
 

 
  



 

  ( :( :((DDBBAA  SSeerrvviicceessًْ خذيخ إداسح لبػذ انجٍبَبد ًْ خذيخ إداسح لبػذ انجٍبَبد يب يب 
 

أهها حزحكز فٍ حفظ بٌاهاحها على هظاا   MDSٌزاج بزامج مأهم م 

والذي ًعد أكباز وأفلال ( Oracle)قىاعد البٌاهاج الشهٌز أوراكل 

ماااى  الكثٌااازأوراكااال ًمخلااا  . م قىاعاااد البٌاهااااج فاااٍ العاااالم هظااا

 وًقاى  ، بٌاهااج المسسةاث وثبااجصاةث  حلامىالخٍ  والممٌزاج الخصائص

أدواج حخةم بدرجث عالٌث مى الاذكا  واساخخدا   حفعٌل خىاص مى خاللذل  ب

أن الةفاااع علااى بٌلااث العماال الصااةٌث وااامان جااىدت المعلىماااج  .الصااواعٍ

المخزهاااث فاااٍ قىاعاااد البٌاهااااج ًخملاااة مزاقباااث ومخابعاااث لصاااٌقث ماااى قبااال 

اخخصاصٌٌى على درجث عالٌث مى المهوٌث والخبزت وهذا هى بالخةدًد ماا حاىفزي 

 .MDSمى خدماج إدارت قىاعد البٌاهاج 

 

جااث الااى الثباااج وا مااان المسكااد أن الشااازكاج الصاايٌزت فااٍ حا 

، ولكوهااا فااٍ هفاا  خاادماج إدارت قىاعااد البٌاهاااج ي حااىفزالااذي 

الىقد غٌز  قادرت علاى حةمال الخكاالٌل الباهلاث المخزحباث علاى 

حىظٌل مدًز قىاعد بٌاهاج ًعمال بىقاد كامال ، وماى هواا حامحٍ أهمٌاث 

والخٍ على الزغم مما حخةاام  MDSخدماج قىاعد البٌاهاج الخٍ حىفزها 

بخكاالٌل معقىلاث فاٍ إال أههاا حامحٍ  ، ثعالٌاث ماى المهوٌاالرجث به مى الد

 . هف  الىقد 

MDS  حوفاذ فاٍ مىقال العمٌال  عاى رزًام مازًج باٌى مهاا هذي الخدماث

مى خالل الخبزاج العالٌث المخمثلث ، و خارج مىقل العمٌلأخزي و

حقٌااٌم مباادئٍ لقاعاادت  سااٌخم إجاازا  MDSفااٍ المخخصااٌى فااٍ 

البٌاهاج كما سٌخم إعادت حقٌٌم بوا  قاعدت البٌاهاج لإلسخفادت ماى 

 .الممٌزاج العدًدت فٍ أوراكل 
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  ::  ًًنهًؤصضخ رزضًٍ يب ٌهنهًؤصضخ رزضًٍ يب ٌه  يٍ خهبل ْزِ انخذيخيٍ خهبل ْزِ انخذيخ  انزً رٕفشْبانزً رٕفشْب  ػًهٍبد انذػى انًضزًشػًهٍبد انذػى انًضزًش
 

  ٞثصُِٝ ٚثٓفٝر إضرتاجتٝات ْطذ إحجٝاط(Backup ) َجعدد٠. 

 ايٓطذ اإلحجٝاطٞ  َساقب١ عًُٝات. 

   ثشغغلٌٝ قاعغغد٠ اٝاْغغات إحجٝاطٝغغ١ عًغغ٢ ضغغنفس َٓفصغغٌ ٚثٓفٝغغر عًُٝغغات
(Replication.) 

  ٌُإىل قاعد٠ ايبٝاْات اإلحجٝاط١ٝ عٓد اذتاج١  اصٛز٠ ح١ْٝكٌ ايع. 

  إضرتجاع قاعد٠ ايبٝاْات َٔ ايٓطذ اإلحجٝاط١ٝ عٓد اذتاج١. 

  اشهٌ َطجُس قاعد٠ ايبٝاْات ٚثبات َجااع١ صخ١. 

  اييت ثطجًٗا قاعد٠ ايبٝاْاتٚايجٓبٝٗات  األخطا٤َجااع١ ضجالت. 

  ّايجخكل َٔ إجناش املٗا. 

 ٚحٌ االضغبات املؤد١ٜ إيٝٗا إصالح ناف١ َشانٌ قٛاعد ايبٝاْات ايسٚث١ٝٓٝ . 

  َساقب١ ٚإصالح أعطاٍ نجٌ املعًَٛات(Block Corruption. ) 

  ضجدداّ ٚأذْٚات اإل ايطنفساتإداز٠ أَٔ املعًَٛات ع٢ً. 

  إضجناد ٚثصدٜس ايبٝاْات عٓد اذتاج١. 

  َساقب١ األدا٤ ٚإعاد٠ ضبط قاعد٠ ايبٝاْات. 

