


بوستجريسكل كتاب الوصفات
PostgreSQL تصفة عيحمة دإارةة فعالة، تصميم  الحول باستخدام 90أكثر من 

تأليف:
تشيتيج تشوهان

ترجمة:

راضية بن مني

مراجعة:

زايد بن عامر السعيديفهد بن عامر السعيدي

بدعم من:
وادي التقنية

www.itwadi.com

١.٠نسخة 

م٢٠١٧-هـ  ١٤٣٨

http://www.itwadi.com/


رخصة الكتاب
  ، تأليف تشيتيج تشوهان، قام بالترجمةPostgreSQL Cookbookأصل هذا العمل ترجمة متصرفة لكتاب 

 /العربية موقع وادي التقنية، وبدعم سخي من المهندس زايد بن عامر السعيدي، وإشراف عام ومراجعة فهد بن
عامر السعيدي.

  دولي. لمشاهدة نسخة من الرخصصة، يرجى٤.٠الترجمة العربية  مرخّصصة برخصصة المشا  اببداعي َنسب الُمصّنف 
: زيارة

 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ar

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ar


عن المؤلف
  لتكنولوجيا المعلومات والتي مقرها فيMNCيعمل تشتيج تشوهان  حاليا كمسؤول قاعدة بيانات رفيع المستوى في 

 MySQL سنوات من الخبرة في مجال قاعدة البيانات وإدارة النظام، مع التخصص في  عناقيد ١٠شانديغار. لديه أكثر من 

2Informix ، وGreenplum، وبوستجريسكل، و DB2008 ، وSQL Server ، ,Sybaseوأوراكل. وهو خصبير بارز في مجال ، 
IBM  أمن قاعدة البيانات، مع خصبرة في منتجات أمن قاعدة البيانات مثل   InfoSphere Guardiumوقاعدة بيانات ، 

.Impervaأوراكل فولت، و 

عن وادي التقنية
 وادي التقنية موقع تقني عربي ُيعنى بتتبع أخصبار البرمجيات الحرة والمواد التعليمية المتعلقة بها، يكتب فيه عدد من

 المتطوعين المهتمين بالبرمجيات الحرة والتقنية بشكل عام، يهتم وادي التقنية بمواضيع مثل أنظمة التشغيل الحاسوبية
 و الهاتفية ، لغات البرمجة ، مكتبات البرمجية ، تقنيات الويب ، أخصبار شركات البرمجة الكبرى ، المصادر المفتوحة ، العتاد ،

و أجهزة الحاسوب والهواتف.

 وادي التقنية قام بدعم كتابة العديد من الكتب التقنية في مجال البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، وتوفيرها مجانا
للمستخدم التقني العربي، من أهم الكتب التي دعمها وادي التقنية:

تعلم جافا سكربت، دفتر مدير دبيان،  سطر أوامر ليُنكس، انطلق في انكسكيب، تعرف على البرمجيات الحرة

لزيارة وادي التقنية وتقديم الدعم له من هنا:
http://itwadi.com/
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:مقدمة ل بد لها

 اشلفة من أقوى دوافع قبول اششياء التي لم تخطر على البال، وحين تحل تجد أن التغيير إلى غيرها أمر في غاية المشقة
 و شيء كبير يحتاي إلى الشجاعة، وكثير من اشحيان إن لم يكن أغلبه يشترى الناس اشلفة بالمال، فهم ينشدون السلم

 الفكري ومن   يحب السلم؟ هكذا يخيل لهم، وعلى هذا الوتر تجد الشركات و المشاهير يبذلون المال و كثيرا من
التفاهات ليبقوا في عقول الناس صورة ذاك السلم الذهني.

حسب موقفك من اشمر أن تبدأ ترسيخ هذه الصور حين يكون ابنسان   يملك معرفة عن اشمر أو (ومن أخصطر أو أفضل  ( 
 أنه لم يطور ملكة النقد في مراحل مراهقته و سني فتوة شبابه؛ لذا ترى أن الشركات تتسابق في البذل الكثير للطلب في

.المؤسساتالمدارس والجامعات، و ربما بتشجيع من إدارة تلك 

 وشركات التقنية لم تكن بدعا من اشمر، وربما كانت مهمتها أسهل في الدول الفقيرة ماليا و ثقافيا ، لذا تجدها تارة توز 
 برامجها بالمجان و تارة بأسعار مخصصة للطلب، وتجد المسابقات الكثيرة التي ترعاها ، واشخصطر أنها تدخصل تعليم

برامجها في المناهج الدراسية لتحوز قصبة السبق لعقول الطلب الذين سيكونون صنا  القرار في المستقبل.

 على مر السنين كان هناك بديل عن ما هو مشهور، و ليس كل ما هو مشهور هو اشفضل ، و مسألة التفضيل من مسائل
 اشذواق و التي   تستقيم إ  حين تقيم بحقائق   تحمل تفضيل بحد ذاتها، وعلى هذا المنوال اشتهرت في بلدنا تفضيل
 منتجات مايكروسوفت ليس شنها اشفضل بل كان دور الدعاية وقربها من صنا  القرار ذا  صيتها فأصبحت تدرس في

 المدارس والجامعات وكأنها   يوجد غيرها خصصوصا في بيئات العمل التجاري من أمثال قواعد البيانات و مخدمات
البريد ابلكتروني وغيرها.

 واشمر الذي يعنينا في هذا الكتاب هو قواعد البيانات ، وهي برامج حاسوبية تخزن و تسترجع و تبحث بشكل منظم في
 المعلومات التي تهم مستخدم النظام الحاسوبي، و هذا فن قديم قدم الحاسوب ، و كان هذا نو  من التطبيقات أحد

 دوافع لتطوير الحاسوب، وشصالة هذا المجال تجد في السوق الكثير من برامج قواعد البيانات، الصغير و الكبير، المغلق
و مفتوح المصدر ، المجاني و مدفو  الثمن ، ومنها ما ضرب لها ثمن باهظ و أخصرى زهيدة. 
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 ، وستجد شرحا وافيا عنها في هذا الكتاب، والكتاب يفتح البابPostgreSQLومن أشهر هذه التطبيقات  بوستجريسكل 
 و   يستوعب هذه البرنامج، مرتب على أبواب تعطيك مداخصل لتقارن ما تعرفه من قبل، ونحن نشجعك على تعرف على

قاعدة البيانات هذه ، و أن   تجعل ما تعرفه من قبل عائق عن تقييم قدرات قاعدة بيانات بوستجريسكل.

 ي سبيلنحن في وادي التقنية نضع هذا الكتاب و  نطمع في شيء غير نشر العلم، و قد بذلنا مالنا و جهدنا و وقتنا ف
 ذلك، وقد عزمنا على اشمر   نألوا على المخذلين من صنا  القرار أو إعراض الناس عن القراءة، إنا نؤمن بأن نشر

العلم بلسان أهل البلد يفتح فرصة لطامحين لتغيير وتحسين من قدراتهم و حظوظهم من العلم.

 وفي الختاـم ندعو كل من لديه مشرو  لتأليف كتاب أو قدرة على الترجمة الجيدة باللغة العربية أن يتواصل
معنا، لعل اه أن يوفقنا على إخصراي المزيد من الكتب المفيدة في مجال تقنية المعلومات.

نسأل اه القبول و التوفيق.

زايد بن عامر السعيدي

سلطنة عمان
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مدخل
«PostgreSQL» هي قاعدة بيانات تتوفر على مجموعة واسعة من المنصات وهي واحدة من قواعد البيانات المفتوحة 

المصدر اشكثر شعبية المنتشرة في بيئات ابنتاي في جميع أنحاء العالم.

 كما أنها واحدة من قواعد البيانات اشكثر تطورا، وتحوي مجموعة واسعة من المميزات التي تنافس حتى العديد من
 قواعد البيانات المملوكة التجارية. هذا الكتاب يقدم لك نظرة ثاقبة ومعمقة في مختلف هذه الميزات وتطبيقاتها على

 »بوستجريسكل«. فهو يهدف إلى أن يكون دليًل عمليا لمديري قواعد البيانات ومطوري البرامج على حد سواء، مع تقديم
 الحلول المتعلقة بترحيل البيانات، تقسيم الجدولة، إمكانية توافر عالية وقابلية النسخ، أداء قاعدة البيانات، واستخدام

" وبايثون  Perl"لغات بيرل   "Python.»للتكامل مع »بوستجريسكل "

ما النقاط التي يغطيها هذا الكتاب؟
 ، إدارة قواعد البيانات وخصادم »بوستجريسكل«، يساعدك هذا الفصل على إنشاء قواعد البيانات واستيعاب١الفصل 

مفهوم المخططات واشدوار والمستخدمين والمجموعات، والجداول في خصادم »بوستجريسكل«.
 ، السيطرة على اشمن، يتيح لك رؤية وفهم الضوابط اشمنية ومستويات اشمن الموجودة في »بوستجريسكل«,٢الفصل 

 فبعد قراءتك لهذا الفصل، يجب أن تكون قادرا على فهم وضبط عناصر التحكم اشمنية الموجودة في خصادم
"»»بوستجريسكل« ويجب أن تكون قادرا أيضا على استخدام اتصا ت  طبقة المقابس المنة   " "SSLفي " 

»بوستجريسكل« من أجل تشفير البيانات.
 ، النسخ ا حتياطي وا ستعادة ، ويظهر هذا الفصل مختلف سيناريوهات النسخ ا حتياطي وا سترداد التي٣الفصل 

 يمكن تنفيذها في »بوستجريسكل«. بعد قراءة هذا الفصل، يجب أن تكون على دراية بطرق النسخ ا حتياطي المنطقي
والمادي الملموس واستعادة قواعد البيانات أو كائنات قاعدة البيانات في السيناريو القائم على ا سترداد.

، يقدم مهام الصيانة الروتينية، معلومات عن الصيانة الدورية للمهام التي تنفذ لتحقيق اشداء اشمثل.٤الفصل 

يونكس 5الفصل  "، مراقبة النظام باستخدام أدوات  " "Unix يونكس "، ويغطي مختلف أوامر  " " "Unix لينكس  " " " /"

Linux التي تفيد في استكشاف أخصطاء وحدة المعالجة المركزية  " "CPUابخصراي ذات / والذاكرة و مشاكل ابدخصال " 
 الصلة. بعد قراءة هذا الفصل، يجب أن تكون قادرا على استكشاف اشخصطاء وإصلحها فيما يخص وحدة المعالجة

يونكس CPU"المركزية   "، والذاكرة، ومشاكل تناز  القرص بنجاح باستخدام مختلف أوامر  " " "Unix."
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 ، مراقبة نشاط قاعدة البيانات والتحقيق في قضايا اشداء، يعلمك الجوانب المختلفة المتعلقة بتحسين أداء6الفصل 
 »بوستجريسكل«. فبعد قراءة هذا الفصل، يجب أن تكون قادرا على حل تناقضات القفل، والعثور على عبارات تشغيل

SQL»بطيئة ، وجمع ابحصاءات، ودراسة استخدام الفهرس، والتحقيق وحل مشاكل قاعدة بيانات »بوستجريسكل  
المختلفة في بيئة الوقت الحقيقي.

 ، التوافر العالي وقابلية النسخ، هذا القسم يشرح مفهوم التوافر العالي وقابلية النسخ في »بوستجريسكل«. وبعد٧الفصل 
 قراءة هذا الفصل، سوف تكون قادرا على تنفيذ ميزة التوافر العالي وخصيارات النسخ باستخدام تقنيات مختلفة بما في

سلوني  "ذلك تدفق النسخ، تقنية  " "Slony بوكاردو " للنسخ المتماثل، النسخ باستخدام  " " "Bucardoوالنسخ ،" 
لونغديست  "باستخدام  " "Longdiste، ،وفي نهاية المطاف، سوف تكون قادرا على تنفيذ جميع خصدمات باقة ." 

دربد  "»بوستجريسكل« النشطة  غير النشطة المتاحة بشكل واسع باستخدام أدوات مفتوحة المصدر مثل  " " /DRBD،" 
"بايسمايكر  " "Pacemaker  كوروسينك "، و  " " "Corosync."

بي جي بول ٨الفصل  " ، تجميع ا تصا ت، ويتناول أساليب تجميع ا تصا ت مثل  " "pgpool بي جي باونس " و  " " "

Pgbounce.التي تساعد على تقليل الفائض في قاعدة البيانات عندما يكون هناك عدد كبير من ا تصا ت المتزامنة ." 
بي جي بول  "وبعد قراءة هذا الفصل، يجب أن تكون قادرا على إعداد  أساليب  " "pgpool بي جي باونس " و " " "

Pgbounce."

 ، تقسيم الجدول ، ويشرح أساليب التقسيم المختلفة وتنفيذ الفصل المنطقي لبيانات الجدول إلى أقسام. كما9الفصل 
بي أل بروكسي  "يوفر هذا القسم أيضا حصولك على دراية بتطبيق التقسيم اشفقي باستخدام  " / "PL/Proxy."

بيرل ١٠الفصل  "، النفاذ إلى »بوستجريسكل« من خصلل  " "Perlهذا الفصل يجعلك على دراية بإنشاء قاعدة البيانات ،" 
بيرل DMLوا تصا ت، والنفاذ إلى البيانات، وأداء عمليات  " على قاعدة بيانات »بوستجريسكل« باستخدام برمجة  " "

Perl."

بايثون ١١الفصل  "، النفاذ إلى »بوستجريسكل« من خصلل  " "Pythonويظهر لك هذا الفصل كيفية إنشاء ا تصا ت ،" 
  على قاعدة بيانات »بوستجريسكل« باستخدام برمجةDMLالخاصة  بقاعدة بيانات والنفاذ إلى البيانات، وتنفيذ عمليات 

"بايثون  " "Python.،"

 ، نقل البيانات من قواعد البيانات اشخصرى وتحديث باقة »بوستجريسكل«، ويغطي هذا الفصل التلقائيات١٢الفصل 
 المختلفة المتاحة لبدء التحديثات الرئيسية والثانوية لنسخة »بوستجريسكل«. كما يزودك هذا الفصل  أيضا بطريقة

أوراكل غولدنغايت  "استخدام أداة  " " Oracle GoldenGateلنسخ البيانات من قواعد البيانات اشخصرى إلى " 
»بوستجريسكل«.
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ما الذي ستحتاجه لهذا الكتاب
ستحتاي إلى البرامج التالية:

"في أم وير وورك ستايشن • " " VMware Workstation فيرتوال بوكس ٧" ابصدار " أو أعلى   " " /VirtualBox"

 مثبت على الجهاز.9.٣»بوستجريسكل« •

•32Win 1.0.1 أوبن أس أس أل ابصدار  32  1.0.1v " "Win OpenSSL v"

"  ١.١٨.١"بي جي أدمين ابصدار • "pgAdmin v1.18.1"

»بوستجريسكل« ابصدار • "بوستغري  أس كيو أل  " " "9.٣ 

"أوراكل سو ريس • " " Oracle Solaris ١٠" ابصدار

" سانت أوس لينكس • " " CentOS Linux أو أحدث 6" ابصدار 

من المعني بهذا الكتاب؟
 هذا الكتاب هو لمسؤولي النظام، ومسؤولي قاعدة البيانات، والمهندسين المعماريين، والمطورين،وأي شخص لديه اهتمام
 بالتخطيط وابدارة وتصميم حلول قواعد البيانات باستخدام »بوستجريسكل«. هذا الكتاب مثالي لك إذا كان لديك بعض

 للبرمجة.SQLالخبرة السابقة مع أي قاعدة بيانات ذات علقة  أو مع لغة 

القأسام
يحتوي هذا الكتاب على اشقسام التالية:

السستعداد للعال
 هذا القسم يخبرنا بما يمكن توقعه في الوصفة، ويصف كيفية إعداد أي برنامج أوأي من ابعدادات اشولية اللزمة لهذه

الوصفة.
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…كيف ينجز ذلك

يحتوي هذا القسم على الخطوات المطلوبة لمتابعة الوصفة.

…كيف تعال

يتكون هذا القسم عادة من شرح مفصل لما ذكر في القسم السابق.

…هناك الازيد

يتكون هذا القسم من معلومات إضافية عن الوصفة من أجل جعل القارئ أكثر دراية بها.

انظر أيضا
يوفر هذا القسم روابط مفيدة لمعلومات إضافية حول الوصفة.

العأااف والنأماط
 في هذا الكتاب، سوف تجد عدة أنماط مختلفة للنصوص للتمييز بين أنوا  مختلفة من معلومات. وفيما يلي بعض

اشمثلة على هذه اشنماط، وتفسيرات لمعانيها.

كلمات الشفرة البرمجية، أسماء جداول قاعدة البيانات، أسماء المجلدات، أسماء الملفات، ملحقات الملفات،

 " ، وإدخصال المستخدم، وأمثلة ذلك كما يلي:  اشسلوب اشول يعتمد على استخدامURLوأسماء المواقع، وعناوين روابط
”CREATE DATABASEعبارة   

توضع كتلة من التعليمات البرمجية على النحو التالي:

SELECT name, setting, unit ,(source = 'default') as is_default 
FROM pg_settings WHERE context = 'sighup' 
AND (name like '%delay' or name like '%timeout') 
AND setting != '0';

إدخصال أو ابخصراي كما يلي: (وتكتب سطر أوامر  (

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/data reload
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 القوائم أو مربعات  تظهر بالخط العريض. كذلك الكلمات التي تراها على الشاشة، فيكلمات مهمة و مصطلحات جديدة
في مربع حوار  Wizard  معالجج القاعدة الجديدة الواردة  "الحوار على سبيل المثال؛  مثل هذا النص:  New Inbound 

Rule   المراسم والمنافذ ، انقر على  Protocol and Portsثم أنقر على أزرار ا نتقاء ،كما هو مبين في الصورة ،  
. Next التاليالتالية، وأخصيرا أنقر على زر

               
  تظهر التحذيرات أو الملحظات المهمة في مربع مثل هذا. 

تظهر النصائح والحيل على هذا الشكل.  

تعليقات القارئ
 تعليقات القراء دائما موضع ترحيب لدينا. فاسمح لنا أن نعرف ما هو رأيك في هذا الكتاب, ما الذي أعجبكم وما لم

يعجبكم فيه. فملحظات القارئ مهمة بالنسبة لنا لتطوير العناوين التي حصلت حقا على أقصى استفادة منها.

feedback@packtpub.وبرسال التعليقات إلينا، ببساطة قم بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى  comواذكر عنوان ، 
الكتاب في موضو  رسالتك.

 إذا كان هناك موضو  معين تملك خصبرة فيه وكنت مهتما بالكتابة أو المساهمة في الكتاب، راجع دليل المؤلف لدينا على
. .www packtpub com/authors.

دعم العملءا
باكت  "الن بعد أن أصبحت مالكا فخورا لكتاب من  " "Packtتحقيق أقصى استفادة في "، لدينا بعض اشمور لمساعدتك 

من الكتاب.

تنزيل رمز الاثال
:على  يمكنك تنزيل ملفات شفرة المثال لجميع كتب باكت التي اشتريتها من حسابك . .http //www packtpub comإذا . 

:زيارة  قمت بشراء هذا الكتاب من موقع آخصر، يمكنك . .http //www packtpub com/supportوسجل للحصول على  
الملفات بالبريد ابلكتروني مباشرة.
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أخياء ميبعية
على الرغم من أننا قد اتخذنا كل الحرص لضمان دقة المحتوى لدينا، ولكن اشخصطاء تحدث.

–إذا وجدت خصطأ في أحد كتبنا  ربما خصطأ في النص أو التعليمات البرمجية  سنكون ممتنين لك إذا بينت هذا الخطأ لنا. - 
 فمن خصلل ذلك، يمكنك حفظ القراء الخصرين من ابحباط وتساعدنا في تحسين ابصدارات اللحقة من هذا الكتاب. إذا

:وجدت أي خصطأ، يرجى اببلا عنه من خصلل ا نتقال إلى  . .http //www packtpub com/submit-errataوتحديد ، 
نموذي تقديم اشخصطاء المطبعية  "كتابك، النقر على رابط  " "  Errata Submission Formوإدخصال تفاصيل الخطأ ،" 

 المطبعي. وعندما يتحقق من الخطأ المطبعي، سيقبل التقديم الذي قمت به وسوف يحمل الخطأ إلى موقعنا على
ا نترنت أو يضاف إلى أي قائمة من اشخصطاء الموجودة في قسم اشخصطاء المطبعية لنفس العنوان.

:لعرض البيانات المقدمة سابقا، انتقل إلى  . .https //www packtpub com/books/content/support/ثم أدخصل اسم   
الكتاب في حقل البحث. المعلومات المطلوبة ستظهر في قسم اشخصطاء المطبعية.

الحقرصنة
، نحن باكت "إن قرصنة المواد محفوظة الحقوق على ابنترنت هي مشكلة مستمرة في جميع وسائل ابعلم. لكن في  " 
 نأخصذ حماية حقوق التأليف والنشر والتراخصيص لدينا على محمل الجد. إذا صادفت أي نسخ غير قانونية من أعمالنا، بأي

شكل من اششكال، على شبكة ابنترنت، يرجى تزويدنا بعنوان أو اسم الموقع فورا حتى نتمكن من معالجة القضية.

copyright@packtpub.يرجى ا تصال بنا على  comمع تزويدنا برابط المواد المقرصنة المشتبهة. ونحن نقدر  
مساعدتك في حماية مؤلفينا، وفي تمكيننا من إنتاي محتوى ثمين.

السئلةة
questions@packtpub.يمكنك ا تصال بنا على  comإذا كنت تواجه مشكلة في أي جانب من الكتاب، ونحن سوف  

نبذل قصارى جهودنا لمعالجة أي إشكال.

التأجمة العأبية
 أنتجت الترجمة العربية بواسطة جهود الكثير من المتطوعين، ونحن نتمنى أننا قدمنا ترجمة مقبولة على نطاق واسع

عند المختصين، وقليلة اشخصطاء سواء أكانت في الترجمة أم إملئية.

  ▲ | 19

https://www.packtpub.com/books/
https://www.packtpub.com/books/
https://www.packtpub.com/books/
https://www.packtpub.com/books/


مدخل

إذا صادفت أي أخصطاء، الرجاء أخصبرنا عنها، للتواصل الرجاء التواصل معنا عبر:
http://itwadi.com/contact
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 إدارة قواعد البيانات و-1  

»بوستجريسكل« الخادم
في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

- إنشاء قواعد بيانات
- إنشاء المخططات

- إنشاء المستخدمين
- إنشاء مجموعات

- تدمير قواعد البيانات
- إنشاء وإسقاط الجداول

- نقل الكائنات بين مساحات الجداول
- إعداد  مجموعة قاعدة بيانات

- بدء تشغيل الخادم

- إيقاف الخادم
- عرض حالة الخادم

- إعادة تحميل ملفات إعداد  الخادم
- إنهاء ا تصا ت
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إدارة قواعد البيانات و »بوستجريسكل« الخادم-1  

مقدمة
   هو نظام إدارة غرضي التوجيه لقاعدة البيانات ا رتباطية مفتوح المصدر، وتم تطويرهPostgreSQL»بوستجريسكل« 

أصل في قسم علوم الكمبيوتر بيريكلي لجامعة كاليفورنيا.
 »بوستجريسكل« هو خصادم قاعدة بيانات متقدمة متاحة على مجموعة واسعة من المنصات، بدءا من أنظمة التشغيل

Unix-based  "المستندة إلى يونيكس  operating systems أوراكل سو ريس " مثل  " " " Oracle Solarisآي بي "، و  " 
"إم آيكس  " IBM AIX يو إكس آيش بي "، و  " - " "HP-UX  و أنظمة" "Windows؛ و" "  Mac OS X ريد هات لينكس " و  " " "

  Red Hat Linux لينكس " وغيرها من منصات  " "Linux."
 نبدأ أو  بتوضيح كيفية إنشاء قواعد البيانات في »بوستجريسكل«. و خصلل هذا الفصل، سنغطي المخططات

 والمستخدمين والمجموعات وأسطح الجداول، ونوضح كيفية إنشاء هذه الكيانات. وسوف نعرض أيضا كيفية بدء
خصدمات خصادم »بوستجريسكل« وإيقافها.

إنأشاءا قأواعد البيانأات
  هي مجموعة منهجية ومنظمة من البيانات التي يمكن النفاذ إليها بسهولة وإدارتها وتحديثها. فهي تعتبرقاعدة البيانات

 طريقة فعالة  سترجا  المعلومات المخزنة. و »بوستجريسكل« هي قاعدة بيانات قوية و مفتوحة. وهي قابلة للنقل شنها
أنسي سي  "مكتوبة على  " " ANSI C ونتيجة لذلك، فهي متاحة لمنصات مختلفة وموثوق بها. كما أنها متوافقة مع الـ  " "

ACID كاخصتصار لـ  "Atomicity, , , Consistency Isolation Durability بمعنى (  قابلية التجزئة و التناسق و((
 (MVCC) تعدد النسخ المتزامن( كما أنها تدعم المعاملت وقابلة للتطوير شنها تدعم التحكم في قابلية العزل و المتانة

"وعملية تقسيم الجدولة فيها آمنة شنها توظف التحكم في النفاذ استنادا إلى المضيف وتدعم  طبقة المقابس المنة    " "

SSLو تتيح توافر عالي  وقابلية نسخ عن طريق تحقيق بعض ا متيازات كبث النسخ المتعدد ودعمها لنقطة استعادة ، " 
الوقت.

السستعداد للعال
قبل البدء في إنشاء قواعد البيانات، سوف تحتاي إلى تثبيت »بوستجريسكل« على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ريد هات   "بالنسبة لبيئات  " " Red Hat سينت أوس لينوكس "  أو  " " " CentOS Linux يمكنك تنزيل ، "rpmالصحيحة  
.« من خصلل  9.٣لنسخة »بوستجريسكل  .yum postgresql org
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إدارة قواعد البيانات و »بوستجريسكل« الخادم-1  

سينت أوس   "هذا هو الرابط الذي يمكنك استخدامه لتثبيت »بوستجريسكل« على  " "CentOS:  "
http://www.postgresonline.com/journal/archives/329-An-almost-idiotsguide-to-install-
PostgreSQL-9.3,-PostGIS-2.1-and-pgRouting-with-Yum.html

أبونتو  أما  "الروابط التالية يمكنك استخدامها لتثبيت »بوستجريسكل« على منصة  " "Ubuntu:"

http://technobytz.com/install-postgresql-9-3-ubuntu.html
http://www.cloudservers.com/installing-and-configuringpostgresql-9-3-on-hosted-linux-
cloud-vps-server/

إنتيربرايس دي بي  "بد  من ذلك، يمكنك تحميل المثبت »بوستجريسكل« الرسومي المتاحة من موقع  "

EnterpriseDB  على هذا الرابط ،"
http://www.enterprisedb.com/products-servicestraining/pgdownload

 للحصول على تفاصيل حول كيفية تثبيت »بوستجريسكل« باستخدام المثبت »بوستجريسكل« الرسومي من موقع
"إنتيربرايس دي بي يمكنك الرجو  إلى الرابط التالي للحصول على مزيد من التعليمات: "

http://www.enterprisedb.com/docs/en/9.3/pginstguide/Table%20of%20Contents.htm

 وبمجرد ا نتهاء من تحميل وتثبيت »بوستجريسكل«، سوف تحتاي إلى تحديد موقع البيانات، وهو موقع تخزين كافة
 ملفات البيانات لقاعدة البيانات. ثم سوف تحتاي إلى إعداد  دليل البيانات.  ويتم تضمين إعداد  دليل البيانات تحت

Initializing   "وصفة بعنوان   a database clusterبعد ذلك، ستكون على استعداد . إعداد  كتلة قاعدة بيانات " أي  " " 
بنشاء قاعدة البيانات.

، يمكنك استخدام اشمر التالي:psqlللتصال بقاعدة بيانات باستخدام خصدمة 

psql -h localhost -d postgres p 5432–

 " ، التي تقيم على استضافة محلية، وهذا هو نفسpostgres"هنا، نحن في اشساس على اتصال مع قاعدة بيانات 
.5٤٣٢الخادم الذي قام  بتثبيت »بوستجريسكل«، وا تصال يجري على المنفذ 

 "  في اشساس، يتم إنشاء هذا المستخدم شنه في القسمhr"في التعليمات البرمجية التالية، نحن نقوم بخلق مستخدم 
" :hrdb"التالي، يتم استخدامه كمالك لقاعدة بيانات 

CREATE USER hr with PASSWORD 'hr';

ستتم تغطية المزيد من التفاصيل المتعلقة بإنشاء المستخدمين في وصفة إنشاء المستخدمين.
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…كيف ينجز ذلك

:يوفر »بوستجريسكل« طريقتين بنشاء قاعدة بيانات جديدة
CREATE "تعتمد الطريقة اشولى على استخدام عبارة س.ك.ل  DATABASE: "

CREATE DATABASE hrdb WITH ENCODING='UTF8' OWNER=hr CONNECTION LIMIT=25;

 اشسلوب الثاني يتطلب استخدام سطر اشوامر"createdb:القابل للتنفيذ "

createdb h localhost p 5432 U postgres testdb1– – –

…كيف تعال

قاعدة البيانات عبارة عن مجموعة من الكائنات كالجداول والوظائف وما إلى ذلك.
"من أجل إنشاء قاعدة بيانات، يجب أن يكون المستخدم إما مستخدم جذر أو يجب أن يحصل على امتياز 

CREATEDB.خصاص "
" المتصلة بقاعدة بيانات createdb"يتم إنشاء سطر اشوامر القابلة للتنفيذ  "postgres ثم يتم إصدار اشمر ،" "

 CREATE DATABASE."
"،pg_databasecatalog"يمكنك عرض قائمة قواعد البيانات الموجودة عن طريق ا ستعلم عن الجدول  

كما هو مبين في الصورة التالية:

 لعرض قائمة قواعد البيانات الموجودة.psql  من l /أو، يمكنك استخدام مبدل

schemasإنأشاءا المخططات  

  عبارة عن مجموعة من الجداول  تحملالمخطط  تعتبر من أهم الكائنات داخصل قاعدة البيانات. وschemasالمخططات 
 تسمية. كما  قد يحتوي المخطط أيضا على مشاهدات وفهارس وسلسل وأنوا  البيانات والعمال والوظائف.  المخططات
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 تساعد في تنظيم كائنات قاعدة البيانات إلى مجموعات منطقية، وهذا بدوره يساعد على جعل هذه الكائنات أكثر قابلية
للدارة.

…كيف ينجز ذلك

CREATE "يمكنك استخدام تصريح  SCHEMA:»بنشاء مخطط جديد في »بوستجريسكل "

CREATE SCHEMA employee;

أو، من الممكن أيضا إنشاء مخطط لمستخدم معين:

CREATE SCHEMA university AUTHORIZATION bob;

" و قد تم إنشاء هذا المخطط وجعل ملكيته لـuniversity"في هذا المثال، المخطط يسمى  "bob."

…كيف تعال

 المخطط هو كيان منطقي يساعد على تنظيم الكائنات والبيانات في قاعدة البيانات. وفرًضا، إذا لم تقم بإنشاء أية
مخططات، لن يتم إنشاء أي كائنات جديدة في المخطط العام.

 "CREATE"ومن أجل إنشاء مخطط، يجب أن يكون المستخدم إما مستخدم جذر أو يجب أن يحصل على امتياز 
لقاعدة البيانات الحالية.

بمجرد إنشاء مخطط، يمكن استخدامه بنشاء كائنات جديدة مثل الجداول و المشاهدات ضمن هذا المخطط.

…هناك الازيد

 لعرض كافة المخططات في قاعدة بيانات كما هو مبين في الصورة:psql\ من dnيمكنك استخدام مبدل  
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لتحديد المخطط الذي تعمل فيه حاليا، يمكنك استخدام اشمر التالي:

SELECT current_schema();

 أثناء البحث عن الكائنات الموجودة في قاعدة البيانات، يمكنك تحديد تفضيلت مخطط البحث للموقع الذي يجب أن
 لهذا، كما يلي:search_pathتبدأ فيه عمليات البحث هذه. يمكنك استخدام خصواص مسار البحث  

ALTER DATABASE hrd SET search_path TO hr,hrms, public, pg_catalog;

إنأشاءا المستخدمين
  هو دور ولوي الذي يسمح بالولوي إلى خصادم »بوستجريسكل«. قسم أدوار الولوي  هو الموقع الذي تحدد فيهالمستخدم

 حسابات المستخدمين الفرديين لنظام »بوستجريسكل«.  يجب أن يكون لكل مستخدم قاعدة بيانات حساب فردي
 . يتمsysidللولوي إلى نظام »بوستجريسكل«.  كل مستخدم لديه معرف داخصلي في »بوستجريسكل«، يعرف باسم 

 استخدام معرف النظام الخاص بالمستخدم لربط الكائنات في قاعدة بيانات مع مالكها. قد يكون للمستخدمين أيضا
 حقوق عالمية مخصصة لهم عند إنشائها. تحدد هذه الحقوق ما إذا كان يسمح للمستخدم بإنشاء قواعد بيانات أو

إسقاطها وما إذا كان المستخدم الحالي مستخدما متميزا أم  .

…كيف ينجز ذلك

يوفر »بوستجريسكل« طريقتين يتم من خصللهما إنشاء مستخدمي قاعدة البيانات:

CREATE - الطريقة اشولى تتطلب استخدام عبارة س.ك.ل   ١ USER 

CREATE "بنشاء مستخدم جديد في قاعدة البيانات. يمكنك إنشاء مستخدم جديد باستخدام عبارة س.ك.ل   USER" 
كما يلي:

CREATE user agovil WITH PASSWORD 'Kh@rt0um';

" وقدمنا كلمة مرور للمستخدم لتسجيل الدخصول بها.agovil"هنا، أنشأنا 
" الطريقة الثانية تتطلب تنفيذ سكريبت ٢ -createuser.من سطر اشوامر "

المنفذ nchabbra بنشاء مستخدم يسمى createuserقد نستخدم أيضا سكريبت   (، و يحدد5٤٣٢) على نفس المضيف 
 أن المستخدم الذي تم إنشاؤه لن يتمتع بامتيازات المستخدم الجذر: S-الخيار 

 $ createuser -h localhost -p 5432 -S nchabbra
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…كيف تعال

CREATE "تتطلب عبارة س.ك.ل  USER "واحد هو اسم المستخدم الجديد. ومع ذلك، هناك معاملتمعامل إلزامي  
 أخصرى اخصتيارية هي كلمات مرور للمستخدم أو المجموعة ومعرف النظام ومجموعة من ا متيازات التي قد يتم

تخصيصها بشكل صريح.
 " بدون المعطيات . وفي هذه الحالة، سوف يجبرنا على تقديم اسم المستخدمcreateuser"يمكن استدعاء سكريبت 

 ومجموعة الحقوق وستتم محاولة إجراء اتصال محلي إلى »بوستجريسكل« . ويمكن أيضا استدعاؤه مع الخيارات
 واسم المستخدم ليتم إنشاؤه على سطر اشوامر، وسوف تحتاي إلى إعطاء المستخدم إمكانية النفاذ إلى قاعدة البيانات

بشكل صريح إذا كان المستخدم ليس مالكا لقاعدة البيانات.

…هناك الازيد

  لعرض قائمة المستخدمين الحاليين، بما في ذلك اشدوار في خصادمpsql\ من duيمكننا استخدام مبدل  
»بوستجريسكل«، كما هو مبين في هذه الصورة:

  باستخدام س.ك.ل ، كما هوpg_userأو يمكنك الحصول على قائمة المستخدمين عن طريق ا ستعلم عن جدول  
موضح في لقطة الشاشة التالية:
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إنأشاءا مجموعات
  في خصادم »بوستجريسكل« تشبه المجموعات الموجودة في يونكس  و لينكس.  والمجموعة فيالمجموعة

 »بوستجريسكل« تساعد في تبسيط التنازل عن الحقوق. ببساطة تحتاي إلى اسم ويمكن  إنشاؤها فارغة. وبمجرد إنشاء
 المجموعة، يتم إضافة المستخدمين الذين يقصد بهم مشاركة حقوق النفاذ المشتركة إلى المجموعة معا، وبالتالي

يرتبطون بعضوية هذه المجموعة. ثم تمنح صلحيات كائنات قاعدة البيانات إلى المجموعة بد  من كل عضو على حدة.

…كيف ينجز ذلك

CREATE "يمكن إنشاء المجموعات في خصادم  »بوستجريسكل« باستخدام عبارة س.ك.ل  GROUPوسيقوم اشمر ." 
التالي بإنشاء مجموعة. رغم عدم وجود مستخدمين حاليا في هذه المجموعة:

hrdb=# CREATE GROUP dept;

"من أجل تضمين اشعضاء  المستخدمين إلى المجموعة، يمكننا استخدام عبارة  / ALTER GROUP:على النحو التالي "

hrdb=# ALTER GROUP dept ADD USER agovil,nchabbra;

CREATE "ومن الممكن أيضا إنشاء مجموعة وتعيين المستخدمين عند إنشائها، كما هو مبين في عبارة  GROUP:التالية "

hrdb=# CREATE GROUP admins WITH user agovil,nchabbra;

…كيف تعال
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 المجموعة عبارة عن كائن قاعدة بيانات على مستوى النظام يمكن تعيين لها امتيازات ولها مستخدمين يتم إضافتهم
كأعضاء.

المجموعة هي دور   يمكن استخدامه لتسجيل الدخصول إلى أي قاعدة بيانات كانت.
 ومن الممكن أيضا منح العضوية في مجموعة إلى مجموعة أخصرى، مما يسمح باستخدام دور العضو للمتيازات المعينة

للمجموعة التي هي عضو فيها.
مجموعات قاعدة البيانات هي عالمية عبر قاعدة بيانات ذات العناقيد.

…هناك الازيد

  ، كما هوpg_groupلسرد كافة المجموعات المتوفرة في حالة  خصادم »بوستجريسكل«، تحتاي إلى ا ستعلم عن جدول  
مبين في الصورة التالية:

تدميأ قأواعد البيانأات
وهي اخصتصار لـ  نظام إدارة قواعد البيانات ا رتباطية يوفر القدرة على حذف قواعدRDBMS"كل مزود رئيسي لـ   -" " - " 

 البيانات تماما كما أنها تسمح لك بخلق قواعد بيانات جديدة. ومع ذلك، ينبغي للمرء توخصي الحذر عند التعامل مع هذه
الحا ت أي حذف قواعد بيانات. ففي حالة حذف قاعدة بيانات، تفقد جميع المعلومات الموجودة فيها إلى اشبد.

 تحذف قاعدة البيانات فقط في حالة وجود غرض تجاري مقبول. وفي الظروف العادية، تحذف قاعدة البيانات فقط
عندما يتم إيقاف تشغيلها ولم تعد هناك حاجة للعمليات التجارية.

…كيف ينجز ذلك
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هناك طريقتان لحذف قاعدة بيانات في حالة  خصادم »بوستجريسكل«:

DROP " يمكنك استخدام عبارة - DATABASE،»بسقاط قاعدة بيانات من »بوستجريسكل "
على النحو التالي:

hrdb=# DROP DATABASE hrdb;

DATABASE  "  وهو غلف حول dropdb"يمكنك استخدام أمر  - DROP

$ dropdb hrdb;

…كيف تعال

DROP "تقوم عبارة  DATABASE.بحذف مدخصلت الفهرس ودليل البيانات نهائيا "
DROP "يمكن فقط لمالك قاعدة البيانات إصدار عبارة  DATABASE."

 أيضا، ليس من الممكن حذف قاعدة بيانات و أنت متصل بها. لحذف قاعدة بيانات، يجب على مالكها إجراء اتصال
بقاعدة بيانات أخصرى .

…هناك الازيد

 إحدى الحا ت التي تتطلب ا نتباه هي عندما يحاول المستخدم حذف قاعدة بيانات ذات اتصا ت نشطة. سوف يحصل
المستخدم على خصطأ عند محاولة حذف قاعدة البيانات هذه.

لحذف قاعدة بيانات لها اتصا ت نشطة معها، سيكون عليك اتبا  الخطوات التالية:

 - تحديد جميع الجلسات النشطة على قاعدة البيانات. لتحديد كل الجلسات النشطة على قاعدة البيانات، تحتاي إلى١
 كما يلي:pg_stat_activityا ستعلم عن الجدول التالي  

SELECT * from pg_stat_activity where datname='testdb1';

 - قم بإنهاء كافة ا تصا ت النشطة إلى قاعدة البيانات. بنهاء جميع ا تصا ت النشطة، سوف تحتاي إلى استخدام٢
  كما يلي:pg_terminate_backendوظيفة 

SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE 
datname = 'testdb1';

DROP - بمجرد إنهاء كافة ا تصا ت، يمكنك المتابعة لحذف قاعدة البيانات باستخدام ٣ DATABASE.
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إنأشاءا وحذاف مساحة جدول
 « بتخزين ملفات البيانات التي تتكون من كائنات قاعدة البيانات مثل الجداول والمؤشرات علىبوستجريسكلتقوم »

"القرص. يتم تعريف  مساحة الجدول   " "tablespace .مساحة الجدول" باسم موقع هذه الكائنات على القرص 
تستخدم لتعيين اسم منطقي لموقع فعلى على القرص.

 للعالالسستعداد
 مساحة الجدول هي موقع تخزين ملفات البيانات التي تحتوي على كائنات قاعدة بيانات في القرص الصلب حيث تقوم

»بوستجريسكل« بتخزين على سبيل المثال الفهارس والجداول، وهلم جرا.

قبل إنشاء مساحة الجداول، يجب إنشاء موقع الدليل فعليا ويجب أن يكون الدليل فارغا:

mkdir p /var/lib/pgsql/data/dbs–

…كيف ينجز ذلك

CREATE "بنشاء مساحة الجداول في بوستجريسكل، تحتاي إلى استخدام  TABLESPACE."

":agovil"، الذي يملكه المستخدم data_tbsيؤدي اشمر التالي إلى إنشاء مساحة الجداول 

CREATE TABLESPACE data_tbs OWNER agovil LOCATION 
'/var/lib/pgsql/data/dbs';

DROP "وبالمثل، يمكن حذف مساحة الجداول في بوستجريسكل باستخدام  TABLESPACE:على النحو التالي ،"

DROP TABLESPACE data_tbs;

…كيف تعال

 مساحة الجداول تسمح لك بالسيطرة على تخطيط القرص الصلب لبوستجريسكل. مالك مساحة الجداول سيكون بشكل
CREATE "افتراضي  المستخدم الذي قام بتنفيذ  TABLESPACE"يمنحك هذا البيان أيضا خصيار تعيين ملكية مساحة . 

CREATE " في عبارة "owner"الجدول إلى مستخدم جديد. هذا الخيار هو جزء من بند الملكية  TABLESPACE".

 شن هذا محجوز لمساحات جداول النظام.pg_prefxاسم مساحة الجدول يجب أن   تبدأ بـ 
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 قبل حذف مساحة الجداول، تأكد من أنها فارغة، مما يعني أنه يجب عدم وجود كائنات قاعدة بيانات داخصلها. إذا حاول
المستخدم حذف مساحة الجدول غير فارا فسيخفق اشمر.

هناك خصياران سيساعدان في حذف مساحة الجدول عندما   يكون فارغا:

يمكنك حذف قاعدة البيانات-

يمكنك تغيير قاعدة البيانات لنقلها إلى مساحة مختلفة.-

بعد ا نتهاء من أي من ابجراءات السابقة، فإنه يصبح من الممكن حذف مساحة الجداول المعنية.

…هناك الازيد

افتراضيا، يوجد جدو ن في بوستجريسكل:

-pg_default.يستخدم لتخزين بيانات المستخدم :

-pg_global.يستخدم هذا لتخزين البيانات ابجمالية :

  للحصول على قائمة مساحات الجداول الموجودة فيpg_tablespacecatalogيمكنك ا ستعلم عن الجدول 
بوستجريسكل، كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية:

نأقل الكائنات بين مساحات الجداول
 يمكن أن تحتوي مساحة الجداول على كائنات دائمة ومؤقتة. سوف تحتاي إلى تعريف وإنشاء مساحة جدول ثانوية

 لتكون الوجهة المستهدفة للكائنات التي قد يتم نقلها من مساحة الجداول اشساسية. نقل الكائنات بين مساحات الجداول
 هو آلية نسخ البيانات المجمعة حيث تنسخ بالتتابع، كتلة بكتلة. يؤدي نقل جدول إلى مساحة جدول آخصر إلى تأمينه

خصلل مدة ا نتقال.
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السستعداد للعال
"، باستخدام اشمر التالي:hrms"هنا، سنقوم أو  بإنشاء مساحة جداول جديدة، 

mkdir p /var/lib/pgsql/data/hrms–

" باستخدام العبارة التالية:hrms" إلى 1testdbثم نقوم بتعيين مساحة الجداول ا فتراضية لقاعدة البيانات 

CREATE TABLESPACE HRMS OWNER agovil LOCATION
'/var/lib/pgsql/data/hrms';

 سنقوم أيضا بإنشاء جدول، وإدراي بعض السجلت في ذلك، وإنشاء فهرس المقابلة لذلك. كل هذا شنه سيتم استخدام
كيف ينجز ذلك  من هذه الوصفة: …"الجدول ومؤشره في قسم "

CREATE TABLE EMPLOYEES(id integer PRIMARY KEY , name varchar(40));
INSERT INTO EMPLOYEES VALUES (1, 'Mike Johansson');
INSERT INTO EMPLOYEES VALUES(2, 'Rajat Arora');
CREATE INDEX emp_idx on employees(name);

…كيف ينجز ذلك

نقل قاعدة بيانات كاملة إلى مساحة جدول مختلفة تتضمن ثلث خصطوات:

 - سوف تقوم بتغيير مساحة الجداول لقاعدة البيانات المحددة بحيث يتم إنشاء كائنات جديدة لقاعدة البيانات المقترنة١
في مساحة الجداول الجديدة:

ALTER DATABASE testdb1 SET default_tablespace='hrms';

- ثم يستوجب عليك نقل كافة الجداول الموجودة في قاعدة البيانات المقابلة إلى مساحة الجداول الجديدة:٢

ALTER TABLE employee SET TABLESPACE hrms;

- سيكون عليك أيضا نقل كل الفهارس الموجودة إلى مساحة الجداول الجديدة:٣

ALTER INDEX emp_idx SET TABLESPACE hrms;

…كيف تعال
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  لمعرفة الجداول التي تحتاي إلى نقلها من قاعدة البيانات الحالية إلىpg_tablesسيكون عليك ا ستعلم عن الجدول 
مساحة جدول أخصرى.

  لمعرفة الفهارس التي تحتاي إلى نقلهاpg_indexesوبالمثل بالنسبة للمؤشرات، سيكون عليك ا ستعلم عن الجدول 
إلى مساحة جدول أخصرى.

تهيئة عنقود قأواعد بيانأات
a  " عنقود قاعدة بياناتفي اصطلح نظام الملفات،  database clusterهي مجموعة من قواعد البيانات التي يتم " 

إدارتها بواسطة خصادم  واحد، وهو ابطار الذي أنشئت عليه قاعدة بيانات بوستجريسكل.

…كيف ينجز ذلك

" شمر D" لتهيئة أو إنشاء كتلة قاعدة البيانات. ويستخدم مبدل initdb"يتم استخدام اشمر  -initdbلتحديد موقع " 
نظام ملفات عنقود قاعدة البيانات.

":initdb"بنشاء عنقود قاعدة البيانات استخدم اشمر 

$ initdb -D /var/lib/pgsql/data

pg_ctl" عبر وسيلة initdb"طريقة أخصرى لتهيئة عنقود قواعد البيانات هي عن طريق استدعاء اشمر 

$ pg_ctl -D /var/lib/pgsql/data initdb

…كيف تعال

عنقود قواعد البيانات هي عبارة عن مجموعة من قواعد البيانات التي تدار بواسطة خصادم واحد.

 "، سيتم إنشاء أدلة المجلدات  التي ستضع  بها بيانات قاعدة البيانات، و يتم إنشاء جداولinitdb"عند تشغيل اشمر 
  ؛ التي تكون منها قاعدة البياناتpostgres و قاعدة بيانات 1templateالكتالوي المشتركة، ويتم إنشاء قاعدة بيانات  

 " بتهيئة اللغة ا فتراضية لعنقود قواعد البيانات وترميز مجموعةinitdb". كذلك يقوم اشمر postgresا فتراضية 
اشحرف.

:يمكنك الرجو  إلى  . . 9.3 .http //www postgresql org/docs/ /static/creatingcluster htmlلمزيد من المعلومات حول  
تهيئة عنقود قواعد بيانات.
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بدءا تشغيل الخادم
 قبل أن يتمكن أي شخص من النفاذ إلى قاعدة البيانات، يجب بدء تشغيل خصادم قاعدة البيانات. ثم ستكون قادرا على

   في العنقود باستخدام أوامر مختلفة مع خصيارات كما هو مذكورpostgresبدء تشغيل كافة الحا ت من قاعدة البيانات
في هذه الوصفة.

السستعداد للعال
خصدمة   الخادم يشير إلى قاعدة البيانات وعمليات الخلفية المرتبطة بها. يشير مصطلح  "مصطلح  " " " "serviceإلى " 

 ملف نظام التشغيل الذي يتم من خصلله استدعاء الخادم. في الظروف العادية، خصادم بوستجريسكل عادة ما يبدأ تلقائيا
عندما يتم تشغيل النظام. ومع ذلك، سيكون هناك حا ت حيث قد يكون عليك بدء تشغيل الخادم يدويا شسباب مختلفة.

…كيف ينجز ذلك

هناك طريقتان يمكن من خصللها بدء تشغيل خصادم بوستجريسكل على منصات يونكس أو لينكس:

 postmaster للحصول على بدء عمليةpg_ctlتعتمد الطريقة اشولى على تمرير ُمعطى البداية إلى وسيلة •

الخلفية، الذي يعني فعليًا بدء تشغيل خصادم بوستجريسكل.

