اهمیت موضوع نگهداری پایگاه اطالعات
وقتی صحبت از راه اندازی سی ستم های اطالعاتی در شرکت ها می شود معموال دو جز ا سا سی مورد توجه بخش  ITقرار می گیرد و برای آن برنامه ریزی
کرده و بودجه اختصااام می دهد ی ی ی سااخت ا زار و دینری نرز ا زار ق واقعیت ایت اساات در ایت میان اث ه بحم های مربوگ به نندداری دیتابیس یا
مغفول واقع شده و یا به نادرستی آن را در حیطه مسایل نرز ا زاری ق مداد می کنند ق در حالی ه یک شرکت نرز ا زاری بعد از روش نرز ا زار بصورت پ یج ی
حتی االم ان می تواند توصیه هایی جدت نندداری دیتابیس داشته باشد و اصوال نمی تواند بدون حضور یزی ی در محیط مشتری ی عدده دار مسایل مربوگ
به مدیریت ی نندداری و نظارت دیتابیس باشدق ایت وظیفه را باید واحد  ITشرکت ها عدده دار باشند و یا از طریق برونسپاری به ا راد متخصص بسپارندق البته
در ایت میان هماهننی با تولید کننده نرز ا زار از اهمیت باالیی برخوردار است ق شرکت مدندسی شب ه و اطالع رسانی رایورز با بدره مندی از تیم تخصصی
خود می تواند در ایت زمینه خدمات مربوگ به نندداری پایناه داده ها را به مشتریانی که قرارداد نندداری شب ه دارند بطور راینان عرضه نماید ق
شرح وظایف DBA
در شاارکت های متوسااط و بزر که ساایسااتم های اطالعاتی وابسااته به پایناه داده مسااتیر می باشااد نیاز به تخصااصاای بناز  DBAوجود دارد ق  DBAیا
 Database Administratorمسول رسیدگی و نندداری از سرور پایناه داده ها و همچنیت مسایل مرتبط با تک تک پایناه داده های سرور می باشدق
کار  DBAاز زمان آماده سازی سرور میزبان پایناه داده ها آثاز شده و در طول زمان بدره برداری از سیستم ها ادامه می یابد ق برخی از شرح وظایف DBA
از قرار زیر است :
-

پی ربندی سخت ا زاری منا سه سرویس دهنده میزبان پایناه داده ها بطوری ه کارایی و  performanceمنا سه برای سی ستمدا را راهم
نماید

-

نصه و تنظیمات اولیه نرز ا زار پایناه داده های مورد نیاز سیستم های کاربردی

-

انجاز تنظیمات امنیتی و حصول اطمینان از امنیت مناسه داده ها در سرویس دهنده

-

برنامه ریزی و زمانبندی  Backupگیری متناسه با داده های موجود و نیاز سازمان

-

نظارت بر عم رد پایناه داده ها و مانیتورینگ مستمر جدت حصول اطمینان از عم رد و  performanceمناسه