  ٌثٛقف ٚإْكطاع قاعد٠ ايبٝاْات عٔ ايعٌُ حٌ َشان. 

 ٚزانٌ ٚثسنٝة ايجخدٜجات املطججد٠ ثسق١ٝ أ. 

  اإلضججاا١ يطًبات ايدعِ يف اذتاالت ايطاز١٥. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

  ::خد١َ إداز٠ قٛاعد اٝاْات أٚزانٌ خد١َ إداز٠ قٛاعد اٝاْات أٚزانٌ ملاذا حتجاج إىل ملاذا حتجاج إىل 
 

يٍ جًٍغ إَمطبػبد لٕاػدذ انجٍبَدبد رشجدغ إندى     % 57دساصبد رشٍش إنى أٌ أكثش يٍ  

رضدزطٍغ  انجٍبَبد أٔساكم  لٕاػذػٍ طشٌك إصزئجبس خذيبد خجشاء ، ٔ خانجششٌانأخطبء 

  . انًشرجطخ ثبنأخطبء انجششٌخٔ انًحزًمنششكبد رجُت حٕادس انزٕلف ا

 

ضدًبٌ أٌ كبفدخ لٕاػدذ ثٍبَبردك ٌدزى       كنإداسح لٕاػذ انجٍبَبد ًٌكُد  MDSثبنحصٕل ػهى خذيبد 

، كًب ًٌكُك  خ كبيهخ ثأدق يكَُٕبد لبػذح ثٍبَبركٔػهى دساٌدػًٓب يٍ لجم يٍٍٍُٓ يخزصٍٍ 

إٌ خذيبرُب نإداسح لٕاػذ انجٍبَدبد رؼدذ   . رحظى ثذػى ٔإْزًبو ٔإصزجبثخ صشٌؼخانزأكذ يٍ أَٓب 

رٕظٍددف جددزاثبً نهشددشكبد انصدداٍشح ٔانًزٕصددطخ انحجددى ، حٍددش رشددٍش انذساصدددبد انددى أٌ   خٍددبساً

يُٓذس نإداسح لٕاػذ انجٍبَبد نهؼًم ثذٔاو كبيم فً داخم انًؤصضخ ٌكهف فً انؼبدح أكثش يدٍ  

ٔانزدً ْدً   )دٔنبس يٍ يصبسٌف انزذسٌت فً كم صُخ  7.999دٔنبس صٌُٕبً ٌٔزطهت حٕانً  09.999

فدً ركُٕنٕجٍدب إداسح    انًضدزًشح ػهدى رٕالدم ردبو يدغ انزحدذٌثبد      انًخدز    نكً ٌجمىضشٔسٌخ 

ندٍش ثإيكدبٌ انكثٍدش يدٍ انشدشكبد انزدً رًزهدك لٕاػدذ ثٍبَدبد أٔساكدم رجشٌدش            .  (لٕاػذ انجٍبَبد

نٍ رحزبج نهإَزظبس نأصدبثٍغ  ركبنٍف رٕظٍف يذٌش لٕاػذ ثٍبَبد ثذٔاو كبيم ٔانأْى يٍ رنك أَك 

ذسة لٕاػذ انجٍبَبد انجذٌذ ػهى دساٌخ ثمٕاػذ ثٍبَبرك أٔ لضبء ٔلذ نهزطٌٕهخ سٌثًب ٌصجح يذٌش 

 .ػهى كم إلذاس جذٌذ يٍ أٔساكم
 

  ::األَإ ٚايطس١ٜ األَإ ٚايطس١ٜ 
كًدب أَُدب َمدٕو     ثًضددزٌٕبد أيٍُدخ ػبنٍدخ ،   بنزؼبيم يدغ ثٍبَبردك انخبلدخ    ث MDSٌمٕو يُٓذصً 

، َٔمدٕو كدزنك   اناٍدش يصدشب ثدّ     انبصددزخذاو ثزُفٍز رذاثٍش إضبفٍخ نحًبٌخ لٕاػذ انجٍبَدبد يدٍ   

ٍ  خنحًبٌخ انُضد  انإحزٍبطٍد  يٓبو إضبفٍخ ثزُفٍز  إصدبءح إصدزخذايٓب يدٍ لجدم أ دخب   ٍدش        يد

 .ثزنك  يصشب نٓى
 

  

 هناك



 

  ::  ثإخزصبسثإخزصبس

داسح أيٍ نب كرُفٍز كم يب ٌهزي زًكٍ يٍصز ، إداسح لٕاػذ انجٍبَبدبد ػمذ خذيرٕلٍغ ػٍ طشٌك 

 :نك  ثبنشكم انزي صٍضًٍٔأدائٓب ٔرٕافشْب ٔرشلٍزٓب  لٕاػذ ثٍبَبرك
 

  ١َٓ دٕٚ أٟ قًل ع٢ً ثبات ٚصخ١ املعًَٛات آايعٌُ يف ا١٦ٝ. 