 تعتمد الطريقة التالية على استخدام أوامر الخدمة، بحيث، إذا كانت مدعومة من قبل نظام التشغيل، يمكن أن•
تستخدم كغلف للبرنامج النصي المثبت بوستجريسكل.

اشسلوب اشخصير ينطوي على استدعاء السكريبت بوستجريسكل المثبت مباشرة باستخدام مساره الكامل.•

 على النحو التالي:pg_ctlفي معظم توزيعات يونكس وتوزيعات لينكس المستندة إلى ريد هات، يمكن استخدام وسيلة 

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/data start

إذا كنت تستخدم أمر الخدمة، يمكن بدء تشغيل الخدمة كما يلي:

service postgresql<version> start

، اشمر خصدمة لبدء خصادم بوستجريسكل يكون كما يلي:9.٣لبوستجريسكل ابصدار 

service postgresql-9.3 start

يمكنك أيضا بدء تشغيل الخادم عن طريق استدعاء السكريبت بوستجريسكل المثبت يدويا باستخدام مساره الكامل:
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/etc/rc.d/init.d/postgresql-9.3 start

على اشنظمة الخاصة بالويندوز، يمكن بدء خصدمة بوستجريسكل باستخدام اشمر التالي:

NET START postgresql-9.3

…كيف تعال

  الخلفية لبوستجريسكل باستخدام مسارpostmaster  تقوم أو  ببدء تشغيل عملية pg_ctlوسيطة البداية لوسيلة 
دليل البيانات.

 بعد ذلك سيشتغل نظام قاعدة البيانات بنجاح، وسيبلغ عن آخصر مرة تم إيقاف نظام قاعدة البيانات، و مختلف عبارات
.shell إلى محث صدفةpostgresالتنقيح قبل إرجا  مستخدم 

…هناك الازيد

" و ديبيان لينكسUbuntu"في توزيعات أبونتو   " Debian Linux يمكن استخدام غلف ،"pg_ctlclusterمع معطى  
start لبدء خصادم postmasterلعنقود معين. العنقود  عبارة عن مجموعة من واحد أو أكثر من خصوادم قاعدة البيانات  

بوستجريسكل التي قد تتواجد على مضيف واحد.

إيقااف الخادم
 في بعض اشحيان في حا ت الطوارئ، قد تضطر إلى إيقاف خصدمات خصادم بوستجريسكل. هناك بعض الحا ت التي قد

تحتاي إلى إيقاف خصدمات قاعدة البيانات.

 على سبيل المثال، أثناء عملية ترحيل نظام التشغيل، قد تحتاي إلى إيقاف تشغيل الخدمات وأخصذ نسخة احتياطية من
نظام الملفات ثم المتابعة  ترحيل نظام التشغيل.

…كيف ينجز ذلك
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هناك طريقتان يمكن من خصللها إيقاف خصادم بوستجريسكل.

  بيقافpg_ctl من وسيلة stopعلى توزيعات يونكس وتوزيعات لينكس المستندة إلى ريد هات، يمكننا استخدام معطى 
postmaster:

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/data stop -m fast

باستخدام أمر الخدمة، يمكن إيقاف خصادم بوستجريسكل مثل هذا:

service postgresql stop

يمكنك أيضا إيقاف الخادم عن طريق استدعاء برنامج بوستجريسكل النصي المثبت يدويا باستخدام مساره الكامل:

/etc/rc.d/init.d/postgresql stop

 بهذه الطريقة:postmasterعلى اشنظمة المستندة إلى ويندوز، يمكنك إيقاف خصدمة 

NET STOP postgresql-9.3

…كيف تعال

 سيتم إيقاف الخادم.pg_ctl  شداة stop الحالية،  وإذا تم استدعاء معطى postmater عملية pg_ctlتفحص أداة 

 خصادم بوستجريسكل أو  بانتظار إلغاء العملء اتصا تهم قبل إيقاف تشغيل.يقوم افتراضيا، سوف 

 وعلى كل حال إذا استخدام ابغلق السريع، لن يمنح وقت انتظار وستحبط كافة معاملت المستخدم وتقطع جميع
ا تصا ت.

…هناك الازيد

 قد تكون هناك حا ت حيث يحتاي المرء إلى إيقاف خصادم بوستجريسكل في حالة الطوارئ، ولهذا، يوفر بوستجريسكل
وضع إيقاف التشغيل الفوري.

في حالة ابغلق الفوري، سوف تتلقى العملية إشارة شديدة ولن تكون قادرة على ا ستجابة إلى الخادم بعد ذلك.

 نتيجة هذا النو  من ابغلق هو أن بوستجريسكل لن يكون قادر على ا نتهاء من عمليات ابدخصال وابخصراي للقرص
الصلب ، وبالتالي يجب أن تقوم  ا ستعادة من ا نهيار في المرة القادمة التي يتم فيها تشغيله.

يمكن استدعاء وضع ابغلق الفوري كما يلي:
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pg_ctl -D /var/lib/pgsql/data stop -m immediate

 . يمكن العثور على رمز المهمةkillوهناك طريقة أخصرى بغلق الخادم سيكون بإرسال إشارة مباشرة باستخدام اشمر قتل 
PIDللجراء  postgres باستخدام اشمر  ps أو في ملف .postmaster pid في دليل data،من أجل بدء ابغلق السريع . 

يمكنك إصدار اشمر التالي:

$ kill -INT head -1 /usr/local/pgsql/data/postmaster.pid

عأض حالة الخادم
 في كثير من اشحيان، سيكون هناك حا ت حيث يشكو المستخدمين النهائيين أن أداء قاعدة البيانات بطيء وأنها ليست

 قادرة على تسجيل الدخصول إلى قاعدة البيانات. في مثل هذه الحا ت، غالبا ما يكون من المفيد أن نلقي نظرة سريعة
 مشغل بوستجريسكل  وتأكيد ما إذا كانت خصدمات خصادم بوستجريسكل قيد التشغيل.postmasterعلى حالة إجراء 

…كيف ينجز ذلك

 هناك طريقتان يمكن من خصللها التحقق من حالة خصادم بوستجريسكل.في يونكس وعلى توزيعات لينكس المستندة إلى
":postmaster" للتحقق من حالة تشغيل خصلفية pg_ctlريد هات، يمكن استخدام معطى وسيلة

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/data status

"في  المنصات التي تعتمد أساسا على يونكس و لينكس والتي تدعم أمر الخدمة ، يمكن التحقق من حالة إجراء 

postgresql:كما يلي "

service postgresql status

يمكنك أيضا التحقق من حالة الخادم عن طريق استدعاء يدويا برنامج بوستجريسكل المثبت باستخدام مساره الكامل:

/etc/rc.d/init.d/postgresql status

…كيف تعال

  قيد التشغيل في دليل البيانات المحدد.postmaster تتحقق ما إذا كان إجراء pg_ctlوضع حالة أداة  
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إذا كان الخادم قيد التشغيل سيتم عرض معرف ابجراء وخصيارات سطر اشوامر التي تم استخدامها  ستدعائه.

إعادة تحميل ملفات ضبط الخادم
 التغييرات التي يتم إجراؤها على بعض معاملت ضبط بوستجريسكل تصبح نافذة المفعول عند إعادة تحميل ملفات

postgresql.ضبط الخادم مثل  conf.إعادة تحميل ملفات ضبط الخادم يصبح ضروريا في لهذه الحا ت ، 

…كيف ينجز ذلك

 بعض معاملت ضبط في بوستجريسكل يمكن تغييرها على السريع. ومع ذلك، التغييرات على تضبيطات أخصرى يمكن أن
تنعكس فقط بمجرد إعادة تحميل ملفات ضبط الخادم.

على معظم منصات يونكس المستندة إلى لينكس، يكون اشمر بإعادة تحميل ملف ضبط الخادم كما يلي:

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/data reload

 من الممكن أيضا إعادة تحميل ملف الضبط أثناء ا تصال بجلسة بوستجريسكل. لكن يمكن أن يتم ذلك من قبل
المستخدم الجذري فقط:

postgres=# select pg_reload_conf();

 على ريد هات واشنظمة اشخصرى المستندة إلى لينوكس التي تدعم اشمر خصدمة,اشمر بوستجريسكل بعادة تحميل ملف
الضبط يكون كما يلي:

service postgresql reload

…كيف تعال

 للتأكد من أن التغييرات التي تم إجراؤها على المعاملت في ملف ضبط نافذة المفعول؛  يلزم إعادة تحميل ملف الضبط.
" إلى إجراء sighup"تتطلب إعادة تحميل ملفات الضبط إرسال إشارة  "postmasterوالتي بدورها ستعيد توجيهها ،" 

إلى جلسات الخلفية اشخصرى المتصلة.

 هناك بعض معلمات الضبط التي يمكن أن تنعكس فيها القيم التي تم تغييرها فقط من خصلل إعادة تحميل الخادم. تحتوي
:pg_settings" في سياق السمة في جدول الكتالوي sighup"معاملت الضبط هذه على قيمة تعرف باسم 
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SELECT name, setting, unit ,(source = 'default') as is_default FROM 
pg_settings WHERE context = 'sighup' 
AND (name like '%delay' or name like '%timeout') 
AND setting != '0';

ابخصراي للستعلم السابق يكون كما هو موضح أدناه:

إنأهاءا التصالت
 - بما في ذلك بوستجريسكل تسمح باتصا ت متزامنة و متعددة-إدارة قواعد البيانات ا رتباطية رئيسية كل أنظمة 

 لقاعدة البيانات حتى يتمكن المستخدمين من إجراء المعاملت. وبسبب هذه المعالجة المتزامنة لقواعد البيانات، قد
 يكون أداء قاعدة البيانات خصلل فترات ذروة المعاملت بطيئا أو أن هناك بعض جلسات المنع. من أجل التعامل مع مثل

 هذه الحا ت، قد تضطر إلى إنهاء بعض الجلسات أو الجلسات المحددة القادمة من مستخدم معين حتى نتمكن من
إرجا   أداء قاعدة البيانات مرة أخصرى إلى وضعها الطبيعي.

…كيف ينجز ذلك

  لقتل جلسة معينة. على الرغم من أن وظيفةpg_terminate_backendبوستجريسكل يوفر وظيفة 
pg_terminate_backend تعمل على اتصال واحد في وقت واحد، يمكننا تضمين pg_terminate_backendby 

.WHERE لقتل اتصا ت متعددة، استنادا إلى معايير التصفية المحددة في بند selectالتفافه حول استعلم

 كما يلي:pg_terminate_backendبنهاء كافة ا تصا ت من قاعدة بيانات معينة، يمكننا استخدام عملية 

SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity 
WHERE datname = 'testdb1';
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 على هذا النحو:pg_terminate_backendبنهاء جميع ا تصا ت لمستخدم معين، يمكننا استخدام 

SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity 
WHERE usename = 'agovil';

…كيف تعال

" أو المعرف PID" عمود رمز المهمة pg_terminate_backendتتطلب وظيفة  "IDالوظيفة كمدخصل. يتم الحصول " 
 . بمجرد أن يتم تمرير رمز المهمة كمدخصل إلى وظيفةpg_stat_activityعلى قيمة رمز المهمة من جدول الكتالوي 

pg_terminate_backendسيتم تلقائيا إلغاء جميع ا ستعلمات قيد التشغيل، وسوف يتم إنهاء اتصال معين يطابق ،  
.pg_stat_activityمعرف الوظيفة كما هو موجود في 

  الخاملة التي لم تحرر شيpostgresكما أن إنهاء الوصلت الخلفية المنتهية مفيدة أيضا في تحرير الذاكرة من عمليات 
سبب من اشسباب وكانت تستهلك موارد نظام. 

…هناك الازيد

 إذا كان المطلب هو إلغاء استعلمات الجارية وليس إنهاء الجلسات الحالية، فيمكننا استخدام وظيفة
pg_cancel_backend بلغاء جميع ا ستعلمات النشطة على اتصال. ولكن مع pg_cancel_backendfunctionيمكننا ، 

 فقط قتل ا ستعلمات الجارية  في قاعدة بيانات أو الصادرة من قبل مستخدم معين وليس لديها القدرة على إنهاء
ا تصا ت.

 كالتالي:pg_cancel_backendبلغاء جميع ا ستعلمات الجارية المطبقة على قاعدة بيانات يمكننا استخدام وظيفة 

SELECT pg_cancel_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE
datname = 'testdb1';

 كالتالي:pg_cancel_backendبلغاء جميع ا ستعلمات الجارية التية من مستخدم معين؛ فيمكننا استخدام وظيفة 

SELECT pg_cancel_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE
usename = 'agovil';

  وpg_terminate_backend يمرر كمدخصل لـ procpid كان عمود 9.٢في ابصدارات ما قبل بوستجريسكل 
pg_cancel_backend لقتل الجالسات الجارية وإلغاء ا ستعلمات، حل عمود  pid  مكان procpidفي بوستجريسكل  

 وما بعدها.٢.9
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يمكنك الرجو  لروابط التالية لمزيد من المعلومات حول إنهاء ا تصا ت الخلفية:
https://blog.sleeplessbeastie.eu/2014/07/23/how-to-terminate-postgresql-sessions/

http://www.devopsderek.com/blog/2012/11/13/list-and-disconnect-postgresql-db-sessions/
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في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

تأمين كائنات قاعدة البيانات-

التحكم بالولوي عبر الجدران النارية-

التحكم في النفاذ عبر إعداد الملفات-

اخصتبار ا تصال عن بعد-

تدقيق تعديلت  قاعدة البيانات-

"تفعيل  أس أس أل - " "SSL في بوستجريسكل "PostgreSQL 

"اخصتبار تشفير  طبقة المقابس المنة  - " "SSL"

تشفير البيانات السرية-

تكسير كلمات السر بوستجريسكل-

مقدمة
 تستخدم قواعد البيانات لتخزين البيانات بطريقة منظمة. ويحتفظ بجميع البيانات ذات الصلة بالمؤسسة في قواعد

 البيانات. وبما أن جميع المعلومات المتعلقة بالشركات مخزنة في قواعد البيانات، يصبح من الضروري وضع ضوابط على
 الولوي إلى البيانات و  يسمح إ  لششخاص المرخصص لهم بالنفاذ إلى البيانات ذات الصلة. وفي هذا السياق، يكتسي أمن
 قاعدة البيانات أهمية قصوى شنه من المهم ضمان حماية المعلومات المخزنة في قواعد البيانات من المحاو ت الخبيثة

لعرض وتعديل البيانات من قبل القراصنة أو اششخاص الذين لديهم نوايا خصبيثة.

 ويتناول أمن قاعدة البيانات تدابير أمن المعلومات التي تتخذ لحماية قواعد البيانات من أجل ضمان السرية والنزاهة
وتوافر البيانات.
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 يجب حماية قواعد البيانات من مختلف المخاطر والتهديدات، مثل سوء ا ستخدام من قبل مستخدمي قاعدة البيانات
 المرخصص لهم، أو المحاو ت الخبيثة التي يقوم بها القراصنة لسرقة المعلومات أو إتلف البيانات، أو إحداث عيوب في
 التصميم أوخصلل في البرمجيات في قواعد البيانات التي تؤدي إلى مختلف الثغرات اشمنية التي يتم استغللها من قبل
 القراصنة، و إتلف البيانات التي قد تكون ناجمة عن إدخصال بيانات خصاطئة أو أخصطاء بشرية، إمكانية تخريب البيانات،
 وخصيار المدير للحفاظ على كلمة مرور افتراضية و التي قد تسمح لششخاص ذوي النوايا الخبيثة و غير المرخصص لهم

بالنفاذ إلى البيانات.

تأمين كائنات قأاعدة البيانأات
 من المهم التأكد من أن المستخدمين المصادق عليهم   يحصلون إ  على البيانات التي يؤذن لهم بالنفاذ إليها. ومع ذلك،

 يبقى السؤال المتعلق بكيفية إبقاء المستخدمين المصادق عليهم بعيدا عن النفاذ إلى البيانات غير المصرح بها. في
بوستجريسكل، يتم تنفيذ ذلك من خصلل الحفاظ على سياسة قوية لمراقبة الدخصول.

  قائمة التحكم بالنفاذ تحكم المستخدمين المسموح لهم بتحديد وتحديث وتعديل الكائنات داخصل قاعدة البيانات. وتوضع
 مجموعة من القيود والضوابط على كل كائن قاعدة بيانات تحديد من يسمح له بالنفاذ إلى هذا الكائن. يتم إعداد حقوق

توفير    "التحكم في النفاذ إلى  كائنات قاعدة البيانات من خصلل استخدام أوامر  " "GRANT  سحب " و  " " "REVOKE."

كيف ينجز ذلك...
   يملك مستخدم قاعدة البيانات عادة حقوق النفاذ إلى أي من كائنات قاعدة البيانات بخلف تلك التي يملكها. وفقا

 لمتطلبات العمل،وتمنح صلحيات النفاذ إلى كائنات قاعدة البيانات المناسبة للمستخدمين الخصرين من قبل مالك هذه
 الكائنات. ومع ذلك، إذا جاء متطلب بلغاء ابذن بعد منح المستخدم حق النفاذ إلى الكائن، إذن يمكن إصدار اشمر

"سحب    " "REVOKE."

سنناقش حالتين هنا:

إبطال جميع اشذونات على الجدول لمستخدم معين. هنا، نعرض كيفية ا ستخدام:- 

سحب    "من اشمر  " "REVOKE"

REVOKE ALL on testusers from nchhabra;

إلغاء أذونات محددة على الجدول من مستخدم معين ,كما هو موضح هنا:- 
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REVOKE insert,update,delete,truncate on testusers from agovil;

كيف تعال...
تحديد   "عادة، يكون لدى جميع المستخدمين مجموعة من الحقوق، والتي تشمل:  "SELECT  تحديث  ،  " " "UPDATE 

حذف    ، " " "DELETE  إدراي ،  " " "INSERT ترانكيت   ، " " " "TRUNCATE و تريجر ،  " " " "TRIGGERعلى جميع ، ," 
عام   "الجداول التي تم إنشاؤها حديثا من خصلل دور " "PUBLIC."

 من أجل ضمان أن مستخدم معين لم يعد قادرا على النفاذ إلى الجدول، يجب سحب  حقوق هذا الجدول من كلهما, أي
عام   "الدور  " "PUBLIC والمستخدم. في المثال السابق قمنا  بسحب كافة اشذونات من جدول "testusersمن   
    و هذا لمنعه من القيام بأي عملية على جدولnchhabra. في هذه الحالة، يتم تقييد المستخدم nchhabraالمستخدم 
testusers.  

في السيناريو الثاني من المثال السابق، قمنا بسحب ابذن بإدراي وتحديث وحذف و بتر العمليات على جدول
testusers أغوفيل "  من مستخدم بوستجريسكل،  " "agovilمما يسمح للمستخدم بإجراء عمليات القراءة فقط على ،" 

تحديد  "الجدول عبر بند الجدول  " "SELECT."

التحكم بالنفاذ عبأ الجدران النارية
 الطريقة اشساسية لحماية خصدمات الشبكة على الخادم هي من خصلل جدار ناري. الجدار الناري  يمكن أن يكون في شكل
 كّل من العتاد والبرمجيات. الجدار الناري  يسمح لك بإعداد و تحديد أّي من العملء المسموح لهم بتمرير الحزم من خصلله

لتطبيقات محددة.

 الجدار الناري  للخادم الباب الرئيسي للنظام على الشبكة. يمكن أن تمنع محاو ت النفاذ إلى الخدمات الفردية على الخادم
 قبل أن تمر الحزم إلى تطبيقات الخادم. هذا بمثابة خصط الدفا  اشول في حماية قواعد البيانات بوستجريسكل من

الهجوم والتطفل.

كيف ينجز ذلك...
ريدهات  "فيما يلي سلسلة من الخطوات المطلوبة بعداد النفاذ إلى قاعدة البيانات من خصلل الجدار الناري  على 

"لينوكس   " Red Hat  ريد هات " والتوزيعات اشخصرى القائمة على  " " " Red Hat:"
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 لتكون آ ت الشبكة قادرة على النفاذ إلى خصادم بوستجريسكل ، يجب عليك إعداد قواعد الجدار الناري  يدويا.١
منفذ  "للسماح بالنفاذ إلى منذ خصادم بوستجريسكل .افتراضيا، يستمع بوستجريسكل إلى  " "Portتي سي بي  " " " 

" 5432TCP"  منفذ ". لذلك، تحتاي إلى تفعيل لـ " " 5432Port"على الجدار الناري . في بيئات لينكس، يمكنك  
المنفذ   "تفعيل  " "   5432Port" إبي تابلز " بواسطة تعديل قواعد  " "IPTABLESلهذا، تحتاي إلى فتح الملف ." 

الذي يحتوي على قواعد الجدار الناري . هذا الملف يمكن العثور عليه في:

vim/etc/sysconfg/iptables.

:"5432Port "بمجرد فتح الملف، تحتاي إلى إضافة القاعدة التالية لتفعيل النفاذ لل«منفذ«  

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5432
-j ACCEPT

 بعد ذلك، تحتاي إلى حفظ التغييرات وإعادة تحميل ملف ابعداد الذي يحتوي على قواعد جدار الحماية من أجل ضمان
أن التغييرات الجديدة التي أدخصلت هي فعل حيز التنفيذ، وذلك باستخدام اشمر التالي:

service iptables restart

منفذ  "في سلسلة الخطوات التالية المطلوبة بعداد النفاذ إلى  " "Portقاعدة البيانات من خصلل الجدار الناري على " 
منفذ  ٧ويندوز  ". لتفعيل  " " 5432Port":على ويندوز، تحتاي إلى اتبا  الخطوات التالية بالترتيب 

.جدار حماية ويندوز|   أننمة والمن|  لوحة التحكم| ابدأافتح الجدار الناري للويندوز من خصلل ا نتقال إلى -١

 . إذا تمت مطالبتك بكلمة مرور المسؤول أو التأكيد، اكتب كلمةاععدادات المتقدمةفي الجزء اشيمن، انقر على -٢
المرور أو قم بتقديم التأكيد.

  في الجزء اشيمن ثم انقرالقواعد الواردةج ، انقر فوق  الجدار الناري للويندوز مع الحماية المتقدمةفي مربع حوار-٣
 في الجزء اشيسر. قاعدة جديدةفوق

" "ميثاق، انقر على خصيار مرشد القاعدة الواردةج الجديدفي المربع -٤ "Protocol المنفذ " و" " "Port"ثم انقر  
".التالي"على أزرار ا نتقاء، كما هو مبين في الصورة في اشسفل، وأخصيرا انقر على زر 

  المنافذ المحلية في5٤٣٢في الشاشة التالية، حدد ابعدادات ا فتراضية لجميع الخيارات، أدخصل المنفذ رقم -5
" حتى يظهر لك زر التالي": حقل النص، ثم ا ستمرار في النقر على زر المحددة  ". أدخصل اسما للقاعدة ثمالنتهاء"
.إنهاءانقر على 
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كيف تعال...
" " منفذ               " تمنع أو تسمح التي ناري جدار سياسات لديها بالنتاج الخاصة بيانات قواعد تستضيف التي  أو " Portالخوادم

 " بي"   أي ."IP ADRESS" عنوان

 افتراضيا، الجدار الناري يمنع كل شيء. من أجل تفعيل النفاذ إلى التطبيقات، تحتاي إلى إعداد قواعد في سبيل التحكم
في النفاذ إلى جدار الحماية للسماح بالنفاذ إلى التطبيق.

منفذ  "سوف تحتاي إلى تفعيل النفاذ على  " "Port  "  من أجل النفاذ إلىبوستجريسكل ، وهو المنفذ ا فتراضي لـ 5432 
بوستجريسكلخصادم 

التحكم في النفاذ عبأ ملفات الضبط
 للسماحبوستجريسكل ، تحتاي إلى إعداد خصادم بوستجريسكلعندما يتم إعداد الجدار الناري للسماح بالنفاذ إلى خصادم 

.با تصا ت عن بعد. ويتم تنفيذ ذلك من خصلل إجراء التغييرات اللزمة في ملفات  .gg hf confconfguration 

.postgresql confand.
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postgresql.يحتوي ملف  conf للتصا ت.بوستجريسكل  على إدخصال واحد يتحكم في واجهات الشبكة التي تستمع

pg_hba.يستخدم ملف  confلتحديد أي من العملء يمكنه ا تصال بقاعدة البيانات التي تستخدم دور  محدد في  
تسجيل الدخصول.

كيف ينجز ذلك...
  من أجل تفعيل عملء الشبكة عن بعد بجراء اتصال إلى خصادمlisten_addressesُمعاِمل يلزمك إعداد -١

:بوستجريسكل

listen_addresses = '*'

 . هذا ابعداد للمعامل يقوم بتفعيلlisten_addressesهنا، يمكنك استخدام علمة النجمة كقيمة بعداد معامل -٢
الشبكة." Ports"جميع منافذ 

pg_hba.الخطوة التالية هي إجراء تغييرات في إعداد ملف -٣ confهذه التغييرات تحدد قواعد النفاذ في سبيل . 
السماح للتصا ت عن بعد بالنفاذ إلى خصادم بوستجريسكل.

pg_hba.افتح ملف -٤ conf تحت دليل البيانات أو ضمن الدليل المحدد بواسطة بيئة المتغير PGDATAوتحديد $ 
قواعد التحكم بالنفاذ الضرورية:

# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD OPTION
host hrdb all 192.168.12.10/32 md5
host all all 192.168.54.1/32 reject
host all all 192.168.1.0/24 trust
host hrd all 192.168.1.10/24 crypt

pg_hba.  ملفابدخصال اشول في -5 conf للتصال١9٢.١6٨.١٢.١٠ يدل على أنه يسمح شي مستخدم من المضيف  
" إذا تم توفير كلمة مرور المستخدم بشكل صحيح.hrdb"بقاعدة البيانات 

pg_hba.يظهر ابدخصال الثاني في ملف -6 confيعرض سجل المضيف الذي سيتم رفض كافة المستخدمين من  
 شي من قواعد البيانات المطلوبة.١9٢.١6٨.5٤.١المضيف 

pg_hba. ملفيظهر ابدخصال الثالث في -٧ conf ١9٢.١6٨.١.٠ سجل مضيف يسمح شي جهاز على الشبكة الفرعية 
ترست  با تصال و النفاذ إلى أي قاعدة بيانات دون تحديد أي كلمة مرور في اشساس، مع "طريقة  " "trust، " 

ونحن نعتمد على استيثاق المضيف في استخدام هذه الطريقة.
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pg_hba.ابدخصال اشخصير في ملف -٨ conf عنوان أيبي " ينص على أنه يسمح شي مستخدم لديه    ومع١9٢.١6٨.١.١٠"
".hrdb"كلمة مرور صالحة با تصال بقاعدة البيانات 

كريبت   "ومع ذلك، هنا سيتم تشفير كلمة المرور أثناء ا ستيثاق بسبب مصطلح  " "cryptالذي تم تحديده كطريقة ، " 
للستيثاق.

كيف تعال...
pg_hba.يتحكم في استيثاق العميل بواسطة إعداد ملف  conf تقوم ابدخصا ت في ملف ..pg_hba confبإعداد أذونات  

ا ستيثاق والتخويل للمضيف.

pg_hba.ستقرأ مدخصلت ملف  confللستيثاق كلما يتم تلقي طلب اتصال. في البداية، يستخدم ملف .pg_hba conf 

لتحديد ما إذا كان العميل لديه ابذن با تصال بكائنات قاعدة البيانات أو  .

 . بمجرد أن يتم تحديد أنه يسمح للمستخدم للنفاذ إلى قاعدة البيانات، فإن الخطوة التالية ستكون التأكد من استيفاء
العميل لجميع الشروط للستيثاق عليه بنجاح.

 حتى ولو تم ا ستيثاق على المستخدم وأن له أذونات للتصال بقاعدة البيانات، فإن أيا من اشذونات على مستوى
  ،z\ مبدلالجدول سوف تبقى مطبقة على قاعدة البيانات. يمكنك التحقق من اشذونات على قاعدة البيانات باستخدام 

كما هو موضح في الصورة أدناه:

pg_hba.أثناء تضبيط اتصال قاعدة البيانات، تقرأ ابدخصا ت في ملف  confمن أعلى إلى أسفل. لحظة العثور على  
 إدخصال متطابق، سوف يقوم بوستجريسكل بإيقاف البحث، وسوف يتم السماح أو رفض ا تصال على أساس القواعد

pg_hba.المذكورة و الخاصة بابدخصال الذي وجد. سوف يفشل ا تصال تماما إذا لم يكن ابدخصال متطابق في ملف  conf.

…هناك الازيد

الهوية  "يعّرف نو  طريقة ا ستيثاق المعروف باسم  " " ident"  في ملف ابعداد .pg_hba confتعمل طريقة استيثاق . 
"الهوية  " " ident" من خصلل الحصول على اسم مستخدم نظام التشغيل الخاص بالعميل واستخدامه كاسم مستخدم   

لقاعدة البيانات المسموح به.
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الهوية بدخصال المضيف في ملف  "إذا استخدمت طريقة استيثاق  ".pg_hba confالهوية أو "، إذن يجب تحديد خصريطة  " 
تعيين  "المسماة  " " mapping" يحدد هذا الخيار في ملف ابعداد ..pg_ident confويستخدم لتعيين تعريف اسم ، 

 الموجود" PostgreSQL"المستخدم ، وهذا هو اسم المستخدم لنظام التشغيل العميل مع مستخدم قاعدة البيانات 
مسبقا.

pg_hba.على غرار ملف  conf يوجد الملف ،.pg_ident confأيضا في دليل البيانات أو في المسار المحدد بواسطة متغير  
."PGDATA"بيئة 

pg_hba.كطريقة للستيثاق في ملف  " ident"أو ، يجب تعيين عبارة  conf:كما يلي ،

# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD OPTION
  host hrdb all 192.168.12.10/32 ident hruser

pga_hba.هنا، في ملف  conf عنوان أيبي "، يمكن شي مستخدم يستخدم   " ا تصال بقاعدة البيانات ١9٢.١6٨.١٢.١٠"
hrdb باستخدام  " "mapname"  " hruser الذي هو في اشساس تعيين شسماء المستخدمين ، " " يونكس " "UNIX "و  

pg_ident.. يتم تحديد هذه ابدخصا ت في ملف "PostgreSQL "اسم مستخدم قاعدة البيانات المقابلة  conf:كما يلي ،

# MAPNAME Ident-USERNAME PG-USERNAME
    hruser govil_amit agovil
    hruser kumar_neeraj agovil

pg_ident." الن في ملف hruser"تم ضبط خصارطة الهوية   conf تسمح ابدخصا ت في ملف ..pg_ident confشي من  
 " باستخدام حسابhrdb" با تصال بقاعدة بيانات  kumar_neeraj و govil_amitو " UNIX"مستخدمي نظام 
"PostgreSQL  "مستخدم نظام  "agovil".

pg_hba.لمزيد من المعلومات حول ابدخصا ت في ملف  confيمكنك الرجو  إلى ، 
: . . 9.3 .http //www postgresql org/docs/ /static/auth-pg-hba-conf html.

اختبار التصال عن بعد
، عادة ما تكون فكرة جيدة  خصتبارها."PostgreSQL "بعد تضبيط بيئة الشبكة في 

كيف ينجز ذلك...
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من" PostgreSQL " خصتبار ا تصا ت بخادم  " psql"يمكنك استخدام برنامج 

عميل عن بعد:

D:\Postgresql_Project\bin>psql -h 192.168.12.10 hrdb agovil 
Password for user agovil: 
psql (9.3.4) 
WARNING: Console code page (437) differs from Windows code page (1252) 
8-bit characters might not work correctly. See psql reference 
page "Notes for Windows users" for details. 
Type "help" for help. 
Hrdb=>

كيف تعال...
 " وتطبيق العميل، وكذلك بعد إعداد قواعد التحكم بالنفاذ في ملفPostgreSQL "بعد تفعيل استيثاق العميل بين خصادم 

pg_hba.ابعداد  conf.الخاصة بالمضيف ، فمن الجيد اخصتبار ا تصال عن بعد 

pg_hba.سيساعدك هذا على معرفة ما إذا كان أعدت  قواعد التحكم بالنفاد بشكل صحيح في ملف  confوعما إذا كان  
العملء يواجهون أية أخصطاء اتصال على الرغم من السماح لهم النفاذ استنادا إلى قواعد ملف إعداد المضيف.

تدقأي  تعديلت قأاعدة البيانأات
 يبقى أمن قاعدة البيانات مصدر قلق شي تطبيق قاعدة بيانات. وشغراض التدقيق، من المهم تحديد البيانات التي تم

تعديلها، ومن التي أجرت هذا التعديل، ومتى وكيف تم تنفيذ هذا التعديل في بيئة ابنتاي.

 "يمكن استخدام مشغل سجل التعديل كآلية لتحديد التعديلت التي تجرى على البيانات في قاعدة بيانات 
PostgreSQL.وابجابة على جميع اشسئلة ذات الصلة من منظور التدقيق "

كيف ينجز ذلك...
أو ، إنشاء مخطط، ثم تخزين الكائنات اشخصرى المطلوبة لتعقب التعديلت في هذا المخطط.-١

يمكنك إنشاء المخطط كما يلي:

CREATE SCHEMA logging;
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ستكون الخطوة التالية هي إنشاء جدول لتخزين بعض السجلت لتتبع التعديلت ، كما يلي:-٢

CREATE TABLE logging.t_history ( 
id serial, 
tstamp timestamp DEFAULT now(), 
schemaname text, 
tabname text, 
operation text, 
who text DEFAULT current_user, 
new_val json, 
old_val json 
);

 عرف أي العمليات قدنتتمثل نقطة استخدام هذا الجدول في تتبع جميع التعديلت التي أجريت على الجدول. نريد أن 
 ".وهذا نفسtrigger"أجريت. المسألة الهامة التالية هي عندما يضاف صف جديد، سوف يكون مرئيا من قبل إجراء  

الشيء بخصوص حذف التعديلت.

 بعد ذلك، قم بإنشاء دالة تقوم بتسجيل التعديلت ، بما في ذلك التعديلت القديمة والقيم في الجدول-٣
t_history  عرفت الدالة بطريقة تسمح بتعقب كافة عمليات ."DMLبما في ذلك ابدخصا ت   " - "inserts  " " 

" والمحذوفات Updates"والتحديثات  "Deletes"  وبناء على نو  عمليات " -DML تقوم بتسجيل البيانات ،- " 
:t_history-بما في ذلك التعديلت  في جدول 

CREATE FUNCTION change_trigger() 
RETURNS trigger AS $$ 
BEGIN 
 IF TG_OP = 'INSERT' THEN 
   INSERT INTO logging.t_history ( 
   tabname, 
   schemaname, 
   operation, 
   new_val 
   ) 
   VALUES ( 
   TG_RELNAME, 
   TG_TABLE_SCHEMA, 
   TG_OP, 
   row_to_json(NEW) 
  );
 RETURN NEW; 
 ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN 
   INSERT INTO logging.t_history ( 
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   tabname, 
   schemaname, 
   operation, 
   new_val, 
   old_val 
    ) 
   VALUES ( 
   TG_RELNAME, 
   TG_TABLE_SCHEMA, 
   TG_OP, 
   row_to_json(NEW), 
   row_to_json(OLD) 
 ); 
 RETURN NEW; 
 ELSIF TG_OP = 'DELETE' THEN 
   INSERT INTO logging.t_history ( 
   tabname, 
   schemaname, 
   operation, 
   old_val 
  ) 
 VALUES ( 
   TG_RELNAME, 
   TG_TABLE_SCHEMA, 
   TG_OP, 
   row_to_json(OLD) 
 ); 
 RETURN OLD; 
 END IF; 
END; 
$$ LANGUAGE 'plpgsql' SECURITY DEFINER;

الن، إنشاء جدول مع بعض البيانات فيه واستخدام هذا الجدول بجراء تعديلت:-٤

CREATE TABLE t_trig (id int,name text);

 ،t_trig"على الجدول DML"الخطوة التالية هي إنشاء مشغل سجل التعديل الذي سينفذ قبل حدوث أي حدث  -5
الذي تم إنشاؤه في الخطوة السابقة:

CREATE TRIGGER t BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON
t_trig FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE change_trigger();

"  ، على النحو التالي:trigger" واخصتبار تنفيذ  t_trigالن، إجراء تعديلت في الجدول -6
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INSERT INTO t_trig VALUES (1, 'hans'); 
UPDATE t_trig SET id = 10 * id, name ='paul';

السجل تحتوي على تعديلت أجريت على الجداول اشساسيةبعد ذلك، تحقق مما إذا كانت جداول -٧

 في الصورة أدناه:باستخدام ا ستعلم، كما هو موضح

كيف تعال...
 في جدول التاريخ. حيث تسجل السجلت القديمةالتعديلت العامة لتسجيل "  trigger" يمكن استخدام وظيفة 

، والطابع الزمني لكل تعديل."DML" والجديدة والجداول المتضررة، والمستخدمين الذين قاموا بالتعديل، ونو  عملية 

 ،   يمكن تغييره من قبل أي شخصالتعديلت من المهم التأكد من أن السجل، الذي يحتفظ به للحفاظ على مسار 
SECURITY "محدد اشمن ك"  trigger" مرخصص له. ويمكن ضمان هذا عن طريق وضع علمة على وظيفة  DEFINER " .  

  نفسها من قبل المستخدم الذي يقوم بالتعديل ولكن من قبل المستخدم"function "سيضمن ذلك عدم تنفيذ الوظيفة 
."function "الذي كتب الوظيفة 

لتتبع اشنشطة التالية من منظور مراجعة الحسابات:"  trigger" و  يمكن استخدام هذا النو  من التلقائية القائمة على 

"  يمكنها تدقيق عبارات ◂ -SELECT. "

-  يمكنها تدقيق جداول النظام.◂

"   يمكنها تدقيق عمليات  ◂ -DDL  كعبارة جدول التغيير " " ALTER TABLE.  "

…هناك الازيد

 ". تتضمن هذه التعديلت أيضا التعديلتPostgreSQL"هناك طريقة أخصرى لجمع تعديلت البيانات التي أدخصلت على  
". يمكننا جمع التعديلت التي أجريت على نظام  DDL"التي أجريت على بيانات   "PostgreSQLمن سجل ملف" 

الخادم.
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 "mod" وتعيين قيمته إما  log_statementمن أجل جمع تعديلت البيانات من سجل الخادم ، تحتاي إلى تعديل إعداد  
الكل  "أو  " "All  في ملف ابعداد ".postgresql conf.

وبمجرد ا نتهاء من ذلك، تحتاي إلى إعادة تحميل ابعداد على النحو التالي:

 pg_ctl -D /var/lib/pgsql/data reload

 في بوستجأيسكلSSLتفعيل  
" لقبول اتصا ت العميل البعيد باستخدام اتصال PostgreSQL "بشكل افتراضي، يعد خصادم  "TCPقياسي. المسألة   " 

 مع هذا النو  من اتصا ت الشبكة هو أن إرسال البيانات يكون في نص واضح عبر الشبكة، ويصبح طبعا خصاضع
 يانات المرسلة في نص واضح،" أن يعترض البSnifer"للمراقبة . حيث يستطيع أي شخص يستخدم برنامج مراقبة 

وبهذه الطريقة، يمكن أن تتعرض سرية البيانات للخطر.

" التي تكون قابلة للعتراض. إن عبارة PostgreSQL "الن، السؤال المناسب هو: ما هي البيانات في  "SQL "المرسلة  
 " هيPostgreSQL " إلى الخادم  ومجموعة النتائج التي أنشئت بواسطة خصادم   " PSQL"بواسطة اشداة المساعدة 

 بعض من اششياء التي هي قابلة للعتراض. إن تمكين المعترض لرؤية نتيجة ا ستعلمات يعني أنه قادر على مشاهدة
بيانات الجداول الخاص بك.

 "  المشفرة. تستخدمTCP"جلسات " SSL" طبقة المقابس المنة  "PostgreSQL "للتعامل مع هذه الحالة، يدعم 
"  المستندة إلى طبقة المقابس المنة  TCP"جلسات تشفير  "SSL "مفتاح التشفير لتشفير البيانات قبل إرسالها على 
وجهاز العميل يمرران مفتاح التشفير الذي يستخدم لتشفير البيانات." PostgreSQL"الشبكة. خصادم 

كيف ينجز ذلك...
 . يمكن القيام بذلك عن طريق تعديل قيمة"PostgreSQL"في " SSL"من أجل التعامل مع هذا، تحتاي إلى تفعيل دعم  

postgresql.في ملف " SSL"إعداد  معامل    conf:

ssl = on

 . سوف يستمعSSL، فإنه سيتعرف على التعديل  في ابعداد  وتفعيل اتصا ت PostgreSQLعند إعادة تشغيل خصادم 
 "SSL" المستندة إلى طبقة المقابس المنة TCP العادية، وكذلك اتصا ت TCP الن لكل من اتصا ت PostgreSQLخصادم 

على نفس المنفذ.
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  ، فإن خصادم بوستجريسكل يقوم بالتأكد من أن مفاتيح التشفير أو ملفات الشهادة متوفرةSSLومع ذلك، بمجرد تفعيل 
في دليل بيانات بوستجريسكل، وإ  فإنه لن يبدأ حتى يجدهم.

كيف تعال...
  ، يجب أن يكون خصادم بوستجريسكل قادرا على النفاذ إلىSSL في بوستجريسكل، لدعم جلسة SSLالن بعد تفعيل دعم 

  مفتاح التشفير لتشفير بيانات الشبكة، بينما يستخدم العميلSSLكل من مفتاح التشفير والشهادة. يستخدم بروتوكول 
البعيد الشهادة المقدمة من قبل الخادم للتحقق من أن مفتاح التشفير يأتي من مصدر موثوق به.

 ينشئ مفتاح التشفير من شهادة موقعة من قبل مؤسسة موثوقة. ويمكن استخدام هاتين الطريقتين للحصول على
شهادة:

 .Thawte   أو Verisign- يمكنك شراء شهادة من سلطة استيثاق مثل

- في حا ت أخصرى، يمكنك إنشاء شهادة موقعة ذاتيا، تشير إلى أن التشفير جاء من طرفك.

…هناك الازيد

 ".OpenSSL"نحن هنا بصدد إنشاء شهادة موقعة ذاتيا ومفاتيح التشفير باستخدام أداة مفتوحة المصدر تعرف باسم  
32Winبالنسبة لنظام التشغيل ويندوز، تحتاي إلى تنزيل أحدث إصدار من حزمة  OpenSSL.

الخطوات التالية مطلوبة بنشاء مفتاح التشفير وملفات الشهادة الموقعة ذاتيا:

إنشاء مفتاح تشفير حماية عبارة المرور.-١

قم بإزالة عبارة المرور الرئيسية-٢

إنشاء الشهادة الموقعة ذاتيا-٣

 . يتم ذلك باستخدامSSLالخطوة اشولى هي إنشاء مفتاح التشفير المستخدم من قبل بوستجريسكل لتشفير جلسات 
 :req OpenSSL الخيار
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privkey.إنشاء ملف يسمى  كانت لالخطوة السابقة pem الذي يحتوي على مفتاح التشفير وملف .server reqالذي  
يحتوي على شهادة أساسية:

privkey.كما ذكر سابقا، الملف الذي يحتوي على مفتاح تشفير  pemمحمي بواسطة عبارة مرور. يمكنك إزالة عبارة  
 آخصر، كما يلي:SSLالمرور هذه من مفتاح التشفير باستخدام خصيار 
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  بالسؤال عن عبارة المرور لمفتاح التشفير. ثم يقومOpenSSL المذكور سابقا،يقوم OpenSSLعندما يتم تنفيذ اشمر 
server.بإنشاء مفتاح تشفير جديد يسمى  key.والذي   يتطلب إدخصال عبارة المرور ،

 الن بعد أن يكون لديك مفتاح تشفير بدون عبارة مرور وشهادة أساسية، فإن الخطوة التالية هي تحويل الشهادة إلى
 القياسي والتوقيع عليه باستخدام مفتاح التشفير:509X.تنسيق 

C:\cygwin\OpenSSL-Win32\bin>openssl req -x509 -in server.req 
-text -key server.key -out server.crt
Loading 'screen' into random state  done–

server. القياسي وحفظها في الملف 509X.يتم إنشاء الشهادة في وضع النص باستخدام تنسيق  crtوالن أنشئت . 
الشهادة في وضع النص، فلنلق نظرة عليها:
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server."الخطوة التالية ستكون نسخ ملفات  key"  و .server crtإلى دليل بيانات بوستجريسكل ثم قم بإعادة تشغيل  
خصدمة خصادم بوستجريسكل.

لمزيد من المعلومات حول سل في بوستجريسكل، يمكنك الرجو  إلى 

. . 9.3 .www postgresql org/docs/ /static/ssl-tcp html.

SSLاختبار تشفيأ 
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  ، وخصادم قاعدة البيانات، وهو بوستجريسكل، عبر الشبكة كنص واضحpsqlعادة، يرسل ا تصال بين تطبيق العميل، مثل 
  وخصادم قاعدةpsqlويكون عرضة للتنصت. لمنع أي نو  من التنصت أو ا عتراض ، تأكد من أن ا تصال بين العميل 

  وقمنا بتفعيل التشفير في الوصفة السابقة. بمجرد نقل ملفات تشفير الشهادة والتشفير إلىSSLالبيانات مشفر. أنشأنا 
  الذي وضعناه فيSSL. الن حان الوقت  خصتبار تشفير SSLدليل البيانات، فإن الخطوة التالية هي التحقق من تشفير 

الوصفة السابقة.

كيف ينجز ذلك...
  ، كماSSL من أجل اخصتبار اتصال psqlبعد إعادة تشغيل خصادم بوستجريسكل، فإن الخطوة التالية هي استخدام تطبيق 

هو موضح هنا:

كيف تعال...
   يحاول ا تصال في وضعSSL أو  وإذا فشل وضع SSL ا تصال بخادم  بوستجريسكل في وضع psqlيحاول تطبيق 

 ، يمكنك أن ترى معلومات  فتة تحتوي على كلمات رئيسية مثلpsqlالنص العادي. أثناء إجراء ا تصال إلى العميل 
 وبعض النصوص المشفرة. يمكن رؤية ذلك في الصورة في اشعلى.SSLاتصال 

تشفيأ البيانأات السأية
 من المهم حماية المعلومات السرية المخزنة في قواعد البيانات، مثل معلومات بطاقة ا ئتمان، ومعلومات عن المعاملت
 المالية، والمعلومات الشخصية للموظف. و  تكفي آليات قواعد البيانات المعتادة، مثل ا حتفاظ بقوائم مراقبة الدخصول

 لتنفيذ ضوابط أمنية مشددة على المعلومات السرية، لضمان عدم وقو  هذه المعلومات الحساسة في أيدي المستخدمين
 الخبيثين. المهم هو ضمان حفظ البيانات السرية في شكل غير مفهوم للمستخدمين غير المصرح لهم. أما بالنسبة

 للمستخدمين المخولين، فيجب تحويل المعلومات إلى نسقها اشصلي بحيث يكون مفهوما. هذا هو المكان الذي يظهر فيه
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 التشفير في الواجهة. التشفير هو عملية تحويل البيانات إلى تنسيق يجعل البيانات غير مقروءة أو غير ملموسة
للمستخدمين غير المصرح لهم.

 التشفير يترجم البيانات إلى نص الشفرات أو وضع سري، وبالتي   يمكن فك شفرتها وتحويلها إلى شكلها اشصلي إ 
 بمساعدة من المفتاح الذي يحتفظ به اشفراد المصرح لهم فقط. لهذا السبب، يعتبر التشفير واحدا من أكثر الطرق فعالية

لتحقيق أمن البيانات.

Symmetric التشفير المتماثلهناك نوعان من التشفير: واحد هو  encryption  التشفير غير المتماثل، والخصر هو 
 asymmetric system.يستخدم التشفير المتماثل مفتاح متطابق لكل تشفير وفك تشفير البيانات. خصوارزميات  

 مفتاح متماثل حسابيا هي أسر  بكثير من الخوارزميات غير المتماثلة، حيث أن عملية التشفير تكون أقل تعقيدا
العامة والخاصة لتشفير البيانات وفك (وتستغرق وقتا أقل. التشفير اللمتماثل يستخدم اثنين من مفاتيح ذات الصلة  ( 

 التشفير ويزيل المخاطر اشمنية من تبادل المفاتيح. المفتاح الخاص   يعرض مطلقا.   يمكن فك تشفير الرسالة التي يتم
 تشفيرها باستخدام المفتاح العمومي إ  من خصلل تطبيق نفس الخوارزمية واستخدام مفتاح خصاص مطابق. وبالمثل،  

يمكن فك تشفير الرسالة التي يتم تشفيرها باستخدام المفتاح الخاص إ  باستخدام المفتاح العام المتطابق.

كيف ينجز ذلك...
   ، الذيpgcryptoبوستجريسكل لديها مستويات مختلفة من التشفير للخصتيار من بينها. بوستجريسكل يوفر وحدة 

يوفر وظائف التشفير لـ بوستجريسكل.

 "  لتشفير بيانات الجدول ثم فكAES" معيار التشفير المتقدم في القسم التالي، سنقوم بإنشاء جدول واستخدام 
"   وفك تشفير  encrypt"تشفير البيانات عبر الوظيفتين  تشفير  "decrypt:"

testdb1=# create extension pgcrypto; 
testdb1=# create table demo(pw bytea); 
testdb1=# insert into demo(pw) values ( encrypt( 'champion', 'key', 'aes') );
 
testdb1=# select * from demo; 
              pw 
------------------------------------ 
\xdf5fa25e36fd16c9e4688bcf46bf11c3 
(1 row) 
testdb1=# select decrypt(pw, 'key', 'aes') FROM demo; 
 decrypt 
-------------------- 
\x6368616d70696f6e 
(1 row) 
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testdb1=# select convert_from(decrypt(pw, 'key', 'aes'), 'utf-8') FROM demo;
convert_from 
-------------- 
champion 
(1 row)

كيف تعال...
   وحدة نمطية في بوستجريسكل وهي توفر التشفير في شكل وظائف قاعدة البيانات. فهي عميلpgcryptoوحدة 

"   توفر الدعم للتشفير الخام،  بي جي بي pgcryptoمستقل. وحدة  " "  PGP"Pretty Good Privacyمتوافقة مع " 
التشفير، والتجزئة.

