concurrency 
 تغییرات داده و مدیریت همزمانی تغییرات

 Manage data by using SQL داده ها را مدیریت کنید SQLبا استفاده از 

 Identify and administer PL/SQL objects را تعریف و مدیریت کنید PL/SQLاشیاء 

راجع به تریگرها و اتفاقاتی که تریگر را یه راه می اندازد 

 توضیح دهید
Describe triggers and triggering events 

 Monitor and resolve locking conflicts تداخل قفل ها را بررسی و رفع کنید

DML ها و داده های بازگشتی تولید شده را شرح دهید Explain DML and undo data generation 

 Monitor and administer undo data داده های بازگشتی را بررسی و مدیریت کنید

 Describe the difference between undo data را شرح دهید redoو داده  undoتفاوت مابین داده 
and redo data 

 Configure undo retention را تنظیم کنید undoبازه زمانی نگهداری  

Implementing Oracle Database Security 
 پیاده سازی امنیت در پایگاه داده اوراکل 

 Describe DBA responsibilities for security امنیت در پایگاه داده اوراکل را شرح دهید

برای کاربران پایگاه داده اعمال حداقل نکات امنیت را 

 کنید
Apply the principle of least privilege 

 Enable standard database auditing را فعال کنید Auditاستاندارهای 

  Specify audit options را تنظیم کنید  Auditهای گزینه



 Review audit information را مشاهده کنید Auditاطالعات مربوط به 

 Maintain the audit trail را مدیریت و نگهداری کنید Auditاطالعات مربوط به 

Database Maintenance 
 پشتیبانی و نگهداری پایگاه داده 

 Manage optimizer statistics مدیریت اطالعات آماری اوراکل 

 Manage the Automatic Workload Repository )مخزن کاری اتوماتیک(AWRمدیریت 
(AWR) 

 ADDM Use the Automatic Database Diagnosticاستفاده از 
Monitor (ADDM) 

 Use advisors and checkers استفاده از پیشنهادات و نتیجه بررسی

  Set alert thresholds تنظیم محدوده هشدارها

 Use server-generated alerts استفاده از هشدارهای جمع آوری شده

 Use automated tasks های بهینه سازی شدهاستفاده از فعالیت

Performance Management 
 مدیریت کارایی

 Use Enterprise Manager to monitor برای بررسی کارایی EMاستفاده از 
performance 

 Use Automatic Memory Management (AMM) (AMMاستفاده از مدیریت حافظه اتوماتیک )

 Use the Memory Advisor to size memory استفاده از پیشنهادات مربوط به تنظیم حافظه 
buffers 

 View performance-related dynamic views استفاده از ویوهای پویای مربوط به کارایی

 Troubleshoot invalid and unusable objects رفع مشکالت مربوط به اشیاء نامعتبر

Oracle Index Optimization 
 بهینه سازی با استفاده از ایندکس

 Oracle Index types انواع ایندکس در اوراکل

 Index cardinality تنوع مقادیر در ایندکس

 multi-column indexes های ترکیبیایندکس

 Index unique vs. index normal نرمال مقایسه ایندکس یکتا و 

 Finding missing indexes های استفاده نشده یافتن ایندکس

 Partition Index and Local Indexes محلیهای ارتیشن شده و ایندکسهای پایندکس

 

 

Partitioning 

 پارتیشن کردن

 partition pruning Getting optimal pruningسازی با استفاده از امکانات بهینه

استفاده از امکان بارگذاری داده با استفاده از دستور  
exchange 

Partition exchange loading 

 Partitioning and unusable indexes پارتیشن بندی و ایندکس غیرقابل استفاده 



 Partitioning method های پارتیشن بندی کردنروشانواع 

 Partitioning key شناخت کلید پارتیشن

 Partition granularity تعریف ریزدانگی در پارتیشن

 Partitioning Indexes های پارتیشن شده ایندکس

 Local Prefixed Indexes های محلی پیشوندی استفاده از ایندکس

 Global Prefixed Indexes های پارتیشن شده سراسریایندکساستفاده از 

 Global Non-Prefixed Indexes های پارتیشن نشده ایندکس

 Efficient statistics management هامدیریت اطالعات آماری مربوط به پارتیشن

Materialized view 

 خالصه سازی داده 

 

 Explain the benefits of materialized views را شرح دهید  MVهای استفاده از مزیت

 افرایش دهید MVها را با استفاده از کارایی برنامه 
Increase application performance using 
Materialized Views 

 Learn how to create and use Materialized را یاد بگیرید  MVکاربرد و روش ایجاد 

 Different types of materialized views را بشناسید MVانواع مختلف 

 Views and Materialized View logs را شرح داده و آن را ایجاد کنید MV LOGکاربرد 

را تنظیم   MVهای  های متنوع بروز رسانی داده روش

 کنید

Set Materialized Views to refresh in a variety of 
ways 

MV ها را ایجاد کنید Create materialized views 

MV LOG را ایجاد کنید Create materialized view logs 

MV را بروزرسانی کنید Refreshing materialized views 

MV  را تغییر دهید Altering Materialized Views 

MV را حذف کنید Dropping Materialized views 

 Understand Materialized View Groups را شرح دهید MVگروه بندی 

 Exploit Oracle’s Query Rewrite capability توضیح دهید Query Rewriteراجع به مزیت و کاربرد 

 