 ٚ ٌُقٛاعد ايبٝاْات نٌ َا ًٜصّ ثسى ايرتنٝص ع٢ً ايع. 
  ٔثٛظٝف ٚثدزٜة َدٜس قٛاعد اٝاْات ادٚاّ ناٌَ االضغجلٓا٤ ع. 

 ٓا ضغٓٛفس يو ألْأٚقات دٚاَ٘ ٚٚإجاشاث٘  َٛظف خمجصَسدٚدات جااع١ مل أْعداّ اذتاج١
 .نٌ َا ًٜصَو 

    املٗغغاّاإلضغغجفاد٠ َغغٔ زتُٛعغغ١ ٚاضغغع١ ايٓطغغام َغغٔ أدٚات ايسصغغد ٚاإلداز٠ ٚثٛثٝغغل 
  .ٚإضرتاثٝجٝات ايدعِ

  ٌاطسع١ يف قٛاعد ايبٝاْات َشانٌ أٟ ح. 

 ٛاعد ايبٝاْات ٚزفع َطج٣ٛ أدا٥ٗاشٜاد٠ أٚقات ثٛافس ق. 

 



 

  ::إَٔاع ػمٕد انخذيخإَٔاع ػمٕد انخذيخ
ٚأحجٝاجاثٗا قُٓا اجصُِٝ ْٛعني َٔ عكٛد خدَات إخجالف َجطًبات قٛاعد ايبٝاْات زجٛعا اىل 

يف ٖرٙ ايعكغٛد  ختجًف ٚ إداز٠ قٛاعد ايبٝاْات ٖٚٞ عكد ارتد١َ ايرٖب١ٝ ٚعكد ارتد١َ ايفض١ٝ
ااإلضاف١ اىل ْطة ايجدفٝضات ع٢ً ارتدَات االضاف١ٝ يهغٌ  زضغَٛٗا ٚارتدَات املصاحب١ هلا 

 :  ٗا ، ٚادتداٍٚ ايجاي١ٝ ثفصٌ ايفسٚقات اني ايٓٛعنيْٛع َٓ
Oracle DBA Services   

  Service Description DBA Gold DBA Silver 

Annual DBA Services Agreement Pricing   

 Contract Pricing Contact us Contact us 

 Discounts on Additional Services 50% 25% 

Database Re-design with Advanced Architecture   

 Current configuration review Yes Yes 

 Design, Implement and Migrate to Advanced DB structure Yes Yes 

 Ongoing - Oracle database schema modifications  Yes Yes 

 Enforce User and security management Yes Yes 

Regular Database Audit   

 Review Database Alerts, Logs, Trace-files and resolve issues Weekly Monthly 

 Data / Index corruption checks and proactive correction Weekly Monthly 

 Identify performance bottlenecks and Improve Performance Monthly Quarterly 

Backup Strategy   

 Backup Strategy Formulation Yes Yes 

 Setup and installation of Advanced backup and recovery mechanisms Yes Yes 

 Verification of OnLine Backup Weekly Monthly 

 Verification of External-Media Backup Monthly Quarterly 

Disaster Recovery   

 Recovery from Online Backup Yes Yes 

 Restore from Media Yes Yes 

 Point-in-time recovery Yes Yes 

Oracle standby on Separate Server   

 Standby Database creation on separate server Yes No 

 Coding Standby database Refresh Scripts Yes No 

 Scheduling Standby database Refresh Actions Yes No 

 Maintain Standby database Yes No 

 Monitor Standby database Yes No 

Storage Management   

 Segment space management  Monthly Quarterly 

 Tablespace, Datafile storage optimization/re-allocation Monthly Quarterly 

 Table and Index storage optimization Weekly Monthly 

 Oracle disk architecture and disk load balancing  Yes No 



 

 Ongoing - Oracle SQL Tuning  Yes Yes 

Documentation Monthly Yearly 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 البيانات الحديثةأنظمة 
 المملكة العربية السعودية

 مركز الخليج -  طريق المدينة –جــــدة 
  704مكتب  -  الدور الرابع

  63742  جدة  46427ب .ص

 +       622 6 2274723 :  هاتف

   info@mds.com.sa         www.mds.com.sa             + 622 6 2243046 : فاكس

   Valid DBA Contract  

Additional DBA Services Unit Price Gold Silver  

Discounts on Additional DBA Services   50% 25%  

Database Audit/Problem Resolution Pricing Per Session     

Install Oracle Server Per Server     

Install Oracle Client Per Client     

Backup and Recovery Services Bundle     

Advanced Installation Services Per Server     

Performance Fine Tuning Pricing Per Session     

Storage Optimization Per Session     

Database Re-design with Advanced Architecture Per Server     

      

      

Note: These are additional services that are requested by customers in addition to our obligations 

Example of Events that could require Additional Services    

1. The Server is formatted and Windows is re-installed    

2. The Server Operating System is upgraded to newer Version    

3. Current Server needs to be replaced with a new Server     
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