 يوفر بوستجريسكل الدعم لكل من التشفير المتماثل وغير المتماثل. للحصول على تشفير أقوى، يمكنك استخدام طريقة
 " حيث لديك زوجان من المفاتيح: المفتاح العام والخاص، وفي هذه الحالة، يستخدم المفتاحPGP"التشفير القائم على  

العام لتشفير البيانات ويستخدم المفتاح الخاص لفك تشفير البيانات.

 سنقوم الن باستعراض كيفية استخدام المفتاح العام والخاص لتشفير وفك تشفير البيانات. سنقوم باستخدام الوظائف
اشربع التالية للتمثل، جنبا إلى جنب مع شرح  ستخدام هذه الوظائف:

  -pgp_pub_encryptهذه هي الدالة التي سوف تستخدم لتشفير البيانات الخاصة بك باستخدام المفتاح العام الخاص : 
بك.

 -pgp_pub_decryptهذه هي الدالة التي سوف تستخدم لفك تشفير البيانات الخاصة بك باستخدام :  

المفتاح الخاص الخاص بك.

 -dearmor تستخدم الدالة : dearmor  بخصفاء البيانات الثنائية في شكلها اشصلي، وهذا هو، تنسيق در  PGP ASCII،  
مما يجعلها مناسبة لتمريرها إلى تشفير.

 -pgp_key_id تستخدم الوظيفة : pgp_key_idستخراي معرف المفتاح للمفتاح العام أو الخاص. هذه الوظيفة تخبرك   
 بالمفتاح الذي استخدم لتشفير رسالة معينة، بحيث من بين مجموعة من المفاتيح المتاحة، يمكنك استخدام المفتاح

المناسب لفك تشفير الرسالة.

 فيما يلي سلسلة من الخطوات التي تستخدم بثبات استخدام كل من المفاتيح العامة والخاصة لتشفير وفك تشفير
البيانات باستخدام الوظائف المذكورة سابقا:

أو ، إنشاء الجدول الذي سيتم تخزين البيانات فيه:.١
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CREATE TABLE testuserscards(
card_id SERIAL PRIMARY KEY,
username varchar(100),
cc bytea
);

بعد ذلك، أدخصل السجلت في الجدول وقم بتشفير البيانات:.٢

INSERT INTO testuserscards(username, cc)
SELECT robotccs.username, pgp_pub_encrypt(robotccs.cc, keys.pubkey) As cc
FROM (VALUES ('robby', '41111111111111111'),
('artoo', '41111111111111112') ) As robotccs(username, cc)
CROSS JOIN (SELECT dearmor('
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
mQGiBELIIgoRBAC1onBpxKYgDvrgCaUWPY34947X3ogxGOfCN0p6Eqrx+2PUhm4n
vFvmczpMT4iDc0mUO+iwnwsEkXQI1eC99g8c0jnZAvzJZ5miAHL8hukMAMfDkYke
5aVvcPPc8uPDlItpszGmH0rM0V9TIt/i9QEXetpyNWhk4jj5qnohYhLeZwCgkOdO
RFAdNi4vfFPivvtAp2ffjU8D/R3x/UJCvkzi7i9rQHGo313xxmQu5BuqIjANBUij
8IE7LRPI/Qhg2hYy3sTJwImDi7VkS+fuvNVk0d6MTWplAXYU96bn12JaD21R9sKl
Fzcc+0iZI1wYA1PczisUkoTISE+dQFUsoGHfpDLhoBuesXQrhBavI8t8VPd+nkdt
J+oKA/9iRQ87FzxdYTkh2drrv69FZHc3Frsjw9nPcBq/voAvXH0MRilqyCg7HpW/
T9naeOERksa+Rj4R57IF1l4e5oiiGJo9QmaKZcsCsXrREJCycrlEtMqXfSPy+bi5
0yDZE/Qm1dwu13+OXOsRvkoNYjO8Mzo9K8wU12hMqN0a2bu6a7QjRWxnYW1hbCAy
MDQ4IDx0ZXN0MjA0OEBleGFtcGxlLm9yZz6IXgQTEQIAHgUCQsgiCgIbAwYLCQgH
AwIDFQIDAxYCAQIeAQIXgAAKCRBI6c1W/qZo29PDAKCG724enIxRog1j+aeCp/uq
or6mbwCePuKy2/1kD1FvnhkZ/R5fpm+pdm25Ag0EQsgiIhAIAJI3Gb2Ehtz1taQ9
AhPY4Avad2BsqD3S5X/R11Cm0KBE/04D29dxn3f8QfxDsexYvNIZjoJPBqqZ7iMX
MhoWyw8ZF5Zs1mLIjFGVorePrm94N3MNPWM7x9M36bHUjx0vCZKFIhcGY1g+htE/
QweaJzNVeA5z4qZmik41FbQyQSyHa3bOkTZu++/U6ghP+iDp5UDBjMTkVyqITUVN
gC+MR+da/I60irBVhue7younh4ovF+CrVDQJC06HZl6CAJJyA81SmRfi+dmKbbjZ
LF6rhz0norPjISJvkIqvdtM4VPBKI5wpgwCzpEqjuiKrAVujRT68zvBvJ4aVqb11
k5QdJscAAwUH/jVJh0HbWAoiFTe+NvohfrA8vPcD0rtU3Y+siiqrabotnxJd2NuC
bxghJYGfNtnx0KDjFbCRKJVeTFok4UnuVYhXdH/c6i0/rCTNdeW2D6pmR4GfBozR
Pw/ARf+jONawGLyUj7uq13iquwMSE7VyNuF3ycL2OxXjgOWMjkH8c+zfHHpjaZ0R
QsetMq/iNBWraayKZnWUd+eQqNzE+NUo7w1jAu7oDpy+8a1eipxzK+O0HfU5LTiF
Z1Oe4Um0P2l3Xtx8nEgj4vSeoEkl2qunfGW00ZMMTCWabg0ZgxPzMfMeIcm6525A
Yn2qL+X/qBJTInAl7/hgPz2D1Yd7d5/RdWaISQQYEQIACQUCQsgiIgIbDAAKCRBI
6c1W/qZo25ZSAJ98WTrtl2HiX8ZqZq95v1+9cHtZPQCfZDoWQPybkNescLmXC7q5
1kNTmEU=
=8QM5
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
') As pubkey) As keys;
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قد ترى بعد ذلك السجلت في الجدول:.٣

SELECT username, cc FROM testuserscards;

 التحقق من المفتاح العمام الذي استخدمته لتشفير البيانات:pgp_keyidtoالن، يمكنك استخدام .٤

SELECT pgp_key_id(dearmor('
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
mQGiBELIIgoRBAC1onBpxKYgDvrgCaUWPY34947X3ogxGOfCN0p6Eqrx+2PUhm4n
vFvmczpMT4iDc0mUO+iwnwsEkXQI1eC99g8c0jnZAvzJZ5miAHL8hukMAMfDkYke
5aVvcPPc8uPDlItpszGmH0rM0V9TIt/i9QEXetpyNWhk4jj5qnohYhLeZwCgkOdO
RFAdNi4vfFPivvtAp2ffjU8D/R3x/UJCvkzi7i9rQHGo313xxmQu5BuqIjANBUij
8IE7LRPI/Qhg2hYy3sTJwImDi7VkS+fuvNVk0d6MTWplAXYU96bn12JaD21R9sKl
Fzcc+0iZI1wYA1PczisUkoTISE+dQFUsoGHfpDLhoBuesXQrhBavI8t8VPd+nkdt
J+oKA/9iRQ87FzxdYTkh2drrv69FZHc3Frsjw9nPcBq/voAvXH0MRilqyCg7HpW/
T9naeOERksa+Rj4R57IF1l4e5oiiGJo9QmaKZcsCsXrREJCycrlEtMqXfSPy+bi5
0yDZE/Qm1dwu13+OXOsRvkoNYjO8Mzo9K8wU12hMqN0a2bu6a7QjRWxnYW1hbCAy
MDQ4IDx0ZXN0MjA0OEBleGFtcGxlLm9yZz6IXgQTEQIAHgUCQsgiCgIbAwYLCQgH
AwIDFQIDAxYCAQIeAQIXgAAKCRBI6c1W/qZo29PDAKCG724enIxRog1j+aeCp/uq
or6mbwCePuKy2/1kD1FvnhkZ/R5fpm+pdm25Ag0EQsgiIhAIAJI3Gb2Ehtz1taQ9
AhPY4Avad2BsqD3S5X/R11Cm0KBE/04D29dxn3f8QfxDsexYvNIZjoJPBqqZ7iMX
MhoWyw8ZF5Zs1mLIjFGVorePrm94N3MNPWM7x9M36bHUjx0vCZKFIhcGY1g+htE/
QweaJzNVeA5z4qZmik41FbQyQSyHa3bOkTZu++/U6ghP+iDp5UDBjMTkVyqITUVN
gC+MR+da/I60irBVhue7younh4ovF+CrVDQJC06HZl6CAJJyA81SmRfi+dmKbbjZ
LF6rhz0norPjISJvkIqvdtM4VPBKI5wpgwCzpEqjuiKrAVujRT68zvBvJ4aVqb11
k5QdJscAAwUH/jVJh0HbWAoiFTe+NvohfrA8vPcD0rtU3Y+siiqrabotnxJd2NuC
bxghJYGfNtnx0KDjFbCRKJVeTFok4UnuVYhXdH/c6i0/rCTNdeW2D6pmR4GfBozR
Pw/ARf+jONawGLyUj7uq13iquwMSE7VyNuF3ycL2OxXjgOWMjkH8c+zfHHpjaZ0R
QsetMq/iNBWraayKZnWUd+eQqNzE+NUo7w1jAu7oDpy+8a1eipxzK+O0HfU5LTiF
Z1Oe4Um0P2l3Xtx8nEgj4vSeoEkl2qunfGW00ZMMTCWabg0ZgxPzMfMeIcm6525A
Yn2qL+X/qBJTInAl7/hgPz2D1Yd7d5/RdWaISQQYEQIACQUCQsgiIgIbDAAKCRBI
6c1W/qZo25ZSAJ98WTrtl2HiX8ZqZq95v1+9cHtZPQCfZDoWQPybkNescLmXC7q5
1kNTmEU=
=8QM5
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----'));

يظهر ناتج طلب البحث هذا أن المفتاح العام التالي هو من قام بتشفير البيانات:
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pgp_key_id
------------------
2C226E1FFE5CC7D4
(1 row)

الخطوة التالية هي التحقق مما إذا كان المفتاح العام الذي حصلت عليه قد استخدم في تشفير البيانات في الجدول:

hrdb=# SELECT username, pgp_key_id(cc) As keyweused FROM 
testuserscards;
 username  |  keyweused
----------+------------------
 robby | 2C226E1FFE5CC7D4
 artoo | 2C226E1FFE5CC7D4

وأخصيرا، فك تشفير البيانات باستخدام المفتاح الخاص الذي يطابق المفتاح العام الذي استخدمته في تشفير البيانات:

SELECT username, pgp_pub_decrypt(cc, keys.privkey) As ccdecrypt
FROM testuserscards 
 CROSS JOIN
 (SELECT dearmor('-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
lQG7BELIIgoRBAC1onBpxKYgDvrgCaUWPY34947X3ogxGOfCN0p6Eqrx+2PUhm4n
vFvmczpMT4iDc0mUO+iwnwsEkXQI1eC99g8c0jnZAvzJZ5miAHL8hukMAMfDkYke
5aVvcPPc8uPDlItpszGmH0rM0V9TIt/i9QEXetpyNWhk4jj5qnohYhLeZwCgkOdO
RFAdNi4vfFPivvtAp2ffjU8D/R3x/UJCvkzi7i9rQHGo313xxmQu5BuqIjANBUij
8IE7LRPI/Qhg2hYy3sTJwImDi7VkS+fuvNVk0d6MTWplAXYU96bn12JaD21R9sKl
Fzcc+0iZI1wYA1PczisUkoTISE+dQFUsoGHfpDLhoBuesXQrhBavI8t8VPd+nkdt
J+oKA/9iRQ87FzxdYTkh2drrv69FZHc3Frsjw9nPcBq/voAvXH0MRilqyCg7HpW/
T9naeOERksa+Rj4R57IF1l4e5oiiGJo9QmaKZcsCsXrREJCycrlEtMqXfSPy+bi5
0yDZE/Qm1dwu13+OXOsRvkoNYjO8Mzo9K8wU12hMqN0a2bu6awAAn2F+iNBElfJS
8azqO/kEiIfpqu6/DQG0I0VsZ2FtYWwgMjA0OCA8dGVzdDIwNDhAZXhhbXBsZS5v
cmc+iF0EExECAB4FAkLIIgoCGwMGCwkIBwMCAxUCAwMWAgECHgECF4AACgkQSOnN
Vv6maNvTwwCYkpcJmpl3aHCQdGomz7dFohDgjgCgiThZt2xTEi6GhBB1vuhk+f55
n3+dAj0EQsgiIhAIAJI3Gb2Ehtz1taQ9AhPY4Avad2BsqD3S5X/R11Cm0KBE/04D
29dxn3f8QfxDsexYvNIZjoJPBqqZ7iMXMhoWyw8ZF5Zs1mLIjFGVorePrm94N3MN
PWM7x9M36bHUjx0vCZKFIhcGY1g+htE/QweaJzNVeA5z4qZmik41FbQyQSyHa3bO
kTZu++/U6ghP+iDp5UDBjMTkVyqITUVNgC+MR+da/I60irBVhue7younh4ovF+Cr
VDQJC06HZl6CAJJyA81SmRfi+dmKbbjZLF6rhz0norPjISJvkIqvdtM4VPBKI5wp
gwCzpEqjuiKrAVujRT68zvBvJ4aVqb11k5QdJscAAwUH/jVJh0HbWAoiFTe+Nvoh
frA8vPcD0rtU3Y+siiqrabotnxJd2NuCbxghJYGfNtnx0KDjFbCRKJVeTFok4Unu
VYhXdH/c6i0/rCTNdeW2D6pmR4GfBozRPw/ARf+jONawGLyUj7uq13iquwMSE7Vy
NuF3ycL2OxXjgOWMjkH8c+zfHHpjaZ0RQsetMq/iNBWraayKZnWUd+eQqNzE+NUo
7w1jAu7oDpy+8a1eipxzK+O0HfU5LTiFZ1Oe4Um0P2l3Xtx8nEgj4vSeoEkl2qun
fGW00ZMMTCWabg0ZgxPzMfMeIcm6525AYn2qL+X/qBJTInAl7/hgPz2D1Yd7d5/R
dWYAAVQKFPXbRaxbdArwRVXMzSD3qj/+VwwhwEDt8zmBGnlBfwVdkjQQrDUMmV1S
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EwyISQQYEQIACQUCQsgiIgIbDAAKCRBI6c1W/qZo25ZSAJ4sgUfHTVsG/x3p3fcM
3b5R86qKEACggYKSwPWCs0YVRHOWqZY0pnHtLH8=
=3Dgk
-----END PGP PRIVATE KEY BLOCK-----') As privkey) As keys;
username |  ccdecrypt
----------+-------------------
robby   |  41111111111111111
artoo   |  41111111111111112
(2 rows)

هناك الازيد ...
"بد  من تحديد كل من المفتاحين الخاص  العام بشكل صريح، يمكنك أيضا استخدام أداة تسمى  /GPGلتوليد " 

المفاتيح العامة والخاصة وتصديرها واستخدامها في بوستجريسكل.

"GPG.متاح على كل من لينكس ومنصات ويندوز "

" وتصديرها:GPG"يمكنك استخدام الخطوات المتسلسلة التالية لتوليد 

أو ، توليد مفاتيح:-١

gpg --gen-key

بعد ذلك، راجع قائمة المفاتيح التي أنشأتها:-٢

gpg --list-secret-keys

sec 1024D/D9ABCD1E 2014-06-17
uid  aaaac
ssb  1024g/E0B81D3A 2014-06-17

وأخصيرا، تصدير كل من المفاتيح الخاصة والعامة:-٣

gpg -a --export E0B81D3A > public.key
gpg -a --export-secret-keys D9ABCD1E > secret.key
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كسأ كلمات سأ بوستجأيسكل
 العديد من قواعد البيانات بما في ذلك قواعد البيانات مفتوحة المصدر وكذلك تلك ذات الملكية و الحقوق، تأتي مع

 حسابات المستخدمين ا فتراضية، ولهذه المخططات أيضا كلمات سر افتراضية. كلمات المرور هذه معروفة لدى الكثير
 في زمننا هذا، ومن المهم أن يحتفظ مسؤول قاعدة البيانات بكلمات مرور غير مستعارة لحسابات المستخدمين هذه.
 ومع ذلك، عادة ما يفضل المشرفون ا حتفاظ بكلمات مرور بسيطة أو السماح أحيانا بحفظ كلمات المرور ا فتراضية.
 وهذا أمر يجب تجنبه في البيئة ابنتاجية شن ابضرار هنا سيؤدي إلى ثغرة أمنية كبيرة وهذا شيء يمكن استغلله من

قبل القراصنة. ولهذا السبب، بدأت المنظمات في تنفيذ سياسة قوية بشأن كلمة المرور.

 القاعدة الشائعة في سياسات كلمة المرور هي تجميعة بين مجموعة من اشحرف اشبجدية الرقمية وعدد قليل من
 اشحرف الخاصة لفرض كلمة مرور قوية. من المهم ا هتمام بطول كلمة مرور   يقل عن ثمانية أحرف. في المثال التالي،

سنرى كيف يمكن كسر كلمات المرور الضعيفة ومدى أهمية فرض سياسة كلمة مرور قوية.

كيف ينجز ذلك...
 هنا، نحن نقدم سيناريو حيث أننا سوف نظهر كيف يمكن أن تكسر كلمات المرور الضعيفة بسهولة. وشغراض العرض

 التوضيحي، سننشئ مستخدمين اثنين: مستخدم واحد لديه كلمة مرور مكونة من أرقام فقط، ومستخدم آخصر لديه كلمة
مرور مكونة من أحرف أبجدية فقط. نفذ الخطوات التالية بنشاء المستخدمين:

أو ، أنشئ مستخدما وحدد كلمة مرور له:.١

create user xyz with password '123';
create user john with password 'good';

:pg_shadowcatalogبعد ذلك، احصل على كلمات المرور المشفرة للمستخدمين من جدول 

select usename as useraccount,passwd as "password"
from pg_shadow
where length(passwd)>1 order by usename;

 useraccount | password
----------------+-------------------------------------
 john | md5bec8abeddc3e1513db64c184a6bf85c9
 xyz | md5adf47922f0bdb6b9a520ed2d43622d14
(2 rows)
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" مفكك شفرات كلمة المرور. يمكنك استخدام أدوات مثل 5MDستكون الخطوة التالية هي استخدام أداة .٢

Cainو  " "Abel"،  "MD Crackوهلم جرا. ومع ذلك، في حالتنا، سنقوم باستخدام موقع على شبكة ا نترنت ،" 
.يسمى  5 .www md online org 5، وسوف نستخدم مرفقMD:فكك الشفرات على ا نترنت، كما هو موضح هنا 

  وإيجاد كلمة المرور الخاصة به. ا تفاقية التي نراها هنا هي أنjohn  للمستخدم 5MDفي الصورة أعله، أدخصلنا تجزئة 
   حيث كلمة السر هوgoodjohnيتم عرض كلمة المرور أو ، يليها اسم المستخدم. على سبيل المثال، نحصل على 

good للمستخدم   john.

 " وإيجاد كلمة المرور الخاصة به. ا تفاقية التي نراهاxyz" للمستخدم 5mdوبالمثل، في الصورة السابقة، أدخصلنا تجزئة 
 هنا أيضا، تماما كما في الحالة السابقة، حيث تعرض كلمة المرور أو ، يليها اسم المستخدم. على سبيل المثال، نحصل

" للمستخدم ١٢٣" حيث أن كلمة المرور هي 123xyzعلى  "xyz."

كيف تعال...
 في السيناريو السابق، يمكنك أن ترى أن أي كلمة مرور أقل من ستة أحرف في الطول تكون عرضة للكسر بسرعة. لذلك،

من المهم فرض سياسة كلمة مرور قوية وتثقيف المستخدمين بقيمة فعالية كلمة المرور القوية.
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 يلعب طول كلمة المرور دورا رئيسيا في فرض كلمة مرور قوية. ويعد طول كلمة المرور، واشكثر من ذلك هو الوقت الذي
يتطلبه العمل لكسرها. ويستند تكسير كلمات المرور على طريقتين:

Brute "  القوة الغاشمة- forceتتطلب هذه الطريقة أن تحاول كل طريقة ممكنة يجب عليك القيام بها من :" 
"  وCain"أجل كسر كلمة مرور. هناك المعروفة بمفرقعات كلمة المرور، مثل  "Abel"، , "LophtCrack " 

"Hydraوهلم جرا، التي يمكنها استخدام طريقة القوة الغاشمة لمعرفة كلمة مرور. هذا اشسلوب هو مناسب ،" 
 خصتبار كلمات المرور القصيرة فقط.

Dictionary "  هجومج القاموس- attackهذا اشسلوب ينطوي على استخدام قائمة القاموس من أجل كسر :" 
 كلمة المرور. هنا، يتم أخصذ كل كلمة من القاموس بالتسلسل، وتحويلها إلى تجزئة، ومن ثم  مطابقتها مع تجزئة

النظام. إذا كانت متطابقة، فقد كسرت كلمة المرور، وإ  سينتقل إلى الكلمة التالية في القاموس وهلم جرا.
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في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

نسخة احتياطية منطقية لقاعدة بيانات بوستجريسكل واحدة

النسخ ا حتياطي المنطقي لجميع قواعد البيانات بوستجريسكل

نسخة احتياطية منطقية من كائنات محددة

نظام النسخ ا حتياطي مستوى النظام

أخصذ نسخة احتياطية للقاعدة

النسخ ا حتياطي المادي الساخصن واشرشيف المستمر

استرداد نقطة محددة في الوقت

استعادة قواعد البيانات وكائنات قاعدة بيانات محددة

  ▲ | 70



النسخ الاحتياطي والاسترداد-3  

مقدمة
 النسخ ا حتياطي وا ستعادة عادة ما يشير إلى حماية قاعدة البيانات ضد فقدان البيانات وتمكن من استعادة البيانات

في حالة فقدان البيانات. النسخ ا حتياطي، بعبارات بسيطة، هو نسخة من بيانات قاعدة البيانات الخاصة بك.

وتنقسم النسخ ا حتياطية إلى عنصرين:

يشير النسخ ا حتياطي المنطقي إلى ملف التفريغ الذي تم إنشاؤه بواسطةالنسخ الحتياطي المنطقي : 
pg_dumputilityوالتي يمكن استخدامها  ستعادة قاعدة البيانات في حالة فقدان البيانات أو الحذف العرضي  

  هو أداة محددة بوستجريسكل التي يمكن تشغيلها علىpg_dumputilityلكائن قاعدة بيانات مثل جدول. و 
سطر اشوامر، اشمر الذي ينشئ اتصال بقاعدة البيانات ويبدأ النسخ ا حتياطي المنطقي.

النسخ ا حتياطي الملموس يشير إلى النسخ ا حتياطي على مستوى نظامالنسخ الحتياطية الفزيائي : 
التشغيل لقاعدة البيانات والدليل والملفات المرتبطة به.

 ومن الضروري وضع استراتيجية تخطيط لتنفيذ النسخ ا حتياطية. وهذا أمر مرغوب فيه من وجهة نظر سيناريو
 ا ستعادة، وفي حالة حدوث مثل هذه الحالة، فإن نو  النسخ ا حتياطية التي نبدأها سيؤثر على نو  ا ستعادة

الممكن.

نأسخة احتياطية منطقية لقاعدة بيانأات بوستجأيسكل واحدة
  للحتفاظ بقاعدة بيانات بوستجريسكل. وهي تجعل النسخ ا حتياطية متسقةpg_dumpتستخدم اشداة المساعدة 

 " في السكريب أو في تنسيقاتDumps"حتى لو كانت قاعدة البيانات المستخدمة من قبل معاملت أخصرى. يمكن إنشاء 
 " المطلوبة بعادة بناءSQL"ملفات اشرشيف. مقالب السكريبت عادة ما تكون ملفات نصية عادية تحتوي على أوامر 

 قاعدة البيانات إلى الحالة التي كانت فيها في الوقت الذي حفظت فيه. ويمكن أيضا أن تستخدم مقالب السكربت بعادة
بناء قاعدة البيانات على ال ت ومعماريات اشخصرى.

السستعداد للعال
يرجى ملحظة أن كلمة تفريغ تستخدم هنا كمرادف للنسخ ا حتياطي.
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  نسخة احتياطية منطقية شنها تصنع نسخة من البيانات في قاعدة البيانات عن طريقpg_dumpوتعتبر اشداة المساعدة 
إفراا محتويات كل جدول.

السطر التالي يعرض التركيب اشساسي لعمل نسخة احتياطية منطقية لقاعدة بيانات واحدة:

pg_dump -U username -W -F t database_name > [Backup Location Path]

 :pg_dumpوهنا شرح استخدام الخيارات المستخدمة مع اشمر 

  محددجU: يحدد -U مستخدم قاعدة البيانات الذي ينشئ ا تصال. حيث أن  pg_dump،هي أداة سطر اشوامر   
 من ضبط اتصال بقاعدة بياناتpg_dumpونحن بحاجة إلى تحديد اسم المستخدم الذي يمكّن اشداة المساعدة 

  محددجW: هذا الخيار ليس إلزاميا. يؤدي هذا الخيار إلى فرض pg_dumpأن تطالب بكلمة المرور قبل ا تصال   
   بطلب كلمة مرور مستخدم قاعدةpg_dumpبخادم قاعدة بيانات بوستجريسكل. بعد الضغط على إنتر، سيقوم 

البيانات ليتم بدء ا تصال.

  محددجF: يحدد -F تنسيق ملف ابخصراي الذي سيستخدم. حددنا خصيار t مع -Fشن ملف ابخصراي الناتج  سيكون  
.tarملف أرشيف بصيغة 

 ؛ ومع ذلك، ولغرضنا هنا، فنحن سنستخدم الخياراتpg_dumpهناك الكثير من الخيارات اشخصرى المتاحة مع اشمر 
السابقة.

كيف ينجز ذلك...
 والتي نحن بحاجة إلى توليد لها نسخة احتياطية منطقية.dvdrentaهنا، في حالتنا، لدينا قاعدة بيانات اسمها 

هناك طريقتان حيث يمكن بدء التفريغ المنطقي في بوستجريسكل:

 النهج اشول هو استخدام اشداة المساعدة سطر اشوامرpg_dump،لعمل تفريغ منطقي لقاعدة بيانات. هنا  
  في ملف ابخصرايdvdrenta لعمل نسخة احتياطية من قاعدة بيانات pg_dumpنستخدم اشداة المساعدة 

dvdrental.المسمى  tar الذي سيحفظ في الدليل الفرعي ،abcd من الدليل الرئيسي home:

pg_dump -U postgres -W -F t dvdrental > 
/home/abcd/dvdrental.tar

 الخيار الثاني هو استخدام أداة pgAdmin GUIبجراء نسخ احتياطي لقاعدة بيانات فردية. هنا، سوف سنشرح  
:pgAdmin باستخدام أداة dvdrentaلك كيفية النسخ ا حتياطي قاعدة بيانات 

pgAdmin . أو ، قم بتشغيل أداة ١ GUI.
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في الجانب اشيمن من النافذة، حدد قاعدة بياناتDatabases. انقر على قائمة ٢ متصفح الكائن " تحت الجزء  " 
dvdrenta.وانقر بالزر ا يمن على ذلك ، 

. ثم حدد خصيار النسخ ا حتياطي ...، كما هو موضح في الصورة التالية:٣

 . عندما يحدد خصيار النسخ ا حتياطي، سيظهر مربع الحوار، كما هو موضح في الصورة التالية، وسوف يكون عليك٤
 إدخصال اسم للتفريغ المنطقي والذي سيكون ضروريا  ستعادة قاعدة بيانات أو جدو  معينا في حالة الفشل. هنا، قمنا

dvdrental.بتسميته  tar وسيخزن في الدليل pgbackupرص  على القC.
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 منطقية.dvdrenta لتوليد تفريغ قاعدة بيانات Backup. انقر على زر 5

  ، ستبدأ عملية إنشاء تفريغ منطقي ، وعرض الرسائل ذات الصلة بالعملية والتي يمكنBackup. حال النقر على زر 6
مشاهدتها في الصورة التالية:
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كيف تعال...
 ،pg_dump اتجاه قاعدة بيانات لتفريغ البيانات. أثناء تشغيل اشمر SQL بواسطة تنفيذ تعليمات pg_dumpيعمل أمر 

  أن تعمل في الجداول أثناءDDLفإنه يقوم بقفل الجداول التي يقوم بتفريغها. وذلك من أجل التأكد من منع عمليات 
عملية التفريغ من أجل ضمان اتساق البيانات.

  متسقة داخصليا؛ وهذا هو، حيث يمثل تفريغ  لقطة من قاعدة البياناتpg_dumpتكون  التفريغات التي تنشئ بواسطة 
    تمنع أي عمليات أخصرى لقاعدة البيانات أثناءpg_dump بالعمل. إن اشداة المساعدة pg_dumpفي الوقت الذي بدأ فيه 

تنفيذها. وفي هذه الحالة، ا ستثناءات الوحيدة هي تلك العمليات التي تتطلب قفل حصريا للتشغيل.

  بشكل افتراضي، ولكن يجب أن يكون لدى المستخدم الذي يقوم با تصالpg_dumpيمكن شي مستخدم نظام أن يشغل 
" التحديد لكل كائن قاعدة بيانات يراد إفراغه.SELECT"ب بوستجريسكل حقوق 

  يوفر أيضا خصيارات اتصال قياسية لتحديد اتصال المضيف، فإنه يمكن استخدامه أيضا لتنفيذ النسخpg_dumpبما أن 
pg_hba.ا حتياطية عن بعد من أي مضيف يسمح بإجراء اتصال بعيد كما هو محدد في ملف  conf:

pg_dump -u postgres -h 192.168.16.54 -F c -f 
dvdrental.sql.tar.gz dvdrental
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  وبدء١9٢.١6٨.١6.5٤ الموجودة في المضيف ذي عنوان dvdrentalفي السيناريو السابق، نقوم با تصال بقاعدة بيانات 
.. وينشئ ملف تفريغ dvdrentalنسخة احتياطية عن بعد لقاعدة بيانات  . .dvdrental sql tar gzفي الموقع الحالي حيث  

.pg_dumpينفذ اشمر 

:pg_dumpيمكنك الرجو  إلى الروابط التالية للحصول على معلومات أكثر تفصيل حول اشداة المساعدة 
: . . 9.3 .http //www postgresql org/docs/ /static/app-pgdump html

: . . 2010 07http //www commandprompt com/blogs/joshua_drake/ / /a_better_backup_with_postgre

sql_using_pg_dump/

: . . .http //www postgresonline com/special_feature php?  
83sf_name=postgresql _pg_dumprestore_cheatsheet

 النسخ الحتياطي المنطقي لجميع قأواعد البيانأات
بوستجأيسكل

  لكل قاعدة بيانات بالتتابع أو بالتوازيpg_dumpللنسخ ا حتياطي لكافة قواعد البيانات، يمكنك تشغيل اشمر الفردي 
إذا كنت ترغب في تسريع عملية النسخ ا حتياطي:

 أو ، من عميلpsql استخدم اشمر ، l.بدراي كافة قواعد البيانات المتوفرة في الكتلة الخاصة بك  \

 ثانيا، نسخ احتياطي لكل قاعدة بيانات فردية باستخدام اشمرpg_dump.كما هو موضح في الوصفة السابقة ،

 لعمل نسخة احتياطية من كافة قواعد البيانات في دفعة واحدة.pg_dumpallالنهج الخصر هو استخدام أداة 

كيف ينجز ذلك...
    تفراpg_dump النسخ ا حتياطي لكل قاعدة بيانات في الخادم؛ ومع ذلك، pg_dumpيمكنك استخدام اشمر 

المعلومات حول وصف الدور ومساحات الجداول. لتفريغ المعلومات ابجمالية، استخدم اشمر التالي:

pg_dumpall g–

، كما يلي،pg_dumpallلعمل نسخة احتياطية من كافة قواعد البيانات دفعة واحدة، يمكنك استخدام اشداة المساعدة 

في ويندوز:
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pg_dumpall -U postgres > c:\pgbackup\all.sql

، كما يلي:pg_dumpallوبالمثل، بجراء نسخ احتياطي لجميع قواعد البيانات دفعة واحدة في لينكس، استخدم اشمر 

pg_dumpall -U postgres > /home/pgbackup/all.sql

كيف تعال...
  بتصدير كافة قواعد البيانات، واحدا تلو الخصر، إلى ملف نصي واحد يمنعك من إجراء استعادةpg_dumpallيقوم اشمر 

 متوازية. إذا كنت تقوم بنسخ احتياطي لجميع قواعد البيانات بهذه الطريقة، فإن عملية ا ستعادة ستستغرق الكثير من
الوقت.

 وقت معالجة تفريغ جميع قواعد البيانات يستغرق وقتا أطول من الوقت اللزم لتفريغ كل قاعدة بيانات على حدة،
ولذلك نحن   نعرف أي من قواعد البيانات التي تفرا حاليا في لحظة معينة من الوقت.

  من اشمرg- لتفريغ كل قاعدة بيانات بشكل فردي ثم استخدم محدد pg_dumpلهذا السبب، يجب استخدام اشمر 
pg_dumpall.للحتفاظ بنسخة احتياطية من كافة بيانات المستخدم والمجموعة 

  يتطلب عموما أن يكون المستخدم الذي يقوم بتنفيذ السكريبت مستخدم جذر لبوستجريسكل.pg_dumpallاشمر 
  يتطلب النفاذ إلى كتالوجات نظام بوستجريسكل، كما أنه يفرا الكائنات العامة وكذلكpg_dumpallوذلك شن اشمر 

كائنات قاعدة البيانات.

هناك الازيد...
 في بعض اشحيان، تريد إجراء نسخ احتياطي فقط لتعريفات كائن قاعدة البيانات، بحيث يمكنك استعادة المخطط فقط.

هذا مفيد لمقارنة ما يتم تخزينه في قاعدة البيانات ضد التعاريف في البيانات أو أداة النمذجة.

 ومن المفيد أيضا التأكد من أنه يمكنك إعادة إنشاء الكائنات في المخطط الصحيح ومساحة الجداول وقاعدة البيانات مع
الملكية واشذونات الصحيحة.

 لعمل نسخ احتياطي لكافة تعريفات الكائنات في كل قواعد البيانات بما في ذلك اشدوار ومساحات الجداول وقواعد
 البيانات ومخططات الجداول والفهارس والمشتغلت والوظائف والقيود وجهات النظر والملكية وا متيازات، يمكنك

استخدام اشمر التالي في ويندوز:

pg_dumpall --schema-only > c:\pgdump\definitiononly.sql
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إذا كنت تريد ا حتفاظ بنسخة احتياطية من تعريف الدور فقط، استخدم اشمر التالي:

pg_dumpall --roles-only > c:\pgdump\myroles.sql

إذا كنت تريد إجراء نسخ احتياطي لتعريفات مساحة الجداول، استخدم اشمر التالي:

pg_dumpall --tablespaces-only > c:\pgdump\mytablespaces.sql

  لتقوم بالنسخ ا حتياطي لكافة قواعد البيانات على الخادم، بما في ذلك اشدوارpgAdminيمكنك أيضا استخدام أداة 
   وتوسيع خصيار قائمةpgAdminوالمستخدمين والمجموعات، والجداول. يمكن تحديد هذا الخيار من خصلل إطلق أداة 

 ، ثم تحديد خصيار خصادم النسخ9.٣الخوادم في الجزء اشيمن، والنقر بزر الماوس اشيمن على الخيار بوستجريسكل 
ا حتياطي ... كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية:

Backup بعد النقر فوق خصيار النسخ ا حتياطي للخادم server،سيظهر مربع حوار، كما هو موضح في الصورة التالية ...  
 وسوف يطلب منك تسمية ملف تفريغ منطقي الذي سوف يحتوي على تعريف كافة الكائنات وقواعد البيانات التي

all.سيصنع لها نسخة احتياطية . هنا،  sqlهو اسم ملف تفريغ منطقي التي يمكن استخدامه في وقت  حق  ستعادة  
البيانات وتعريفات الكائن في كافة قواعد البيانات في حالة فقدان البيانات بسبب مشاكل اشجهزة أو القرص.
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 بمجرد النقر على زر النسخ ا حتياطي، كما هو مبين في الصورة السابقة، سوف تبدأ عملية النسخ ا حتياطي المنطقي
 ، ويمكن رؤية تأثير ذلك في الصورة التالية، التي تفتحpg_dumpallلجميع قواعد البيانات. وهذا ما يعادل إصدار اشمر 

عند النقر على زر النسخ ا حتياطي:
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نأسخة احتياطية منطقية من كائنات محددة
 في بعض اشحيان، هناك حا ت حيث ترغب في نسخ احتياطي فقط لكائنات محددة من قاعدة البيانات، مثل الجداول.

 خصيارات لنسخ احتياطي لكائنات قاعدة بيانات معينة، مثل الجداول.pg_dumpتوفر اشداة المساعدة 

كيف ينجز ذلك...
 إذا كنت ترغب في ا حتفاظ بنسخة احتياطية من بعض الجداول المحددة في مخطط معين، يمكنك استخدام اشمر

pg_dump:كما يلي 

pg_dump -h localhost -p 5432 -U agovil -F c -b -v -f 
"C:\pgbak\testdb_test.backup" -t case.test postgres

  الذي يتواجد في مخطط الحالة في قاعدة بياناتtestفي اشمر السابق، قمنا بنسخ احتياطي لجدول يسمى 
بوستجريسكل.

كيف تعال...
هناك العديد من الحا ت التي تتطلب منك إجراء نسخ احتياطي لجداول معينة فقط. بعض هذه الحا ت المذكورة هنا:

إن كنت ترغب في عمل نسخة احتياطية لكافة الجداول التي هي جزء من مساحة جداول معينة. في هذه 
 الحالة، من الممكن أن تحتوي مساحة الجداول على كائنات شكثر من قاعدة بيانات واحدة؛ وبالتالي، عليك أن

تحدد قواعد البيانات التي تحتاي إلى إلقاء تلك الجداول.

يتيح لك ابجراء التالي تفريغ كافة الجداول الموجودة على مساحة جدول واحد وقاعدة بيانات واحدة فقط:

table_tablespace_dump.قم بإنشاء ملف باسم .١ sql والذي يحتوي على اشمر ،SQLالتالي الذي يقوم  
باستخراي قائمة الجداول في مساحة جدول.

SELECT 'pg_dump' UNION ALL
SELECT '-t ' || spcname || '.' || relname FROM pg_class t 
JOIN pg_tablespace ts
ON reltablespace = ts.oid AND spcname = :TSNAME
JOIN pg_namespace n ON n.oid = t.relnamespace
WHERE relkind = 'r'
UNION ALL
SELECT '-F c > dumpfile'; -- dumpfile is the name of the output file
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:pg_dumpتنفيذ ما يلي لبناء السكريبت .٢

psql -t -v TSNAME="'my_tablespace'" -f 
table_tablespace_dump.sql > myts

من خصادم قاعدة البيانات، قم بتفريغ الجداول في مساحة الجدول، بما في ذلك البيانات والتعاريف:.٣

chmod 700 myts
./myts

هناك حالة أخصرى حيث توجد مخططات متعددة لديها جداول مهمة ذات تسميات متشابهة. و ترغب في نسخ 
احتياطي الجداول التي لها نفس اشسماء من مخططات مختلفة.

 السيناريو التالي يمكنك من نسخ احتياطي للجداول ذات التسمية المتشابهة من مخططات مختلفة. يمكنك استخدام
  بجراء نسخ احتياطي شي جدول غير موجود على العام أوpg_dumpا ستعلم التالي الذي يقوم بإنشاء أمر 

pg_catalog  يحتوي على الكلمة المفتاحية  ابيجار "rent:كلحقة جزء من اسم الجدول "

SELECT 'pg_dump ' || ' -h localhost -p 5432 -U postgres -F c -b
-v -f "/pgbak/dvdrental_keytbls.backup" ' ||
array_to_string(ARRAY(SELECT '-t ' || table_schema || '.' ||
table_name FROM information_schema.tables
WHERE table_name LIKE '%_rent' AND table_schema NOT IN
('pg_catalog','public' ) ), ' ') || 'dvdrental';

.حالة أخصرى عندما تريد النسخ ا حتياطي للجداول التي تغيرت مؤخصرا في قاعدة البيانات

vacuum نحن بحاجة إلى استخدام إحصاءات  التنظيف statisticsلهذا الغرض. تعتمد إحصاءات التنظيف على   
 افتراض أن عملية التنظيف سوف تحاول أن تمر على كل قاعدة البيانات والجداول وتنظف كل البيانات المتغيرة منذ

  مفعلة. سيقومautovacuumتشغيل آخصر عملية تنظيف سابقة. هذه اللية سوف تعمل فقط إذا كانت أوتوفاكوم
  التي تمdvdrental يقوم بالنسخ ا حتياطي لكافة الجداول في قاعدة بيانات pg_dumpا ستعلم التالي بإنشاء أمر 

تحليلها تلقائيا في اليوم الماضي:

SELECT 'pg_dump ' || ' -h localhost -p 5432 -U postgres -F c -b
-v -f "C:/pgbak/dvdrental_changed_keytbls.backup" ' ||
array_to_string(ARRAY(SELECT '-t ' || schemaname || '.' || 
relname
FROM pg_ stat_user_tables
WHERE last_autoanalyze > ( CURRENT_TIMESTAMP - (INTERVAL '1
day') ) ) , ' ') || 'dvdrental';
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النسخ الحتياطي على مستوى ملفات النظام
 خصيار آخصر للنسخ ا حتياطي وهو ا ستفادة من أوامر نظام التشغيل وعمل نسخة احتياطية من الملفات التي يستخدمها

بوستجريسكل لتخزين البيانات في قاعدة البيانات.

كيف ينجز ذلك...
 ،PGDATA$أسهل طريقة للقيام بذلك هي إنشاء أرشيف لدليل بيانات بوستجريسكل أو الدليل الذي يحدده متغير البيئة 

على النحو التالي:

tar -cvf backup.tar /home/abcd/psql/data

backup.هنا، أنشأنا ملف أرشيف باسم  tar.يحتوي على نسخة احتياطية من دليل البيانات 

كيف تعال...
 الفائدة اشساسية من إجراء النسخ ا حتياطي على مستوى نظام الملفات هو أن هذا ابجراء بسيط ومباشر. تحتاي

 ، التيtarببساطة إلى نسخ دليل البيانات بأي أداة من  اشدوات المساعدة للنسخ ا حتياطي في أنظمة يونكس ، مثل 
تصنع ملف أرشيف الذي يمكن استخدامه مرة أخصرى بصلح إذا تعطلت قاعدة البيانات.

ومع ذلك، هناك بعض القيود التي تستخدم الطريقة السابقة بنشاء أرشيف لدليل البيانات:

يجب إغلق قاعدة البيانات تماما من أجل الحصول على نسخة احتياطية مفيدة. النسخ ا حتياطي لنظام 
 الملفات له معنى فقط عندما تكون قاعدة البيانات في حالة متناسقة. لهذا السبب، تحتاي إلى إيقاف تشغيل
 قاعدة البيانات، ونتيجة لذلك، فإن كافة ملفات البيانات ستكون متزامنة وفي حالة متناسقة وهذا هو الوقت

المناسب بأن تقوم بالنسخ ا حتياطي لنظام الملفات.

مع النسخ ا حتياطي لنظام الملفات،   يمكن إجراء نسخ احتياطي لقواعد بيانات معينة أو جداول فردية. يجب 
 أن يكون يتم النسخ ا حتياطي لدليل البيانات بأكمله  ستعادة كاملة لنظام الملفات. ويرجع ذلك إلى أن العديد

من الملفات المرتبطة بقاعدة بيانات معينة يصبح من الصعب ربط الملفات بقاعدة البيانات المعنية.
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هناك الازيد...
اخصتصارلمدير حجمLVMهنا، سوف نتحدث عن كيفية اتخاذ النسخ ا حتياطية ل بوستجريسكل باستخدام لقطة    ( 

)منطقي  )  logical volume managerوهذا ينطوي على أخصذ لقطة مجمدة من وحدة التخزين التي تحتوي على .) 
 قاعدة البيانات، ثم أخصذ نسخة من دليل قاعدة البيانات من اللقطة إلى جهاز النسخ ا حتياطي، وأخصيرا ابفراي عن لقطة

 المجمدة. سيعمل هذا حتى عند تشغيل خصادم قاعدة البيانات. قبل البدء في التقاط اللقطة، يجب تنفيذ أمر
CHECKPOINTفي بوستجريسكل التي يمكنك من خصللها التأكد من أن النسخة ا حتياطية ستكون متسقة حتى لحظة  

" نقطة التحقق   " "CHECKPOINT."

VG_POSTGRES   منسق ونشط. ونفترض أيضا أن XFSقبل أن نبدأ، نفترض أن لدينا نظام ملفات  / RV_DATAهو حجم  
البيانات اشساسي.

 واستخدامها:LVMيجب على المستخدم الجذري تنفيذ الخطوات التالية من أجل إنشاء لقطة 

  على قاعدة بياناتsuperuser( كمستخدم ذي صلحيات مطلقة CHECKPOINT)إصدار أمر نقطة التحقق .١
بوستجريسكل، على النحو التالي: 

postgres=# CHECKPOINT ;

 بقية اشوامر المذكورة هنا تحتاي إلى أن تنفذ من قبل المستخدم الجذر. في هذه الخطوة، سنقوم بإنشاء.٢
لقطة، على النحو التالي:

lvcreate -l 100%FREE -s -n snap VG_POSTGRES/RV_DATA

قم بإنشاء الدليل الذي ترغب في تحميل اللقطة عليه، كما يلي:.٣

mkdir /mnt/pg_snap

 ، كما يلي:XFSستكون الخطوة التالية هي تركيب اللقطة كملف .٤

mount -t xfs -o nouuid /dev/VG_POSTGRES/snap /mnt/pg_snap

أدخصل دليل اللقطة، كما هو موضح هنا:.5

cd /mnt/pg_snap/

بعد ذلك، قم بعمل نسخة احتياطية من اللقطة باستخدام اشمر التالي:.6
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tar czvf /backup/ pgsql.$(date +"%m-%d%-%Y).tar.gz /mnt/pg_snap/–

 بمجرد نقل لقطة النسخ ا حتياطي إلى خصادم آخصر، ستكون الخطوة التالية إلغاء تحميله وحذفه من الخادم.٧
اشصلي بصفة مستخدم جذر:

umount /mnt/pg_snap
lvremove VG_POSTGRES/snap

 يتمثل النهج البديل في الشرو  في استخدام متسق لصورة من دليل البيانات. وهذا ينطوي على أخصذ لقطة مجمدة من
 وحدة التخزين التي تحتوي على قاعدة البيانات، ثم عمل نسخة من دليل قاعدة البيانات من لقطة إلى جهاز النسخ

 ا حتياطي، ثم أبفراي عن اللقطة المجمدة. سيعمل هذا حتى عند تشغيل خصادم قاعدة البيانات. قبل البدء في التقاط
  في بوستجريسكل التي يمكنك من خصللها التأكد من أن النسخةCHECKPOINTاللقطة، يجب تنفيذ أمر نقطة التحقق

.CHECKPOINTا حتياطية ستكون متسقة حتى النفاذ إلى لحظة نقطة التحقق

أخذ نأسخة احتياطية قأاعدية
 تأخصذ نسخ احتياطية قاعدية لقاعدة بيانات خصادم بوستجريسكل.pg_basebackupأداة 

 يتم بدء هذه النسخ ا حتياطية دون التأثير على عملء قاعدة بيانات بوستجريسكل الخصرين ويمكن استخدامها لكل من
ا ستعادة نقطة في الوقت، فضل عن نقطة بداية لشحن السجل أو إلى تدفق خصوادم النسخ.

كيف ينجز ذلك...
 بالطريقة التالية:pg_basebackupيمكنك استخدام اشمر 

$ pg_basebackup -h 192.168.10.14 -D /home/abcd/pgsql/data

 وتخزينه في١9٢.١6٨.١٠.١٤هنا،  نأخصذ نسخة احتياطية قاعدية من الخادم الموجود في 

/home/abcd/pgsql/datalocal directory.

كيف تعال...
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  تقوم بعمل نسخة ثنائية من ملفات نظام قاعدة البيانات مع ضمان أن يوضع النظام في وضعpg_basebackupاشداة 
 النسخ ا حتياطي تلقائيا.  حظ أن النسخ ا حتياطية تتكون دائما من عنقود قاعدة البيانات بأكملها.   يمكن عمل النسخ

.pg_basebackupا حتياطي لقواعد البيانات الفردي أو قواعد البيانات مع أداة 

  تبدأ النسخ ا حتياطي الذي يقوم بإجراء اتصال بقاعدة بيانات بوستجريسكل العاديةpg_basebackupاشداة المساعدة 
  أو مستخدم لديهsuperuserويستخدم بروتوكول النسخ لهذا الغرض. يجب أن يكون الشخص المنشئ للتصال إما 

  لتترك جلسة واحدة على اشقلMAX_wal_senders. يجب أيضا تضبيط الخادم بما يكفي من REPLICATIONامتياز 
متاحة للنسخ ا حتياطي.

النسخ الحتياطي فيزيائية الساخن والرشيف المستمأ
 في هذه الوصفة، سوف نتحدث عن أخصذ نسخة احتياطية فيزيائية ساخصنة مع اشرشفة المستمرة في المكان. النسخ

  التي تؤخصذ أثناء وجود معاملت نشطة بقاعدةonlineا حتياطي الفيزيائي الساخصن هو النسخ ا حتياطي عبر ابنترنت 
 البيانات. وعلى الرغم من أن لدينا النسخ ا حتياطي المادي على ابنترنت ذات الصلة التي من خصللها يمكننا استعادة
 قاعدة البيانات، فإنه يمكن استعادة البيانات فقط قبل وقت النسخ ا حتياطي. وسيتم تفويت أي معاملت  حقة قد
 تكون قد سجلت في قاعدة البيانات بعد ا نتهاء من النسخ ا حتياطي. ومن أجل أن تكون قادر على استعادة قاعدة

 البيانات حتى حالتها الحالية، سوف تحتاي إلى تطبيق المحفوظات التي تم إنشاؤها بعد ا نتهاء من النسخ ا حتياطي.
لهذا السبب، نحن بحاجة إلى تفعيل اشرشفة المستمرة.

كيف ينجز ذلك...
 هناك سلسلة من الخطوات التي يجب القيام بها من أجل الحصول على النسخ ا حتياطي الفيزيائي الساخصن واشرشيف

المستمر في المكان:

التسجيل عبر الكتابة  .١ "وتتمثل الخطوة اشولى في تفعيل أرشفة سجل المتابعة المستمرة  ) (write-ahead 

log ويمكن القيام بذلك عن طريق إجراء التغييرات المعلمة التالية في ملف التضبيط .".postgresql conf، 
$:PGDATAالذي يتواجد في دليل البيانات، وهذا هو الدليل المحدد من قبل متغير البيئة 

wal_level = hot_standby
archive_mode = on
archive_command = 'test ! -f 
/home/abcd/pgsql/backup_in_progress || (test ! -f 
/home/abcd/pgsql/archive/%f && cp %p 
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/home/abcd/pgsql/archive/%f)'

 وبمجرد تنفيذ هذه التغييرات، تحتاي إلى تحديث خصادم بوستجريسكل للتغييرات التي أدخصلت على المعلمات.٢
المذكورة أعله لتصبح نافذة المفعول:

pg_ctl -d $PGDATA stop
pg_ctl -d $PGDATA start

ستكون الخطوة التالية هي إنشاء دليل اشرشيف، كما يلي:.٣

mkdir p /home/abcd/pgsql/archive/–
touch /home/abcd/pgsql/backup_in_progress

بمجرد القيام بذلك، ستكون الخطوة التالية هي بدء عملية النسخ ا حتياطي باستخدام اشمر التالي:.٤

psql -c "select pg_start_backup('hot_backup');"

بعد ذلك، إجراء النسخ ا حتياطي نظام الملفات من دليل بيانات بوستجريسكل، على النحو التالي:.5

tar -cvf /home/abcd/pgsql/backup.tar /home/abcd/pgsql/data

 عند اكتمال النسخ ا حتياطي لنظام الملفات، ستكون الخطوة التالية للتصال بقاعدة البيانات وإيقاف عملية.6
النسخ ا حتياطي باستخدام اشمر التالي:

psql -c "select pg_stop_backup();"

 الن وقد اكتملت عملية النسخ ا حتياطي، فإن الخطوة التالية ستكون الذهاب إلى موقع اشرشيف وتأكيد.٧
 المحفوظات التي تم إنشاؤها. هذه المحفوظات، جنبا إلى جنب مع قاعدة النسخ ا حتياطي ، سوف تساعدك

 على استعادة البيانات إلى نقطة التدقيق اشخصيرة أو أي نقطة في الزمن بعد حدوث النسخ ا حتياطي
اشساسي وإلى النقطة التي لديك سجلت اشرشيف:

cd /home/abcd/pgsql/archive
[postgres@localhost archive]$ ls -ltrh
total 49M
-rw------- 1 postgres postgres 16M Jun 30 23:53 
000000010000000000000009
-rw------- 1 postgres postgres 16M Jun 30 23:53 
000000010000000000000008
-rw------- 1 postgres postgres 294 Jun 30 23:54 
00000001000000000000000A.00000024.backup
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-rw------- 1 postgres postgres 16M Jun 30 23:54 
00000001000000000000000A

كيف تعال...
 النسخ ا حتياطي الفيزيائي أو النسخ ا حتياطي القاعدي يأخصذ نسخة من كافة الملفات في قاعدة البيانات أو دليل
 البيانات؛ ومع ذلك، هذا وحدة   يكفي كنسخ احتياطي وهناك خصطوات أخصرى تحتاي إلى أن تقوم بها أيضا. إن عملية

 النسخ ا حتياطي البسيطة لنظام الملفات الخاص بقاعدة البيانات، مع بقاء الخادم قيد التشغيل، ينتج نسخة غير
 متناسقة من الوقت من ملفات قاعدة البيانات. ومع ذلك، وفي السياق الحالي، تحتاي قواعد بيانات ابنتاي  إلى أن تكون

٢٤متاحة على مدار   ، وقادرة على القيام بالنسخ ا حتياطي، ولكن ليس من الممكن إيقاف قاعدة البيانات في كل مرة/٧
 ومن ثم عمل النسخ ا حتياطي لنظام الملفات. إن هذه ا ستراتيجية غير ممكنة. وعلوة على ذلك، ينبغي لعملية النسخ

 ا حتياطي ضمان أن جميع التغييرات التي أجريت من وقت بدء النسخ ا حتياطي حتى الوقت الذي ينتهي فيه قد
 ، وبمجرد أرشفة التغييرات المسجلة في سجلتWALتعقبت وسجلت. هذه التغييرات تتعقب وتسجل في سجلت 

WAL.يمكن استخدام هذه السجلت  حقا ،

 الن وقد أصبح من حاجة اشعمال إلى اتخاذ النسخ ا حتياطية عبر ابنترنت لقواعد بيانات ابنتاي، تحتاي إلى التأكد من
 أن النسخ ا حتياطية التي تؤخصذ على ابنترنت متسقة. لجعل النسخ ا حتياطية متسقة، تحتاي إلى إضافة إلى كل

  لوضع قوس6 و ٤التغييرات التي حدثت من بداية إلى نهاية عملية النسخ ا حتياطي. هذا هو السبب وجود الخطوات 
حول خصطوة النسخ ا حتياطي.

  التسجيلlog/WALتوضع التغييرات التي أجريت في دليل اشرشيف كمجموعة من سجلت المعاملت المؤرشفة ملفات 
 ، يتطلب إعادة١، أنشأنا دليل اشرشيف. وتفعيل وضع اشرشيف، كما هو مذكور في الخطوة ٣عبر الكتابة. في الخطوة 

 ، يمكنك أن ترى أيضا أننا قد أنشأنا ملف باسم٣. في الخطوة ٢تشغيل قاعدة البيانات وتم ذلك في الخطوة 
backup_in_progress.يؤدي وجود هذا الملف إلى تفعيل أو تعطيل عملية اشرشفة .

استأداد نأقطة في الوقأت أو الزمن
 في كثير من اشحيان، سوف تواجه كمدير قاعدة بيانات حا ت حيث قد تحتاي إلى استعادة قاعدة البيانات من نسخة
 احتياطية موجودة. قد يكون هذا بسبب متطلبات العمل أو قد يكون قد حذف جدول حري، أو أن القرص الثابت الذي

 عليه قاعدة البيانات قد عطب وأصبح فاسدا. شي سبب من اشسباب، قد تضطر إلى الذهاب إلى سيناريو استعادة قاعدة
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 البيانات. في هذه الوصفة، سنناقش الخطوات المطلوبة  ستعادة قاعدة البيانات في حالة الفشل وكيفية استخدام
سجلت اشرشيف للقيام باستعادة نقطة في الوقت.

كيف ينجز ذلك...
هناك سلسلة من الخطوات التي تحتاي إلى تنفيذها إذا كنت بحاجة إلى استعادة قاعدة بيانات من النسخ ا حتياطي:

أو ، تحقق من حالة خصادم قاعدة البيانات. إذا كان الخادم قيد التشغيل، قم بإيقافه باستخدام اشمر التالي:.١

pg_ctl -d $PGDATA stop

 بعد ذلك، انسخ دليل البيانات الموجودة وأي مساحات جداول موجودة إلى موقع مؤقت، إذا كان هناك أي.٢
 شيء مطلوب من البنية الموجودة في وقت  حق. في حالة وجود أزمة في المساحة، يجب عليك على اشقل

  قد يحتويpg_xlog. وهذا أمر ضروري شن pg_xlogالنظر في ا حتفاظ بنسخة من محتوى الدليل الفرعي 
على سجلت لم يتم وضعها في اشرشيف قبل انقطا  النظام:

mv $PGDATA /tmp

 بعد ذلك، قم باستعادة ملفات قاعدة البيانات من النسخ ا حتياطي من نظام الملفات الخاص بك، الذي قمت.٣
 به في وقت سابق. يرجى التأكد من أن تتم عملية الترميم باستخدام الملكية الصحيحة واشذونات المناسبة.

  بشكلpg_tblspcإذا كنت تستخدم مساحات الجداول، يجب التأكد من استعادة الروابط الرمزية في دليل 
صحيح:

tar -xvf /home/abcd/pgsql/backup.tar

 ، حيث يبدو أنها تأتي من النسخ ا حتياطي لنظام الملفاتpg_xlogقم بإزالة أي ملفات موجودة من دليل .٤
 /  في وقت سابق، فستحتاي إلى إعادة إنشائهpg_xlogوربما تكون قد تجاوزها الزمن. إذا لم يتم أرشفة 

 باستخدام اشذونات المناسبة، مع الحرص على التأكد من إعادة إنشائه كرابط رمزي، إذا تم إعداده بهذه
الطريقة من قبل:

rm -rf /home/abcd/pgsql/data/pg_xlog/*
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 ، ثم تحتاي٢إذا كان هناك أي ملفات جزء وال غير المحفوظة التي تم حفظها في الخطوة 
/  الموقع.pg_xlogإلى نسخها إلى 

recovery.ستكون الخطوة التالية هي ضبط ملف .5 confفي دليل البيانات. يمكنك نسخ الملف  
. .recovery conf sample من دليل share والذي يقع تحت دليل التثبيت ،postgresوبمجرد نسخ الملف ، 
. .recovery conf sample إلى دليل البيانات، سوف تحتاي إلى إعادة تسمية باسم ملف .recovery conf:

cp /home/abcd/pgsql/share/recovery.conf.sample $PGDATA
cd $PGDATA
mv recovery.conf.sample recovery.conf

recovery.المعلمة الوحيدة التي يجب تضبيطها في ملف .6 conf هي المعلمة restore_commandتخبر . 
هذه المعلمة بوستجريسكل كيفية استعادة مقاطع ملف التسجيل عبر الكتابة المؤرشفة:

restore_command = 'cp /home/abcd/pgsql/archive/%f %p'

 وبمجرد ا نتهاء من ذلك، فأنت على استعداد لبدء الخادم. سيشغل الخادم  في وضع ا ستعادة وسيعالج كل.٧
  المؤرشفة التي يحتاي إليها. بمجرد اكتمال عملية ا ستعادة، سيقوم الخادم بإعادة تسميةWALملفات 
.recovery conf إلى .recovery doneومع ذلك، يتم استرداد قاعدة البيانات المستردة وكنت على استعداد ، 

لبدء العمليات العادية مقارنة بقاعدة البيانات:

pg_ctl -D $PGDATA star

فيما يلي مقتطف من السجل:

LOG: starting archive recovery
LOG: archive recovery complete
LOG: database system is ready to accept connections
LOG: autovacuum launcher started

recovery.يمكنك أيضا أن ترى أن الملف  conf يعاد تسميته الن إلى .recovery done:بمجرد اكتمال ا ستعادة 

[postgres@localhost data]$ ls -ltrh |tail -7
-rw-r--r-- 1 postgres postgres 4.7K Jul 4 04:13 recovery.done
-rw------- 1 postgres postgres 78 Jul 4 04:14 postmaster.pid
-rw------- 1 postgres postgres 59 Jul 4 04:15 postmaster.opts
drwx------ 2 postgres postgres 4.0K Jul 4 04:15 pg_notify
drwx------ 2 postgres postgres 4.0K Jul 4 04:15 global
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drwx------ 3 postgres postgres 4.0K Jul 4 04:15 pg_xlog
drwx------ 2 postgres postgres 4.0K Jul 4 04:24 pg_stat_tmp

كيف تعال...
تعمل استعادة نقطة في الوقت بهذه الطريقة.

 أو ، تحتاي إلى استعادة دليل البيانات من ملف النسخ ا حتياطي. قاعدة البيانات في هذه المرحلة في حالة غير
 متناسقة شنه تسترد في وقت النسخ ا حتياطي. و  تزال بحاجة إلى حساب أي تغييرات أجريت من قبل المعاملت التي

  فيrestore_commandكانت مستمرة خصلل النسخ ا حتياطي. لهذا، تحتاي إلى تطبيق اشرشيفات. تعيين قيمة 
كيف ينجز ذلك يضمن أن التغييرات المسجلة في أقسام 6الخطوة  …" في مقطع  "WALالمؤرشفة يتم تطبيقها على  

 قاعدة البيانات. بمجرد أن يشغل الخادم، فإنه يعمل في وضع ا سترداد من أجل استعادة كافة البيانات بشكل صحيح.
بعد بضع دقائق، سيتم استعادة قاعدة البيانات بنجاح إلى نقطة التفتيش اشخصيرة التي أرشفت فيها السجلت.

هناك الازيد...
 إذا كان شرط العمل هو استعادة قاعدة البيانات إلى نقطة في وقت سابق، سنحتاي إلى تحديد نقطة التوقف المطلوبة

recovery.في ملف التضبيط  confنقطة التوقف، ويشار إليها أيضا باسم هدف ا ستعادة، ويمكن تحديدها من حيث . 
البيانات والوقت، و اسم نقطة ا ستعادة ، أو عن طريق انهاء معرف معاملة محددة.

recovery.المعلمات التي يمكن التحكم في استعادة نقطة في الوقت في ملف  conf هي recovery_target_timeو  
recovery_target_xid.قد تضبط أي من هذه الخيارات للتحكم في استعادة نقطة في وقت سابق .

استعادة قأواعد البيانأات وكائنات قأاعدة بيانأات محددة
 في هذه الوصفة،سوف نتحدث عن كيفية استعادة قاعدة بيانات واحدة، وجميع قواعد البيانات، وأشياء محددة، مثل

الجداول.
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كيف ينجز ذلك...
 هنا، سوف نتحدث عن ثلثة سيناريوهات: ما يجب اتباعه عندما تحتاي إلى استعادة كافة قواعد البيانات على الخادم أو
 قاعدة بيانات محددة أو جدول محدد فقط. وسوف نغطي هذه السيناريوهات في سلسلة من الخطوات، كما هو موضح

على النحو التالي:

 استعادة كافة قواعد البيانات: في النسخ ا حتياطي المنطقي لكافة قواعد البيانات بوستجريسكل، أنشأنا.١
all.تفريغ منطقي لجميع قواعد البيانات على الخادم. سيستخدم ملف التفريغ،  sqlهنا  ستعادة كافة قواعد  

 البيانات على الخادم ، على افتراض أن ملفات قاعدة البيانات تالفة وقد انهار الخادم. وهذا أمر استعادة كافة
قواعد البيانات هنا:

psql -U postgres -f c:\pgbackup\all.sql

 استعادة قاعدة بيانات واحدة: في النسخ ا حتياطي المنطقي من وصفة قاعدة بيانات بوستجريسكل.٢
dvdrental. وأسمينا تفريغها pg_dumpواحدة،  أنشأنا نسخة احتياطية لها باستخدام أداة  tar.

 على افتراض أنه قد حذفت بالفعل، على النحو التالي:dvdrentalالن، سنقوم باستعادة قاعدة بيانات 

pg_restore --dbname=dvdrental --create --verbose 
/home/abcd/dvdrental.tar

  يقوم بإنشاء قاعدة بيانات فارغة قبل استعادة كافة الكائنات من ملف تفريغpg_restore من اشمر create-الخيار 
.dvdrental tar.

 استعادة جدول واحد: يمكننا أيضا استعادة الكائنات الفردية مثل الجداول. هنا، سنقوم بحذف جدول اسمه.٣
"متجر   " "storeثم استعادة الجدول باستخدام تفريغ منطقي الذي استخدم  ستعادة قاعدة بيانات " 
dvdrental:في الخطوة السابقة 

أو ، حذف جدول المتجر:.١

dvdrental#drop table store cascade;

 في الخطوة التالية، سنقوم باستخراي تعريف الجدول من التفريغ المتاح ثم نقوم بتفريغ الجدول وتعريفه،.٢
فضل عن البيانات التي فيه في ملف جديد:

pg_restore -t store dvdrental.tar > droppedtable.sql
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droppedtable.هنا، الملف sqlيحتوي على تعريفات الجدول، جنبا إلى جنب مع البيانات الضرورية  ستعادة جدول  
المتجر الذي حذف في الخطوة السابقة.

 ستكون الخطوة اشخصيرة هي استخدام الملف الذي أنشئ حديثا والذي يحتوي على تعريف الجدول.٣
:dvdrentalوالبيانات  ستعادة الجدول في قاعدة بيانات 

psql -f droppedtable.sql dvdrental

كيف تعال...
  تمكنك من استعادة قواعد البيانات التي تم ا حتفاظ بنسخة احتياطية لها من قبلpg_restoreاشداة المساعدة 
 pg_dumpor pg_dumpall فهي أداة  ستعادة قواعد بيانات بوستجريسكل من أرشيف أنشيء بواسطة .pg_dump 

في واحدة من تنسيقات النص غير عادي.

  بإصدار اشوامر اللزمة  ستعادة قاعدة البيانات إلى الحالة التي كانت في وقتpg_restoreستقوم اشداة المساعدة 
 أن تكون انتقائية حول ما يتم استعادته.pg_restoreحفظها.  تسمح ملفات اشرشيف لـ 

هناك الازيد...
 –jلتسريع عملية ا ستعادة، من الممكن إجراء عمليات استعادة موازية في بوستجريسكل. يستخدم مفتاح التبديل 

  يقوم باستعادة جدول منفصل في وقت واحد، مماthreadلتحديد عدد خصيوط العمليات المطلوبة للستعادة. كل خصيط 
يؤدي إلى تسريع عملية ا ستعادة.
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في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

التحكم في صيانة قاعدة البيانات التلقائية

منع التجميد التلقائي وفساد الصفحة

منع إخصفاقات التفاف و رقم تعريف المعاملة

تحديث إحصاءات المخطط

 والفهرساتجداول ال مع انتفاخالتعامل

بيانات المراقبة وصفحات الفهرس

إعادة الفهرسة الروتينية

الحفاظ على ملفات السجل

مقدمة
 من المهم القيام بعمليات الصيانة الدورية على فترات منتظمة لقاعدة بيانات بوستجريسكل لتحقيق اشداء اشمثل. يمكن

 لمعاملت قواعد البيانات الثقيلة أن تترك وراءها قدرا كبيرا من البيانات، مما قد يؤدي إلى انخفاض في أداء قاعدة
 البيانات. وبالتالي، يحتاي مدير قاعدة البيانات لتنفيذ عمليات الصيانة من أجل تنظيف قاعدة البيانات وتحسين أداء

 قاعدة البيانات. في هذا الفصل، سنناقش كيفية التعامل مع انتفاخ الجداول والفهارس، وإخصفاقات رقم تعريف المعاملت،
ومهام الصيانة، مثل التنظيف.

التحكم في صيانأة قأاعدة البيانأات التلقائية
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 " ، والتي على الرغم من أنها اخصتيارية، تفعلautovacuum"بوستجريسكل لديه ميزة تعرف باسم التنظيف التلقائي 
  فاشحدث. الوظيفة الخفية لـ التنظيف9.٠افتراضيا في ابصدارات الرئيسية لبوستجريسكل، بدءا من بوستجريسكل 

" و فحص VACUUM"التلقائي هو تنفيذ اشوامر تنظيف  "ANALYZE .وتنفيذ مهام الصيانةهذه "

كيف ينجز ذلك...
 على الرغم من تفعيل التنظيف التلقائي بشكل افتراضي في بوستجريسكل،فقد تحتاي إلى التأكد من التنظيف التلقائي

 يعمل بالفعل. تفعيل خصدمة التنظيف التلقائي يتطلب منك ضبط وتفعيل المعلمات التالية في ملف التضبيط
.postgresql conf:

autovacuum = on
track_counts = on

 وكما يوحي اسمها، فإن معلمة  التنظيف التلقائي تتحكم بما إذا كان يجب على الخادم إطلق خصدمة التنظيف التلقائي
الخفي أم  .

  من جمع ابحصاءات من نشاط قاعدة البيانات. وعادة ما تفّعل هذه المعلمة بشكل افتراضيtrack_countsتمكن معلمة 
 شن معظم التدقيقات التي يؤديها التنظيف التلقائي تتطلب استخدام مجموعة ابحصاءات، وما لم تفعل ميزة جمع

ابحصاءات، فإنه   يمكن استخدام التنظيف التلقائي.

 ابعداد السابق من تفعيل التنظيف التلقائي يحدث على المستوى العام، كما هو معرف في ملف التضبيط
.postgresql conf:ومن الممكن أيضا تفعيل التنظيف التلقائي على مستوى الجدول، على النحو التالي .

ALTER TABLE hrms SET (
autovacuum_enabled = TRUE, toast.autovacuum_enabled = TRUE
);

  كذلك. عادة، توضع قيم البيانات الطويلة في جدول ثانوي يعرفTOASTهنا قمنا بتفعيل التنظيف التلقائي للجداول 
  في مقابله يحتوي على قيم البياناتTOAST. وبالتالي، لكل جدول فعلي، سيكون هناك جدول TOASTباسم جدول 

 المعني كذلك.TOASTالطويلة، وبالتالي سيعرف فهرس 

كيف تعال...
  المؤهلة للكنس. ويقوم بذلك عن طريق التحقق من الجداولة وفي البداية، التنظيف التلقائي يدقق الجداول المرشح

 التي تحتوي على عدد كبير من الصفوف التي تم إدراجها أو تحديثها أو حذفها؛ وهي، الصفوف المجزأة. عندما ينتهي
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 التنظيف التلقائي من التعرف على الجداول المجزأة، يتم تكليف جميع عمال التنظيف التلقائي بمهمة كنس الجداول
المجزأة.

 بعد أن ناقشنا في وقت سابق المهمة التي يؤديها التنظيف التلقائي، دعونا الن نناقش عملية التنظيف التلقائي في حد
 ذاتها. التنظيف التلقائي يتكون أساسا من عمليات متعددة. هناك عملية تنظيف تعمل باستمرار معروفة باسم مطلق

autovacuum التنظيف التلقائي  launcherالذي تتمثل مهمتها في بدء عامل  التنظيف التلقائي لجميع قواعد البيانات ،  
 الموجودة على خصادم بوستجريسكل. سوف يحاول جهاز التشغيل التلقائي تشغيل عامل واحد داخصل كل قاعدة بيانات

 ؛ فإن المشغل سيقوم  بتوزيع العمل وفقاautovacuum_naptimeبعد انقضاء القيمة المحددة، بالثواني، في المعلمة 
 لذلك لكل عامل. وظيفة العامل هي العثور على الجداول المجزأة في قاعدة البيانات الخاصة به وتنفيذ اشوامر التنظيف

و الفحص عند الحاجة تلقائيا.

لمزيد من المعلومات حول التنظيف التلقائي، يرجى زيارة هذا الرابط
: . . 9.3 .http //www postgresql org/docs/ /static/runtime-confg-autovacuum html

هناك الازيد...
 هناك عدد كبير من المعلمات التنظيف التلقائي التي تتحكم في سلوك ميزة التنظيف التلقائي. وسنناقش بعض هذه

المعايير على النحو التالي:

log_autovacuum_min_durationتساعد هذه المعلمة على مراقبة النشاط التلقائي. تحدد هذه المعلمة أن كل : 
 إجراء يتم تنفيذه بواسطة التنظيف التلقائي يتم تسجيله إذا تم تنفيذه على اشقل في الوقت المحدد بالمللي

ثانية في هذه المعلمة.

autovacuum_max_workersتحدد هذه المعلمة الحد اشقصى لعدد العمليات التي يمكن تنفيذها في أي وقت : 
 معين. عملية مطلق  التنظيف التلقائي هو استثناء في هذا؛ وبالتالي، فإنه   يتم احتسابه أو عّده في قائمة عمال

 vacuum max.

autovacuum_vacuum_threshold تحدد هذه المعلمة عدد الصفوف المحدثة والمحذوفة لبدء :VACUUM 

في الجدول المتصل به.

autovacuum_analyze_threshold تحدد هذه المعلمة عدد الصفوف المحدثة والمحذوفة لبدء :ANALYZE 

في الجدول المتصل به.
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autovacuum_vacuum_scale_factorتحدد قيمة هذه المعلمة جزء حجم الجدول الذي يجب إضافته إلى : 
autovacuum_vacuum_threshold عند تحديد ما إذا كان سيتم تشغيل VACUUM..

autovacuum_analyze_scale_factorتحدد قيمة هذه المعلمة جزء حجم الجدول الذي يجب إضافته إلى : 
autovacuum_vacuum_threshold عند تحديد ما إذا كان سيتم تشغيل ANALYZE.

autovacuum_freeze_max_ageتحدد قيمة هذه المعلمة القيمة القصوى التي يمكن أن يحققها حقل الجدول : 
.pg_class relfrozenxid قبل إجراء عملية VACUUM لمنع رقم تعريف المعاملة  (XID.ملفوفة داخصل الجدول ) 

 هذه المعلمة تضع حدا إلى أي مدى سوف يتيح التنظيف التلقائي لك الذهاب قبل أن يبدأ بالتدخصل  ويبدأ عملية
  القديمة في الجداول الخاصة بك مع الصفوف القديمة. إنها ليست فكرة جيدةXIDsتنظيف مكثفة بتجميد كامل 

ابخصراي عدة ألوف مرات ، مما  /أن ترفع قيمة هذه المعلمة إلى أقصى حد  شنه يمكن أن تولد الكثير من ابدخصال
تسبب في مشاكل اشداء، وتجميد التنظيف التلقائي   يمكن إلغاؤه.

autovacuum_vacuum_cost_delayتحدد هذه المعلمة تكلفة قيمة فترة التأخصر التي سيتم استخدامها في : 
عمليات التنظيف .

منع التجميد التلقائي وفساد الصفحة 
  ، نتوقع عادة، وعادة ما نرى أن هناك الكثير من عمليات معالجة البيانات على الجداول. بسبب عملياتOLTPفي بيئة 

 معالجة البيانات المتكررة على الجداول، يمكننا أن نرى الصفوف التي تم حذفها أو التي تجاوزها الزمن بسبب عملية
. ميتةسطورالتحديث؛ ومع ذلك، لم تتم إزالتها فعليا من الجداول الخاصة بها. ويشار إلى هذه الصفوف على أنها 

 ومن الممكن أيضا أن يكون إصدار الصف قد أصبح كبيرا بما فيه الكفاية ليصبح مرشحا لتجميده. ويشار إلى هذه
.المجمدةالسطور الصفوف باسم 

 تتعامل التنظيفات مع كل من الصفوف الميتة، من خصلل استعادة مساحة من الصفوف الميتة، وإصدارات الصف القديمة،
عن طريق تجميدها بحيث تحفظ حتى يأتي وقت حذفها.

كيف ينجز ذلك...
 ، الذي هو رقم تعريف المعاملة، على الصف أكبر من قيمةXIDيحدث التجميد عندما يصبح 

vacuum_freeze__min_ageاشقدم من القيمة الحالية التالية. يتطلب إجراء تدقيق للجدول للتأكد من أن كافة   
  عند إجراء فحصvacuum_freeze_table_age. تتحكم المعلمة FrozenXIDمعرفات المعاملت القديمة تستبدل بـ 
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  إلى صفر تجبر عملية التنظيف أن تعملvacuum_freeze_table_ageعلى الجدول بأكمله. إن تعيين قيمة المعلمة 
 بشكل دائم على مسح كافة الصفحات. إن عملية تدقيق كافة الصفحات كتلة كتلة لكامل قاعدة البيانات أثناء تشغيل
 التنظيف هو أيضا وسيلة فعالة لتأكيد من عدم وجود أعطاب الصفحات. ويمكن الشرو  في ذلك على مستوى قاعدة

البيانات على النحو التالي:

SET vacuum_freeze_table_age = 0;
VACUUM;

ويمكن البدء بذلك على مستوى الجدول كما يلي:

VACUUM demo;

.تنظيفه هو اسم الجدول الذي سيجري demoهنا، 

كيف تعال...
 التنظيف يتناول أداء المهام التالية:

.استعادة أو إعادة استخدام مساحة القرص التي تشغلها الصفوف الميتة 

.إبقاء مجموعة ابحصائيات محدثة، والذي يستخدمها مخطط استعلم بوستجريسكل

الحماية من خصسارة المعاملت القديمة بسبب مشاكل التفاف رقم تعريف المعاملت والذي سيناقش في الوصفة 
التالية .

  لفحص محتويات صفحاتpageinspectإذا لم تكتشف أي أعطاب في الصفحات، فإنه يمكنك حينها أن تستخدم أداة 
 قاعدة بيانات على المستوى المنخفض، وهذا أمر مفيد من منظور التنقيح واكتشاف العلل، ويمكن استخدامها أيضا في

فحص فهرس الصفحات.

ابخصراي ضخمة أثناء التجميد حين بدء تشغيل عملية التنظيف: /هناك حالتان يمكن أن تنتج عمليات ابدخصال

.عندما يكون هناك العديد من الصفوف بنفس رقم تعريف المعاملت خصلل فترة التجميد

.عندما تشتغل عملية تدقيق الجدول، وتواجه عددا كبيرا من السطور التي تحتاي إلى تجميد

منع فشل التفااف رقأم تعأيف المعاملت  
 بت.٣٢ ، يستخدم بوستجريسكل رقم تعريف المعاملت الذي هو بطول MVCCمن أجل 
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 -بت٣٢وليس من الممكن أن يكون رقم تعريف المعاملة أكبر من ذلك شن ذلك سيزيد من حجم كل صف كثيرا. إن قيمة 
  مليارات من المعاملت، وعلى كل حال، يمكنها أن تتعامل مع نطاق معاملت يصل إلى المليارين قبل٤يمكن أن تستوعب 

 العودة إلى الصفر. وعندما يتجاوز هذا النطاق تظهر المعاملت الماضية الن وكأنها من المستقبل. أي أن مخرجاتها تصبح
غير مرئية، حيث يؤدى ذلك إلى كارثة فقدان البيانات، و لن تعمل قاعدة البيانات بطريقة عقلنية بعد ذلك.

( وXID)لتفادى فقدان البيانات القديمة. يجب أن تحمل الصفوف القديمة  رقم تعريف المعاملت 

FrozenXIDتجميد رقم تعريف المعاملت  لبعض الوقت قبل أن تصل إلى حد المليارىن. وبمجرد أن يسند لهذه   ) ( 
  ، ستظهر على أنها من الماضي لجميع المعاملت العادية بغض النظر عن مشاكل ا لتفاف،FrozenXIDالصفوف معرف 

  بإعادةVACUUMستكون هذه الصفوف سيكون جيدة حتى يحين موعد حذفها،  مهما طال الزمن لذلك. يقوم اشمر  
 .XIDتعيين 

كيف ينجز ذلك...
 في الوصفة السابقة رأيت استخدام أمر التنظيف على مستوى قاعدة البيانات وكذلك على الجدول. كبديل عن استخدام

 VACUUM لتنظيف قاعدة البيانات بوستجريسكل. ومثل أمر vacuumdb ، يمكنك أيضا استخدام أداة VACUUMأمر 

  هي مجرد التفاف حولvacuumdb أيضا إحصاءات يستخدمها محسن ا ستعلمات. إن أداة vacuumdbتولد أداة 
 على النحو التالي:hrdb لتنظيف قاعدة بيانات vacuumdb. يمكننا استخدام أداة VACUUMاشمر 

$ vacuumdb hrdb

  في إطار مستعرضpgAdmin لتنظيف قاعدة بيانات. لتنظيف قاعدة بيانات في  pgAdminيمكنك أيضا استخدام أداة 
Object الكائنات browserفي الجزء اشيسر، انقر بزر الفارة اشيمن فوق قاعدة بيانات التي ترغب فيها من قائمة قواعد   

... على النحو المبين في لقطة الشاشة:Maintenanceالبيانات، انقر فوق 
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 ، ثم انقر فوق موافق من أجل تنظيفVACUUMيؤدى هذا إلى فتح مربع حوار حيث يمكنك فيه تحديد زر تنظيف 
قاعدة بيانات, كما هو موضح هنا:

تحديث مخطط الحصاءاات
 من أجل إنشاء خصطة جيدة للستعلمات، يعتمد مخطط ا ستعلم بوستجريسكل على المعلومات ابحصائية المتاحة

 حول محتويات الجداول. ولذلك، من الضروري ضمان أن تكون ابحصاءات دقيقة ومحدثة. إذا كانت ابحصاءات قديمة،
فإنه سوف يؤدي إلى وضع خصطة سيئة للستعلمات، اشمر الذي سيؤدي إلى مزيد من تدهور أداء قاعدة البيانات.
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كيف ينجز ذلك...
هناك طريقتان يمكن بها جمع ابحصاءات:

  بنشاء إحصاءات على الجداول.ANALYZEيمكنك تشغيل أمر •

   كخطوة اخصتيارية أثناء استخدام التنظيف. إذا فعل التنظيف التلقائي، فإنهANALYZEيمكن استدعاء أمر •
  عندما تتغير محتويات الجدول بشكل كبير. ANALYZEسيشغل تلقائيا استدعاء أمر 

  قد غطيناها في الوصفتين السابقتين، لذا الن نركز على أمرVACUUMإن تفاصيل التنظيف التلقائي الخفي و أمر 
ANALYZE:هنا 

ANALYZE demo;

  و تخزين النتائج فيdemo  لتوليد ابحصاءات حول الجدول المسمى ANALYZEفي الحالة السابقة, استخدمنا أمر 
  .pg_statisticجدول كتالوي النظام 

جمع ابحصاءات هو أمر في غاية الدقة ويمكن حتى أن يحدث ذلك على مستوى العمود.

 كيف تعال...
  بعض أكثر القيم شيوعا في كل عمود جنبا إلى جنب مع رسمANALYZEتتضمن ابحصائيات التي تجمع بواسطة اشمر 

بياني يوضح توزيع البيانات التقريبي في كل عمود. 

  عينة عشوائية من محتويات الجدول. الفائدة منANALYZEبالنسبة للجداول الكبيرة، وبد  من فحص كل صف، يأخصذ 
 استخدام هذا النهج هو أنه باستخدام طريقة أخصذ العينات العشوائية، حتى الجداول الكبيرة يمكن فحصها في فترة

قصيرة من الزمن.

  عن طريق ضبط قيمة معلمة الضبطANALYZEيمكن التحكم في كمية ابحصاءات التي جمعت بواسطة 
default_statistics_target .

  قفل للقراءة فقط على الجدول الهدف. وبهذه الطريقة، يمكن تشغيله بالتوازي مع أي نشاط آخصرANALYZEيكتسب اشمر 
على الجدول المستهدف.

  ▲ | 100



مهام الصيانة الروتينية-4  

 والفهارس bloatingالتعامل مع جداول 
 من الشائع العثور على قاعدة بيانات حيث أوقفت عملية التنظيف إما لجدول أو لقاعدة البيانات بأكملها. السبب في

ابخصراي في القرص. وهذا قد يساعد مؤقتا، ولكن على المدى  /إيقاف التنظيف هو أن التنظيف يخلق الكثير من ابدخصال
 الطويل، فمن غير المستحسن أن تقوم بإيقاف التنظيف أو التخلي عن ذلك. من ناحية أخصرى، إذا كانت عملية التنظيف

ابخصراي. /تعمل بشكل متكرر، يمكن أن يكون أداء النظام بطيئا شن التنظيف يخلق الكثير من حركة مرور عمليات ابدخصال

 إذا أبقيت قاعدة البيانات دون تنظيف أو إذا كانت البيانات سيئة التنظيم، قد تواجه انتفاخ الجداول والفهارس. المشكلة
 مع الجداول المنتفخة والفهارس هي أنها تشغل مساحة تخزين أكبر مما هو مطلوب، والذي غالبا ما يسبب مشاكل اشداء

 عندما تستخدم هذه البيانات من قبل ا ستعلمات. في هذه الوصفة، سنتعلم كيفية الكشف عن انتفاخ الجداول
 والفهارس وما أفضل وقت لتشغيل اشمر تنظيف. إذ أنه كلما  كان هناك الكثير من الصفوف الميتة في الجدول، فإن نسبة

ا نتفاخ تكون أعلى.

كيف ينجز ذلك...
هنا سنتعلم متى يصبح الجدول منتفخا وكيفية التعامل معه:

 و التي تستخدم  كتشاف الجدول المنتفخ على النحو التالي:pgstattuple- أو ، نقوم بتنشيط وحدة ١

hrdb=# create schema stats;
hrdb=# create extension pgstattuple with schema stats;

- ثانيا سنقوم بتشكيل جدول و نضيف فيه بعض الصفوف:٢

hrdb=# CREATE TABLE num_test AS SELECT * 
FROM generate_series(1, 10000);

pgstattuple المزودة من طرف إضافة pgstattuple- الن، سنقوم باستخدام وظيفة ٣

 :num_testلفحص إحصائيات على مستوى الصفوف لـ 

hrdb=# SELECT * FROM stats.pgstattuple('num_test');
-[ RECORD 1 ]------+-------
table_len  | 368640
tuple_count  | 10000
tuple_len  | 280000
tuple_percent  | 75.95
dead_tuple_count  | 0
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dead_tuple_len  | 0
dead_tuple_percent  | 0
free_space  | 7380
free_percent  | 2

:Num_testعند هذه النقطة،   نرى أي من الصفوف الميتة، إذن سنقوم بحذف بعض البيانات من جدول-٤

hrdb=# DELETE FROM num_test WHERE generate_series % 2 = 0;

 :Num_test في جدول bloat لفحص جدول pgstattupleالن سوف نعيد استخدام  وحدة -5

hrdb=# SELECT * FROM stats.pgstattuple('num_test');
-[ RECORD 1 ]------+-------table_len | 368640
tuple_count       | 5000
tuple_len    | 140000
tuple_percent  | 37.98
dead_tuple_count  | 5000
dead_tuple_len   | 140000
dead_tuple_percent  | 37.98
free_space     | 7380
free_percent    | 2

  بالمائة. لذا سنقوم بتنظيف الجدول من أجل إزالة٣٨في هذا الناتج، يمكنك أن ترى أن نسبة صفوف الميتة حوالى 
:free_percent بالمئة, كما يتضح في عمود ٢انتفاخ الجدول. و حظ أيضا أن نسبة مساحة تخزين المتوفرة حوالى 

hrdb=# VACUUM num_test;

الصف في جدول-6  :num_test-الن وبعد أن ُنّظف الجدول سنقوم بإعادة فحص إحصائيات مستوى

hrdb=# SELECT * FROM stats.pgstattuple('num_test'); 

-[ RECORD 1 ]------+------- 
table_len | 368640
tuple_count | 5000
tuple_len | 140000
tuple_percent | 37.98
dead_tuple_count  | 0
dead_tuple_len  | 0
dead_tuple_percent  | 0
free_space  | 167380
free_percent  | 45.4
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  تساوي صفر بالمائة, مما يعنى أنه   يوجدdead_tuple_percentفي الناتج السابق، يمكنك أن ترى أن قيمة عمود 
  في المائة، مما يدل٤5صفوف ميتة. كما زادت مساحة التخزين, ويمكننا أن نرى الن أن مساحة تخزين متوفرة بحوالي 

  في المئة٢على أن المزيد من مساحة التخزين أصبحت متاحة بعد التنظيف. قبل التنظيف,المساحة الحرة كانت بنسبة 
تقريبا. وهكذا، بعملية التنظيف، نجحنا في إزالة ا نتفاخ الموجود في الجداول.

 والن بعد أن تحدثنا عن الجداول المنتفخة، دعونا ننتقل إلى الفهارس المنتفخة. يساعدنا ا ستعلم التالي في تحديد ما
إذا كان هناك أي فهارس منتفخة شي جدول معين:

hrdb=# SELECT relname, pg_table_size(oid) as index_size,
100-(stats.pgstatindex(relname)).avg_leaf_density AS bloat_ratio
FROM pg_class WHERE relname ~ 'casedemo' AND relkind = 'i';

Relname | index_size | bloat_ratio
---------------------------------------------------+------------+-------------
casedemo_inventory_id_idx  | 507904 | 34.11
casedemo_rental_date_inventory_id_customer_id_idx | 630784 | 26.14
casedemo_pkey  | 376832 | 10.25
(3 rows)

.casedemo لجميع الفهارس التي تنتمي إلى جدول bloat_ratioفي الناتج السابق، يمكنك أن ترى نسبة انتفاخ الفهرس 

 كيف تعال...
  ، و هو التحكم المتزامن للنسخ المتعددة الذي يسمح لك بقراءة البيانات فيMVCCبوستجريسكل لديه ميزة تعرف باسم 

  التي يجري تنفيذها، فنحن غالبا ما نواجه حا تMVCCنفس الوقت الذي يقوم فيه الكُّتاب بالتعديلت. ونظرا لميزة 
   يمكن أن يزيد من حجم الجداول والفهارس شنها تترك وراءها إصدارات الصفوف ميتة. وبالمثل،UPDATEحيث أمر 

  تأخصذ مساحة يجب استرجاعها عن طريق التنظيف. أيضا، بعض أنماطINSERT و ابدراي DELETEعمليات الحذف 
الحذف يمكن أن يسبب في كتل كبيرة من الفهرس تكون مملوءة بمدخصلت فارغة، مما يخلق سيناريو  الفهرس المنتفخ

bloating-indexللتغلب على مشكلة الفهرس المنتفخ ، تحتاي إلى إعادة بناء الفهارس.سيغطى موضو  إعادة بناء . 
الفهارس في وصفة إعادة الفهرسة الروتينية  حقا في هذا الفصل. 

  لجدولpgstattuple من حزمة dead_tuple_percent وdead_tuple_lenandوبالتالي، من المهم فحص اشعمدة 
 معين، وإذا كان كل من هذه اشعمدة لها قيم عالية، فمن اشفضل أن تنظف هذه الجداول في وقت يكون نشاط المعاملت

على قاعدة البيانات منخفضا حتى   تؤثر على أداء قاعدة البيانات.
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 هناك الازيد...
 إذا كنت ترغب في تحديد قيمة ا نتفاخ في الجداول والفهارس الخاصة بك، يمكنك استخدام ا ستعلم التالي. يستند

 المتاح في check_postgresطلب البحث هذا إلى النص البرمجي 

: .http //bucardo org/wiki/Check_postgres:

SELECT
  current_database(), schemaname, tablename, /*reltuples::bigint, 
relpages::bigint, otta,*/
  ROUND(CASE WHEN otta=0 THEN 0.0 ELSE sml.relpages/otta::numeric END,1) AS 
tbloat,
  CASE WHEN relpages < otta THEN 0 ELSE bs*(sml.relpages-otta)::bigint END AS 
wastedbytes,
  iname, /*ituples::bigint, ipages::bigint, iotta,*/
  ROUND(CASE WHEN iotta=0 OR ipages=0 THEN 0.0 ELSE ipages/iotta::numeric 
END,1) AS ibloat,
  CASE WHEN ipages < iotta THEN 0 ELSE bs*(ipages-iotta) END AS wastedibytes
FROM (
  SELECT
    schemaname, tablename, cc.reltuples, cc.relpages, bs,
    CEIL((cc.reltuples*((datahdr+ma-
      (CASE WHEN datahdr%ma=0 THEN ma ELSE datahdr%ma END))+nullhdr2+4))/(bs-
20::float)) AS otta,
    COALESCE(c2.relname,’?’) AS iname, COALESCE(c2.reltuples,0) AS ituples, 
COALESCE(c2.relpages,0) AS ipages,
    COALESCE(CEIL((c2.reltuples*(datahdr-12))/(bs-20::float)),0) AS iotta -- 
very rough approximation, assumes all cols
  FROM (
    SELECT
      ma,bs,schemaname,tablename,
      (datawidth+(hdr+ma-(case when hdr%ma=0 THEN ma ELSE hdr%ma 
END)))::numeric AS datahdr,
      (maxfracsum*(nullhdr+ma-(case when nullhdr%ma=0 THEN ma ELSE nullhdr%ma 
END))) AS nullhdr2
    FROM (
      SELECT
        schemaname, tablename, hdr, ma, bs,
        SUM((1-null_frac)*avg_width) AS datawidth,
        MAX(null_frac) AS maxfracsum,
        hdr+(
          SELECT 1+count(*)/8
          FROM pg_stats s2
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          WHERE null_frac<>0 AND s2.schemaname = s.schemaname AND s2.tablename 
= s.tablename
        ) AS nullhdr
      FROM pg_stats s, (
        SELECT
          (SELECT current_setting(‘block_size’)::numeric) AS bs,
          CASE WHEN substring(v,12,3) IN (‘8.0’,’8.1’,’8.2’) THEN 27 ELSE 23 
END AS hdr,
          CASE WHEN v ~ ‘mingw32’ THEN 8 ELSE 4 END AS ma
        FROM (SELECT version() AS v) AS foo
      ) AS constants
      GROUP BY 1,2,3,4,5
    ) AS foo
  ) AS rs
  JOIN pg_class cc ON cc.relname = rs.tablename
  JOIN pg_namespace nn ON cc.relnamespace = nn.oid AND nn.nspname = 
rs.schemaname AND nn.nspname <> ‘information_schema’
  LEFT JOIN pg_index i ON indrelid = cc.oid
  LEFT JOIN pg_class c2 ON c2.oid = i.indexrelid
) AS sml
ORDER BY wastedbytes DESC;

بيانأات المأاقأبة وصفحات الفهأس 
 في الوصفات السابقة، رأيت أن التحديثات المتكررة للبيانات تؤدي إلى ظهور صفوف ميتة عبر كل من الجداول

 والفهارس. هذه الصفوف الميتة تستهلك مساحة التخزين. وبالتالي، فمن المهم مراقبة الجداول والفهارس من أجل
 موجودة في هذه الكائنات.bloatتحديد كمية ا نتفاخ 

 وبصرف النظر عن ا نتفاخ ، هناك جوانب أخصرى من الجدول والفهرس التي تحتاي إلى مراقبة.على سبيل المثال، إذا كان
هناك أي فهارس غير مستخدمة، فينبغي تحديدها وإزالتها. وبالتالي، تحتاي إلى مراقبة الفهارس غير المستخدمة أيضا.

كيف ينجز ذلك...
 م.ق.ب يتطلب عادة بعض المعلومات ابحصائية حول الجداول المخزنة في قاعدة بيانات بوستجريسكل على النحو

التالي:

 معلومات عن العدد ابجمالي للصفوف في الجدول و طول الجدول

.معلومات عن عدد الصفوف الميتة ونسبة الصف الميت في الجدول المعني
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معلومات عن مقدار ونسبة المساحة المتوفرة في الجدول

. المعلومات المتعلقة بعدد التحديثات، وعمليات ابدراي والحذف في الجدول

 معلومات عن آخصر مرة نظفت فيها الجدول، يدويا أو عبر التنظيف التلقائيautovacuumو عن آخصر مرة  
فحصت فيها الجدول لجمع ابحصائيات.

  الذي يوفر إحصائيات على مستوىpgstattupleالمعلومات ابحصائية السابقة التي يمكن الحصول عليها من وحدة 
 التي تبين ابحصاءات عن مرات الوصول إلى جدول محددة.pg_stat_all_tablesالصف في الجدول المعطى و 

  يمكنك رؤية عدد الصفوف، و طول الصف، وعدد الصفوف الميتة، ونسبةpgstattupleفي الناتج التالي من وحدة 
المساحة الحرة المتاحة ومقدارها:

hrdb=# SELECT * FROM stats.pgstattuple('casedemo');
-[ RECORD 1 ]------+--------
table_len | 1228800
tuple_count | 16044
tuple_len | 1152240
tuple_percent | 93.77
dead_tuple_count | 0
dead_tuple_len | 0
dead_tuple_percent | 0
free_space | 8184
free_percent | 0.67

  لسحب بعض التفاصيل المثيرة للهتمام، مثل عدد الصفوف التيpg_stat_all_tablesيمكنك أيضا استخدام الجدول 
 حدثت وحذفت وأدرجت بابضافة إلى الطابع الزمني لخصر مرة اكتمل فيها التنظيف التلقائي لهذا الجدول ، والطابع

الزمني لخصر مرة حلل الجدول تلقائيا ، وما إلى ذلك:

hrdb=# SELECT schemaname,relname,n_tup_ins,n_tup_upd,n_tup_del,
n_live_tup,n_dead_tup,last_autovacuum,last_analyze 
from pg_stat_all_tables where relname='casedemo';
-[ RECORD 1 ]---+------------------------------
schemaname | public
relname | casedemo
n_tup_ins | 16044
n_tup_upd | 0
n_tup_del | 0
n_live_tup | 16044
n_dead_tup | 0
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last_autovacuum |
last_analyze | 2014-07-13 20:21:11.636+05:30

وتشمل المعلومات ابحصائية المتعلقة بالفهارس كما يلي:

.معلومات عن اشماكن التي تشغلها الفهارس وما إذا كانت هناك أية فهارس منتفخة

 .معلومات حول عدد المرات التي استخدم فيها الفهرس من قبل مخطط ا ستعلم

 .معلومات حول عدد الصفوف التي يقرأها الفهرس

 .معلومات حول عدد الصفوف التي جلبت بواسطة الفهرس

المعلومات المتعلقة بتجزئة الورقة في الفهرس. تحدث تجزئة الورقة عندما تحذف الصفوف، وبالتالي إنشاء كتل 
 -فارغة جزئيا أو كليا تماما في الشجرة الثنائية للفهرس. بسبب حذف الصف، فصفحات مستوى ورقة الفهرس لها

 مساحة حرة. ونتيجة لذلك، يستخدم الفهرس المزيد من صفحات البيانات لتخزين البيانات على القرص وفي
 الذاكرة، مما يؤثر على أداء عمليات التدقيق حتى عندما تخزن صفحات البيانات مؤقتا بسبب صفحات إضافية

تحتاي إلى معالجة. 

 . يمكنك استخدام هذينpg_index و pg_stat_user_indexesيمكن استرجا  إحصائيات حول الفهارس من الجداول 
الجدولين للعثور على الفهارس غير المستخدمة: 

SELECT
    relid::regclass AS table, 
    indexrelid::regclass AS index, 
    pg_size_pretty(pg_relation_size(indexrelid::regclass)) AS index_size, 
    idx_tup_read, 
    idx_tup_fetch, 
    idx_scan
FROM pg_stat_user_indexes 
  JOIN pg_index USING (indexrelid) 
 WHERE idx_scan = 0 
AND indisunique IS FALSE;

 إلى استخدام الفهرس: idx_scan و idx_tup_fetch و idx_tup_readفي ناتج ا ستعلم السابق، تشير اشعمدة 

idx_tup_read يشير هذا العمود إلى عدد الصفوف التي قرئت باستخدام الفهرس :

idx_tup_fetch يشير هذا العمود إلى عدد الصفوف التي جلبت باستخدام الفهرس :

idx_scan.يشير هذا العمود إلى عدد مرات استخدام الفهرس بواسطة مخطط ا ستعلم :
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إعادة الفهأسة الأوتينية
 . يمكنREINDEXإعادة الفهرسة في بعض السيناريوهات، فإنه يستحق إعادة بناء الفهارس بشكل دوري باستخدام أمر 

 أن تصبح الفهارس مشكلة في تطبيقات قاعدة البيانات التي تنطوي على نسبة عالية من ابدخصا ت والحذف المتكررة،
 وهذا قد يتسبب في أن تصبح الفهارس منتفخة. إن احتمال حدوث ا نتفاخ ليس إلى أجل غير مسمى. وهذا هو، في
 أسوأ اشحوال سيكون هناك مفتاح واحد لكل صفحة، ولكن قد يكون من المفيد جدولة إعادة النسخ الدورية للفهارس

  ، تسترجع صفحات الفهرس التيREINDEXإعادة الفهرسةالتي لديها أنماط استخدام من هذا القبيل. وبمساعدة اشمر 
أصبحت فارغة تماما بعادة استخدامها.

كيف ينجز ذلك...
يمكن إعادة بناء الفهارس على مستويات مختلفة، على النحو التالي: 

يمكنك إعادة إنشاء الفهرس على مستوى الفهرس الفردي، حيث يمكن إعادة إنشاء فهرس واحد. يمكنك إعادة 
إنشاء فهرس واحد، كما هو موضح هنا: 

REINDEX INDEX customer_pkey;

:يمكنك إعادة إنشاء الفهارس على مستوى الجدول، حيث يعاد بناء كافة الفهارس للجدول المعطى

هنا، في التعليمات البرمجية التالية، نحن نعيد بناء كافة الفهارس لجدول العملء: 

REINDEX TABLE CUSTOMER;

يمكنك إعادة إنشاء الفهارس على مستوى النظام، حيث يمكنك إعادة إنشاء كافة الفهارس على كتالوجات النظام 
: hrdbضمن قاعدة البيانات الحالية. هنا، نحن نعيد بناء كل الفهارس على كتالوي النظام لقاعدة البيانات 

REINDEX SYSTEM hrdb;

 يمكنك إعادة إنشاء الفهارس على مستوى قاعدة البيانات، حيث يمكنك إعادة إنشاء كافة الفهارس ضمن قاعدة•
 في التعليمات البرمجية: hrdbالبيانات الحالية، وهي 

REINDEX DATABASE hrdb;
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 كيف تعال...
  بعادة بناء فهرس باستخدام البيانات المخزنة في جدول الفهرس، وبالتاليREINDEX إعادة الفهرسةيستخدم اشمر 

استبدال النسخة القديمة من الفهرس.

 في الحا ت التالية:إعادة الفهرسةيستخدم 

 عندما يصبح الفهرس معطوبا و  يحتوي على أية بيانات صحيحة. REINDEXيجب استخدام إعادة الفهرسة •
  طريقة للستردادREINDEXيمكن أن تصبح الفهارس معطوبة بسبب أخصطاء البرمجيات أو فشل اشجهزة. يوفر 

تلك الفهارس.

إعادة الفهرسة REINDEXتستخدم عندما يصبح الفهرس منتفخا، عندما يحتوي على العديد من الصفحات  
   تقلل من استهلك الفضاء في الفهرس عن طريق كتابة نسخة جديدة من الفهرس دونإعادة الفهرسةالفارغة. 

صفحات ميتة.

إعادة الفهرسة REINDEXتحتاي إلى استخدامها عندما تغير معلمة التخزين للفهرس وترغب في التأكد من أن  
التغييرات نافذة المفعول.

إعادة الفهرسة REINDEXيقفل عمليات الكتابة على الجدول الرئيسي للفهرس ولكن   يمنع عمليات القراءة على  
 الجدول. كما تكتسب إعادة الفهرسة قفل حصري على فهرس معين يجري معالجته، والتي سوف يتم حظر

حاول استخدام الفهرس..القراءات التي ت

 هناك الازيد...
 إعادة بناء فهرس دون إغلق عمليات الكتابة على الجدول REINDEXهناك خصيار يمكن من خصلله شمر إعادة الفهرسة 

CREATE  الرئيسي للفهرس. لهذا، يمكنك استخدام اشمر إنشاء فهرس متزامن  INDEX CONCURRENTLYوالذي ،  
 سيقوم بإنشاء الفهرس دون اتخاذ أية أقفال تمنع ابدخصا ت المتزامنة والتحديثات والحذف على الجدول. لذلك، بد  من

إعادة بناء الفهرس، يجب عليك تنفيذ الخطوات الثلث التالية: 

 CREATEأو ، أنشئ فهرسا متطابقا مع الفهرس الذي تريد إعادة إنشائه باستخدام إنشاء فهرس متزامن  .١

 INDEX CONCURRENTLY.

بعد ذلك، احذف الفهرس القديم..٢

والخطوة اشخصيرة هي إعادة تسمية الفهرس الجديد بنفس اسم الفهرس القديم..٣
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توضح التعليمات البرمجية التالية الخطوات السابقة: 

CREATE INDEX CONCURRENTLY card_index ON creditcard (cardno);
BEGIN;
DROP INDEX credit_card_idx;
ALTER INDEX card_index RENAME TO credit_card_idx;
COMMIT;

الحفاظ على ملفات السجل
 المعلومات المخزنة في ملفات السجل   تقدر بثمن عند تشخيص أو استكشاف اشخصطاء وإصلح المشاكل. وبمساعدة
 المعلومات المخزنة في ملفات السجل، يمكنك تحديد مصادر المشاكل في قاعدة البيانات اشساسية. ولهذا السبب، من
 المهم الحفاظ على ملفات السجل بد  من التخلص منها. ومع ذلك، تميل المعلومات في ملفات السجل إلى أن تكون

 ضخمة، لذلك من المهم أن تطبق آلية تدوير من أجل الحفاظ على بعض ملفات السجل وتجاهل ملفات السجل التي لم
 تعد مهمة. تحتاي ملفات السجل إلى أن تكون بنظام التدوير بحيث حين تبدأ ملفات سجل جديدة تزال القديمة منها بعد

فترة معقولة من الزمن.

كيف ينجز ذلك...
 هناك آليات مختلفة يمكن من خصللها ا حتفاظ بمعلومات التسجيل وحفظها في ملفات السجل. وتناقش هذه المسائل

على النحو التالي:

 من بين الطرق للتعامل مع هذا هو إرسال إخصرايstderrالخادم إلى نو  من برامج تدوير السجل. بوستجريسكل  
  فيlogging_collectorلديه تدوير سجل مضمنة فيه ، والتي يمكن استخدامها عن طريق تعيين معلمة الضبط 

postgresql.ملف  conf:

logging_collector=true

نهج آخصر هو استخدام برنامج تدوير السجل الخارجي الذي قد تستخدمه مع بعض برامج الخادم اشخصرى. على 
  التي يمكن استخدامها مع بوستجريسكل.rotatelogsسبيل المثال، تتضمن توزيعة أباتشي أداة تعرف باسم  

  من الخادم إلى البرنامج الخارجي المطلوب. إذا كنتstderrويمكن القيام بذلك عن طريق اشنابيب إخصراي 
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  يعاد توجيهها بالفعل إلى ابخصراي، لذلكstderr لبدء خصادم بوستجريسكل، فإن مخرجات pg_ctlتستخدم اشمر 
، كما هو موضح هنا: "|"تحتاي فقط أمر اشنبوب 

pg_ctl start | rotatelogs /var/log/pgsql_log 86400

 النهج الثالث بدارة إخصراي ملف السجل هو إرسال سجل ابخصراي إلىsyslog والسماح لـ syslogيقوم بمهمة  
   في ملفsyslog إلى سجل النظام  log_destinationتدوير الملف. للقيام بذلك، تحتاي إلى تعيين المعلمة 

.postgresql conf.
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يونكس
في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

 CPUمراقبة استخدام وحدة المعالجة المركزية-

مراقبة الترحيل والتبادل-

العثور على أسوأ مستخدم على النظام-

تحميل نظام المراقبة-

 في وحدة المعالجة المركزيةا خصتناقاتتحديد -

/تحديد ا خصتناقات في إدخصال  إخصراي القرص-

أداء نظام المراقبة-

فحص تحميل سجل وحدة المعالجة المركزية-

فحص تحميل سجل الذاكرة-

مراقبة استخدام مساحة القرص-

مراقبة حالة الشبكة-

مقدمة
 من أجل أن نتمكن من حل مشاكل اشداء، يجب أن نكون قادرين على استخدام أدوات نظام التشغيل بشكل فعال. كما

 ينبغي أن نكون قادرين على استخدام أدوات وأوامر نظام التشغيل الصحيحة لتحديد مشاكل اشداء التي قد تكون بسبب
 /مشاكل وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة أوفي إدخصال  إخصراي القرص. وقد تتداخصل مهام مدير قاعدة البيانات في

 كثير من اشحيان مع بعض وظائف إدارة النظام ذات الصلة، ومن المهم أن يكون مدير قاعدة البيانات ذا قدرة فعالة في
 استخدام اشدوات ذات الصلة في نظام التشغيل من أجل التحديد الدقيق لمكان المشكلة على الخادم. في هذا الفصل،
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 /سنناقش مختلف أدوات نظام تشغيل يونكس  لينكس التي يمكن أن تساعد مدير قاعدة البيانات في تحليل اشداء
وقضايا استكشاف اشخصطاء وإصلحها.

CPUمأاقأبة استخدام وحدة المعالجة المأكزية 

 لمراقبة استخدام وحدة المعالجة المركزية على النظام.sarفي هذه الوصفة، سنقوم باستعمال اشمر 

السستعداد للعال
Oracle نفذت اشوامر المستخدمة في هذه الوصفة على جهاز أوراكل سو ريس  Solarisوبالتالي، قد يختلف ناتج . 

الخري على باخصتلف أنظمة يونكس و لينكس.

…كيف ينجز ذلك

- لمراقبة استخدام وحدة المعالجة المركزية:U مع المفتاح sarيمكننا استخدام اشمر

bash-3.2$ sar -u 10 8
SunOS usstlz-pinfsi09 5.10 Generic_150400-04 sun4u    08/06/2014

23:32:17    %usr    %sys    %wio   %idle
23:32:27      80      14       3      3
23:32:37      70      14      12      4
23:32:47      72      13      21      4
23:32:57      76      14       6      3
23:33:07      73      10      13      4
23:33:17      71       8      17      4
23:33:27      67       9      20      4
23:33:37      69      10      17      4

Average       73      11      13      4

 ، وهي تعرض عدد الثواني بين قراءات١٠-، مررت قيمتان كمدخصلت. القيمة اشولى، وهي uفي اشمر السابق ومع المفتاح 
sar و تشير إلى عدد المرات التي تريد تشغيل ٨، والقيمة الثانية، وهي ،sar.فيها 
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كيف ينجز ذلك...
 sar لمحة سريعة لمدى تعمق أو مدى استخدام وحدة المعالجة المركزية . وتكون قيم تقارير إخصراي  sarيوفر اشمر 

حسب اشعمدة التالية:

usrيشير هذا إلى النسبة المئوية لوحدة المعالجة المركزية التي تعمل في وضع المستخدم :%

sysيشير هذا إلى النسبة المئوية لوحدة المعالجة المركزية التي تعمل في وضع النظام :%

wixيشير هذا إلى النسبة المئوية لوحدة المعالجة المركزية التي تعمل بشكل خصامل، مع وجود عملية في :% 
ابخصراي للكتلة. /انتظار ابدخصال

idle.يشير هذا إلى النسبة المئوية لوحدة المعالجة المركزية الخاملة :%

 في كثير من اشحيان، النسبة المئوية المنخفضة من وقت الخمول تشير إلى ذروة عمل وحدة المعالجة المركزية  أو وحدة
المعالجة المركزية التي تعمل بطاقة ضعيفة.

 في سو ريس بيجاد وظيفة وحدة المعالجة المركزية المجهدة.prf أو اشمر psيمكنك استخدام اشمر 

فيما يلي المؤشرات العامة لمشاكل اشداء:

  إذا رأيت قيمه عالية بشكل غير طبيعي في العمودusrفهذا يعني أن التطبيقات لم تضبط بطريقه صحيحه ،% 
أو أنها تستخدم وحدة المعالجة المركزية على نحو زائد.

  إذا كنت تري قيمه عالية في العمودsysفانه يشير على اشرجح إلى اخصتناق يمكن أن يكون سببه التبادل أو ،% 
الترحيل ويحتاي إلى مزيد من البحث.

مأاقأبة عمليات التأحيل والتبادل
 مع خصيارات لمراقبة عمليات الترحيل والتبادل.vmstat  و sarفي هذه الوصفة، سنقوم باستخدام أوامر

السستعداد للعال
  عندما ينقل جزء منالترحيلمن الضروري مراقبة كمية الترحيل والتبادل التي تحدث على نظام التشغيل. حيث يحدث 

  عند نقلالتبادلعمليات نظام التشغيل من الذاكرة الفعلية إلى القرص أو تقرأ من الذاكرة الفعلية إلى القرص. ويحدث 
 عملية بأكملها إلى القرص من الذاكرة الفعلية أو تقرأ إلى الذاكرة الفعلية من القرص. واستنادا إلى النظام فكل من عمليتي

 الترحيل أو التبادل يمكن أن تحدث بها مشكلة. إذا حدث الترحيل بشكل طبيعي و حظت نوعا من التبادل الثقيل،
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 فيمكن أن تكون المشكلة متعلقة بعدم كفاية الذاكرة، و في بعض اشحيان يمكن أن تكون متعلقة بحالة القرص أيضا. إذا
 كان النظام يميل إلى الترحيل بشكل كبير وليس إلى التبادل، فيمكن أن تكون المشكلة متعلقة إما بوحدة المعالجة

المركزية أو بالذاكرة. اشوامر المنفذة في هذا القسم من بيئة أوراكل سو ريس.

…كيف ينجز ذلك

  مع الخيارات على النحو التالي لمراقبة عمليات الترحيل وتبادل البيانات:vmstat  و sarيمكننا استخدام أوامر 

- لمراقبة التبادل وعمليات الترحيل، على النحو التالي:S مع المفتاح vmstatيمكن استخدام اشمر .١

bash$ vmstat S–

 kthr      memory               page            disk          faults      cpu
 r b w   swap      free      si so   pi  po  fr de sr s0 s2 s3 s4   in     sy      cs     us   sy   id

 6 14 0  453537392 170151696 0  0   2444 186 183 0 0  1  1  1  1 77696  687853  72596  13   4    83

 والتبادل الخارجية على التوالي.الداخصلية عمليات التبادل so و siفي اشوامر المذكورة أعله ، تمثل اشعمدة 

 عمليات الترحيل الداخصلي والترحيل الخارجي على التوالي.po و piوبالمثل ، يمثل 

 يوفر تحليل أكثر تعمقا لعمليات الترحيل والتبادل عند استخدامه مع الخيارات.sarومع ذلك، فاشمر 

 للبلا عن عمليات ترحيل الصفحات، كما يلي:p- مع التبديلsarيمكننا أيضا استخدام اشمر .٢

bash-3.2$  sar -p 5 4

SunOS usmtnz-sinfsi17 5.10 Generic_150400-04 sun4u    08/08/2014

05:45:18  atch/s  pgin/s ppgin/s  pflt/s  vflt/s slock/s
05:45:23 4391.18    0.80    2.20 12019.44 30956.92    0.60
05:45:28 2172.26    1.80    2.40 5417.76 15499.80    0.20
05:45:33 2765.60    0.20    0.20 9893.20 20556.60    0.00
05:45:38 2194.80    2.00    2.00 7494.80 19018.60    0.00

Average  2879.85    1.20    1.70 8703.00 21500.25    0.20

تعرض المخرجات السابقة اشعمدة التالية:

atch/sهذه هي أخصطاء الصفحة المسجلة كل في ثانية التي تتكون عن طريق استعادة صفحة موجودة حاليا : 
في الذاكرة.
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pgin/s.عدد المرات المسجلة في كل ثانية التي يستقبل فيها نظام الملفات الصفحة في الطلبات :

ppgin/s.هذه الصفحات مقسمة إلى صفحات المسجلة في الثانية :

pft/s.هذه هي نسبة أخصطاء الصفحات من أخصطاء الحماية :

vft/sوهذا هو الرقم الذي يعالج أخصطاء صفحه الترجمة المسجلة في كل ثانية. يحدث هذا عند عملية إدخصال : 
جدول غير موجود من أجل عنوان ظاهري معين.

slock/sهذه هي اشخصطاء المسجلة في كل ثانية والتي تسببها طلبات قفل البرمجيات التي تتطلب : 
ابخصراي المادي. /ابدخصال

 - للبلا عن أنشطة التبادل وتحديد ما إذا كان هناك أي مشاكلw مع المفتاح sarوبالمثل، يمكننا استخدام اشمر .٣
متعلقة بالتبادل:

bash-3.2$ sar -w 5 4

SunOS usmtnz-sinfsi17 5.10 Generic_150400-04 sun4u    08/08/2014

06:20:55 swpin/s bswin/s swpot/s bswot/s pswch/s
06:21:00    0.00     0.0    0.00     0.0   53143
06:21:05    0.00     0.0    0.00     0.0   60949
06:21:10    0.00     0.0    0.00     0.0   55149
06:21:15    0.00     0.0    0.00     0.0   64075

Average     0.00     0.0    0.00     0.0   58349

ويعطي ابخصراي المذكور أعله اشعمدة التالية:

•swpin/s.يشير هذا إلى عدد العمليات خصفيفة الوزن التي تتم في الذاكرة في كل ثانية :

•bswin/s.يشير هذا إلى عدد الكتل التي نقلت لوحدات التبديل ابضافية في كل الثانية :

•swpot/s.يشير هذا التقرير إلى متوسط عدد العمليات التي تتبادل خصاري الذاكرة في كل ثانية :

•bswot/sيقوم هذا التقرير بإبلا عدد الكتل التي تنقل لمبادلتها في الثانية الواحدة :

•pswch/s.يشير هذا إلى عدد محو ت خصيوط النواة في كل ثانية :
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كيف تعال...
vmstat  من إخصراي so وsiإذا كانت اشعمدة  -S ،هذا يعتبر بمثابة علمة على احتمال مشكلة فيف  لها قيم غير معدومة 

 sarاشداء المتعلق بعملية التبادل. كما يجب إجراء مزيد من الدراسات باستخدام التحليل اشكثر تفصيل الذي يوفره اشمر 

- على التوالي.w- و pبمفاتيح 

 هو البحث عن عدد كبير من أخصطاء الصفحة من أي نو  كانت. وهذا من شأنه النقطة الرئيسية بالنسبة إلى الترحيل، فإن
 أن يشير إلى درجة عالية من الترحيل. ومصدر القلق هنا ليس الترحيل وإنما التبادل شنه كلما زاد الترحيل زاد التبادل.

sar  من إخصراي اشمر  slock/s و vft/s و pft/s و atch/sيمكننا أن ننظر إلى القيم في اشعمدة  -pلمراجعة عدد أخصطاء  
 الصفحة مهما كان نوعها، ومشاهدة إحصائيات الترحيل لمراقبة ما إذا كان نشاط الترحيل ثابتا أو يزداد أثناء فتره زمنيه

معينه. 

sar لخري اشمر  -w فإن العمود الرئيسي للمراقبة هو العمود ، swpot/s.

 يشير هذا العمود إلى متوسط عدد العمليات التي تتبادل خصاري من الذاكرة في الثانية الواحدة. إذا كانت القيمة في هذا
، فإنه مؤشر على نقص الذاكرة، ولتصحيح هذا سيكون عليك زيادة الذاكرة.١العمود أكبر من 

العثور على أسوأ مستخدم على النظام
  للعثور على أسوأ مستخدم على النظام في اشداء في نقطة معينة منtopفي هذه الوصفة، سنقوم باستخدام اشمر 

الزمن.

السستعداد للعال
  هو أداة تستند إلى لينكس التي تعمل أيضا على اشنظمة المستندة إلى يونيكس. وقد نفذت اشوامر في هذاtopاشمر 

 لينكس.CentOSالقسم على جهاز 

…كيف ينجز ذلك

 كما يلي:topيظهر استخدام اشمر 
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bash-3.2$top

Cpu states: 0.0% idle, 82.0% user, 18.7% kernel, 0.8% wait, 0.5% swap
Memory: 795M real, 12M free, 318M swap, 1586M free swap
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
23624 postgres -25 2 208M 4980K cpu 1:20 22.47% 94.43% postgres
15811 root -15 4 2372K 716K sleep 22:19 0.61% 3.81% java
20435 admin 33 0 207M 2340K sleep 2:47 0.23% 1.14% postgres
20440 admin 33 0 93M 2300K sleep 2:28 0.23% 1.14% postgres
23698 root 33 0 2052K 1584K cpu 0:00 0.23% 0.95% top
23621 admin 27 2 5080K 3420K sleep 0:17 1.59% 0.38% postgres
23544 root 27 2 2288K 1500K sleep 0:01 0.06% 0.38% br2.1.adm
15855 root 21 4 6160K 2416K sleep 2:05 0.04% 0.19% proctool
897 root 34 0 8140K 1620K sleep 55:46 0.00% 0.00% Xsun
20855 admin -9 2 7856K 2748K sleep 7:14 0.67% 0.00% PSRUN
208534 admin -8 2 208M 4664K sleep 4:21 0.52% 0.00% postgres
755 admin 23 0 3844K 1756K sleep 2:56 0.00% 0.00% postgres
2788 root 28 0 1512K 736K sleep 1:03 0.00% 0.00% lpNet
18598 root 14 10 2232K 1136K sleep 0:56 0.00% 0.00% xlock
1 root 33 0 412K 100K sleep 0:55 0.00% 0.00% ini

 يعطي السطران اشو ن في ابخصراي السابق معلومات النظام العامة، في حين ترتب بقية الصفوف بناء  على استخدام
وحدة المعالجة المركزية الحالية.

كيف تعال...
 (. وهو يعرض قائمة من المهام المجهدة لوحدةcpu) إحصائيات حول نشاط وحدة المعالجة المركزية topيوفر اشمر 

المعالجة المركزية على النظام ويوفر أيضا واجهة لمعالجة العمليات.

.٢٣6٢٤  ومعرفه بـ postgresفي ابخصراي السابق، يمكننا أن نرى أن المستخدم اشعلى هو 

  ٪ ، والتي تعتبر مرتفعة جدا وتحتاي إلى9٤.٤٣يمكننا أن نرى استهلك وحدة المعالجة المركزية لهذا المستخدم وهي 
تحقيق ، أو أن عملية نظام التشغيل المقابلة تحتاي إلى إيقاف إذا كانت تسبب مشاكل في اشداء على النظام.

مأاقأبة حمل النظام 
 لمراقبة حمل النظام الشامل.uptimeفي هذه الوصفة ، سنقوم باستخدام اشمر 
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…كيف ينجز ذلك

 المعلومات التالية:uptimeيعطينا اشمر 

وقت النظام الحالي

.طول المدة التي ظل فيها النظام عامل

.عدد المستخدمين المسجلين حاليا في النظام

 دقيقة.١5 ، و 5 ، ١متوسط حمل النظام في فترات ماضية 

 كما يلي:uptimeيمكن استخدام اشمر 

bash-3.2$ uptime
11:44pm  up 20 day(s), 20 hr(s),  10 users,  load average: 27.80, 30.46, 33.77

بتوقيت غرينيتش وأن النظام كان في حالة تشغيل١١:٤٤في ابخصراي السابق، يمكننا أن نرى أن وقت النظام الحالي هو   ) ( 
 ساعة الماضية دون الحاجة إلى إعادة التشغيل.٢٠ يوما و ٢٠لمدة 

 ويخبرنا ابخصراي أيضا أن هناك عشرة مستخدمين مسجلين في نفس الوقت في النظام. وأخصيرا، نحصل على متوسط
.٣٣.٧٧ و ٣٠.٤6 و ٢٧.٨٠ دقيقة  على التوالي ١5 و 5و ١الحمل خصلل 

كيف تعال...
  هو إلقاء نظرة سريعة على حمل وحدة المعالجة المركزية الحالية على النظام.uptimeالغرض اشساسي من تشغيل اشمر 

 وهذا يوفر نظرة خصاطفة على أداء النظام الحالي. ويشير تحميل النظام إلى متوسط عدد أو العمليات التي تكون إما في
 . تدخصل العملية في حالة التشغيل عندما تبدأ في استخدام موارد وحدة المعالجة المركزية أو فيrunnableحالة تشغيل 

  عندما يمضي الكثير من الوقت في انتظار عمليةuninterruptableانتظار الحصول عليها. وتدخصل في الحالة المتواصلة 
  دقيقة. و  تصنف متوسطات الحمل١5، و 5، و١/إدخصال  إخصراي. يصنف متوسط حمل على فترات زمنية ثلث، أي فترات 

لعدد وحدات المعالجة المركزية على النظام.

 ١٠٠ إلى فترة زمنية مشغولة بنسبة ١ومن ثم , فبالنسبة إلى نظام بوحدة معالجة مركزية واحدة، يشير متوسط الحمل 
  وحدات معالجة مركزية، فإن متوسط الحمل5في المائة مع وقت عدم خصمول صفري، أما بالنسبة إلى نظام يحتوي على 

 في المئة فقط.٢٠ في المائة وفترة زمنية مزدحمة من ٨٠ يشير إلى وقت خصمول قدره ١
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تحديد اختناقأات وحدة المعالجة المأكزية
 لتحديد اخصتناقات وحدة المعالجة المركزية.mpstatفي هذه الوصفة، سنقوم باستخدام اشمر 

السستعداد للعال
نفذت اشوامر في هذا القسم على خصادم سو ريس.

…كيف ينجز ذلك

 للبلا عن إحصائيات المعالج على شكل جدول.mpstatيتم استخدام اشمر 

 كما يلي:mpstatيظهر استخدام اشمر 

bash-3.2$ mpstat 1 1

CPU minf mjf xcal  intr ithr  csw icsw migr smtx  srw syscl  usr sys  wt idl
  0  672   0 2457   681   12  539   17   57  119    0  4303   18  10   0  73

  1   90   0 1551   368   22  344    6   37  104    0  3775   17   4   0  79

  2   68   0 1026   274   14  217    4   24   83    0  2393   11   3   0  86

  3   50   0  568   218    9  128    3   17   56    0  1319    7   2   0  92

  4   27   0  907   340   12  233    3   22   72    0  2034    9   2   0  88

  5   75   0 1777   426   25  370    5   33  111    0  4820   22   4   0  74

  6   69   0 1395   421   15  337    4   27   96    0  2948   14   3   0  83

  7   29   0  888   394    9  273    3   23   74    0  1873    9   3   0  89

  8   10   0  344   177    9   80    2   13   44    0  1007    5   1   0  94

  9   63   0 1275   288   17  268    4   22   90    0  4337   20   3   0  77

 10   72   0 1875   324   28  330    5   30  110    0  5514   25   4   0  71
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 11   17   0  438   183   10   94    2   17   50    0  1048    5   2   0  
93
 12   10   0  351   175    9   79    2   13   44    0  1047    5   1   0  94

 13   60   0 1207   267   17  245    4   21   87    0  4243   19   3   0  78

 14   72   0 1859   323   29  331    4   30  109    0  5347   24   4   0  72

 15   16   0  434   184   10   94    2   17   50    0  1031    5   2   0  94

 16   20   0  638   197   12  127    2   16   57    0  1810    9   2   0  90

 17   16   0  621   215   12  141    2   16   59    0  2062    9   2   0  89

 18   19   0  785   214   14  151    2   18   63    0  2384   11   2   0  87

 19   66   0 1584   293   24  288    4   26   96    0  5681   25   3   0  71

 20   23   0  826   207   14  142    2   17   64    0  2172   10   2   0  88

 21   14   0  543   190   12  115    2   15   54    0  1896    9   2   0  90

 22   19   0  772   210   14  147    2   18   62    0  2347   11   2   0  88

 23   66   0 1591   294   24  293    4   26   96    0  5398   25   4   0  72

 24   66   0 1820   305   27  311    4   27  100    0  4941   22   4   0  74

 25   20   0  672   210   11  135    2   18   62    0  1783    8   2   0  90

 26   16   0  645   192   12  116    2   15   59    0  2184   10   2   0  89

 27   20   0  821   213   15  152    2   17   62    0  3016   13   2   0  85

 28   66   0 1698   305   28  308    4   27   98    0  5106   23   4   0  74

 29   20   0  641   194   13  121    2   17   59    0  1731    8   2   0  90

 30   17   0  633   190   11  118    2   15   57    0  2164    9   2   0  89

 31   22   0  798   215   15  161    2   17   61    0  3044   13   2   0  85
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 32  637   0 2183   507   21  672   17   61  114    0  4939   20   9   0  
70
 33   98   0 1998   383   24  431    7   39   94    0  4076   19   4   0  77

 34   74   0 1217   273   14  265    4   25   73    0  2589   13   3   0  85

 35   54   0  661   216    9  168    3   18   51    0  1624    8   2   0  90

 36   17   0  925   311  117  144    2   18   49    0  1610    8   2   0  90

 37   69   0 2146   302   23  312    4   28   86    0  4624   22   3   0  75

 38   61   0 1856   910  665  254    3   22   71    0  2734   13   5   0  82

 39   12   0 1006   848  661  138    2   15   40    0  1099    5   4   0  91

 40    9   0  402   168    9   82    2   12   32    0   986    5   1   0  94

 41   59   0 1490   288   16  285    4   21   73    0  4233   20   3   0  77

 42   70   0 2486   329   26  356    5   29   91    0  5326   25   4   0  71

 43   16   0  541   180   10   99    2   16   39    0  1052    5   1   0  93

 44   10   0  438   169    8   83    2   13   34    0  1051    5   1   0  94

 45   57   0 1436   264   16  257    3   20   69    0  4137   19   3   0  78

كيف تعال...
 ، كل صف من الجدول يمثل نشاط معالج واحد. يعرض الجدول اشول ملخصاmpstatفي ابخصراي السابق من اشمر 

للنشاط منذ وقت ابقل  اشخصير.

  إلى عدد مرات فشلsmtx. . ويشير قياسsmtxالقيمة الهامة من منظور مدير قاعدة البيانات هي القيمة في العمود 
 ( . حيث يقوم موتكس بتأجيل وقت وحدةmutex)وحدة المعالجة المركزية في الحصول على تامين ا ستبعاد المتبادل 

المعالجة المركزية المهمل وتقليص القياس متعدد المعالجات.

  ، فإن هذا عبارة عن عرض ومؤشر لحدوث٢٠٠ أكبر من smtxوالقاعدة العامه للتصفح هي أنه إذا كانت القيمة في العمود 
مشاكل اخصتناق في وحدة المعالجة المركزية ، والتي تحتاي إلى التحقيق فيها.
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إخأاج القأص /تحديد الختناقأات في إدخال

 لتحديد ا خصتناقات المتعلقة بالقرص.iostat في هذه الوصفة، سنقوم باستخدام أمر 

السستعداد للعال 
نفذت اشوامر في هذا القسم على خصادم سو ريس.

…كيف ينجز ذلك

:iostat. وفيما يلي أهم المفاتيح التي تستخدم جنبا إلى جنب مع iostatتتوفر مفاتيح مختلفة باستخدام أمر 

dيعرض هذا المفتاح عدد الكيلوبايتات التي تنقل في الثانية شقراص محددة، وعدد التحويلت في الثانية :- 
iostat الواحدة، ومتوسط وقت الخدمة بالمللي ثانية. وفيما يلي استخدام اشمر  -d:

bash-3.2$iostat -d 5  5

sd0            sd2         sd3          sd4
Kps tps serv  Kps tps serv Kps tps serv Kps tps serv
1   0    53   57  5  145    19 1   89    0   0  14
140 14   16   0   0   0    785 31  21    0   0  0
8   1    15   0   0   0    814 36  18    0   0  0
11  1    82   0   0   26   818 36  19    0   0  0
0   0    0    1   0   22   856 37  20    0   0  0

Dيقوم رمز التبديل هذا بسرد القراءة في كل ثانية ، والكتابة في كل ثانية ، والنسبة المئوية  ستخدام :- 
القرص:

bash-3.2$ iostat -D 5 5

sd0            sd2         sd3           sd4
rps wps util rps wps util  rps wps util  rps wps util
0    0 0.3    4   0   6.2   1   1   1.8   0   0  0.0
0    0 0.0    0  35  90.6  237  0   97.8  0   0  0.0
0    0 0.0    0  34  84.7  218  0   98.2  0   0  0.0
0    0 0.0    0  34  88.3  230  0   98.2  0   0  0.0
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0    2 4.4    0  37  91.3  225  0   97.7  0   0  0.0

x:سيقوم رمز التبديل هذا باببلا عن إحصائيات القرص الموسعة لكافة اشقراص :-

bash-3.2$ iostat -x
                  extended device statistics                   
device       r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b 
fd0          0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0 
sd0          0.0    0.0    0.4    0.4  0.0  0.0   49.5   0   0 
sd2          0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0 
sd3          0.0    4.6    0.0  257.6  0.0  0.1   26.4   0   12
sd4         69.3    3.6  996.9  180.5  0.0  7.6  102.4   0  100 
nfs10        0.0    0.0    0.4    0.0  0.0  0.0   24.5   0   0 
nfs14        0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    6.3   0   0 
nfs16        0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    4.9   0   0 

كيف تعال...
  إحصاءات حول عمليات إدخصال وإخصراي القرص بنتاي قياسات ابنتاجية، وا ستخدام، وأطوالiostatيرسل اشمر 

الطوابير، ومعدل المعاملة، ووقت الخدمة.

  يظهر كل شيء منذ إقل  النظام، في حين يظهر كل سطر  حق فقط الفاصل الزمنيiostatالسطر اشول من ابخصراي 
المحدد.

يمكننا أن نرى بوضوح أن محرك اشقراص iostat-dإذا  حظنا الناتج السابق من   3sd… اشمر في قسم كيف ينجز ذلك

، kpsمثقل بشكل كبير. فقيم أعمدة في  اخصتصار لكلمة الكيلو بايت المنقول في الثانية  ) (tpsاخصتصار لكلمة عدد  ( 
، و اخصتصار لكلمة متوسط وقت الخدمة في ميلي ثانية لمحرك اشقراص serv(التحويلت في الثانية  ) (3sdمرتفعة  

  إلى أي محرك3sdباستمرار على مدى الفاصل الزمني المحدد. وهذا يقودنا إلى استنتاي مفاده أن نقل المعلومات من 
إخصراي القرص على أساس ثابت. وهذا من شأنه  /أقراص آخصر قد يكون فكرة جيدة إذا كانت هذه المعلومات تمثل إدخصال

.3sdأن يقلل من العبء على 

iostat أيضا، إذا  حظت خصري اشمر  -D يمكنك استنتاي أن   لديه نشاط قراءة عالي،3sd… في قسم كيف ينجز ذلك
اخصتصار لكلمة نسبة القراءة في الثانية . وبالمثل، يمكننا أنrpsوالتي يشار إليها من قبل القيم العالية في العمود    ) ( 

 wps يحدث فيه نشاط كتابة عالي، والتي يشار إليها من قبل القيم العالية في العمود 2sdنلحظ أن محرك اشقراص 

. كل من محركات اشقراص،  (اخصتصار لكلمة نسبة الكتابة في الثانية (2sd 3 وsdفي ذروة مستوى ا ستخدام، والتي  ، 
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اخصتصار لكلمة ا ستخدام . تعتبر القيم العالية في عمود ا ستخدامutilيمكن أن ينظر إليها من نسبة عالية في العمود   ) ( 
/مؤشرا على مشاكل ابدخصال  ابخصراي، والتي يجب أن يحقق فيها من قبل مسؤول النظام.

iostat وبالمثل، إذا كنا نلقي نظرة على الناتج السابق من اشمر   -xيمكننا أن نصل بسهولة  …  في قسم كيف ينجز ذلك
 ٪، مما يشير إلىb/ يواجه مشاكل ابدخصال  ابخصراي كما رأينا من عمود  4sdإلى استنتاي مفاده أن محرك اشقراص 

 ، ونسبة استخدام القرص هي مئة في المئة، والتي تحتاي إلى اهتمام4Sdالنسبة المئوية من وقت القرص المشغول. لـ 
فوري من مسؤول النظام.

مأاقأبة أداءا النظام
 في كثير من اشحيان، هناك حا ت عندما تشكو تطبيقات المستخدمين من بطئ أداء لقاعدة البيانات، ونتيجة لذلك

 يحتاي مدير قاعدة البيانات إلى تحديد ما إذا كان هناك اخصتناقات في موارد النظام على خصادم بوستجريسكل. تشغيل
 يمكن أن يساعدنا على تحديد الموقع بسرعة وتحديد أي اخصتناقات على الخادم.vmstatاشمر 

السستعداد للعال.
CentOS نفذت اشوامر في هذا القسم على جهاز  Linux.

…كيف ينجز ذلك

 / للبلا عن إحصاءات اشداء في الوقت الحقيقي حول العمليات والذاكرة والترحيل، وإدخصالvmstatيستخدم اشمر 
:vmstatإخصراي القرص واستهلك وحدة المعالجة المركزية. وفيما يلي طريقة استخدام اشمر 

$ vmstat
procs --------memory--------  --swap-- --io-- -system- ---cpu---
r  b  swpd  free  buff cache   si so   bi bo   in cs   us sy id wa
14 0  52340 25272 3068 1662704 0  0    63 76   9  31   15 1  84 0

 في الخري السابقة، يقسم السطر اشول اشعمدة على السطر الثاني إلى ست فئات مختلفة، والتي ستناقش على النحو
التالي:

 الفئة اشولى هي العملية(procs:وتحتوي على اشعمدة التالية )
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orيشير هذا العمود إلى العدد ابجمالي للعمليات التي تنتظر وقت التشغيل :

obهذا العمود يبلغ إجمالي عدد العمليات في الخمول المتواصل :

  الفئة الثانية هي الذاكرةmemory:وتحتوي على اشعمدة التالية 

◦swpdيشير هذا العمود إلى إجمالي مقدار الذاكرة ا فتراضية قيد ا ستخدام :

◦freeيعرض هذا العمود كمية الذاكرة الخاملة المتاحة للستخدام :

◦bufيشير هذا العمود إلى مقدار الذاكرة المستخدمة في المخازن المؤقتة :

◦cacheيشير هذا العمود إلى مقدار الذاكرة المستخدمة كذاكرة تخزين مؤقت للصفحة :

 الفئة الثالثة هي التبادلswap:والتي تحتوي على اشعمدة التالية ،

◦siيعرض هذا العمود كمية الذاكرة التي أبدلت من داخصل القرص :

◦soيشير هذا العمود إلى مقدار الذاكرة التي أبدلت من خصاري القرص :

 الفئة الرابعة هي ابدخصال  ابخصراي( /io:ويحتوي على اشعمدة التالية )

obiيشير هذا العمود إلى الكتل التي تقرأ من داخصل جهاز كتلة :

oboهذا العمود تقارير كتل التي تكتب من الخاري إلى جهاز كتلة :

 والفئة الخامسة هي النظامsystem:الذي يتضمن اشعمدة التالية 

◦ inيعرض هذا العمود عدد ا نقطاعات في الثانية الواحدة :

◦cs.يعرض هذا العمود عدد مفاتيح السياق في الثانية :

 الفئة اشخصيرة هي وحدة المعالجة المركزية(cpu:وتحتوي على اشعمدة التالية )

ousيعرض هذا العمود النسبة المئوية من الوقت الذي تدير فيه وحدة المعالجة المركزية رمز مستوى : 
المستخدم

osyيعرض هذا العمود النسبة المئوية للوقت الذي تدير فيه وحدة المعالجة المركزية رمز مستوى النظام :

oid هذا العمود يقوم بتقارير النسبة المئوية من وقت خصمول وحدة المعالجة المركزية :

owa.يعرض هذا العمود مقدار الوقت المستغرق في انتظار ابدخصال  ابخصراي للنهاء :/

كيف تعال...
.vmstatوفيما يلي القواعد العامة المهمة المستخدمة أثناء تفسير إخصراي اشمر 
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  مرتفعة، فهذا مؤشر على أن نظام التخزين قد يكون مفرطا في التحميل وأنه يجب اتخاذwa- إذا كانت القيمة في عمود 
إجراء لمعالجة هذه المشكلة.

  أكبر من الصفر بانتظام، فهذا مؤشر على أن النظام ليس لديه ما يكفي من طاقة المعالجةb- إذا كانت القيمة في العمود 
لخدمة الوظائف حارية التشغيل حاليا والمجدولة.

   أكبر من الصفر عند مراقبتها لفترة من الزمن، فإنها تعد مؤشرا وأعراضا على وجودsi وso- إذا كانت القيم في اشعمدة 
اخصتناق في الذاكرة.

فحص تحميل سجل وحدة المعالجة المأكزية
  في تركيبة مع مفاتيح متنوعة لتحليل سجل تحميل وحدةsarفي هذه الوصفة، سنقوم بإظهار كيفية استخدام اشمر 

المعالجة المركزية في الوقت سابق.

السستعداد للعال
نفذت اشوامر المستخدمة في هذه الوصفة على حاسوب لينكس أوبونتو.

كيف ينجز ذلك...
  لعرض إحصائيات وحدة المعالجة المركزية. وعند استخدامه بهذه الطريقة، فإن اشمرU-  مع مفتاح sarيستخدم اشمر 

sar.يقوم باببلا عن أنشطة  هذا اليوم 

 f-إذا كنا نتطلع إلى تحليل إحصاءات وحدة المعالجة المركزية منذ بعض الوقت، نحن بحاجة إلى استخدام التبديل 

  للبلا عن ابحصاءات شيام مختلفةsar بالملفات التي يستخدمها f-. يتبع الخيار sar من اشمر U-بالتزامن مع المفتاح 
 ،sadd  وعادة ما يكون لها اصطلح تسمية  var/log/sa/من الشهر. وعادة ما تكون هذه الملفات موجودة في الدليل

.٣١ إلى ٠١ اليوم أو رقمي الشهر و تكون قيمته في نطاق من ddحيث يمثل 

 لعرض إحصاءات وحدة المعالجة المركزية لليوم الثامن من الشهر:sarوفيما يلي استخدام اشمر 

$ sar -u -f /var/log/sa/sa08

03:50:10 PM CPU %user %nice %system  %iowait  %idle
04:00:10 PM all 0.42   0.00    0.24    0.00   96.41
04:10:10 PM all 0.22   0.00    1.96    0.00   95.53
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04:20:10 PM all 0.22   0.00    1.22    0.01   99.55
04:30:10 PM all 0.22   0.00    0.24    2.11   99.54
04:40:10 PM all 0.24   0.00    0.23    0.00   92.54
Average:    all 0.19   0.00    0.19    0.07   99.55

كيف تعال..
 % منخفضة، فإنه بمثابة مؤشر أنه إما ضعف طاقة وحداتidleعموما القواعد المهمة هنا هي أنه إذا كانت قيمة 

 ، فإنه بمثابةiowaitالمعالجة المركزية أو تحميل التطبيق مرتفع. وبالمثل، إذا رأينا القيم غير صفرية في عمود الوقت 
/تذكير بإمكانية اخصتناق نظام ابدخصال  ابخصراي الفرعي.

 % مرتفع، مما يدل بوضوح على أن وحدة المعالجةidle، يمكننا أن نرى أن وقت sarإذا  حظنا الناتج السابق من اشمر 
 %، الذي يخبرنا أنه ليس هناكiowaitالمركزية ربما غير مثقلة، ونحن   نرى العديد من القيم غير الصفرية في العمود 

/الكثير من المنازعات على ابدخصال  ابخصراي  في القرص.

هناك الازيد...
  للبلا عن إحصائيات سجلsar بنشاء ملفات تستخدمها أداة cron، تجدول بعض مهام sysstatعند تثبيت حزمة 

etc/cron./ هذه بإلقاء نظرة على الملف cronالخادم. يمكننا مراقبة وظائف  d/sysstat.

فحص سجل تحميل الذاكأة
في هذه الوصفة،سوف نرى كيفية تحليل تحميل الذاكرة ليوم سابق من الشهر.

السستعداد للعال
 نفذت اشوامر المستخدمة في هذه الوصفة على حاسوب لينكس أوبونتو. قد يختلف أمر ابخصراي في أنظمة التشغيل

اشخصرى القائمة على لينكس و يونكس.

…كيف ينجز ذلك

عندما يتعلق اشمر بتحليل إحصاءات الذاكرة، نحتاي إلى التحقق من إحصاءات الترحيل وإحصاءات التبادل.
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 - من أجلf- للبلا عن إحصاءات الترحيل جنبا إلى جنب مع المفتاح B بالتزامن مع المفتاح sarيمكننا استخدام اشمر 
 sarاببلا عن إحصاءات شيام مختلفة من الشهر. كما هو مذكور في الوصفة السابقة، الملفات التي يستخدمها اشمر 

 dd، حيث تمثل sadd، ويصطلح عليها بـ var/log/sa/للبلا عن إحصائيات شيام مختلفة من الشهر موجودة في الدليل 

.٣١ إلى ٠١ترقيم الشهر، مع قيم تتراوح من 

 كما يلي:sarعلى سبيل المثال، للبلا عن إحصائيات الترحيل لليوم الخامس من الشهر، يمكننا استخدام اشمر 

$ sar -B -f /var/log/sa/sa05

06:10:05 AM pgpgin/s  pgpgout/s  fault/s   majflt/s
06:20:05 AM 0.02       18.17      19.37     0.00
06:30:05 AM 4.49       26.68      76.15     0.05
06:40:05 AM 4512.43   419.24     380.14     0.65
06:50:06 AM 4850.03  1055.79    4364.73     0.51
07:00:06 PM 4172.68  1096.96    6650.51     0.16

 W- بالتزامن مع المفتاح sarوبالمثل، للبلا عن إحصاءات التبادل شيام مختلفة من الشهر، يمكننا استخدام اشمر 

.f-ومفتاح 

 على النحو التالي:sarعلى سبيل المثال، للبلا عن إحصاءات التبادل لليوم الخامس من الشهر، يمكننا استخدام اشمر 

$ sar -W -f /var/log/sa/sa05

06:10:05 AM  pswpin/s pswpout/s
06:20:05 AM   0.00     0.00
06:30:05 AM   0.02     0.00
06:40:05 AM   1.15     1.45
06:50:06 AM   0.94     2.99
07:00:06 PM   0.67     6.95

كيف تعال...
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05sar   في الناتج السابق من اشمر -B -f /var/log/sa/sa صباحا، كان6.٤٠، يمكننا أن نرى بوضوح أنه في حوالي الساعة  
)، صفحات مقسمة من  الخاري إلى القرص pgpgin/s)هناك زيادة كبيرة في الترحيل من القرص  )pgpgout/sوأخصطاء ،) 

(.fault/s)الصفحة في الثانية 

05sar    وبالمثل، عندما يتم اببلا عن إحصاءات التبادل مع اشمر  -W -f /var/log/sa/ saيمكننا أن نرى بوضوح أن ، 
  والعمودpswpin/s صباحا، والتي يمكن أن ينظر إليها من القيم في العمود ٠6.٤٠التبادل بدأت في حوالي الساعة 

pswpout/s إذا رأينا قيم عالية في العمود .pswpin/s الصفحات التي تم تبديلها إلى الذاكرة في الثانية و  ) (pgpgout/s 

، فهذا يعني أن الذاكرة الحالية غير كافية وتحتاي إما إلى أن تزاد أو (الصفحات التي تم تبديلها إلى الخاري في الثانية ( 
يغير حجمها على النحو اشمثل لبعض مكونات التطبيق.

مأاقأبة استخدام مساحة القأص
في هذه الوصفة، سنقوم بإظهار اشوامر التي تستخدم لمراقبة مساحة القرص.

السستعداد للعال
نفذت اشوامر في هذا القسم على خصادم سو ريس.

…كيف ينجز ذلك

  مع مفاتيح مختلفة لمراقبة مساحة القرص. لجعل ابخصراي أكثر وضوحا، ونحن غالبا ماdfيمكننا استخدام اشمر 
:df- مع اشمرhنستخدم المفتاح  

bash-3.2$ df -h

Filesystem                                           size   used  avail capacity  Mounted on
                                                    132G    80G    50G    62%     /

/devices                                             0K     0K     0K      0%     /devices
ctfs                                                 0K     0K     0K      0%    /system/contract

proc                                                 0K     0K     0K     0%     /proc
mnttab                                               0K     0K     0K     0%     /etc/mnttab

swap                                                418G   488K   418G     1%    /etc/svc/volatile
swap                                                418G    38M   418G     1%    /tmp

swap                                                418G   152K   418G     1%    /var/run
/dev/dsk/c20t60000970000192602156533030374242d0s0   236G   240M   234G     1%    /peterdata/cm_new

/dev/dsk/c20t60000970000192602156533032353441d0s0    30G    30M    29G     1%    /peterdata/native
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/dev/dsk/c20t60000970000192602156533033313441d0s0   236G    60G   174G    26%    
/peterdata/db_new

/dev/dsk/c20t60000970000195701036533032454646d0s0    30G   6.9G    22G    24%    /peterdata/native

/dev/dsk/c20t60000970000195701036533032444137d0s0   236G   224G    12G    95%    /peterdata/db

/dev/dsk/c20t60000970000192602156533032333232d0s2   709G   316G   386G    45%    /peterdata/cm

usmtnnas4106-epmnfs.emrsn.org:/peterb1ap_2156   276G   239G    36G    87%    /peterb1ap
usmtnnas4106-epmnfs.emrsn.org:/peterdata_data_2156    98G    53G    45G    54%    /peterdata/data

usmtnnas4106-epmnfs.emrsn.org:/peterdata_uc4appmgr   9.8G   3.6G   6.3G    37%    /peterdata/uc4/

…كيف ينجز ذلك

وصلت إلى قدرةpeterdata/db/إذا  حظنا الناتج السابق، يمكننا أن نرى أن النقطة الربط لـ   ) تقترب من كامل قدرتها 
  غيغابايت  من مساحة القرص الحرة متاحة على الجهاز. هذا مؤشر على أن المسؤول يحتاي إلى إما١٢(٪ وبقي فقط 95

 تنظيف بعض الملفات القديمة من على قرص المربوط لتوفير المزيد من المساحة الحرة، أو تخصيص مساحة إضافية إلى
نقطة الربط المعطاه قبل أن تصل إلى كامل طاقتها.

مأاقأبة حالة الشبكة
في هذه الوصفة، سنقوم بعرض كيفية مراقبة حالة واجهات الشبكة.

السستعداد للعال
نفذت اشوامر المستخدمة في هذه الوصفة على حاسوب سينتوس لينكس.

قد يختلف أمر ابخصراي في أنظمة التشغيل اشخصرى القائمة على لينوكس أو يونيكس.

…كيف ينجز ذلك

 - لعرض حالة واجهات الشبكة التي تم تضبيطها على النظام. في ما يليi مع المفتاح netstatسنقوم باستخدام اشمر 
:netstatلقطة شاشة توضح استخدام اشمر 
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كيف تعال..
netstat في الخري السابق لشمر  -i.يمكننا تحديد عدد الحزم التي يقوم النظام بإرسالها واستقبالها على كل واجهة شبكة ، 

  عدد حزم ابخصراي. إذا ظل عدد حزم ابدخصال ثابتا علىOkpts عدد حزم ابدخصال ويحدد العمود Ipktsيحدد العمود 
 مدى فترة من الزمن، فهذا يعني أن الجهاز   يتلقى حزم الشبكة على ابطلق، وتشير النتيجة إلى فشل من جهة العتاد
 في واجهة الشبكة. وإذا ظل عدد حزم الخري ثابتا على مدى فترة من الزمن ، فقد يعني ذلك احتمال حدوث مشاكل

.ethersبسبب إدخصال عنوان غير صحيح في قاعدة البيانات الخاصة بالمضيف أو قاعدة البيانات 
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والتححيي في مشاكل الداء
في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

فحص الجلسات النشطة-

التعرف على طلبات البحث التي يجريها المستخدمون حاليا-

الحصول على خصطة التنفيذ لبيان معين-

تسجيل البيانات البطيئة-

جمع ابحصاءات-

مراقبة حمل قاعدة البيانات-

العثور على جلسات حظر-

إحصاءات النفاذ إلى الجدول-

إيجاد الفهارس غير المستخدمة-

فرض استعلم  ستخدام الفهرس-

تحديد استخدام القرص-

مقدمة
 تعتبر مراقبة قواعد البيانات وحل مشاكل اشداء إحدى المهام الرئيسية لمسؤول قاعدة البيانات. فضمان قاعدة بيانات
 صحية تمتاز باشداء اشمثل هو ما يوظف مدير قاعدة البيانات شجله. يجب أن تراقب قاعدة البيانات بانتظام بطريقة

استباقية لحل أي مشاكل معروفة قبل أن تصل إلى حالة حرجة وتؤدي إلى اشداء السيئ.
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 استكشاف مشاكل اشداء هي طريقة عمل تعتمد على رد الفعل شنه فقط بعد أن يبلغ عن مشكلة يبدأ مدير قاعدة البيانات
 باستكشاف اشخصطاء وإصلحها. إذا عينت التنبيهات ا ستباقية في الوقت المناسب، يمكن أن يضمن المدير أن قاعدة

البيانات في حالة صحية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في مشاكل اشداء.

  متوفرة في حزمةdvdrental لكل الشفرات في هذا الفصل. عينة dvdrentalلقد استخدمنا عينة قاعدة البيانات  
 متوفرة أيضا في حزمة الشفرات.dvdrentalالشفرات. تفاصيل حول تركيب وعمل قاعدة البيانات 

التحق  من الجلسات النشطة
 في هذه الوصفة، سوف نتعلم كيفية التحقق من وجود جلسات نشطة في قاعدة بيانات.

السستعداد للعال
  للتحقق من وجود جلسات نشطة في قاعدة بيانات. ا ستعلمpg_stat_activityسنقوم با ستعلم عن جدول 

 فما فوق.9.٢المستخدم في هذه الوصفة يعمل في بوستجريسكل ابصدار 

…كيف ينجز ذلك

:hrdb التالي للعثور على الجلسات النشطة في قاعدة البيانات SQLيمكننا استخدام استعلم 

SELECT pid , usename, application_name, client_addr, client_hostname, query, 
state FROM pg_stat_activity
WHERE datname='dvdrental';

كيف تعال..
.hrdbنستخدم ا ستعلم السابق للعثور على كافة اتصا ت العميل التي أجريت على قاعدة البيانات

 للعثور على معلومات حول الجلسات النشطة في قاعدة بياناتpg_stat_activityفيما يلي شرح لشعمدة في الجدول 
hrdb : 

 عمودpidتشير القيمة في هذا العمود إلى معرف العملية للمستخدم المتصل حاليا إلى قاعدة البيانات، وهي : 
 في حالتنا.hrdbقاعدة البيانات 
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 عمودdatname.تشير القيمة في هذا العمود إلى اسم قاعدة البيانات التي يتصل بها المستخدم حاليا :

 عمودapplication_nameتوفر القيمة في هذا العمود اسم التطبيق الذي يستخدمه المستخدم المتصل حاليا  : 
بقاعدة البيانات.

 عمودclient_addr القيمة في هذا العمود تعطي عنوان : IP.الخاص بالمستخدم المتصل حاليا بقاعدة البيانات 

 عمودclient_hostname.تعطي القيمة في هذا العمود اسم المضيف للعميل المتصل :

 عمودquery توفر القيمة الموجودة في هذا العمود النص الكامل  ستعلم :SQL.الذي ينفذه العميل 

  للمستخدم المتصل حاليا. يمكن أن يكون لعمودpid، الذي يشير إلى حالة عمود stateيتضمن الناتج السابق أيضا عمود  
state:القيم المحتملة التالية 

active.تشير هذه القيمة إلى أن جلسة المستخدم تقوم حاليا بتنفيذ ا ستعلم في الخلفية :

idle.تشير هذه القيمة إلى أن الواجهة الخلفية تنتظر أمر جديد للعميل :

  idle in transactionتشير هذه القيمة إلى أن عملية الواجهة الخلفية متضمنة حاليا في معاملة ولكنها   تنفذ : 
استعلم.

  fastpath function call.تشير هذه القيمة إلى أن عملية الواجهة الخلفية تقوم بتنفيذ وظيفة المسار السريع :

disabled يبلغ عن هذه القيمة إذا عطلت قيمة معلمة التضبيط  :track_activitiesللوصلة الخلفية المتصلة  
 حاليا. إذا عطلت قيمة عمود الحالة، فهذا يعني أن ميزة جمع المعلومات   تعمل على اشمر الذي ينفذ حاليا لكل

جلسة.

هناك الازيد...
 ،  يمكنك استخدام ا ستعلم التالي للعثور على جلسات عمل نشطة في9.٢إذا كنت تستخدم إصدار بوستجريسكل قبل 

قاعدة بيانات بوستجريسكل:

SELECT datname , procpid, usename,application_name,client_addr, 
client_hostname,current_query FROM pg_stat_activity;
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التعأاف على طلبات البحث التي يجأيها المستخدمون حاليا
 في هذه الوصفة، سنقوم بعرض ا ستعلمات اشحدث أو التي تنفذ حاليا من قبل المستخدمين في قاعدة بيانات

بوستجريسكل.

السستعداد للعال
 قبل معرفة ا ستعلمات التي يصدرها المستخدمون ضد قاعدة البيانات، أول شيء نحتاي إلى القيام به هو تفعيل معلمة

postgresql.  في ملف التضبيط track_activitiesالتضبيط  conf:كما يلي ،

track_activities = on

بعد تفعيل هذه المعلمة، سنحتاي إلى إعادة تحميل ملف التضبيط للتأكد من أن التغييرات التي أدخصلت سارية المفعول:

pg_ctl -D $PGDATA reload

…كيف ينجز ذلك

يمكننا استخدام ا ستعلم التالي لعرض نص ا ستعلم الذي ينفذ بواسطة المستخدم المتصل حاليا بقاعدة البيانات:

SELECT datname, pid, usename, query_start, state, query
FROM pg_stat_activity

 .pgAdmin من أداة SQLيمكن استخدام هذا ا ستعلم أيضا في محرر 

كيف تعال...
 .track_activitiesستقوم بوستجريسكل بجمع بيانات حول كل ا ستعلمات قيد التشغيل كلما فعلت معلمة تضبيط 

 يمكننا مشاهدة ا ستعلم اشخصير الذي نفذ بواسطة مستخدم في أي قاعدة بيانات بوستجريسكل بابشارة إلى عبارة
SQL المستردة من عمود ا ستعلم في جدول pg_stat_activity يشير العمود .query_startإلى الوقت على الخادم  

عندما نفذ العميل ا ستعلم.
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الحصول على خطة التنفيذ للتعليمة
.SQL في هذه الوصفة سنذهب لرؤية كيفية الحصول على خصطة التنفيذ لتعليمة 

السستعداد للعال
.SQL للحصول على خصطة التنفيذ لتعليمةEXPLAINيتم استخدام اشمر  

…كيف ينجز ذلك

  في أي من اشوضا  الثلثةEXPLAINيحتوي كل استعلم ينفذ في بوستجريسكل على خصطة تنفيذ. يمكن تشغيل اشمر  
المعطاة:

  الوضع العام: في هذا الوضع، نحن بحاجة فقط إلى تحديد اشمرEXPLAIN متبوعا بعبارة SQLسيقوم مخطط . 
  المحددة. ستعرض خصطة التنفيذ طريقة الفحصSQLبوستجريسكل بعرض خصطة التنفيذ التي أنشأت لتعليمة 

 المستخدمة للوصول إلى الجدول المشار إليه في ا ستعلم. تفاصيل أخصرى متضمنة يمكن أن تكون تكلفة التنفيذ
 . يمكن استدعاء اشمرSQL، وهو تقدير المخطط لكم من الوقت المستغرق لتنفيذ تعليمة SQLالمقدرة لتعليمة 

EXPLAIN:كما يلي 

dvdrental=# EXPLAIN  select * from payment where amount > 4.99;
                         QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------
 Seq Scan on payment  (cost=0.00..290.45 rows=3616 width=26)
   Filter: (amount > 4.99)
(2 rows)

  وضع التحليل: يمكن أيضا تنفيذ تعليمةSQLفي وضع التحليل. يوفر هذا إحصائيات وقت التشغيل الفعلي مثل  
 الوقت ابجمالي الذي يستغرقه تنفيذ ا ستعلم والعدد الفعلي للصفوف التي أرجعت. وبمساعدة من هذا الخيار
 يمكننا تحديد ما إذا كانت تقديرات مخطط بوستجريسكل قريبة من اشرقام الفعلية أم  . يمكننا تشغيل وضع

 EXPLAIN ANALYZE:على النحو التالي 

dvdrental=# EXPLAIN ANALYZE select * from payment where amount > 4.99;
                         QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on payment  (cost=0.00..290.45 rows=3616 width=26) (actual time=0.024.
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.7.117 rows=3618 loops=1)
   Filter: (amount > 4.99)
   Rows Removed by Filter: 10978
 Total runtime: 7.457 ms
(4 rows)

 تنزيل كود المثال

يمكنك تنزيل ملفات كود المثال لجميع كتب باكت التي اشتريتها من حسابك على
 : . .http //www packtpub com

إذا اشتريت هذا الكتاب في مكان آخصر، فيمكنك زيارة
 : . .http //www packtpub com/support

 والتسجيل للحصول على ملفات البريد ابلكتروني التي يتم إرسالها إليك مباشرة.

  سوفEXPLAIN في وضع مطنب هو أن إخصراي خصطة  EXPLAINالوضع المطنب: ا ستفادة من تشغيل اشمر •
 يعرض أيضا اشعمدة التي مررت بواسطة ا ستعلم. يمكن أن تكون هذه المعلومات قيمة عندما يكون ا ستعلم

اشساسي معقدا.

 في وضع مطنب كما يلي:EXPLAINيمكننا تشغيل اشمر  

dvdrental=# EXPLAIN VERBOSE select * from payment where amount > 4.99;
                         QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on public.payment  (cost=0.00..290.45 rows=3616 width=26)
   Output: payment_id, customer_id, staff_id, rental_id, amount, payment_date
   Filter: (payment.amount > 4.99)
(3 rows)

كيف تعال...
  في سلسلة من عقد الخطة. تحلل بنهج من أسفل إلى أعلى. في اشسفل، هناك العقد التيEXPLAINينظم إخصراي اشمر  

 هو عقدة خصطة.EXPLAINتنظر في الجداول، قم بمسحها، أو انظر إلى اششياء من خصلل فهرس. كل سطر في إخصراي أمر  

 EXPLAINهناك العديد من القياسات الرقمية التي ترتبط مع العقدة. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى إخصراي اشمر  

ANALYZE:يمكننا أن نرى التفاصيل التالية ،
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 Seq Scan.أول شيء نلحظه هو أن الخطة لديها عقدة واحدة، وهي عقدة المسح المتسلسل :

0.00..290.45cost=التكلفة اشولى هي تكلفة بدء هذه العقدة. تحدد القيمة هنا مقدار العمل المقدر أن يتم قبل : 
Seq "أن تنتج العقدة الصف اشول من ابخصراي. هنا، القيمة صفر شن عقدة  Scan.تنتج الصفوف على الفور " 
التكلفة المقدرة الثانية هي تكلفة تشغيل العقدة بأكملها حتى تكتمل.

3616rows=.عدد الصفوف للخصراي إذا تم تشغيل العقدة إلى ا كتمال :

26width=.توفر هذه القيمة تقديرا لمتوسط عدد وحدات البايت لكل إخصراي صف للعقد :

 وتتعلق النقاط التي ناقشناها للتو بالقيم المقدرة. اشرقام الفعلية تخبر عن تفاصيل وقت ا ستجابة للستعلم. ويتألف
 الوقت الفعلي من التكلفة الفعلية لبدء التشغيل وتكلفة تشغيل العقدة بأكملها. يعرض عمود الصفوف العدد الفعلي

للصفوف التي يرجعها ا ستعلم.

 إذا كان الفرق بين الصفوف المقدرة والصفوف الفعلية ضخم، فهذا مؤشر على أن محسن ا ستعلم قد اتخذ قرارا سيئا
بناء على خصطة التنفيذ الحالية.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجو  إلى
http://www.postgresql.org/docs/9.2  /  static/sql-explain.html  

 الذي يصف خصطط التنفيذ في بوستجريسكل.

تسجيل التعليمات البطيئة
في هذه الوصفة، نذهب لتغطية كيفية تسجيل تعليمات بطيئة في خصادم بوستجريسكل.

السستعداد للعال
postgresql.سوف نحتاي إلى إجراء تغييرات على بعض معلمات التضبيط في الملف  confو التي تقوم بتفعيل  

 التسجيل ثم قم بإعادة تشغيل خصادم بوستجريسكل من أجل التأكد من أن التغييرات التي أجريت على معلمات التضبيط
هذه سارية المفعول.

…كيف ينجز ذلك

 المشتغلة ببطء:SQLهنا هو تسلسل الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تسجيل تعليمات 
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postgresql.. يجب أن تعين المعلمات التالية في الملف ١ conf:

logging_collector = on
log_directory = 'pg_log'
log_min_duration_statement = 100

postgresql.بمجرد تعيين هذه المعلمات في الملف .٣ confسوف نحتاي إلى إعادة تشغيل خصادم بوستجريسكل ، 
كما يلي:

pg_ctl -D $PGDATA restart

كيف تعال...
وفيما يلي شرح لتسلسل الخطوات المتخذة في القسم السابق:

 إعدادlog_min_duration_statement كما رأينا في القسم السابق،١٠٠ إلى ،

  ميلي ثانية أو أكثر في خصادم بوستجريسكل. هذه معلمة مفيدة١٠٠ التي تنفذ لمدة SQLيعني أنه ستسجل كل تعليمات 
يحب تفعيلها شنه يمكن أن تساعد في تتبع ا ستعلمات غير المحسنة في تطبيقات العميل.

 إعداد المعلمةlogging_collectorتمكن جامع التسجيل، عملية خصلفية وظيفتها  لتقاط رسائل السجل  
  وإعادة توجيهها إلى ملفات السجل. يعد تعيين هذه المعلمة مفيدا شن رسائل السجلstderrالمرسلة إلى 

.syslogالتي التقطت بهذه الطريقة قد تحتوي على معلومات أكثر من 

 تعيين المعلمةlog_directory.سيعين الدليل الذي سينشأ فيه ملفات السجل 

جمع الحصاءاات
في هذه الوصفة، سنغطي المعلمات التي تحتاي إلى تفعيل من أجل جمع ابحصاءات.

السستعداد للعال
 يأتي خصادم بوستجريسكل مع مجموعة من وظائف النفاذ إلى ابحصاءات معرفة مسبقا ومجموعة من عروض

ابحصاءات المعرفة مسبقا. تستخدم هذه العروض وظائف ابحصائيات المحددة لتجميعها
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 في بوستجريسكل. بشكل افتراضي، يجمع عدد صغير فقط من ابحصاءات. في القسم التالي، سوف نقوم بتغطية
معلمات التضبيط التي تتحكم في جمع ابحصاءات.

…كيف ينجز ذلك

هذا هو تسلسل الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تفعيل جمع ابحصاءات في بوستجريسكل:

postgresql.. يجب أن تعين معلمات التضبيط التالية في الملف ١ conf:

track_activities = on
track_counts = on
track_functions = all
track_io_timing = on

بعد تعيين معلمات التضبيط هذه، سنحتاي إلى إعادة تحميل ملف التضبيط لضمان إدخصال تغييرات المعلمات:.٢

pg_ctl -D $PGDATA reload

كيف تعال...
وفيما يلي شرح للخطوات المتخذة في القسم السابق.

 وضعtrack_activitiesتمكن مراقبة اشمر قيد التنفيذ حاليا من قبل عملية الخادم، جنبا إلى جنب مع  
الوقت الذي بدأ فيه تنفيذ اشمر.

 تعيين معلمة التضبيطtrack_countsتمكن جمع ابحصاءات عن نشاط قاعدة البيانات، والذي يتضمن جمع  
ابحصاءات للحصول على الجدول ونفاذ الفهرس.

 تحديد قيمة معلمة التضبيطtrack_functions،للجميع تمكن من تتبع وظائف محددة من قبل المستخدم  
.C و لغة SQLوالتي تشمل تتبع وظائف اللغة ابجرائية جنبا إلى جنب مع وظائف لغة 

 ضبط معلمة التضبيطtrack_io_timingيمكن توقيت مكالمات ابدخصال ابخصراي لقاعدة البيانات. قد يؤدي / 
 تفعيل هذه المعلمة إلى بعض الكلفة في اشداء شنه عندما تفعل هذه المعلمة، تقوم بوستجريسكل بالتحقق

 /بشكل متكرر من نظام التشغيل عن وقت الحالي. يسجل توقيت ابدخصال ابخصراي في عرض
pg_stat_databaseالقطع الرئيسية من المعلومات التي تلتقط هي عدد كتل القرص والوقت الذي يقضيه . 

على القراءة وكتابة كتل قاعدة البيانات لقاعدة بيانات بوستجريسكل معينة.
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لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضو ، يرجى الرجو  إلى 
http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/monitoring-stats.html

و
 http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/runtime-configstatistics.html#GUC-TRACK-
ACTIVITIES.

مأاقأبة حمل قأاعدة البيانأات
في هذه الوصفة، سنقوم باستخدام ا ستعلمات التي يمكن استخدامها لمراقبة تحميل قاعدة البيانات.

السستعداد للعال
 لمراقبة حمل قاعدة البيانات الحالية.pg_stat_databaseيمكننا استخدام عرض 

…كيف ينجز ذلك

ومن أجل تحديد الحمل الحالي لقاعدة البيانات، سنحتاي إلى معرفة ما يلي:

معلومات مثل عدد اتصا ت قاعدة البيانات النشطة

عدد ا لتزامات وعمليات التراجع الصادرة

مجمو  كتل قراءة ونسبة التخزين المؤقت لقاعدة بيانات معينة

:dvdrentalيمكننا استخدام ا ستعلم التالي لتحديد حمل قاعدة البيانات الموجودة لقاعدة بيانات 

dvdrental=# SELECT numbackends as CONN, xact_commit as TX_COMM, 
xact_rollback as
TX_RLBCK, blks_read + blks_hit as READ_TOTAL, 
blks_hit * 100 / (blks_read + blks_hit) 
as BUFFER FROM pg_stat_database WHERE datname = 'dvdrental';

 conn | tx_comm | tx_rlbck | read_total | buffer
------+---------+----------+------------+--------
    9 |      45 |        1 |       1456 |     99
(1 row)
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كيف تعال...
تعرض اشعمدة التالية بواسطة ا ستعلم السابق:

numbackends.يمثل هذا العمود إجمالي عدد ا تصا ت النشطة :

xact_commit.يمثل هذا العمود العدد ابجمالي لللتزامات :

xact_rollbackيمثل هذا العمود إجمالي عدد عمليات التراجع :

blks_read.يمثل هذا العمود إجمالي الكتل التي قرأت :

blks_hit.يمثل هذا العمود العدد ابجمالي للنتائج المخزنة مؤقتا :

هنا هو تسلسل الخطوات المطلوبة من أجل تحديد حمل قاعدة البيانات الحالية:

 ، مثل هذا:pg_stat_reset)(. أو ، نحن بحاجة إلى إعادة تعيين ابحصاءات باستخدام وظيفة ١

dvdrental=# SELECT pg_stat_reset();
pg_stat_reset
---------------
(1 row)

-  وتتمثل الخطوة التالية في ا نتظار لفترة من الوقت لضمان جمع إحصاءات كافية.٢

 ، كما هو موضح في القسمpg_stat_database. الخطوة اشخصيرة هي استدعاء ا ستعلم ابحصائي على عرض ٣
السابق.

العثور على جلسات حظأ
في هذه الوصفة، سنرى ا ستعلمات التي يمكن أن تساعدنا في معرفة جلسات المستخدمين التي ُحِضَرْت ومن حضرها.

السستعداد للعال
.superuserلتشغيل هذه ا ستعلمات، ستحتاي إلى استخدام حساب المستخدم ذي الصلحيات المطلقة 
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…كيف ينجز ذلك

يمكننا استخدام ا ستعلم التالي للعثور على معلومات بشأن الحضر والجلسات المحظورة:

SELECT bl.pid AS blocked_pid,
  a.usename AS blocked_user,
  ka.query AS blocking_statement,
  now() - ka.query_start AS blocking_duration,
  kl.pid AS blocking_pid,
  ka.usename AS blocking_user,
  a.query AS blocked_statement,
  now() - a.query_start AS blocked_duration
FROM  pg_catalog.pg_locks bl
JOIN pg_catalog.pg_stat_activity a  ON a.pid = bl.pid
JOIN pg_catalog.pg_locks kl ON kl.transactionid = bl.transactionid AND kl.pid !
= bl.pid
JOIN pg_catalog.pg_stat_activity ka ON ka.pid = kl.pid
WHERE NOT bl.granted;

 من بوستجريسكل وابصدارات اللحقة.9.٢يعمل ا ستعلم المذكور أعله في ابصدار 

كيف تعال...
 ا ستعلم في المقطع السابق يجد معرف العملية واسم المستخدم وا ستعلمات التي تشغلها الجلسات المحظورة، هنا

  مرتين: مرة لجلسات الحظر ثمpg_stat_activity و pg_locks من جداول pid على العمود JOINنحن نستخدم شرط 
 ، وشرط التصفية هناtransactionid نفسه، في العمود pg_lockللجلسات المحظورة. نقوم أيضا با نضمام إلى الجدول 

معرف العملية  (هو أن العمود  (pid فريد عند انضمامه إلى نفس الجدول ( يجب أن يكون غير مكرر (pg_locks.

 ، فيمكنك استخدام هذا ا ستعلم لتحديد جلسات9.٢إذا كنت تستخدم إصدار بوستجريسكل أقدم من بوستجريسكل 
الحظر:

SELECT bl.pid AS blocked_pid,
  a.usename AS blocked_user,
  ka.current_query AS blocking_statement,
  now() - ka.query_start AS blocking_duration,
  kl.pid AS blocking_pid,
  ka.usename AS blocking_user,
  a.current_query AS blocked_statement,
  now() - a.query_start AS blocked_duration
FROM  pg_catalog.pg_locks bl
JOIN pg_catalog.pg_stat_activity a  ON a.procpid = bl.pid
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JOIN pg_catalog.pg_locks kl ON kl.transactionid = bl.transactionid AND kl.pid !
= bl.pid
JOIN pg_catalog.pg_stat_activity ka ON ka.procpid = kl.pid
WHERE NOT bl.granted;

إحصائيات النفاذ إلى الجدول
في هذه الوصفة، سنرى تفاصيل كيفية النفاذ إلى الجداول.

السستعداد للعال
 . يمكن استخدام هذا الجدولpg_stat_user_tablesتتوفر القيم ابحصائية حول جداول المستخدم في عرض 

 للحصول على تفاصيل مثل العدد المقدر للصفوف الحية والميتة والطوابع الزمنية للوقت الذي كان فيه آخصر تنظيف أو
 للعثور على تفاصيل حول النفاذ إلى الجدول.pg_stat_user_tablesتنظيف تلقائي. وبالمثل، يمكننا استخدام 

…كيف ينجز ذلك

 يمكننا استخدام ا ستعلم التالي لتحديد ما إذا كان يوصل إلى الجداول بواسطة فحوصات متتابعة أو فحوصات
فهرسية:

dvdrental=# SELECT schemaname,relname,seq_scan,idx_scan,cast(idx_scan AS 
numeric) / (idx_scan + seq_scan) AS idx_scan_pct FROM pg_stat_user_tables WHERE 
(idx_scan + seq_scan)>0 ORDER BY idx_scan_pct;
 schemaname |    relname    | seq_scan | idx_scan |      idx_scan_pct
------------+---------------+----------+----------+-------------------
 public     | category      |        2 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | actor         |        3 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | customer      |        7 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | country       |        2 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | film_category |        3 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | payment       |        7 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | inventory     |        4 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | language      |        2 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | store         |        4 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | film_actor    |        4 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | city          |        4 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | rental        |        7 |        0 | 0.00000000000000000000
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 public     | staff         |        5 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | film          |        8 |        0 | 0.00000000000000000000
 public     | address       |        4 |        4 | 0.50000000000000000000
(15 rows)

كيف تعال...
 ، ينفذ إليهاflm حتى جدول categoryفي الخري السابق، يمكننا أن نرى أنه بالنسبة لغالبية الجداول بدءا من جدول 

 بواسطة عمليات فحوصات متتابعة شن كافة البيانات تناسب صفحة بيانات واحدة. بالنسبة إلى عنوان الجدول، يمكننا
 أن نرى أنه بالنسبة لبعض ا ستعلمات، يوصل إليها بواسطة فحوصات متتابعة، وبالنسبة لبعض العبارات، يستخدم

بوستجريسكل الفهارس للبحث عن القيم.

جانب آخصر مثير للهتمام هو معرفة عدد الصفوف التي عولجت بواسطة هذه الفحصوصات.

يمكننا استخدام ا ستعلم التالي للحصول على هذه المعلومات:

dvdrental=# SELECT relname,seq_tup_read,idx_tup_fetch,cast(idx_tup_fetch AS 
numeric) / (idx_tup_fetch + seq_tup_read) AS idx_tup_pct FROM 
pg_stat_user_tables WHERE (idx_tup_fetch + seq_tup_read)> 0 ORDER BY 
idx_tup_pct;
    relname    | seq_tup_read | idx_tup_fetch |        idx_tup_pct
---------------+--------------+---------------+----------------------------
 category      |           32 |             0 |     0.00000000000000000000
 actor         |          600 |             0 |     0.00000000000000000000
 customer      |         4193 |             0 |     0.00000000000000000000
 country       |          218 |             0 |     0.00000000000000000000
 film_category |         3000 |             0 |     0.00000000000000000000
 payment       |       102172 |             0 | 0.000000000000000000000000
 inventory     |        18324 |             0 | 0.000000000000000000000000
 language      |           12 |             0 |     0.00000000000000000000
 store         |            8 |             0 |     0.00000000000000000000
 film_actor    |        21848 |             0 | 0.000000000000000000000000
 city          |         2400 |             0 |     0.00000000000000000000
 rental        |       112308 |             0 | 0.000000000000000000000000
 staff         |           10 |             0 |     0.00000000000000000000
 film          |         8000 |             0 |     0.00000000000000000000
 address       |         2412 |             4 |     0.00165562913907284768
(15 rows)
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 في المخرجات السابقة، يمكننا أن نرى أنه بالنسبة لكافة الجداول، عولجت معظم الصفوف بواسطة الفحص التتابعي.
ووصل فقط إلى أربعة صفوف في جدول العناوين باستخدام بحث الفهرس.

العثور على فهارس غيأ مستخدمة
 يصبح من الضروري التحقق من الفهارس غير المستخدمة شن الفهارس في نهاية المطاف تستهلك جزءا كبيرا من مساحة
 القرص، وإذا لم تراقب عن كثب، فإنها يمكن أن تستهلك دورات وحدة المعالجة المركزية غير ضرورية، أكثر من ذلك فإنها

تصبح مجزأة .

السستعداد للعال
 من أجل أن تكون قادرا على العثور على الفهارس غير المستخدمة في بوستجريسكل، نحن بحاجة إلى التأكد من تفعيل

postgresql. في الملف track_counts و track_activitiesمعلمات التضبيط  confفقط عندما تجمع ابحصاءات . 
سنكون قادرين على تحديد الفهارس غير المستخدمة.

…كيف ينجز ذلك

يمكننا استخدام ا ستعلم التالي لتحديد الفهارس غير المستخدمة في بوستجريسكل:

SELECT
    relid::regclass AS table, 
    indexrelid::regclass AS index, 
    pg_size_pretty(pg_relation_size(indexrelid::regclass)) AS index_size, 
    idx_tup_read, 
    idx_tup_fetch, 
    idx_scan
FROM pg_stat_user_indexes 
JOIN pg_index USING (indexrelid) 
WHERE idx_scan = 0 
AND indisunique IS FALSE;
   table    |        index         | index_size | idx_tup_read | idx_tup_fetch | idx_scan
------------+----------------------+------------+--------------+---------------+----------
 film       | film_fulltext_idx    | 88 kB      |            0 |             0 |        0
 actor      | idx_actor_last_name  | 16 kB      |            0 |             0 |        0
 customer   | idx_fk_address_id    | 32 kB      |            0 |             0 |        0
 address    | idx_fk_city_id       | 32 kB      |            0 |             0 |        0
 city       | idx_fk_country_id    | 32 kB      |            0 |             0 |        0
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 payment    | idx_fk_customer_id   | 336 kB     |            0 |             0 |        0
 film_actor | idx_fk_film_id       | 136 kB     |            0 |             0 |        0
 rental     | idx_fk_inventory_id  | 368 kB     |            0 |             0 |        0
 film       | idx_fk_language_id   | 40 kB      |            0 |             0 |        0
 payment    | idx_fk_rental_id     | 336 kB     |            0 |             0 |        0
 payment    | idx_fk_staff_id      | 336 kB     |            0 |             0 |        0
 customer   | idx_fk_store_id      | 32 kB      |            0 |             0 |        0
 customer   | idx_last_name        | 32 kB      |            0 |             0 |        0
 inventory  | idx_store_id_film_id | 120 kB     |            0 |             0 |        0
 film       | idx_title            | 56 kB      |            0 |             0 |        0
(15 rows)

كيف تعال...
  يساوي صفر، يعنيidx_scanإذا قمنا بإلقاء نظرة على المخرجات السابقة، يمكننا أن نستنتج أنه أينما كان إدخصال 

(pg_stat_resetبوضوح أنه إما لم يستخدم الفهرس المعطى أبدا أو على اشرجح لم يستخدم منذ وقت تشغيل الوظيفة

   ، والتي تقوم بإعادة تعيين كافة عدادات ابحصاءات لقاعدة البيانات الحالية إلى الصفر. في القسم السابق، نقوم بعمل)
.indexrelid  في العمود pg_index و pg_stat_user_indexesارتباط بين جداول 

 إلى استخدام الفهرس:idx_scan و idx_tup_fetch و idx_tup_readفي خصري ا ستعلم السابق، تشير اشعمدة 

 يشير العمودidx_tup_readإلى عدد الصفوف التي قرأت باستخدام الفهرس 

 يشير العمودidx_tup_fetchإلى عدد الصفوف التي جلبت باستخدام الفهرس 

 يشير العمودidx_scanإلى عدد مرات استخدام الفهرس بواسطة مخطط ا ستعلم 

…هناك الازيد

 كما هو الحال مع الفهارس غير المستخدمة، نحتاي أيضا إلى معرفة ما إذا كانت هناك أية فهارس مكررة شن الفهارس
 المكررة تستهلك أيضا مساحة غير ضرورية. في كثير من اشحيان، هناك حا ت من الفهارس المعرفة على عمود جدول مع

 مفتاح فريد ويتم تعريف نفس العمود أيضا باسم المفتاح اشساسي. ومن شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى وجود فهرس
، وفي هذه الحالة، ليست هناك حاجة إلى تحديد فهرس إضافي المفتاح الوحيد "مكرر شن المفتاح اشساسي هو نفسه  " 

على نفس العمود كفهرس وحيد. يمكننا استخدام ا ستعلم التالي لتحديد الفهارس المكررة في بوستجريسكل:
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SELECT pg_size_pretty(sum(pg_relation_size(idx))::bigint) AS size,
(array_agg(idx))[1] AS idx1, (array_agg(idx))[2] AS idx2,(array_agg(idx))[3] AS 
idx3, (array_agg(idx))[4] AS idx4
FROM (SELECT indexrelid::regclass AS idx, (indrelid::text ||E'\n'|| 
indclass::text ||E'\n'|| indkey::text ||E'\n'|| coalesce(indexprs::text,'')||
E'\n' || coalesce(indpred::text,'')) AS KEY
FROM pg_index) sub
GROUP BY KEY HAVING count(*)>1
ORDER BY sum(pg_relation_size(idx)) DESC;

وبمجرد تحديد الفهارس المكررة، يمكن بعد ذلك إسقاطها  ستعادة المساحة المفقودة.

يمكنك الرجو  إلى
https://gist.github.com/jberkus/6b1bcaf7724dfc2a54f3
http://www.databasesoup.com/2014/05/new-finding-unused-indexes-query.html

و التي تحتوي على مزيد من المعلومات المتعلقة بالفهارس غير المستخدمة.

فأض استخدام فهأس على استعلم
في هذه الوصفة، نعرض طرق مختلفة يمكن استخدامها بجبار قاعدة البيانات على استخدام فهرس.

السستعداد للعال
 عادة ما تكون وظيفة محسن بوستجريسكل هي تحديد من هو أكثر كفاءة المسح التسلسلي أو البحث الفهرسي عندما
 ينفذ إلى الجدول بواسطة استعلم لجلب النتائج. ومع ذلك، إذا قررنا أنه يستحق المراهنة على فهرس، فإنه يجب علينا

تأكيد نتائجنا عن طريق اخصتبار تنفيذ ا ستعلم في بيئة التطوير قبل نقل النتائج إلى بيئة ابنتاي.

…كيف ينجز ذلك

هناك طريقتان يمكننا من خصللها إجبار قاعدة البيانات على استخدام فهرس:

.. ويمكن إثبات ذلك من خصلل سيناريو معين على النحو التالي:false إلى enable_seqscanاشول هو عن طريق تعيين 

dvdrental=# create table test_no_index(id int);
dvdrental=# set enable_seqscan to false;
dvdrental=# explain select * from test_no_index where id > 12;
                         QUERY PLAN
------------------------------------------------------------------
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Seq Scan on test_no_index  (cost=10000000000.00..10000000040.00 rows=800 width=4)
   Filter: (id > 12)
(2 rows)

:بعد ذلك، نقوم بإنشاء فهرس على الجدول المحدد بعطاء محسن واحد أو أكثر من مسارات النفاذ

dvdrental=# create index new_idx_test_no_index on test_no_
index(id);
CREATE INDEX

 - إذا تحققنا الن من خصطة تنفيذ ا ستعلم، سنرى أنه بد  من المسح التسلسلي، تستخدم خصطة ا ستعلم البحث
الفهرسي للوصول إلى الجدول لجلب نتيجة ا ستعلم:

dvdrental=# explain select * from test_no_index where id > 12;
                         QUERY PLAN
------------------------------------------------------------
 Bitmap Heap Scan on test_no_index  (cost=10.35..30.35 rows=800 width=4)
   Recheck Cond: (id > 12)
   ->  Bitmap Index Scan on new_idx_test_no_index  (cost=0.00..10.15 rows=800 wi
dth=0)
         Index Cond: (id > 12)
(4 rows)

 طريقة أخصرى هي تعيين قيمة معلمة التضبيطrandom_page_costإلى قيمة أقل أو مكافئة ل  
seq_page_cost من خصلل القيام بذلك، سوف يفضل بوستجريسكل المسح الفهرسي لبعض استعلمات .SQL. 

ويمكن القيام بذلك على النحو التالي:

dvdrental=# set random_page_cost = 2;
SET

كيف تعال...
  إلى تعطيل عمليات المسح التسلسلي وإجبار المحسنfalse إلى enable_seqscanفي القسم السابق، سيؤدي تعيين 

 على محاولة استخدام خصطة مختلفة. في السيناريو الخاص بنا، قمنا بتعطيل المسح التفصيلي وإنشاء فهرس،
new_idx_test_no_index في الجدول ،test_no_indexمن خصلل القيام بذلك، قمنا بتقديم مسار وصول آخصر . 

.test_no_indexللمحسن مع للجدول 

  سوف يدفع النظام إلى تفضيل المسح الفهرسي.random_page_costوبالمثل، فإن خصفض قيمة معلمة التضبيط 
 ، التيseq_page_cost، وهي أعلى من القيمة ا فتراضية لمعلمة التضبيط ٤ هي randon_page_costافتراضيا، قيمة 
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  فيrandom_page_cost، مما يسبب تفضيل للمسح التسلسلي على المسح الفهرسي. قد يساعد خصفض قيمة ١هي 
بعض ا ستعلمات حيث قد يفضل المحسن استخدام البحث الفهرسي.

تحديد استخدام القأص
في هذه الوصفة، سنقوم بعرض كمية استخدام القرص لقاعدة بيانات معينة والجداول المرتبطة بها والفهارس.

…كيف ينجز ذلك

  التالي للعثور على الحجم الكلي لقاعدة بيانات في هذه الحالة موجودة قاعدة بياناتSQLيمكننا استخدام استعلم 
dvdrental:

dvdrental=# SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('dvdrental')) As fulldbsize;

fulldbsize
------------
14 MB
(1 row)

 ميغابايت.١٤ حوالي dvdrentalفي خصري ا ستعلم هذا، يمكننا أن نرى أن الحجم الكلي لقاعدة البيانات 

 ، يمكننا استخدام استعلمdvdrentalوبالمثل، لعرض حجم الجداول الموجودة والفهارس المرتبطة بها في قاعدة بيانات 
SQL:التالي 

SELECT relname as "Table",
  pg_size_pretty(pg_relation_size(relid)) As " Table Size",
  pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid) - 
  pg_relation_size(relid)) as "Index Size"
FROM pg_catalog.pg_statio_user_tables ORDER BY 
pg_total_relation_size(relid) DESC;

        Table        |  Table Size | Index Size
---------------------+-------------+------------
 rental              | 1200 kB     | 1272 kB
 payment             | 864 kB      | 1368 kB
 film                | 432 kB      | 256 kB
 film_actor          | 240 kB      | 296 kB
 inventory           | 200 kB      | 264 kB
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 customer            | 72 kB       | 152 kB
 keytbl              | 40 kB       | 144 kB
 address             | 64 kB       | 88 kB
 city                | 40 kB       | 88 kB
 film_category       | 48 kB       | 64 kB
 actor               | 16 kB       | 56 kB
 encdata             | 24 kB       | 32 kB
 store               | 8192 bytes  | 32 kB
 staff               | 8192 bytes  | 24 kB
 category            | 8192 bytes  | 16 kB
 country             | 8192 bytes  | 16 kB
 language            | 8192 bytes  | 16 kB
 test                | 0 bytes     | 8192 bytes
 test_no_index       | 0 bytes     | 8192 bytes
 table_with_no_index | 0 bytes     | 8192 bytes
(20 rows)

كيف تعال...
 إذا قمنا بفحص الناتج السابق، يمكننا أن نرى أسماء الجداول جنبا إلى جنب مع أحجام الجدول والفهرس. في ا ستعلم

pg_total_relation_size   و )(pg_relation_size السابق، استخدمنا وظيفتين )(. 

   تبلغ عنpg_total_relation_size)(  تبلغ عن حجم الجدول بالكيلوبايت والوظيفة pg_relation_size)(الوظيفة 
  والفهارس. لذلكTOASTالحجم الكلي للجدول المستخدم على القرص بما في ذلك المساحة المستخدمة من قبل بيانات 

pg_relation_size من أجل الحصول على أحجام الفهرس الصحيح لجميع الفهارس لجدول معين، طرحنا قيمة  ) من )(

pg_total_relation_size باستخدام العمود )relid.كمعلمة في كل من الوظيفتين 

 إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول تحديد استخدام القرص، يمكنك الرجو  إلى
: . .http //wiki postgresql org/wiki/Disk_Usage و : . .https //wiki postgresql org/wiki/Index_Maintenance.

هناك الازيد...
 في هذا القسم، سوف نقدم بعض الروابط التي يمكن الرجو  إليها للحصول على المشورة بشأن التعامل مع قضايا اشداء

المتعلقة ببوستجريسكل.

يمكنك ا طل  على القائمة البريدية لشداء على
 http://archives.postgresql.org/pgsql-performance/

  ▲ | 152



مراقبة نشاط قاعدة البيانات والتحقيق في مشاكل الأداء-6  

  بوستجريسكل التي توضح ما يجب تضمينه في تقرير مشكلة اشداء وبعضWikiيمكنك أيضا الرجو  إلى بعض روابط 
:معلومات تحري الخلل وإصلحه المفيدة، على  . .http //wiki postgresql org/wiki/Guide_to_reporting_problemsو 

: . .http //wiki postgresql org/wiki/Performance_Optimization

  ، يمكنك تسجيل تذاكر مع فريقEnterpriseDB  و 2ndQuadrantإذا كنت قد اشتريت دعم بريميوم من البائعين كـ 
الدعم فيما يتعلق بقضايا بوستجريسكل.
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  في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

 إعداد تدفق  النسخ الساخصن

 النسخ باستخدامSlony-I  

 النسخ باستخدامLondiste 

 النسخ باستخدامBucardo

 النسخ باستخدامDRBD 

 إعداد عنقودPostgres-XC

مقدمة
٢٤إن أهم المميزات شي قاعدة بيانات في بيئة ابنتاي هو التسامح مع اشخصطاء، والتوفر مدى    ، والتكرار/٧

redundancy.ومن أجل هذا الغرض تملك بوستجريسكل عدة حلول للتوفر العالي وحلول النسخ والتكرار .

 من منظور اشعمال، من المهم ضمان توافر البيانات على مدار الساعة طوال أيام اشسبو  في حالة حدوث كارثة أو تعطل
 قاعدة البيانات بسبب فشل القرص أو الجهاز. في مثل هذه الحا ت، يصبح من الضروري التأكد من أن نسخة مكررة من

 البيانات متوفرة على خصادم مختلف أو قاعدة بيانات مختلفة، بحيث يمكن تجاوز الفشل بسلسة حتى عندما يكون
/الخادم اشساسي  قاعدة البيانات غير متوفرين.
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 في هذا الفصل، سوف نتحدث عن مختلف الحلول للتوفر العالي والنسخ، بما في ذلك بعض أدوات النسخ من خصلل طرف
 . سوف نناقش أيضا النسخ على مستوى الكتلة باستخدامBucardo وبوكاردو Londiste ولونديست  Slony-Iثالث مثل 

DRBD ،وأخصيرا، إنشاء عنقود بوستجريسكل موسع، وهذا هو ،Postgres-XC.

إعداد تدف  النسخ الساخن
/في هذه الوصفة، نحن في طريقنا بقامة نسخ الفرعي  الرئيسي. 

السستعداد للعال
 بوستجريسكل. شجل هذا التمرين، سوف تحتاي إلى اثنين من أجهزة لينكس ، كل واحدة مع أحدث إصدار مثبت من

 التالية للخوادم الرئيسية والتابعة:IPسنستخدم عناوين 

١9٢.١6٨.٠.٤  الرئيسي: IPعنوان 

    ١9٢.١6٨.٠.5 الفرعي:  IPعنوان 

الرئيسي، فمن المهم أن يتم تضبيط ا تصال   بين الفرعي والرئيسي.SSH-قبل البدء في إعداد تدفق الفرعي

كيف ينجز ذلك...
 :master-slaveقم بتنفيذ التسلسل التالي من الخطوات بعداد تدفق النسخ الرئيسي والفرعي  

slave ، والذي سيستخدم من قبل الخادم الفرعي masterأو ، نذهب بنشاء مستخدم على الرئيسي .١ server 

للتصال بقاعدة بيانات بوستجريسكل على الخادم الرئيسي: 

psql -c "CREATE USER repuser REPLICATION LOGIN ENCRYPTED  
PASSWORD 'charlie';"

  الذي أنشئ في الخطوة السابقة للسماح بالنفاذ إلى الخادمreplicationبعد ذلك، سنسمح للمستخدم المكرر .٢
الرئيسي بوستجريسكل.

pg_hba.عن طريق إجراء التغييرات اللزمة على النحو المذكور في ملف  conf: 

Vi pg_hba.conf
Host    replication    repuser    192.168.0.5/32    md5
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postgresql.في الخطوة التالية، سنقوم بتضبيط المعلمات في الملف .٣ conf.

هذه المعلمات تحتاي إلى تعيين من أجل أن يعمل تدفق النسخ:

Vi /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf

listen_addresses = '*' 
wal_level = hot_standby
max_wal_senders = 3
wal_keep_segments = 8
archive_mode = on        
archive_command = 'cp %p /var/lib/pgsql/archive/%f && scp %p
postgres@192.168.0.5:/var/lib/pgsql/archive/%f'  

checkpoint_segments = 8

postgresql.بعد إجراء تغييرات المعلمة في ملف .٤ confفي الخطوة السابقة، فإن الخطوة التالية هي إعادة  
تشغيل خصادم بوستجريسكل في الخادم الرئيسي للسماح للتغييرات بأن تصبح نافذة المفعول:

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.3/data restart

 قبل أن يستطيع الخادم الفرعي نسخ الرئيسي، سوف تحتاي إلى إعطائه قاعدة البيانات اشولية للبناء. ولهذه.5
 الغاية، سوف نقوم بإنشاء قاعدة بيانات النسخ ا حتياطي عن طريق نسخ دليل بيانات الخادم اشساسي إلى

 كمستخدم جذر:rsyncالوضع ا حتياطي. يجب تشغيل اشمر 

psql -U postgres -h 192.168.0.4 -c "SELECT pg_start_ backup('label', true)"
rsync -a /var/lib/pgsql/9.3/data/ 192.168.0.5:/var/lib/pgsql/9.3/ data/  
--exclude postmaster.pid
psql -U postgres -h 192.168.0.4 -c "SELECT pg_stop_backup()"

 بمجرد ملء دليل البيانات المذكور في الخطوة السابقة، تكون الخطوة التالية هي تفعيل المعامل التالي في الملف.6
.postgresql conf :على الخادم الفرعي 

hot_standby = on

.. الخطوة التالية ستكون نسخ الملف ٧ .recovery conf sample في موقع PGDATAعلى الخادم الفرعي ثم تضبيط  $ 
المعلمات التالية: 
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cp /usr/pgsql-9.3/share/recovery.conf.sample 
 /var/lib/pgsql/9.3/data/recovery.conf

standby_mode = on
primary_conninfo = 'host=192.168.0.4 port=5432 user=repuser
 password=charlie'
trigger_file = '/tmp/trigger.replication
restore_command = 'cp /var/lib/pgsql/archive/%f "%p"'

الخطوة التالية ستكون لبدء الخادم الفرعي:.٧

service postgresql-9.3 start

 الن بعد تعيين خصطوات النسخ المذكورة أعله، سوف نختبر النسخ. على الخادم الرئيسي، قم بتسجيل الدخصول.٨
 التالية:SQLوإصدار أوامر 

psql -h 192.168.0.4  -d postgres -U postgres –W
postgres=# create database test;
postgres=# \c test;
test=# create table testtable ( testint int, testchar varchar(40) );
CREATE TABLE
test=# insert into testtable values ( 1, 'What A Sight.' ); 
INSERT 0 1

 . على الخادم الفرعي، سوف نقوم الن بالتحقق مما إذا كانت قاعدة البيانات التي أنشئت حديثا والجدول الملئم، الذي١٠
أنشئ في الخطوة السابقة، تم نسخهما:

psql -h 192.168.0.5  -d test -U postgres -W 
test=# select * from testtable;
testint | testchar
---------+--------------------------

1    | What  A Sight.
(1 row)

كيف تعال...
وفيما يلي شرح للخطوات التي ذكرت في القسم السابق.

 ، والذي سيستخدم من قبل الخادم الفرعيrepuserفي الخطوة اشولى من القسم السابق، قمنا بإنشاء مستخدم يسمى 
 بجراء اتصال إلى الخادم اشساسي. في الخطوة الثانية من القسم السابق، قمنا بإجراء التغييرات الضرورية في ملف
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.pg_hba confللسماح بالنفاذ إلى الخادم الرئيسي من قبل الخادم الفرعي باستخدام معرف المستخدم الذي أنشئ في  
  من القسم السابق لتضبيط تدفق النسخ.٣. ثم قمنا بإجراء المعلمة اللزمة التغييرات على الرئيسي في الخطوة ١الخطوة 

وفيما يلي وصف لهذه المعلمات:

listen_addresses: تستخدم هذه المعلمة لتوفير عنوان IPالمقترن بالواجهة التي تريد أن تستمع إليها  
 المتاحة.IP*بوستجريسكل. تشير قيمة  إلى جميع عناوين 

wal_level تحدد هذه المعلمة مستوى التسجيل  :WAL المكتمل. حدد  hot_standby.لتدفق النسخ 

wal_keep_segments ميغابايت التي سيحتفظ بها في١6: تحدد هذه المعلمة عدد ملفات التسجيل عبر الكتابة  
 . القاعدة اشساسية هي أن المزيد من هذه الملفات قد تكون مطلوبة للتعامل مع نقطة تفتيشpg_xlogدليل 
كبيرة.

archive_modeيؤدي تعيين هذه المعلمة إلى تفعيل إرسال شرائح التسجيل :WALالمكتملة إلى وحدة التخزين  
في اشرشيف.

archive_command هذه المعلمة هي في اشساس أمر :Shell ينفذ عند اكتمال قطعة التسجيل WALفي .  
حالتنا، نحن في اشساس ننسخ الملف إلى الجهاز المحلي ومن ثم نستخدم أمر النسخ المن برساله إلى الفرعي.

max_wal_senders.تحدد هذه المعلمة العدد ابجمالي للتصا ت المتزامنة المسموح بها من خصوادم الفرعي :

checkpoint_segmentsتحدد هذه المعلمة الحد اشقصى لعدد شرائح السجل بين نقاط التحقق التلقائية : 
 والتسجيل عبر الكتابة. وبمجرد إجراء تغييرات التضبيط الضرورية على الخادم الرئيسي، نقوم بإعادة تشغيل

 خصادم بوستجريسكل على الرئيسي من أجل السماح لتغييرات التضبيط الجديدة أن تصبح نافذة المفعول. وهذا
  من القسم السابق، نقوم أساسا ببناء الفرعي عن طريق5 من القسم السابق. في الخطوة ٤ما فعلناه في الخطوة 

نسخ دليل بيانات الخادم اشساسي إلى الفرعي.

 الن، وبعد توفير دليل البيانات المتاحة على الفرعي، فإن الخطوة التالية هي تضبيطه. وسنقوم بتغيير المعلمات
postgresql.الضرورية ذات الصلة بالنسخ على الخادم الفرعي في ملف  conf:نحدد ابعدادات التالية على الفرعي . 

hot_standbyتحدد هذه المعلمة ما إذا كان يمكنك ا تصال وتشغيل ا ستعلمات عندما يكون الخادم في : 
recovery.وضع استرداد اشرشيف أو وضع ا ستعداد. في الخطوة التالية، نقوم بتضبيط الملف  confهذا . 

 مطلوب أن يعد بحيث يمكن أن يبدأ الفرعي بتلقي سجلت من الرئيس. والمعلمات الموضحة التالية تضبط في
recovery.ملف  conf .على الخادم الفرعي 
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standby_modeهذه المعلمة، عند تفعيلها، تتسبب في عمل بوستجريسكل  في وضع ا ستعداد في تضبيط : 
النسخ

primary_conninfoتحدد هذه المعلمة معلومات ا تصال التي يستخدمها الفرعي للتصال بالرئيسي. بالنسبة : 
 repuser ونحن نستخدم المستخدم 5٤٣٢ على المنفذ ١9٢.١6٨.٠.٤للسيناريو لدينا، فقد عينا خصادمنا الرئيسي كما 

  هو المستخدم الذي أنشئ في الخطوةrepuser بجراء اتصال إلى الرئيس. تذكر أن charlieمع كلمة المرور 
اشولى من القسم السابق لهذا الغرض، وهذا هو، ا تصال إلى الرئيسي من الفرعي.

trigger_fle عندما يضبط الخادم الفرعي في وضع ا ستعداد، فإنه سيستمر في استعادة سجلت :XLOGمن  
  ما يستخدم لتشغيل الفرعي، لنقل وظائفه إلى وضع ا ستعداد ودعمهtrigger_fleالرئيسي. تحدد المعلمة 

 كخادم أساسي أو رئيسي. عند هذه النقطة، أصبح الخادم الفرعي معدا تماما الن ويمكننا أن نبدأ في تشغيله. ثم،
  من القسم السابق، نحن١٠ و 9 من القسم السابق. في الخطوتين ٨تبدأ عملية النسخ. ويظهر ذلك في الخطوة 

  وإنشاءtest ، ثم نقوم با تصال بقاعدة بيانات testببساطة نختبر النسخ لدينا. نبدأ أو  بإنشاء قاعدة بيانات 
 . الن، هدفنا هو معرفة ما إذا كانtesttable ، ثم نبدأ إدراي بعض السجلت في جدول testtableجدول باسم 

 ،testقد نسخت هذه التغييرات على الفرعي.  خصتبار هذا، نقوم بتسجيل الدخصول إلى الفرعي على قاعدة بيانات 
  من المقطع السابق. النتيجة١٠ كما هو موضح في الخطوة testtableثم ا ستعلم عن السجلت من جدول 

أدرجت على الخادم اشساسي مرئية على الفرعي،  وبهذا  /النهائية التي نراها هي أن كافة السجلت التي عدلت
يكون قد اكتمل تركيب وتضبيط تدفق النسخ.

يمكنك الرجو  إلى الروابط التالية للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول تدفق النسخ:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-upmaster-slave-replication-
on-postgresql-on-an-ubuntu-12-04-vps

http://www.rassoc.com/gregr/weblog/2013/02/16/zero-topostgresql-streaming-replication-in-10-mins/

  Slony-Iالنسخ باستخدام 
  . سنقوم بإعداد النسخ لبيانات الجدول بين قاعدتي بيانات اثنتينSlony-Iهنا، نحن في طريقنا بعداد النسخ باستخدام

على نفس الخادم.

السستعداد للعال
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 . ومن المهم أيضا إزالة التعليمات6نفذت الخطوات التي أجريت في هذه الوصفة على جهاز سينتوس  ابصداـر 

. Slony-Iالمتعلقة بتدفق النسخ الساخصن قبل إعداد النسخ باستخدام 

:Slony-I. يجب تنفيذ الخطوات التالية من أجل تثبيت Slony-Iسنحتاي أو  إلى تثبيت 

:أو ، اذهب إلى .١ . 2.2http //slony info/downloads/ /source/.وحمل البرنامج 

  ثم انتقل إلى الدليلtar، فإن الخطوة التالية هي فك ضغط الملف .Slony-Iبمجرد ا نتهاء من تحميل برنامج .٢
  لنسخةpostgresql-develالذي أنشئ حديثا. قبل القيام بذلك، يرجى التأكد من أن لديك حزمة 

:Slony-Iبوستجريسكل الملئمة مثبة قبل تثبيت 

tar xvfj slony1-2.2.3.tar.bz2

cd slony1-2.2.3

في الخطوة التالية، نحن في طريقنا لتضبيط وتجميع وبناء البرنامج:.٣

./configure --with-pgconfigdir=/usr/pgsql-9.3/bin/
make
make install  

كيف ينجز ذلك...
 النسخ:Slony-Iتحتاي إلى تنفيذ تسلسل الخطوات التالية، من أجل نسخ البيانات بين جدولين باستخدام 

تشغيل خصادم  بوستجريسكل إذا لم تكن قد بدأت بالفعل:fأو ، ابدأ .١

 pg_ctl -D $PGDATA start

 ، واللتان ستستخدمان كقاعدة بيانات2test و 1testفي الخطوة التالية، سنقوم بإنشاء قاعدتي بيانات، .٢
المصدر والهدف على التوالي:

createdb test1
createdb test2

 ، وإدراي بعض1test على قاعدة بيانات المصدر، t_testفي الخطوة التالية، سوف نقوم بإنشاء الجدول .٣
السجلت في ذلك: 

psql -d test1
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test1=# create table t_test (id numeric primary key, name varchar); 
test1=# insert into t_test values(1,'A'),(2,'B'), (3,'C');

 سنقوم الن بإعداد قاعدة البيانات المستهدفة عن طريق نسخ تعريفات الجدول من قاعدة بيانات المصدر.٤
1test:

pg_dump -s -p 5432 -h localhost test1 | psql -h localhost -p 5432  test2

 ، والتحقق من عدم وجود بيانات في جداول2testسوف نقوم الن با تصال بقاعدة البيانات المستهدفة، .5
: test2قاعدة البيانات 

psql -d  test2 
test2=# select * from t_test;

 / للتابع والرئيسي، وهذا هو مصدر  هدف، ابعداد في هذا السيناريو،slonikسنقوم الن بإعداد سكريبت .6
 حيث أننا ننسخ بين قاعدتي بيانات مختلفتين على نفس الخادم، الخيار الوحيد لسلسة ا تصال المختلفة

سيكون اسم قاعدة البيانات:

cd /usr/pgsql-9.3/bin
vi init_master.slonik

#!/bin/sh
cluster name = mycluster;
node 1 admin conninfo = 'dbname=test1 host=localhost
port=5432 user=postgres password=postgres';
node 2 admin conninfo = 'dbname=test2 host=localhost
port=5432 user=postgres password=postgres';
init cluster ( id=1);
create set (id=1, origin=1);
set add table(set id=1, origin=1, id=1, fully qualified
name = 'public.t_test');
store node (id=2, event node = 1);
store path (server=1, client=2, conninfo='dbname=test1
host=localhost port=5432 user=postgres password=postgres');
store path (server=2, client=1, conninfo='dbname=test2
host=localhost port=5432 user=postgres password=postgres');
store listen (origin=1, provider = 1, receiver = 2);
store listen (origin=2, provider = 2, receiver = 1);

 للشتراك في الفرعي، وهذا هو، الهدف:slonikسنقوم الن بإنشاء سيناريو .٧
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cd /usr/pgsql-9.3/bin
vi init_slave.slonik

#!/bin/sh
cluster name = mycluster;
node 1 admin conninfo = 'dbname=test1 host=localhost
port=5432 user=postgres password=postgres';
node 2 admin conninfo = 'dbname=test2 host=localhost
port=5432 user=postgres password=postgres';
subscribe set ( id = 1, provider = 1, receiver = 2, forward
= no);

init_master.سنقوم الن بتشغيل السكريبت .٨ slonik تشغيل هذا على الرئيسي،6 الذي أنشئ في الخطوة  
كما يلي:

cd /usr/pgsql-9.3/bin
slonik init_master.slonik

init_slave.الن سنشغل السكريبت  .9 slonik وتشغيل هذا على الفرعي، على٧ : الذي أنشئ في الخطوة  
النحو التالي:

cd /usr/pgsql-9.3/bin
slonik init_slave.slonik

 الرئيسي:SLONفي الخطوة التالية, سنبدأ البرنامج الخفي .١٠

nohup slon mycluster "dbname=test1 host=localhost port=5432 
user=postgres password=postgres" & 

 الفرعي:SLONفي الخطوة التالية, سنبدأ البرنامج الخفي .١١

nohup slon mycluster "dbname=test2 host=localhost port=5432
user=postgres password=postgres" &

 ، وإدراي بعض السجلت1testبعد ذلك، سوف نقوم با تصال بالرئيس، وهذا هو، قاعدة بيانات مصدر .١٢
:t_testفي الجدول 

 psql -d test1
test1=# insert into t_test values (5,'E');
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 ، ونرى2testسنقوم الن باخصتبار النسخ عن طريق تسجيل الدخصول إلى الفرعي، أي قاعدة بيانات الهدف .١٣
 مرئية: t_testما إذا كانت السجلت المدرجة في جدول 

psql -d test2
test2=# select * from t_test;
 id | name 
----+------
  1 | A
  2 | B
  3 | C
  5 | E
(4 rows)

كيف تعال...
سنناقش الن الخطوات التي أجريت في القسم السابق:

 نقوم بإنشاء٢، نبدأ بتشغيل أو  خصادم بوستجريسكل إذا لم يكن قد بدأ بالفعل. في الخطوة ١في الخطوة ، 
.2test و1testقاعدتي بيانات، هما  الفرعي الرئيسي والهدف  (، والتي ستكون بمثابة قواعد بيانات المصدر  ( ) (

 1، نقوم بتسجيل الدخصول إلى قاعدة بيانات المصدر ٣في الخطوةtest وإنشاء جدول اخصتبار ،t_testوإدراي ،  
بعض السجلت في الجدول.

 2، أنشأنا قاعدة البيانات الهدف، ٤ في الخطوةtestعن طريق نسخ تعريفات الجدول الموجودة في قاعدة ، 
pg_dump باستخدام اشداة المساعدة 2testالبيانات المصدر وتحميلها في 

 2، نقوم بتسجيل الدخصول إلى قاعدة البيانات المستهدفة،5 في الخطوةtestوالتحقق من عدم وجود سجلت   
  من2test استخرجنا تعريفات الجدول فقط في قاعدة البيانات ٤ شنه في الخطوة t_testموجودة في الجدول  

1testقاعدة البيانات. 

 أنشأنا سكربت 6 في الخطوة ،slonik بعداد النسخ بين الرئيس والفرعي. في الملف .init_master slonik أو ، 
 . ثم نقوم بتعريف العقد في العنقود. سيكون لكل عقدة رقم مرتبط بسلسلةmyclusterعرفنا اسم العنقود باسم 

 اتصال تحتوي على معلومات ا تصال. وتعرف مدخصلة العقدة لكل من قواعد البيانات المصدر والهدف. أوامر
store_path.ضرورية، بحيث تعرف كل عقدة كيفية التواصل مع اشخصرى 
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 أنشأنا سكربت ٧في الخطوة ،slonik 2 للتسجيل في الفرعي، وهذه هي، قاعدة البيانات الهدفtest،مرة أخصرى . 
 يحتوي السكربت على معلومات مثل اسم العنقود وإدخصا ت العقدة التي عين لها رقم خصاص متصل بمعلومات

سلسلة ا تصال. كما أنه يحتوي على مجموعة المشتركين.

نشغل الملف ٨ في الخطوة ،.init_master slonik نشغل الملف9 على الرئيسي. وبالمثل، في الخطوة ، 
.init_slave slonik  .على الفرعي 

  نبدأ تشغيل البرنامج الخفي ١٠في الخطوة ،SLON نبدأ البرنامج الخفي ١١ الرئيسي. في الخطوة ،SLON 

الفرعي.

 ،من القسم السابق، نقوم أو ١٢،  خصتبار النسخ. لهذا الغرض، في الخطوة ١٣ و ١٢ وتستخدم الخطوات اللحقة  
 . للتحقق مما إذاt_test وإدراي بعض السجلت في الجدول 1testبتسجيل الدخصول إلى قاعدة بيانات المصدر 

 ، وقد قمنا بتسجيل الدخصول2testما قد نسخت السجلت التي أدرجت حديثا في قاعدة البيانات المستهدفة، 
 . مجموعة النتائج التي حصل عليها من إخصراي ا ستعلم يؤكد أن١٣ في الخطوة 2testإلى قاعدة البيانات 

  بنجاح عبر قاعدة1test  نسخت في قاعدة البياناتt_test/السجلت التي جرى تغييرها  إدراجها في الجدول 
.2testالبيانات المستهدفة، 

 ، قم بزيارة:Slony-I لمزيد من المعلومات حول نسخ  الـ
 http://slony.info/documentation/tutorial.html

…هناك الازيد

  للنسخ بين اثنين من خصوادم مختلفة، بابضافة إلى الخطوات المذكورة في القسم كيف ينجزSlony-Iإذا كنت تستخدم 
، سيكون عليك أيضا تفعيل معلومات المصادقة في ملف  pg_hba.…ذلك confالموجودة على كل من خصوادم المصدر  

  ونحن١9٢.١6٨.١6.56 خصادم الهدف هو IP و١9٢.١6٨.١6.٤٤ خصادم المصدر هو IPوالهدف على سبيل المثال، لنفترض أن 
 لنسخ البيانات.superنستخدم مستخدم 

pg_hba.إذا كان هذا هو الوضع، سيكون علينا إدخصال المعلومات في ملف المصدر  conf:على النحو التالي ، 

host        postgres        super           192.168.16.44/32           md5

pg_hba. وبالمثل، في ملف خصادم الهدف  conf  :سيكون علينا إدخصال معلومات التوثيق، على النحو التالي ،

host         postgres      super     192.168.16.56/32   md5
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، فمهما كانت معلومات ا تصال للمضيف هو مضيف محليSlony-Iالذي استخدم في  shellكذلك في سكريبت 
localhost فإن المدخصلة بحاجة أن تستبدل بعناوين ،IP.خصوادم المصدر والهدف 

Londisteالنسخ باستخدام 

.Londisteفي هذه الوصفة، سنعرض لك كيفية نسخ البيانات باستخدام 

السستعداد للعال
 لهذا ابعداد، نستخدم نفس الجهاز المضيف سينتوس لينكس لنسخ البيانات بين قواعد بيانات اثنين. ويمكن أيضا أن

  أو أي برنامج وهمي آخصر. ومنVirtualBox أوVmwareيعد هذا باستخدام اثنين من أجهزة لينكس المنفصلة تعمل على 
  كنظام التشغيل لينكس6. استخدمنا سينتوس ابصدار 9.٣المفترض أن تثبت أحدث إصدار من بوستجريسكل، ابصدار 

لهذا التمرين.

 على جهاز لينكس، قم بالخطوات التالية:Londisteبعداد النسخ 

اذهب إلى.١
 http://pgfoundry.org/projects/skytools/ 

.3.2 ، وهذا هو، 3.2Skytools وحمل أحدث إصدار من  .tarball skytools- tar gz.

، على النحو التالي:tarballاستخري ملف  .٢

tar -xvzf skytools-3.2.tar.gz

انتقل إلى الموقع الجديد وقم ببناء وتجميع البرنامج:.٣

cd skytools-3.2
./configure  --prefix=/var/lib/pgsql/9.3/Sky –with-pgconfig=/usr/ pgsql-9.3/bin/pg_config

make

make instal

 ، كما هو موضح هنا. وبد  من ذلك، يمكنك أيضا تعيينه في السكريبتPYTHONPATH. أيضا، قم بتعيين متغير البيئة ٤   
 .bash_profle :

 export PYTHONPATH=/opt/PostgreSQL/9.2/Sky/lib64/python2.6/sitepackages/
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كيف ينجز ذلك...
 .Londisteسنقوم بتنفيذ التسلسل التالي من الخطوات بعداد النسخ بين قواعد البيانات المختلفة باستخدام .١

أو ، يجب إنشاء قاعدتي البيانات التي سيحدث بينها النسخ:

createdb node1
createdb node2

 :pgbench بالبيانات باستخدام اشداة المساعدة 1nodeتعبئة قاعدة البيانات .٢

pgbench -i -s 2 -F 80 node1

  المطلوبة للنسخ المتماثل.1nodeقم بإضافة أي مفتاح أساسي ومفاتيح خصارجية للجداول في قاعدة البيانات .٣
 التالي وإضافة السطور التالية إليه:sql.قم بإنشاء ملف 

vi /tmp/prepare_pgbenchdb_for_londiste.sql -- add primary key to history table

ALTER TABLE pgbench_history ADD COLUMN hid SERIAL PRIMARY KEY;
-- add foreign keys
ALTER TABLE pgbench_tellers ADD CONSTRAINT pgbench_tellers_ branches_fk FOREIGN 
KEY(bid) REFERENCES pgbench_branches;
ALTER TABLE pgbench_accounts ADD CONSTRAINT pgbench_accounts_ branches_fk 
FOREIGN KEY(bid) REFERENCES pgbench_branches;
ALTER TABLE pgbench_history ADD CONSTRAINT pgbench_history_ branches_fk FOREIGN 
KEY(bid) REFERENCES pgbench_branches;
ALTER TABLE pgbench_history ADD CONSTRAINT pgbench_history_ tellers_fk FOREIGN 
KEY(tid) REFERENCES pgbench_tellers;
ALTER TABLE pgbench_history ADD CONSTRAINT pgbench_history_ accounts_fk FOREIGN 
KEY(aid) REFERENCES pgbench_accounts;

 الذي أنشئ في الخطوة السابقة وتحميله في قاعدة البيانات:sql.سنقوم الن بتحميل ملف .٤

psql node1 -f /tmp/prepare_pgbenchdb_for_londiste.sql

:1node بتعريفات الجدول من جداول قاعدة البيانات 2nodeسنقوم الن بتعبئة قاعدة بيانات .5

pg_dump -s -t 'pgbench*' node1 > /tmp/tables.sql 
psql  -f /tmp/tables.sql node2
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londiste.الن تبدأ عملية النسخ. سنقوم أو  بإنشاء ملف التضبيط .6 iniمع المعلمات التالية من أجل إعداد عقدة  
:1nodeالجذر لقاعدة بيانات المصدر، 

vi londiste.ini

[londiste3]
job_name = first_table
db = dbname=node1
queue_name = replication_queue
logfile = /home/postgres/log/londiste.log
pidfile = /home/postgres/pid/londiste.pid

londiste.في الخطوة التالية، سنقوم باستخدام ملف التضبيط .٧ iniالذي أنشئ في الخطوة السابقة بعداد عقدة  
 كما هو موضح هنا:1nodeالجذر لقاعدة بيانات 

[postgres@localhost bin]$ ./londiste3 londiste3.ini create-root node1 
dbname=node1
2014-12-09 18:54:34,723 2335 WARNING No host= in public connect 
string, bad idea
2014-12-09 18:54:35,210 2335 INFO plpgsql is installed
2014-12-09 18:54:35,217 2335 INFO pgq is installed
2014-12-09 18:54:35,225 2335 INFO pgq.get_batch_cursor is 
installed
2014-12-09 18:54:35,227 2335 INFO pgq_ext is installed
2014-12-09 18:54:35,228 2335 INFO pgq_node is installed
2014-12-09 18:54:35,230 2335 INFO londiste is installed
2014-12-09 18:54:35,232 2335 INFO londiste.global_add_table is 
installed
2014-12-09 18:54:35,281 2335 INFO Initializing node
2014-12-09 18:54:35,285 2335 INFO Location registered
2014-12-09 18:54:35,447 2335 INFO Node "node1" initialized for 
queue "replication_queue" with type "root"
2014-12-09 18:54:35,465 2335 INFO Don

 الخفي لعقدة الجذر:workerسنقوم الن بتشغيل .٨

[postgres@localhost bin]$ ./londiste3 londiste3.ini worker
2014-12-09 18:55:17,008 2342 INFO Consumer uptodate = 1

  ▲ | 167



التوفر العالي والنسخ- 7  

slave.في الخطوة التالية، سوف نقوم بإنشاء ملف التضبيط .9 iniمن أجل إنشاء عقدة ورقة لقاعدة بيانات الهدف  
2node:

vi slave.ini
[londiste3]
job_name = first_table_slave
db = dbname=node2
queue_name = replication_queue
logfile = /home/postgres/log/londiste_slave.log
pidfile = /home/postgres/pid/londiste_slave.pid

سنقوم الن بتهيئة العقدة في قاعدة البيانات المستهدفة:.١٠

./londiste3 slave.ini create-leaf node2 dbname=node2 –
provider=dbname=node1
2014-12-09 18:57:22,769 2408 WARNING No host= in public connect 
string, bad idea
2014-12-09 18:57:22,778 2408 INFO plpgsql is installed
2014-12-09 18:57:22,778 2408 INFO Installing pgq
2014-12-09 18:57:22,778 2408 INFO Reading from /var/lib/
pgsql/9.3/Sky/share/skytools3/pgq.sql
2014-12-09 18:57:23,211 2408 INFO pgq.get_batch_cursor is 
installed
2014-12-09 18:57:23,212 2408 INFO Installing pgq_ext
2014-12-09 18:57:23,213 2408 INFO Reading from /var/lib/
pgsql/9.3/Sky/share/skytools3/pgq_ext.sql
2014-12-09 18:57:23,454 2408 INFO Installing pgq_node
2014-12-09 18:57:23,455 2408 INFO Reading from /var/lib/
pgsql/9.3/Sky/share/skytools3/pgq_node.sql
2014-12-09 18:57:23,729 2408 INFO Installing londiste
2014-12-09 18:57:23,730 2408 INFO Reading from /var/lib/
pgsql/9.3/Sky/share/skytools3/londiste.sql
2014-12-09 18:57:24,391 2408 INFO londiste.global_add_table is 
installed
2014-12-09 18:57:24,575 2408 INFO Initializing node
2014-12-09 18:57:24,705 2408 INFO Location registered
2014-12-09 18:57:24,715 2408 INFO Location registered
2014-12-09 18:57:24,744 2408 INFO Subscriber registered: node2
2014-12-09 18:57:24,748 2408 INFO Location registered
2014-12-09 18:57:24,750 2408 INFO Location registered
2014-12-09 18:57:24,757 2408 INFO Node "node2" initialized for 
queue "replication_queue" with type "leaf"
2014-12-09 18:57:24,761 2408 INFO Done
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:2node  الخفي لقاعدة البيانات المستهدفة، وهذا هو،workerسنقوم الن بإطلق .١١

[postgres@localhost bin]$ ./londiste3 slave.ini worker
2014-12-09 18:58:53,411 2423 INFO Consumer uptodate = 1

pgqd.. سنقوم الن بإنشاء ملف التضبيط، وهو ١٢ ini للبرنامج ticker :الخفي 

vi pgqd.ini
[pgqd]
logfile = /home/postgres/log/pgqd.log
pidfile = /home/postgres/pid/pgqd.pid

 الخفي :ticker. باستخدام ملف التضبيط الذي أنشئ في الخطوة السابقة، سوف نطلق البرنامج ١٣

[postgres@localhost bin]$ ./pgqd pgqd.ini
2014-12-09 19:05:56.843 2542 LOG Starting pgqd 3.2
2014-12-09 19:05:56.844 2542 LOG auto-detecting dbs ...
2014-12-09 19:05:57.257 2542 LOG node1: pgq version ok: 3.2
2014-12-09 19:05:58.130 2542 LOG node2: pgq version ok: 3.2

 كافة الجداول إلى النسخ على العقدة الجذر:بإضافة.سنقوم الن ١٤

[postgres@localhost bin]$ ./londiste3 londiste3.ini add-table --all
2014-12-09 19:07:26,064 2614 INFO Table added: public.pgbench_accounts
2014-12-09 19:07:26,161 2614 INFO Table added: public.pgbench_branches
2014-12-09 19:07:26,238 2614 INFO Table added: public.pgbench_history
2014-12-09 19:07:26,287 2614 INFO Table added: public.pgbench_tellers

 النسخ على عقدة الورقة:إلى-  وبالمثل، تضاف جميع الجداول ١5

[postgres@localhost bin]$ ./londiste3 slave.ini add-table all–

:1node مصدر بياناتسنقوم الن بتوليد بعض الزيارات على قاعدة . ١6

pgbench -T 10 -c 5 node1

  للتحقق من الجداول في كل العقد. أي قاعدة3londiste المتوفرة مع اشمر compare. سنستخدم الن أداة المقارنة١٧
) وقاعدة بيانات الوجهة 1node)بيانات المصدر  )2node:لها نفس كمية البيانات )

[postgres@localhost bin]$ ./londiste3 slave.ini compare

2014-12-09 19:26:16,421 2982 INFO Checking if node1 can be used for copy
2014-12-09 19:26:16,424 2982 INFO Node node1 seems good source, using it
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2014-12-09 19:26:16,425 2982 INFO public.pgbench_accounts: Using node node1 
as provider
2014-12-09 19:26:16,441 2982 INFO Provider: node1 (root)
2014-12-09 19:26:16,446 2982 INFO Locking public.pgbench_accounts
2014-12-09 19:26:16,447 2982 INFO Syncing public.pgbench_accounts
2014-12-09 19:26:18,975 2982 INFO Counting public.pgbench_accounts
2014-12-09 19:26:19,401 2982 INFO srcdb: 200000 rows, checksum=167607238449

2014-12-09 19:26:19,706 2982 INFO dstdb: 200000 rows, checksum=167607238449

2014-12-09 19:26:19,715 2982 INFO Checking if node1 can be used for copy
2014-12-09 19:26:19,716 2982 INFO Node node1 seems good source, using it
2014-12-09 19:26:19,716 2982 INFO public.pgbench_branches: Using node node1 as 
provider
2014-12-09 19:26:19,730 2982 INFO Provider: node1 (root)
2014-12-09 19:26:19,734 2982 INFO Locking public.pgbench_branches
2014-12-09 19:26:19,734 2982 INFO Syncing public.pgbench_branches
2014-12-09 19:26:22,772 2982 INFO Counting public.pgbench_branches
2014-12-09 19:26:22,804 2982 INFO srcdb: 2 rows, checksum=-3078609798
2014-12-09 19:26:22,812 2982 INFO dstdb: 2 rows, checksum=-3078609798
2014-12-09 19:26:22,866 2982 INFO Checking if node1 can be used for copy
2014-12-09 19:26:22,877 2982 INFO Node node1 seems good source, using it
2014-12-09 19:26:22,878 2982 INFO public.pgbench_history: Using node node1 as 
provider
2014-12-09 19:26:22,919 2982 INFO Provider: node1 (root)
2014-12-09 19:26:22,931 2982 INFO Locking public.pgbench_history
2014-12-09 19:26:22,932 2982 INFO Syncing public.pgbench_history
2014-12-09 19:26:25,963 2982 INFO Counting public.pgbench_history
2014-12-09 19:26:26,008 2982 INFO srcdb: 715 rows, checksum=9467587272
2014-12-09 19:26:26,020 2982 INFO dstdb: 715 rows, checksum=9467587272
2014-12-09 19:26:26,056 2982 INFO Checking if node1 can be used for copy
2014-12-09 19:26:26,063 2982 INFO Node node1 seems good source, using it
2014-12-09 19:26:26,064 2982 INFO public.pgbench_tellers: Using node node1 as 
provider
2014-12-09 19:26:26,100 2982 INFO Provider: node1 (root)
2014-12-09 19:26:26,108 2982 INFO Locking public.pgbench_tellers
2014-12-09 19:26:26,109 2982 INFO Syncing public.pgbench_tellers
2014-12-09 19:26:29,144 2982 INFO Counting public.pgbench_tellers
2014-12-09 19:26:29,176 2982 INFO srcdb: 20 rows, checksum=4814381032
2014-12-09 19:26:29,182 2982 INFO dstdb: 20 rows, checksum=4814381032
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كيف تعال...
فيما يلي شرح للخطوات المتخذة في القسم السابق:

 1، نقوم بإنشاء قاعدتي بيانات، هي ١في البداية، في الخطوةnode 2 وnodeالتي تستخدم كقواعد البيانات ، 
  باستخدام1node، نقوم بملء قاعدة البيانات ٢المصدر والهدف، على التوالي، من منظور النسخ. في الخطوة 

 .pgbenchاشداة المساعدة 

 من القسم السابق، نضيف ونحدد المفتاح اشساسي منها، وعلقات المفاتيح الخارجية على٣في الخطوة  
.SQL في ملف .DDLالجداول المختلفة ووضع هذه اشوامر 

 نقوم بتنفيذ اشوامر ٤في الخطوة ،DDL 1 على قاعدة البيانات ٣ المذكورة في الخطوةnode؛ وبالتالي، وبهذه 
  فيpgbenchالطريقة، نحن نفرض المفتاح اشساسي وتعريفات المفتاح الخارجي على الجداول في مخطط 

.  1nodeقاعدة البيانات 

 نستخري تعريفات الجدول من الجداول في مخطط 5في الخطوة ،pgbench 1 في قاعدة البياناتNODE 

  من الفر ٨ إلى 6. وسوف نناقش الن الخطوات من 2NODEوتحميل هذه التعريفات في قاعدة البيانات 
السابق.

 بنشاء عقدة الجذر لقاعدة٧، نقوم بإنشاء ملف التضبيط الذي سيستخدم بعد ذلك في الخطوة 6 في الخطوة  
.1nodeبيانات المصدر 

 سنطلق ٨في الخطوة ،workerالخفي للعقدة الجذر. فيما يتعلق بابدخصا ت المذكورة في ملف التضبيط في  
 ، نحدد أو  عمل يجب أن يكون له اسم، بحيث يمكن التعرف على العمليات المميزة بسهولة. ثم نقوم6الخطوة 

  ثم نقوم بتعريف اسم قائمة1nodeبتعريف سلسلة اتصال بمعلومات للتصال بقاعدة بيانات المصدر، وهو 
.pid وملفات logانتظار النسخ المعنية. وأخصيرا، فإننا نحدد موقع 

 نحدد ملف التضبيط، الذي يستخدم9 من الفر  السابق. في الخطوة ١١ إلى 9سوف نناقش الن الخطوات من ، 
.2node بنشاء عقدة ورقة لقاعدة البيانات الهدف، وهو ١٠بعد ذلك في الخطوة 

 نطلق البرنامج ١١في الخطوة ،worker 9 الخفي  لعقد ورقة. تحتوي ابدخصا ت في ملف التضبيط  في الخطوة 
 ، واسم قائمة2node من أجل ا تصال بقاعدة البيانات المستهدفة، التي هي job_nameعلى سلسلة ا تصال 

  يقوم به الفرعي،١١ المعنية. إن الدور الرئيسي في الخطوة pid  و logانتظار النسخ المتماثل المعنية، وموقع 
.1nodeوهي قاعدة البيانات الهدف، حيث تجد الرئيسي أو المزود، وهي هنا قاعدة بيانات المصدر 
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 نحدد تضبيط ١٢ من القسم السابق. في الخطوة ١٣ و ١٢سنتحدث الن عن الخطوتين ،tickerوبمساعدتها  ،  
  الخفي بنجاح، يصبح لدينا جميع المكوناتticker. عندما يبدأ ١٣ المذكورة في الخطوة tickerنطلق عملية 

وعمليات ابعداد واللزمة للنسخ. ومع ذلك، لم نحدد بعد ما اششياء التي بحاجة للنسخ.

 نقوم بتعريف الجداول لتنسخ على كل من قواعد البيانات المصدر والهدف، والتي هي١5 و ١٤في الخطوة ، 
1node 2 وnode.على التوالي ، 

 من القسم السابق. هنا، في هذه المرحلة، نقوم باخصتبار النسخ الذي١٧ و ١6وأخصيرا، سنتحدث عن الخطوتين  
.2node وقاعدة بيانات الهدف 1nodeأعددناه بين قاعدة بيانات المصدر 

 1، نولد بعض الزيارات على قاعدة البيانات المصدر ١6في الخطوةnode عن طريق تشغيل pgbenchمع خصمسة  
 ثانية. ١٠اتصا ت متوازية بقاعدة البيانات وتوليد حركة المرور لمدة 

 نتحقق مما إذا كانت الجداول الموجودة على كل من قواعد بيانات المصدر والهدف لها نفس١٧في الخطوة ، 
  على مزود ومسجل العقد المشترك ثم العد والمجمو  ا خصتباريcompareالبيانات. لهذا الغرض، نستخدم اشمر 

 للصفوف على كل الجانبين. ابخصراي الجزئي من القسم السابق يخبرك أن البيانات نسخت بنجاح بين كافة
 ، أيضا2node وقاعدة البيانات الهدف 1nodeالجداول التي هي جزء من النسخ إعداد بين قاعدة بيانات المصدر 

العد والمجمو  ا خصتباري من الصفوف لجميع الجداول على قواعد البيانات المصدر والهدف هي متطابقة:

2014-12-09 19:26:18,975 2982 INFO Counting public.pgbench_accounts
2014-12-09 19:26:19,401 2982 INFO srcdb: 200000 rows, 
checksum=167607238449
2014-12-09 19:26:19,706 2982 INFO dstdb: 200000 rows, 
checksum=167607238449

2014-12-09 19:26:22,772 2982 INFO Counting public.pgbench_branches
2014-12-09 19:26:22,804 2982 INFO srcdb: 2 rows, 
checksum=-3078609798

2014-12-09 19:26:22,812 2982 INFO dstdb: 2 rows, 
checksum=-3078609798
2014-12-09 19:26:25,963 2982 INFO Counting public.pgbench_history
2014-12-09 19:26:26,008 2982 INFO srcdb: 715 rows, 
checksum=9467587272
2014-12-09 19:26:26,020 2982 INFO dstdb: 715 rows, 
checksum=9467587272

2014-12-09 19:26:29,144 2982 INFO Counting public.pgbench_tellers
2014-12-09 19:26:29,176 2982 INFO srcdb: 20 rows, 
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checksum=4814381032
2014-12-09 19:26:29,182 2982 INFO dstdb: 20 rows, 
checksum=4814381032

 Londisteتحقق من الروابط التالية لمزيد من المعلومات حول النسخ
https://wiki.postgresql.org/wiki/Londiste_Tutorial_(Skytools_2)
http://manojadinesh.blogspot.in/2012/11/skytools-londistereplication.html

Bucardo النسخ باستخدام 

.Bucardoفي هذه الوصفة، سنعرض لك النسخ بين اثنين من قواعد البيانات باستخدام 

السستعداد للعال
Red نفذ هذا التمرين على حاسوب Hat.لينكس  

Red  لمنصة EPELقم بتثبيت حزمة Hat: من 
 : .  https //fedoraproject org/ wiki/EPEL

 التالي:yum مع اشمرRPMsثم قم بتثبيت هذه 

 yum install perl-DBI perl-DBD-Pg perl-DBIx-Safe

إذا لم يكن مثبتا مسبقا، قم بتنزيل مستود  بوستجريسكل من:

 : . . .http //yum pgrpms org/repopackages php.

 بيرل:Perl مكتوب في Bucardoبعد ذلك، قم بتثبيت الحزمة التالية. وهذا مطلوب شن

 yum install postgresql93-plperl

 لتثبيتBucardo حمل أحدث نسخة من برنامج Bucardoوهو Bucardo من: 5.٢.٠ نسخة ،

: .http //bucardo org/wiki/Bucardo.

 قم بفك  ملفtarball:ثم انتقل إلى المجلد الذي أنشئ حديثا، واجمع وابني البرنامج ، 

tar xvfz Bucardo-5.2.0.tar.gz
cd Bucardo-5.2.0
perl Makefile.PL
make
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make install 

كيف ينجز ذلك...
:Bucardoوفيما يلي تسلسل كامل من الخطوات التي استخدمت لضبط النسخ بين اثنين من قواعد البيانات باستخدام 

  الرئيسية التي تحتوي علىBucardo. وهذا هو، إنشاء قاعدة بيانات Bucardoالخطوة اشولى هي تثبيت .١
 الخفي : Bucardoالمعلومات التي سوف يحتاجها 

[postgres@localhost ~]$ bucardo install --batch quiet–

  ذي الصلحيات الموسعة. في الخطوة التالية، نقوم بإنشاء قواعد بيانات المصدرbucardoإنشاء مستخدم .٢
 على التوالي، والتي تحتاي إلى النسخ:2gamma و 1gammaوالهدف، أي 

[postgres@localhost ~]$ psql -qc 'create database gamma1'

psql -d gamma1-qc 'create table t1 (id serial primary key, email text)'
[postgres@localhost ~]$ psql -qc 'create database gamma2 template gamma1'

 حول قواعد البيانات التي سوف تشارك في النسخ: Bucardoفي الخطوة التالية، نحن نبلغ .٣

postgres@localhost ~]$ bucardo add db db1 dbname=gamma1      
Added database "db1
[postgres@localhost ~]$ bucardo add db db2 dbname=gamma2
Added database "db2"

  وتشمل تلك الجداول من قواعد البيانات المصدر التي ستكون جزءا من إعدادmyherdبعدها، ننشئ قطيع .٤
النسخ:    

[postgres@localhost ~]$ bucardo add herd myherd t1
Created relgroup "myherd"
Added the following tables or sequences:
public.t1 (DB: db1)
The following tables or sequences are now part of the relgroup 
"myherd":
public.t1

في الخطوة التالية، ننشئ مزامنة المصدر :.5

[postgres@localhost ~]$ bucardo add sync beta herd=myherd 
dbs=db1:source 
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Added sync "beta"
Created a new dbgroup named "beta"

بعد ذلك، نقوم بإنشاء مزامنة الهدف: .6

[postgres@localhost ~]$ bucardo add sync charlie herd=myherd 
dbs=db1:source,db2:target 
Added sync "charlie"
Created a new dbgroup named "charlie"

 :Bucardoفي هذه المرحلة، نكون قد أعددنا إجراء النسخ ، وبالتالي فإن الخطوة التالية هي بدء خصدمة .٧

[postgres@localhost ~]$ bucardo start
Checking for existing processes
Removing file "pid/fullstopbucardo"
Starting Bucardo

  على قاعدة1tالخطوة التالية هي اخصتبار إعداد النسخ. لهذا الغرض، سنقوم بإدراي بعض السجلت في الجدول .٨
:1gammaبيانات مصدر 

psql  -d  gamma1
gamma1=# insert into t1 values (1,'wallsingh@gmail.com');
INSERT 0 1
gamma1=# insert into t1 values (2,'neha.verma@gmail.com');
INSERT 0 1

 الن بعد أن قمنا بإدراي بعض السجلت في قاعدة بيانات المصدر في الخطوة السابقة، نحن بحاجة إلى التحقق.9
:2gammaمن نسخ هذه التغييرات في قاعدة بيانات الهدف 

psql  -d  gamma2
gamma2=# select * from t1;
 id |        email         
----+----------------------
  1 | wallsingh@gmail.com
  2 | neha.verma@gmail.com
(2 rows)

كيف ينجز ذلك...
فيما يلي وصف للخطوات المذكورة في القسم السابق:
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 من القسم السابق، ننشئ أو  قاعدة بيانات ١في الخطوة Bucardoالتي سوف تحتوي على معلومات حول  
 . Bucardo الخفي، وسوف تخلق أيضا مستخدم مميز با سم Bucardoبرنامج 

 1، نقوم بإنشاء قواعد البيانات الخاصة بالمصدر والهدف من أجل النسخ، أي ٢في الخطوةgammaو  
2gamma 1، على التوالي. أيضا ننشئ الجدولt 1 على قاعدة البياناتgamma.والذي سيستخدم للنسخ 

 نخبر ٣في الخطوة ،Bucardo ،1 عن قواعد البيانات المصدر والهدف، وهذا هوgamma 2 وgammaعلى ، 
التوالي التي سوف تشارك في النسخ

 ننشئ قطيع من قبل اسم ٤في الخطوة  ،myherd 1 ويشمل الجدولt 1 من قاعدة بيانات مصدرgammaالتي  
 ستكون جزءا من إعداد النسخ. يجب نسخ أية تغييرات تجرى على هذا الجدول من المصدر إلى قواعد البيانات

الهدف. 

 1 من القسم السابق، ننشئ أساسا مزامنة المصدر و الهدف، والتي سوف تنسخ الجدول 6 و 5في الخطواتtفي  
 ،2db، إلى قاعدة البيانات الهدف 1gamma، وهذا هو 1db ونسخها من قاعدة البيانات المصدر myherdقطيع 

 من القسم السابق.٧ في الخطوة Bucardo. مع إعداد تضبيط النسخ ، ثم نبدأ خصدمة 2gammaهذا هو 

 نقوم بإدراي بعض السجلت٨ من القسم السابق. في الخطوة 9 و ٨ نقوم باخصتبار إعداد النسخ في الخطوتين ، 
 2gamma،  نسجل الدخصول إلى قاعدة بيانات 9 وفي الخطوة 1gamma على قاعدة البيانات 1tفي الجدول 

  قد نسخت عبر1gamma على قاعدة بيانات 1tوالتحقق من ما إذا كانت السجلت المدرجة حديثا في الجدول 
  يؤكد2gamma في قاعدة بيانات 1t من الجدول SELECT. مجموعة نتائج ا ستعلم 2gammaقاعدة بيانات 

.2gamma نسخت بنجاح في قاعدة بيانات 1gammaأن السجلت المدرجة في قاعدة بيانات 

:Bucardoيمكنك الرجو  إلى الروابط التالية للحصول على معلومات حول النسخ 
-http://blog.pscs.co.uk/postgresql-replication-and-bucardo/  
-http://blog.endpoint.com/2014/06/bucardo-5-multimasterpostgres-released.html

DRBDالنسخ باستخدام 

 لبوستجريسكل.DRBDفي هذه الوصفة، سوف نغطي النسخ على مستوى الكتلة باستخدام 

السستعداد للعال

  ▲ | 176

http://blog.endpoint.com/2014/06/bucardo-5-multimasterpostgres-released.html


التوفر العالي والنسخ- 7  

 . نفذت هذهIPيتطلب وجود حاسوب لينكس لتعمل هذا ابعداد. يتطلب هذا ابعداد واجهات الشبكة وعنوان عنقود
 . وبعد أن غطينا إعداد  بوستجريسكل في الفصول السابقة، فمن المفترض أن6الخطوات في جهاز سينتوس ابصدار 

الحزم الضرورية والمتطلبات المسبقة مثبتة بالفعل.

سنستخدم ابعداد التالي في التسلسل الهرمي لدينا:

 1يستخدم. .Node example org عنوان IP لعمليات١٧٢.١6.٠.١ ويستخدم ١٠.٠.٠.١٨١ الخاص بالشبكة المحلية  
ا نتقال

 2يستخدم. .Node example org عنوان IP على LAN 172.16.0.2  وعنوان ١٠.٠.٠.١٨٢ فيIP:لعمليات ا نتقال  
.يستخدم  .dbip example orgعنوان IP ١٠.٠.٠.١٨٠ الخاص بالعنقود

كيف ينجز ذلك...
:DRBDقم بتنفيذ التسلسل التالي من خصطوات للحصول على النسخ على مستوى الكتلة باستخدام

 كمعطل، ثم قم بحفظ الملف:SELINUX مؤقتا، وتعيين SELINUXأو ، قم بتعطيل .١

vi /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

في هذه الخطوة، غير اسم المضيف والبوابة لكل العقد، وهي هنا واجهات الشبكة:.٢

vi /etc/sysconfig/network 
# For node 1
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=no
HOSTNAME=node1.example.org
GATEWAY=10.0.0.2

#For node 2
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=no
HOSTNAME=node2.example.org
GATEWAY=10.0.0.2

:1nodeفي هذه الخطوة، نحن بحاجة إلى تضبيط واجهات الشبكة للعقدة اشولى، وهي، .٣

 1علينا أو  تضبيط قاعدة بياناتnode :اشولى 

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
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DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.0.181
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
HWADDR=a2:4e:7f:64:61:24

 ثم نقوم بتضبيط واجهةcrossover/DRBD 1 لـnode

node1: vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
IPADDR=172.16.0.1
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
HWADDR=ee:df:ff:4a:5f:68

2nodeفي هذه الخطوة، نعد واجهات الشبكة للعقدة الثانية، وهذه هي، .٤

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.0.182
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
HWADDR=22:42:b1:5a:42:6f

 ثم نقوم بتضبيط واجهةcrossover/DRBD ٢ للعقدة 

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
IPADDR=172.16.0.2
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
HWADDR=6a:48:d2:70:26:5e

:DNSفي هذه الخطوة، سوف نعد .5

vi /etc/resolv.conf 
search example.org 
nameserver 10.0.0.2

أيضا، نضبط قرار اسم المضيف اشساسي

vi /etc/hosts 
127.0.0.1 localhost.localdomain          localhost
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10.0.0.181 node1.example.org node1
10.0.0.182 node2.example.org node2
10.0.0.180 dbip.example.org node2

في هذه الخطوة، سوف نتحقق من شبكة ا تصال بين العقد:.6

 أو ، نقوم بإرسال إشارةping 2 إلىnode 1 منnode أو  من خصلل واجهة ،LANومن ثم عن طريق آيبي  
العبور:

root@node1 ~]# ping -c 2 node2
PING node2 (10.0.0.182) 56(84) bytes of data.
64 bytes from node2 (10.0.0.182): icmp_seq=1 ttl=64 
time=0.089 ms
64 bytes from node2 (10.0.0.182): icmp_seq=2 ttl=64 
time=0.082 ms
--- node2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 
999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.082/0.085/0.089/0.009 ms 
[root@node1 ~]# ping -c 2 172.16.0.2
PING 172.16.0.2 (172.16.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.083 ms
--- 172.16.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 
999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.083/0.083/0.083/0.000 ms

 الن، سنرسل إشارةping 1 إلىnode 2 منnode أو  عبر واجهات ،LAN ومن ثم عن طريق IP:العبور 

[root@node2 ~]# ping -c 2 node1
PING node1 (10.0.0.181) 56(84) bytes of data.
64 bytes from node1 (10.0.0.181): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from node1 (10.0.0.181): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.063 ms
--- node1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.063/0.065/0.068/0.008 ms

 ثم نرسل إشارةping:عبر واجهة العبور 

[root@node2 ~]# ping -c 2 172.16.0.1
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PING 172.16.0.1 (172.16.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.075 ms
--- 172.16.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.075/0.722/1.369/0.647 ms

تثبيت الحزم اللزمة:.٧

yum install -y  drbd83 kmod-drbd83

 على كل العقد:   DRBDفي هذه الخطوة، نضبط .٨

 vi /etc/drbd.con

global {
    usage-count no;
}
common {
    syncer { rate 100M; }
    protocol      C;
}
resource postgres {
    startup {
       wfc-timeout 0;
       degr-wfc-timeout
       120;
    }
    disk { on-io-error detach; }
    on node1.example.org {
       device      /dev/drbd0;
       disk        /dev/sda5;
       address     172.16.0.1:7791;
       meta-disk   internal;
    }
    on node2.example.org {
       device      /dev/drbd0;
       disk        /dev/sda5;
       address     172.16.0.2:7791;
       meta-disk   internal;
    }
}
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drbd.بمجرد إعداد الملف .9 conf لكل العقدتين، نكتب البيانات الوصفية على الموارد postgresوننفذ الخطوة . 
التالية على كل العقدتين:

[root@node1 ~]# drbdadm create-md postgres
Writing meta data...
initializing activity log
NOT initialized bitmap
New drbd meta data block successfully created. 
root@node2 ~]# drbdadm create-md postgres
Writing meta data...
initializing activity log
NOT initialized bitmap
New drbd meta data block successfully created.

في هذه الخطوة، سوف نجلب الموارد. نفذ اشمر التالي على كل العقدتين:.١٠

drbdadm up postgres

 في هذه الخطوة، يمكننا أن صنع المزامنة اشولية بين العقد. يمكن تنفيذ هذه الخطوة على العقدة اشساسية،.١١
 كعقدة أساسية:node1وقد قمنا بتعيين 

 drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary Postgres

:proc/drbd/، نلقي نظرة على ملفDRBD لمراقبة التقدم المحرز في المزامنة وحالة الموارد .١٢

[root@node1 ~]# cat /proc/drbd
version: 8.3.8 (api:88/proto:86-94)
GIT-hash: d78846e52224fd00562f7c225bcc25b2d422321d build by 
mockbuild@builder10.centos.org, 2014-10-04 14:04:09
0: cs:SyncSource ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/Inconsistent C 
r----ns:48128 nr:0 dw:0 dr:48128 al:0 bm:2 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 
wo:b oos:8340188
[>....................] sync'ed: 0.6% (8144/8188)M delay_probe: 7
finish: 0:11:29 speed: 12,032 (12,032) K/sec

 على كلتا العقدتين: postgresبمجرد اكتمال عملية المزامنة، يمكننا أن نلقي نظرة على كل من حالتي موارد .١٣

[root@node1 ~]# cat /proc/drbd
version: 8.3.8 (api:88/proto:86-94) 
GIT-hash: d78846e52224fd00562f7c225bcc25b2d422321d build by 
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mockbuild@builder10.centos.org, 2014-10-04 14:04:09
0: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/UpToDate C r----
ns:8388316 nr:0 dw:0 dr:8388316 al:0 bm:512 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 
ep:1 wo:b oos:0 

[root@node2 ~]# cat /proc/drbd
version: 8.3.8 (api:88/proto:86-94)
GIT-hash: d78846e52224fd00562f7c225bcc25b2d422321d build by 
mockbuild@builder10.centos.org, 2014-10-04 14:04:09
0: cs:Connected ro:Secondary/Primary ds:UpToDate/UpToDate C r----
ns:0 nr:8388316 dw:8388316 dr:0 al:0 bm:512 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 
ep:1 wo:b oos:0 

. على كل العقدتين، أصدر اشمر التالي:DRBDفي هذه الخطوة، نحن على وشك بدء خصدمات.١٤

/etc/init.d/drbd start

  وتركيبه. بعد ذلك،DRBD، سيتعين علينا تنسيق جهاز DRBDمن أجل تضبيط دليل البيانات وإعداده باستخدام .١5
نقوم بتضبيط دليل البيانات:

 1قم بإصدار اشوامر التالية علىnode:

mkfs.ext4 /dev/drbd0 
mount -t ext4 /dev/drbd0 /var/lib/pgsql/9.3
chown postgres.postgres /var/lib/pgsql/9.3

 بعد ذلك، قم بتسجيل الدخصول كمستخدمpostgres 1 علىnode :وقم بتضبيط قاعدة البيانات 

su  postgres–
 initdb /var/lib/pgsql/9.3/data 
exit

 ، يمكننا تفعيل المصادقة الموثوق بها، وسوف نقوم بتضبيط المعلمات المطلوبة بعدادالخطوةفي هذه .١6
postgresql.بوستجريسكل في ملف  conf.

 1علىnode :نفذ الخطوات التالية ،

echo "host all all 10.0.0.181/32 trust" >> /var/lib/
pgsql/9.3/data/pg_hba.conf
echo "host all all 10.0.0.182/32 trust" >> /var/lib/
pgsql/9.3/data/pg_hba.conf
echo "host all all 10.0.0.180/32 trust" >> /var/lib/
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pgsql/9.3/data/pg_hba.conf

 ثم نقوم بتضبيط المعلمات الضرورية في الملف.postgresql conf.

vi /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf 
listen_addresses = '*'

postgresql .بمجرد تغيير المعلمات المذكورة سابقا في ملف.١٧ confفإن الخطوة التالية ستكون بدء ،  
:1nodeبوستجريسكل. عن طريق تنفيذ اشمر التالي على 

service postgresql-9.3 start

 ، نفذ اشمر التالي وعندما يطلب1nodeسنقوم بعد ذلك بإنشاء مستخدم مسؤول بدارة بوستجريسكل. على .١٨
 منك كلمة مرور، يمكنك اخصتيار أي واحدة. ومع ذلك، من أجل توضيح هذه العملية، سنستخدم الكلمة الرئيسية

للمشرف نفسها ككلمة مرور: 

su  postgres–
createdb test
pgbench -test
pgbench -i test
psql -U admin -d test

 ، قم بتنفيذ الخطوات التالية ثم قم1nodeوفي هذه الخطوة، سننشئ قاعدة بيانات ونمشها بالبيانات. على .١9
بالنفاذ إلى قاعدة البيانات: 

su – postgres
createdb test
pgbench -test
pgbench -i test
psql -U admin -d test 
test=# select * from pgbench_tellers;
tid | bid | tbalance | filler
-----+-----+----------+--------
  1 |   1 |        0 |
  2 |   1 |        0 |
  3 |   1 |        0 |
  4 |   1 |        0 |
  5 |   1 |        0 |
  6 |   1 |        0 |
  7 |   1 |        0 |
  8 |   1 |        0 |
  9 |   1 |        0 |
 10 |   1 |        0 |
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(10 registros) 

 . على2nodeفي هذه الخطوة، سوف نقوم باخصتبار نسخ مستوى كتلة ونرى ما إذا كان بوستجريسكل يعمل في .٢٠
، نفذ اشوامر التالية:١عقدة 

 :١● سنوقف أو  بوستجريسكل على العقدة

 service postgresql-9.3 stop 

:١على العقدة DRBD●    ثم، سنقوم بإلغاء تحميل الجهاز 

 umount /dev/drbd0   

 كعقدة ثانوية:1node●   الن، سوف نقوم بإعداد 

 drbdadm secondary postgres

 كعقدة أساسية:2node● بعد ذلك، سنقوم بتضبيط   

 drbdadm primary postgres

:DRBD●   في هذه الخطوة، قم بتثبيت جهاز

 mount -t ext3 /dev/drbd0 /var/lib/pgsql/9.3

:2node●   ثم نبدأ خصدمة بوستجريسكل على 

 service postgresql-9.3 start

:2node●    الن، سوف نرى ما إذا كنا قادرين على النفاذ إلى قاعدة بيانات ا خصتبار على 

psql -u admin -d test
test=# select * from pgbench_tellers;
tid | bid | tbalance | filler
-----+-----+----------+--------
  1 |   1 |        0 |
  2 |   1 |        0 |
  3 |   1 |        0 |
  4 |   1 |        0 |
  5 |   1 |        0 |
  6 |   1 |        0 |
  7 |   1 |        0 |
  8 |   1 |        0 |
  9 |   1 |        0 |
 10 |   1 |        0 |
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(10 registros)

كيف ينجز ذلك...
 ، ثم إعداد اتصا ت الشبكة، وتضبيط2node و 1node، قمنا بضبط العقد، وهي 6-١في الخطوات اشولية، من الخطوات 

DNS على واجهة ٢ والعقدة ١، قمنا باخصتبار اتصا ت الشبكة بين العقدة 6. في الخطوة LANوكذلك على واجهة العبور  
crossover وقد تلقينا رسائل استجابة صدى ناجحة بعد إجراء اخصتبارات طلب .pingوهذا يدل على أن اتصال الشبكة ، 

تم تضبيطه بنجاح.  

drbd.، أنشأنا الملف ٨  في الخطوة  conf في كلتا العقدتين. وهنا مقتطف من الملف .drbd conf:

global {
    usage-count no;
}
common {
    syncer { rate 100M; }
    protocol      C;
}
resource postgres {
    startup {
       wfc-timeout 0;
       degr-wfc-timeout
       120;
    }
    disk { on-io-error detach; }
    on node1.example.org {
       device      /dev/drbd0;
       disk        /dev/sdb;
       address     172.16.0.1:7791;
       meta-disk   internal;
    }
    on node2.example.org {
       device      /dev/drbd0;
       disk        /dev/sdb;
       address     172.16.0.2:7791;
       meta-disk   internal;
    }
}
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 ، الذي أعد0dev/drbd/ و DRBD ونكون واجهة postgresوببساطة، باستخدام التضبيط المذكور سابقا، نحن نعد مورد 
  من١١. هذا هو أساسا ما يسبب أن يكون النسخ على مستوى الكتلة ناجحا. في الخطوة ٢ والعقدة ١على العقدتين، عقدة 

  بمثابة العقدة الثانوية في٢ كعقدة أساسية والعقدة ١القسم السابق، يمكنك أن ترى أننا قمنا في البداية بإعداد العقدة 
  فصاعدا، أجرينا اخصتبار٢٠ فصاعدا. ومن الخطوة ١5 من الخطوة ١هذه المرحلة. ثم أعددنا بوستجريسكل على العقدة 

  كعقدة٢ كعقدة ثانوية، ثم ألغينا تحميل نظام الملفات، ثم قمنا بإعداد العقدة ١تجاوز الفشل. فقمنا أو  بتعيين العقدة 
 ، أنشئت٢أساسية؛ ثم ربط نظام الملفات و تشغيل خصادم بوستجريسكل. بعد ذلك، قمنا باخصتبار رؤية السجلت في العقدة

  كذلك الجداول في٢ من الخطوات السابقة، صارت قابلة للوصول في العقدة ١9قاعدة البيانات ا خصتبارية في الخطوة 
  بالنسخ على مستوى الكتلة، وإذا كانت إحدى العقد غير متوفرة،DRBD. وهكذا، قام ٢٠ في الخطوة pgbenchمخطط 

يمكننا ضبط وا ستمرار في تشغيل بوستجريسكل في العقدة الثانوية حيث ستقوم بأخصذ دور الخادم الرئيسي.

postgres-XCإعداد عنقود 

.postgres-XCفي هذه الوصفة، سنقوم بإعداد عنقود 

السستعداد للعال
.6. نفذت هذه الخطوات على جهاز لينكس سينتوس ابصدار postgres-XCهنا، نحن بحاجة إلى تثبيت وإعداد 

نفذ مجموعة الخطوات التالية:

:. أو ، اذهب إلى ١ .http //sourceforge net/projects/postgres-xc من أجل تحميل برنامج /postgres-XC

 والذهاب إلى الدليل الذي أنشيء حديثا:tarball. في هذه الخطوة، قم باستخراي ملفات ٢

tar -zxvf pgxc-v1.0.4.tar.gz 
cd pgxc-v1.0.4

قبل إنشاء البرنامج وتجميعه، ستكون الخطوة التالية هي تثبيت حزم المتطلبات الرئيسية التالية:.٤

yum -y install readline*
yum -y install bison*
yum -y install flex*

الن، نحن ذاهبون لبناء وتجميع البرنامج. سنحدد أيضا موقعا  ستخدامه كالبادئة:.5

mkdir -p /opt/Postgres-xc
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chown -R postgres:postgres /opt/Postgres-xc/
./configure --prefix=/opt/Postgres-xc/
make
make install

…كيف ينجز ذلك

.postgres-XCالن، مع اكتمال التثبيت، نحن بحاجة إلى ضبط إعدادات 

قم بتنفيذ الخطوات التالية:

. لهذا الغرض، سنقوم أو  بإنشاء دليل لمدير المعاملتGTMسنقوم الن بإعداد .١ مدير المعاملت العالمية   ) ( 
العالمية، وتعيين اشذونات، ثم تهيئة مدير المعاملت العالمية:

mkdir -p /usr/local/pgsql/data_gtm 
chmod -R 700 /usr/local/pgsql/data_gtm 
/opt/Postgres-xc/bin/initgtm -Z gtm -D /usr/local/pgsql/data_gtm

gtm.سنقوم الن بتضبيط المعلمات في ملف .٢ confالذي أنشئ كجزء من الخطوة السابقة عندما قمنا بتهيئة ، 
مدير المعاملت العالمية، وبدء مدير المعاملت العالمية:

nodename = 'GTM_Node' 
listen_addresses = '*' 
port = 7777

بمجرد أن غيرت هذه المعلمات، يمكننا بعد ذلك إعداد مدير المعاملت العالمية:

/opt/Postgres-xc/bin/gtm_ctl -Z gtm start -D /opt/Postgres-xc/
data_gtm
Server Started

 مع إعداد مدير المعاملت العالمية وتشغيله، سنقوم بإعداد عقدة المنسق. لهذا الغرض، سنقوم أو  بإنشاء دليل.٣
للمنسق، وتعيين اشذونات، ومن ثم تضبيط المنسق:

mkdir -p /opt/Postgres-xc/data_coord1 

chmod  -R 700 /opt/Postgres-xc/data_coord1 
/opt/Postgres-xc/bin/pg_ctl -D /opt/Postgres-xc/data_coord1/ -o '--nodename 
coord1' initdb
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postgresql.في الخطوة التالية، سنقوم بتضبيط المعلمات اللزمة في ملف .٤ confبحيث يعد بطريقة حيث . 
 تستخدم المنسق كعقدة اتصال لمدير المعاملت العالمية. أيضا، بمجرد ضبط المعلمات اللزمة، سوف نشغل

المنسق:

listen_addresses = '*'
port = 2345
gtm_host = 'localhost'
gtm_port = 7777 
pgxc_node_name = 'coord1' 
pooler_port = 2344 
min_pool_size = 1 
max_pool_size = 100 
persistent_datanode_
connections = on 
max_coordinators = 16 
max_datanodes = 16

 عندما تضبط المعلمات اللزمة، سوف نبدأ المنسق كما يلي:

/opt/Postgres-xc/bin/pg_ctl start -D /opt/Postgres-xc/data_coord1/ 
-Z coordinator -l /tmp/coord

 سنقوم الن بإعداد عقدة البيانات اشولى. لهذا الغرض، سنقوم بإنشاء دليل، وتعيين اشذونات الخاصة به، ثم.5
تهيئته ذلك:

mkdir -p /opt/Postgres-xc/data_node1 
chmod -R 700 /opt/Postgres-xc/data_node1 

/opt/Postgres-xc/bin/pg_ctl -D /opt/Postgres-xc/data_node1/ -o 
'--nodename datanode1' initdb

 في الخطوة التالية، سنقوم بتضبيط المعلمات اللزمة لعقدة البيانات اشولى ثم نقوم بتشغيل عقدة البيانات..6
postgresql.نقوم بإجراء هذه التغييرات في ملف  conf:

vi postgresql.conf 
listen_addresses = '*'
port = 1234
gtm_host = 'localhost' 
gtm_port = 7777 
pgxc_node_name = 'datanode1'

وبمجرد إجراء هذه التغييرات، يمكننا إطلق عقدة البيانات اشولى:
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/opt/Postgres-xc/bin/pg_ctl start -D /opt/Postgres-xc/data_node1 -Z datanode 
-l /tmp/datanode1_log

 في هذه الخطوة، سوف نقوم بإعداد عقدة البيانات الثانية. لهذا الغرض، سوف نقوم بتضبيط دليل عقدة البيانات.٧
الثانية، وتعيين أذونات، ثم تضبيط ذلك:

mkdir -p /opt/Postgres-xc/data_node2/
chmod -R 700 /opt/Postgres-xc/data_node2/ 
/opt/Postgres-xc/bin/pg_ctl -D /opt/Postgres-xc/data_node2/ -o 
'--nodename datanode2' initdb

 في هذه الخطوة، سنقوم بتضبيط المعلمات لعقدة البيانات الثانية، وبمجرد ا نتهاء من ذلك، سنبدأ عقدة البيانات.٨
الثانية:

vi postgresql.conf 
listen_addresses = '*'
port = 1233
gtm_host = 'localhost' 
gtm_port = 7777 
pgxc_node_name = 'datanode2'

وبمجرد إجراء هذه التغييرات المعلمة اللزمة، سنبدأ عقدة البيانات الثانية:

/opt/Postgres-xc/bin/pg_ctl start -D /opt/Postgres-xc/data_node2 
-Z datanode -l /tmp/datanode2_log

في هذه الخطوة، سوف نسجل العقد البيانات اشولى والثانية على عقدة المنسق:.9

cd /opt/Postgres-xc/bin/

postgres=# CREATE NODE datanode1 WITH ( TYPE = DATANODE , HOST = LOCALHOST , PORT 
= 1234 );
CREATE NODE
postgres=# CREATE NODE datanode2 WITH ( TYPE = DATANODE , HOST = LOCALHOST , PORT 
= 1233 );
CREATE NODE

 ، سنبدأ في توزيع البيانات عن طريق النسخ:Postgres-XCالن، مع اكتمال إعداد  .١٠

psql -p 2345
postgres=# CREATE TABLE DIST (T INT) DISTRIBUTE BY REPLICATION TO NODE 
datanode1,datanode2;
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CREATE TABLE
postgres=#INSERT INTO DIST SELECT * FROM generate_series(1, 100);
INSERT 0 100 
postgres=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM DIST;
                           QUERY PLAN               
------------------------------------------------------------------
 Data Node Scan on "__REMOTE_FQS_QUERY__"  (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0) (act
ual time=0.880..1.010 rows=100 loops=1)
   Node/s: datanode1
 Total runtime: 1.076 ms
(3 rows)

 ، لمعرفة ما إذا نسخت هذه السجلت على جدول2datanode و 1datanodeسوف نقوم الن بتسجيل الدخصول إلى 
DIST:

psql -p 1234
postgres=# select count(*) from DIST;
 count 
-------
   100
(1 row)
psql -p 1233
postgres=# select count(*) from DIST;
 count 
-------
   100
(1 row)

الن، سنقوم باخصتبار التوزيع عن طريق الهاش:.١١

سجل الدخصول إلى عقدة المنسق:

psql -p 2345
CREATE TABLE t_test (id int4) DISTRIBUTE BY HASH (id);
INSERT INTO t_test SELECT * FROM generate_series(1, 1000);

 ونرى كم عدد السجلت التي نسخت هناك:2datanode و 1datanodeسنقوم الن بتسجيل الدخصول إلى 

psql -p 1233
postgres=# select count(*) from t_test;
 count 
-------
   508
(1 row)
psql -p 1234
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postgres=# select count(*) from t_test;
 count 
-------
   492
(1 row)

كيف تعال...
  بأكملها، استخدمنا ابعداد التالي. نحن نستخدم مدير المعاملت العالمية، ومنسق، واثنين منpostgres-XCفي معمارية 

العقد البيانات. وسوف نناقش وظائف كل واحد منهم:

-GTMمدير المعاملت العالمية يستخدم لتوفير وجهة نظر متسقة من البيانات. وتقدم وجهة نظر متسقة :  
 أساسا من خصلل لقطة على نطاق العنقود. مدير المعاملت العالمية مسؤول أيضا عن إنشاء معرفات

المعاملت العالمية، والتي هي ضرورية شن المعاملت تحتاي إلى تنسيق على مستوى العنقود.

 : يخدم هذا كنقطة إدخصال للتطبيقات ويستخدم من قبلها. المنسق يعتبر مسؤول عنCoordinatorالمنسق-
 عامة.SQL، وإنشاء خصطة تنفيذ عامة، و تنفيذ SQLتحليل 

Data عقدة البيانات - nodeتستخدم عقدة البيانات لحفظ البيانات لعنقود بوستجريسكل. تحفظ عقدة : 
بيانات واحدة أو أكثر كل أو جزء من البيانات داخصل العنقود.

سنناقش الن الخطوات المختلفة التي قمنا بها في القسم السابق:

  من القسم السابق. هذا ابعداد هو كل شيء عن تضبيط مدير المعاملت٢ و ١هنا، سوف نناقش الخطوات -
 العالمية. مبدئيا نقوم بضبط دليل لمدير المعاملت العالمية، ثم تعيين اشذونات، ثم تضبيط الدليل ثم تشغيل

مدير المعاملت العالمية في وقت  حق.

  من القسم السابق كلها عن تضبيط عقدة المنسق. نبدأ في تضبيط دليل للمنسق، ثم تعيين٤ و ٣الخطوات -
أذونات، ثم تهيئة الدليل ثم تشغيل المنسق.

  من القسم السابق. هذا ابعداد هو كل شيء عن تضبيط عقدة البيانات6 و 5بعد ذلك، سنناقش الخطوتين -
 ، ثم تعيين اشذونات، ثم تهيئة الدليل ثم تشغيل عقدة البيانات1datanodeاشولى. مبدئيا تضبيط دليل ل 

اشولى.

  من القسم السابق تضبيط عقدة البيانات الثانية. نقوم في البداية بتضبيط دليل لـ٨ و ٧تناقش الخطوات -
2datanode.ثم تعيين اشذونات، ثم تهيئة الدليل ثم تشغيل عقدة البيانات الثانية ،
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 2datanode و 1datanode، نقوم أو  بتسجيل الدخصول إلى عقدة المنسق، ثم نسجل العقد 9في الخطوة -

مع عقدة المنسق.

 ، نقوم بتسجيل الدخصول إلى١٠. في الخطوة Postgres-XC، نحن أساسا نختبر عنقود ١١ و ١٠في الخطوات -
 .2datanode و 1datanode ثم نوز  هذا الجدول بواسطة النسخ إلى DISTعقدة المنسق وننشئ جدول 

 . التوزيع بواسطة النسخ إلى عقد البياناتDIST سجل في الجدول ١٠٠ثم نقوم بإنشاء سلسلة وإدراي حوالي 
 . ثم نقوم بتسجيل الدخصول إلى عقدةDISTيعني أنه يجب نسخ البيانات في كل من العقد لجدول 

1datanode ثم حساب عدد السجلت من الجدول DIST نحصل على نفس الملحظة لجدول١٠٠؛ العدد هو . 
DIST 2 عند تسجيل الدخصول إلى عقدةdatanode من القسم١٠. ويظهر ذلك بشكل فعال في الخطوة  

 ، نقوم بتسجيل١١ عبر كل عقد البيانات. في الخطوة DISTالسابق؛ وبالتالي، نسخت كافة سجلت الجدول 
 ١٠٠٠؛ ثم نقوم بتوزيع الجدول بواسطة التجزئة وإدراي t_testالدخصول إلى عقدة المنسق وإنشاء جدول 

  سجلت هنا. ثم5٠٨سجل في الجدول. ثم نقوم بتسجيل الدخصول إلى عقدة البيانات اشولى، ويمكننا أن نرى 
  في عقدةt_test سجلت في الجدول ٤9٢نقوم بتسجيل الدخصول إلى عقدة البيانات الثانية، ويمكننا أن نرى 

2datanode ما نراه هو التوزيع المتساوي لتخزين سجلت الجدول .t_test ٢ و ١ بين عقد البيانات.
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في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

 تثبيتpgpool

ضبط pgpoolواخصتبار ابعداد 

 بدء و إيقافpgpool

 إعدادpgbouncer

 تجميع ا تصا ت باستخدامpgbouncer

 إدارةpgbouncer

مقدمة
  هي في اشساس حل الوسيط تعمل كواجهة بين خصادم بوستجريسكل وتطبيق عميلpgpool-IIاشداة المساعدة 

 بمثابة بروكسي بين خصلفية بوستجريسكل وبروتوكو ت الواجهة وهي تربطهي  pgpool-IIبوستجريسكل. اشداة  
   بعمل نسخة مخبأة من ا تصا ت بخوادم بوستجريسكل وتعيدpgpool-IIا تصا ت بين ا ثنين. تقوم اشداة 

 استخدامها كلما كان هنالك اتصال جديد بنفس الخصائص ، وبالتالي تقلل كلفة تفاوض ا تصال من مثل ا ستيثاق
والتشفير، وتحسين ابنتاجية ابجمالية.

  توفر الكثير من الميزات وليس مجرد تجميع ا تصا ت. حيث توفر موازنةpgpool-IIفي الواقع، اشداة المساعدة 
التحميل وأنماط النسخ جنبا إلى جنب مع ميزة ا ستعلم المتوازي.

 pgbouncer هي مجمعة اتصا ت خصفيفة الوزن لبوستجريسكل. تتصل التطبيقات بمنفذ pgbouncerاشداة المساعدة 

 ،pgbouncerتماما مثل اتصالها بقاعدة بيانات بوستجريسكل على منفذ قاعدة البيانات. باستخدام اشداة المساعدة 
  تجميع ا تصال عن طريق إعادةpgbouncerيمكننا خصفض تأثير ا تصال الزائد على خصادم بوستجريسكل. توفر اشداة  

استخدام ا تصا ت الموجودة.
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  خصفيفة الوزن ومخصصة لغرض تجميع ا تصال، في حين تقدمpgbouncer هو أن pgpool-II و pgbouncerالفرق بين 
pgpool-II المزيد من الميزات مثل النسخ replicationوموازنة الحمل، وميزة ا ستعلم المتوازي بابضافة إلى تجميع ، 
ا تصال.

 لغرض البساطة.pgpool  كـ pgpool-IIفي هذا الفصل، سوف نشير إلى 

pgpoolتثبيت 

 وضبطها.pgpoolهنا نجد وصفة تثبيت 

السستعداد للعال
GNU  أو أحدث و 2.9gcc  من المصدر يتطلب pgpoolتثبيت  make وبما أن .pgpool يرتبط بمكتبة libpqفإن مكتبة ،  
libpq وترويسات تطويرها، يجب أن تكون مثبتة قبل تثبيت pgpool   أيضا، يجب أن تكون مكتبة .OpenSSLمثبتة  

.pgpool في OpenSSLمن أجل تفعيل دعم  

إذا كنت تبني من المصدر، فاتبع الخطوات التالية:

 من الموقع التالي:pgpool من tarballقم بتحميل أحدث .١
: . . .http //www pgpool net/mediawiki/index php/Downloads

tarball الخطوة التالية هي استخراي .٢ pgpool:ودخصول دليل المصدر 

tar -xzf pgpool-II-3.4.0.tar.gz
cd pgpool-II-3.4.0

:pgpoolقم ببناء وتجميع وتركيب برنامج .٣

./configure prefix=/usr/local --sysconfdir=/etc/pgpool/–
make
make install

…كيف ينجز ذلك

 في توزيعة تستند إلى دبيان أو أوبنتو ، يمكننا تنفيذ هذا اشمر:pgpoolلتثبيت 

apt-get install pgpool2

  ▲ | 194

http://www.pgpool.net/mediawiki/index.php/Downloads


تجميع الاتصالات-8  

  تستخدم اشمرRHEL، أو أي توزيعات لينكس أخصرى مستندة إلى CentOS، أوسينتوس Fedoraعلى ريد هات، أو فيدورا 
  الكلمة المستخدمة9٣، فالكلمة pgpoolالتالي. وتجدر ابشارة إلى أن اسم الحزمة المستخدمة هو ما هو يوجد الن لـ 

في نهاية تتعلق بابصدارة المصغرة من بوستجريسكل. قد يتغير  حقا عندما تصدر تحديثات جديدة:

yum install pgpool-II-93

 ، وعند التحميلpgpool لتثبيت yumالخطوات التالية تصبح قابلة للتطبيق عند استخدام مدير حزم نظام التشغيل مثل 
  حيث أنه يمكن الحفاظ علىpgpoolوالتجميع من المصدر. في اشساس، في الخطوات التالية، نحن نقوم بانشاء دليل لـ 

سجلت النشاط وملفات قفل الخدمة الخاصة بها:

 الحفاظ على سجلت النشاط:pgpoolفي هذه الخطوة، سوف نقوم بإنشاء موقع حيث يمكن لـ .١

mkdir /var/log/pgpool
chown R postgres:postgres /var/log/pgpool–

 تخزين ملفات قفل الخدمة:pgpoolالخطوة التالية هي إنشاء دليل حيث يمكن لـ .٢

mkdir /var/run/pgpool 
chown R postgres:postgres /var/run/pgpool–

كيف تعال...
 ، فإن ملفات الضبط  وملفات السجلت المطلوبة ستنشأpgpoolإذا كنت تستخدم مدير حزم نظام تشغيل معين لتثبيت 

  القائم على المصدر بالكامل، فإن هناك بعض الخطوات ابضافيةpgpoolتلقائيا. ومع ذلك، إذا كنت في صدد تثبيت 
 ، ستكون بحاجةpgpool. بعد تثبيت pgpoolالمطلوبة. الخطوة اشولى هي تشغيل سكربت ابعداد ثم بناء وتجميع 

  الحفاظ على سجلت النشاط وملفات قفل الخدمة. كل هذه الخطوات تحتايpgpoolبنشاء المجلدات حيث يمكن لـ 
، على التوالي، في قسم ا ستعداد للعمل.٣، و ٢، ١إلى أن تنجز يدويا كما هو مبين في الخطوات 

 واختبار العدادpgpoolضبط 
 وتبيين كيفية إجراء اتصا ت.pgpoolفي هذه الوصفة، نحن في طريقنا لضبط 

السستعداد للعال
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  يحتاي إلى بناء وتجميع. تظهر هذهpgpool، فإن برنامج tarball، إذا كنت تقوم بتحميل مصدر pgpoolقبل تشغيل 
الخطوات في الوصفة اشولى من هذا الفصل.

 . لهذا الغرض، قمنا بإعداد مجلدين للبيانات على نفس الخادم. وسوفpgpoolأيضا، سوف نختبر النسخ باستخدام 
سيعملن بمثابة عقدتين.

/9.3var/lib/pgsql/على افتراض أن دليل البيانات ا فتراضي،  /data قد أعد بالفعل،٠، والذي سيكون بمثابة العقدة ، 
:١سنقوم الن بإعداد دليل بيانات آخصر الذي سيكون بمثابة العقدة 

initdb -D /var/lib/pgsql/9.3/data1

 بمجرد إعداد مجلد البيانات، الخطوة التالية هي تغيير رقم المنفذ لمجلد البيانات الجديد. و ذلك شن لمجلدي البيانات  
  قد استخدم بالفعل لمجلد البيانات اشول، سنقوم بتعيين5٤٣٢يمكن أن يكون لهما نفس رقم المنفذ. وبما أن رقم المنفذ 

postgresql. في ملف 5٤٣٣رقم المنفذ  conf:لمجلد البيانات الجديد ثم قم بتشغيل الخادم باستخدام هذا ابعداد 

cd /var/lib/pgsql/9.3/data1
vi postgresql.conf
port=5433

بمجرد حفظ الملف، قم ببدء تشغيل الخادم الجديد:

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.3/data1 start

…كيف ينجز ذلك

 وتشغيل التثبيت:pgpoolسوف نتبع هذا التسلسل من الخطوات لضبط 

  كما هو موضح في الوصفة اشولى من الفصل، فإن الخطوة التالية ستكون نسخ ملفاتpgpoolبعد تثبيت .١
الضبط  من دليل العينة مع ابعدادات ا فتراضية. ستعدل  حقا وفقا لمتطلباتنا:

cd /etc/pgpool-II-93
cp pgpool.conf.sample /etc/pgpool.conf
cp pcp.conf.sample /etc/pcp.conf

pcp.الخطوة التالية هي تحديد اسم المستخدم وكلمة المرور في ملف .٢ conf وهو ملف استيثاق لـ ،pgpoolفي . 
 ، فإنه يتطلب استيثاق المستخدم. هذه اللية تختلف عن استيثاقPCPاشساس، من أجل استخدام أوامر 

  للمستخدم، علينا5MD. للحصول على تجزئة 5MDمستخدم بوستجريسكل. تشفر كلمات المرور في هيئة 
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 ، يمكن استخدامها لتخزين5MD تجزئة توليد كما هو موضح في اشمر التالي. بمجرد 5pg_mdاستخدام اشداة 
pcp. في ملف 5MDكلمة مرور conf:

pg_md5 postgres
e8a48653851e28c69d0506508fb27fc5
vi /etc/pcp.conf
postgres:e8a48653851e28c69d0506508fb27fc5

pgpool.الن نقوم بتحرير ملف التضبيط .٣ conf لضبط إعدادات pgpool:الخاص بك 

listen_addresses = 'localhost'
port = 9999
socket_dir = '/tmp'
pcp_port = 9898
pcp_socket_dir = '/tmp'
backend_hostname0 = 'localhost'
backend_port0 = 5432
backend_weight0 = 1
backend_data_directory0 = '/var/lig/pgsql/9.3/data'
backend_flag0 = 'ALLOW_TO_FAILOVER'
backend_hostname1 = 'localhost'
backend_port1 = 5433
backend_weight1 = 1
backend_data_directory1 = '/var/lib/pgsql/9.3/data1'
backend_flag1 = 'ALLOW_TO_FAILOVER'
enable_pool_hba = off
pool_passwd = 'pool_passwd'
authentication_timeout = 60
ssl = off
num_init_children = 32

max_pool = 4
child_life_time = 300
child_max_connections = 0
connection_life_time = 0
client_idle_limit = 0
connection_cache = on
reset_query_list = 'ABORT; DISCARD ALL'
replication_mode = on
master_slave_mode = off
replicate_select = off
insert_lock = on
load_balance_mode = on
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ignore_leading_white_space = on
white_function_list = ''
black_function_list = 'nextval,setval'

pgpool.بمجرد ضبط المعلمات السابقة وحفظها في ملف .٤ conf فإن الخطوة التالية هي تشغيل ،pgpoolوالبدء  
:pgpoolفي قبول ا تصا ت إلى عنقود بوستجريسكل باستخدام 

pgpool -f /etc/pgpool.conf -F /etc/pcp.conf
psql -p 9999 postgres postgres

، ينبغي أن نرى مجموعة من العمليات:pgpoolالن وقد بدأت .5

-bash-4.1$ ps ax |grep pool
28778 ? Ss 0:00 pgpool -f /etc/pgpool.conf -F /etc/pcp.
conf
28779 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28780 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request

28781 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28782 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28783 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28784 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28785 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28786 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28787 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28788 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28789 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28790 ? S 0:00 pgpool: wait for connection request
28811 ? S 0:00 pgpool: PCP: wait for connection 
request 
28812 ? S 0:00 pgpool: worker process 
28849 pts/2 S+ 0:00 grep pool

  وبدء تنفيذ ا ستعلمات، يجب علينا التحقق من حالة العقد المشاركة في العنقود. لهذاpgpoolقبل ا تصال ب.6
 ٠. ونظرا شننا نستخدم نفس الخادم للتثبيت, فإن العقدة pcp_node_infoالغرض سوف نستخدم أداة تسمى 

/9.3var/lib/pgsql/ هي مجلدات بيانات موجودة في ١والعقدة  /data 9.3/ و 1var/lib/pgsql/ /data:

-bash-4.1$ pcp_node_info 5 localhost 9898 postgres postgres 0
localhost 5432 1 0.500000
-bash-4.1$ pcp_node_info 5 localhost 9898 postgres postgres 1
localhost 5433 1 0.500000
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 ، وإنشاء جدول،pgpoolالن بعد أن كانت العقدتين مشاركتين في الكتلة، فإن الخطوة التالية هي ا تصال ب.٧
وإدراي بعض السجلت في هذا الجدول:

psql -p 9999
postgres=# create table emp(age int);
CREATE TABLE
postgres=# insert into emp values (1);
INSERT 0 1
postgres=# insert into emp values (2);
INSERT 0 1
postgres=# insert into emp values (3);
INSERT 0 1
postgres=# insert into emp values (4);
INSERT 0 1
postgres=# insert into emp values (5);
INSERT 0 1
postgres=# insert into emp values (6);
INSERT 0 1
postgres=# \dt
        List of relations
 Schema | Name | Type  |  Owner   
--------+------+-------+----------
 public | emp  | table | postgres
(1 row)
postgres=# select * from emp;
 age
-----
   1
   2
   3
   4
   5
   6
(6 rows)

 ، ونرى الجدول والسجلت المناظرة التي5٤٣٣ و 5٤٣٢الن سوف نقوم باخصتبار النسخ من خصلل ا تصال بالمنافذ .٨
:pgpoolأدرجت فيه أثناء ا تصال بـ 

psql -p 5433
postgres=# \dt
        List of relations
 Schema | Name | Type  |  Owner   
--------+------+-------+----------
 public | emp  | table | postgres
(1 row)
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postgres=# select * from emp;
 age
-----
   1
   2
   3
   4
   5
   6
(6 rows)
-bash-4.1$ psql -p 5432
postgres=# \dt
        List of relations
 Schema | Name | Type  |  Owner   
--------+------+-------+----------
 public | emp  | table | postgres
(1 row)
postgres=# select * from emp;
 age
-----
   1
   2
   3
   4
   5
   6
(6 rows)

كيف تعال...
لنناقش الن بعض المعلمات التي تمت ضبطها في القسم السابق:

listen_addresses نقوم بضبط :list_addresses  إلى  شننا نريد ا ستما  إلى جميع عناوين *IPوليس عنوان  
IP.معين 

port هذا يحدد منفذ :pgpool.الذي سيستمع إليه النظام عند قبول اتصا ت قاعدة البيانات 

0backend_hostname.يشير هذا إلى اسم المضيف لقاعدة البيانات اشولى في ابعداد لدينا :

 للعقدة الثانية.1backend_hostnameوبالمثل، أنشأنا 

0backend_port هذا هو منفذ بروتوكول التحكم في نقل البيانات :TCPللنظام، أي النظام الذي حدد من قبل  
  للعقدة1backend_port التي حيث توجد قاعدة البيانات. وبالمثل، وضعنا 0backend_hostnameفي قيمة 
الثانية.
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0backend_weightهذا هو الوزن المخصص للعقدة التي حددها اسم المضيف الذي حصل عليه من : 
0backend_hostname أساسا في .pgpoolتعين اشوزان إلى العقد الفردية. وترسل المزيد من الطلبات إلى ، 

 للعقدة الثانية.1backend_weightالعقدة ذات قيمة وزن أعلى. وبالمثل، أنشأنا 

0backend_data_directory يمثل هذا مجلد البيانات، أي :PGDATAللمضيف الذي حدد بواسطة قيمة  
0backend_hostname 1. وبالمثل، قمنا بإعداد قيمةbackend_data_directory.للعقدة الثانية 

connection_cache لتفعيل وضع تجمع ا تصال، نحن بحاجة إلى تشغيل :connection_cache

max_pool عدد ا تصا ت من . فر  (: تحدد هذه القيمة الحد اشقصى لحجم التجمع لكل طفل  (pgpoolإلى  
num_init_children   قد تصل إلى الحد في pgpoolقواعد البيانات التي خصلف  * max_pool.

 ، وهما القيمة ا فتراضية. لذلك عندما تضاعف،٣٢ إلى num_init_children و ٤ إلى max_poolفي حالتنا، قمنا بضبط 
max_pool . تذكر أن قيمة ١٢٨ إلى الخلفية بحد أقصى pgpoolقد يصل إجمالي عدد ا تصا ت من  * 

num_init_children يجب أن تكون دائما أقل من قيمة المعلمة max_connections.

المعلمات اشخصرى التي نوقشت في الخطوات السابقة هي كما يلي:

replication_modeتحول هذه المعلمة النسخ بشكل صريح إلى وضع التشغيل. افتراضيا، يكون في وضع : 
ابيقاف.

load_balance_on تفعيل هذه المعلمة يضمن أن :pgpoolيقسم الحمل إلى كافة المضيفين أو العقد المرفقة  
بالنظام.

master_slave_modeتفّعل هذه المعلمة وضع التابع المتبو . يجب جعل هذه المعلمة في وضع ابيقاف :/ 
 في وضع التشغيل.replication_modeعندما يكون 

 التالية لمزيد من المعلومات المتعلقة بها:pgpoolالمعلمات اشخصرى تأخصذ القيم ا فتراضية، ويمكنك الرجو  إلى روابط 
http://www.pgpool.net/docs/latest/pgpool-en.html#config
http://www.pgpool.net/pgpool-web/contrib_docs/simple_sr_setting_3.1/pgpool.conf

.9999pgpool  وإجراء اتصا ت على منفذ pgpoolوأخصيرا، بمجرد ضبط المعلمات، فقد حان الوقت لتشغيل 

  من5، يمكننا أن نرى أن بعض العمليات في الخلفية قد بدأت بالفعل، كما هو موضح في الخطوة pgpoolبمجرد تشغيل 
القسم السابق.

  للتحقق من حالة العقد، كما هوpcp_node_info، نستخدم أساسا أداة تسمى pgpoolقبل إجراء اتصا ت باستخدام 
 من القسم السابق.6موضح في الخطوة 

 على الصياغة التالية:pcp_node_infoيحتوي اشمر 
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pcp_node_info <timeout> <hostname> <port> <username> <password> <nodeid>.

 من القسم السابق:6هنا مقتطف من الخطوة 

-bash-4.1$ pcp_node_info 5 localhost 9898 postgres postgres 0
localhost 5432 1 0.500000
-bash-4.1$ pcp_node_info 5 localhost 9898 postgres postgres 1
localhost 5433 1 0.500000

 . يشير اسم المضيف إلى مضيف محلي،5 من القسم السابق، نقوم بتحديد قيمة مهلة ا تصال لتكون 6وفقا للخطوة 
  مع كلمة المرور كpostgres/ واسم المستخدم  كلمة المرور، الذي يتم تعيينه إلى مستخدم 5٤٣٢متبوعا برقم المنفذ 

postgres المعلمة النهائية هي .nodeid في حالتنا يشير إلى دليل البيانات٠ للعقدة اشولى. عقدة ٠،و التي تم تحديدها بـ  
/9.3var/lib/pgsql/ /data وبالمثل، نستخدم .pcp_node_info وقيمة 5٤٣٣ لتحديد المنفذ nodeid لدليل البيانات ١ بـ /

9.3 1var/lib/pgsql/ /data.

 ، سيستجيب النظام مع ابخصراي التالي: اسم المضيف، رقم المنفذ، الحالة،pcp_node_infoوفي كل مرة يشغل اشمر 
ووزن العقدة.

 ، فهذا يعني١من بين كل هذه القيم، العمود الثالث، الذي يشير إلى حالة العقدة، هو اشهم. إذا كانت قيمة حالة العمود هي
 ، فهذا يعني أن العقدة مشغلة٢أن العقدة مشغلة ولكن   يزال يتعين إجراء اتصا ت. إذا كانت قيمة حالة العمود هي 

، فهذا يعني أن العقدة معطلة ويجب اتخاذ بعض ابجراءات.٣وتجمع ا تصا ت. إذا كانت قيمة حالة العمود هي 

  لكل العقدتين، مما يعني أننا على ما يرام، ويمكننا أن نبدأ في إجراء١في السيناريو الخاص بنا ، قيمة حالة العمود هو 
  ، فستحتاي إلى تفعيل العقدة باستخدام اشداة٣. إذا كانت قيمة حالة العمود هي pgpoolاتصا ت مع 

pcp_attach_node يحتوي اشمر .pcp_attach_node نفس الصياغة كاشمر cp_node_infoويمكن استخدامه كما هو  
:١. دعونا نفترض هذه القيمة لحالة عمود العقدة ٣موضح في السطر التالي، على افتراض أن قيمة حالة عمود العقدة هي 

pcp_attach_node 5 localhost 5433 postgres postgres 1

  وإدراي بعضemp، إنشاء جدول اسمه 9999 عبر منفذ pgpool من القسم السابق، نحن على اتصال بـ ٧في الخطوة 
السجلت فيه.

  والسجلت المقابلة متوفرة هناك عند إجراءemp، نقوم باخصتبار النسخ. يمكننا أن نرى بوضوح أن جدول ٨في الخطوة 
.pgpool. وهذا يؤكد النسخ الناجح باستخدام 5٤٣٢ ومنفذ 5٤٣٣اتصا ت إلى المنفذ 
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:pgpoolارجع إلى روابط الويب التالية لمزيد من التفاصيل حول 
 http://www.pgpool.net/mediawiki/index.php/Relationship_between_max_pool,_num_init_

children,_and_max_connections
 http://www.pgpool.net/docs/latest/pgpool-en.html#connection_pool_mode

pgpoolبدءا و إيقااف 

.pgpoolفي هذه الوصفة، سوف نعرض اشوامر التي يمكن استخدامها لبدء وإيقاف 

السستعداد للعال
pgpool. في pgpool، نحن بحاجة إلى ضبط إعدادات pgpoolقبل أن تبدأ  conf.وقد غطينا ذلك في الوصفة السابقة .

…كيف ينجز ذلك

 بطريقتين:pgpoolيمكن بدء تشغيل أداة 

 في سطر اشوامر بصفة المستخدم الجذري:pgpoolمن خصلل بدء تشغيل خصدمة •

service pgpool start

 على الطرفية:pgpoolمن خصلل تنفيذ اشمر •

pgpool

 بطريقتين:pgpoolوبالمثل، يمكن وقف 

 في سطر اشوامر بصفة المستخدم الجذري:pgpoolعن طريق إيقاف خصدمة •

service pgpool stop

 مع خصيار ابيقاف:pgpoolمن خصلل تنفيذ اشمر •

pgpool stop
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كيف تعال...
  مع الكثير من الخيارات، وفيما يليpgpool بسيط نسبيا، كما رأينا في القسم السابق. ومع ذلك، يأتي pgpoolبدء ووقف 

:pgpoolالصيغة اشكثر شيوعا لبدء 

pgpool [-c][-f config_file][-a hba_file][-F pcp_config_file]

وتناقش هذه الخيارات على النحو التالي:

-c  يستخدم الخيار :-c.لمسح ذاكرة التخزين المؤقت للستعلم  

-fconfg_fle يحدد هذا الخيار ملف التضبيط :.pgpool conf ويحصل ،pgpoolعلى ضبطه من هذا الملف عند  
بدء تشغيله

 -a hba_fle يحدد هذا الخيار ملف ا ستيثاق الذي سيستخدم عند بدء تشغيل :pgpool

 pcp_confg_fle -F ،يحدد هذا الخيار ملف كلمة المرور :.pcp conf ليستخدم عند بدء تشغيل ،pgpool

، راجع رابط الويب التالي:pgpoolللحصول على الصياغة الكامل من 
: . . .http //www pgpool net/docs/latest/pgpool-en html#start

 . ومع ذلك، جنبا إلى جنبpgpool، يمكن استخدام نفس الخيارات التي استخدمت في وقت سابق لبدء pgpoolلوقف 
.pgpoolمع هذه المفاتيح، يمكننا أيضا تحديد الوضع الذي يحتاي إلى استخدامها أثناء إيقاف 

:pgpoolهناك وضعان أين يمكن وقف 

m-  : يتم تحديد هذا الخيار باستخدام الخيار الوضع الذكي• s )smart(في هذا الوضع، ننتظر أو  قطع اتصال . 
.pgpoolالعملء ثم إيقاف تشغيل 

m-  : یمکن ضبط هذا الوضع من خصلل تحديد الخيار الوضع السريع• f )fast( ،في هذا الوضع .pgpoolتنتظر    
 على الفور.pgpoolقطع اتصال العملء و يقوم بإيقاف تشغيل  

 هو كما يلي:pgpoolالصياغة الكاملة شمر وقف 

pgpool [-f config_file][-F pcp_config_file] [-m {s[mart]|f[ast]|]}] stop

  سينتظر منهم قطع ا تصال ويقوم بابنهاء من تلقاء نفسه. ومع ذلك،pgpoolعادة، إذا كان هناك أي عملء متصلين،فإن 
 قسرا دون انتظار قطع ا تصال من طرف العملء ، يمكنك استخدام اشمر التالي:pgpoolإذا كنت ترغب في إيقاف 
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pgpool -m fast stop

pgbouncerإعداد 

.pgbouncerفي هذه الوصفة، سنعرض الخطوات المطلوبة لتثبيت 

السستعداد للعال
.pgbouncerيمكننا إما القيام بتثبيت الكامل القائم على المصدر أو استخدام مدير حزم نظام التشغيل الخاصة لتثبيت 

…كيف ينجز ذلك

:pgbouncerعلى نظام أوبنتو  أو دبيان، نحن بحاجة لتنفيذ اشمر التالي لتثبيت 

apt-get install pgbouncer.

على توزيعات لينكس المستندة إلى سينتوس أو فيدورا أو ريد هات يمكننا تنفيذ اشمر التالي:

yum install pgbouncer

إذا كنت تقوم بتثبيت كامل المصدر، فإن تسلسل اشوامر يكون كما يلي:

قم بتنزيل ملف تثبيت اشرشيف من الرابط التالي:.١
: .http //pgfoundry org/projects/pgbouncer

قم بفك اشرشيف الذي نزلته وادخصل إلى الدليل المصدر:.٢

tar -xzf pgbouncer-1.5.4.tar.gz
cd pgbouncer-1.5.4

الخطوة التالية هي بناء ومواصلة تثبيت البرنامج:.٣

./configure prefix=/usr/local –
make & make install

  فيه. يمكن استخدام هذا الملف  حقا بجراءpgbouncerالن قم بإنشاء مجلد ابعدادات لوضع ملف ضبط.٤
تغييرات في المعلمة:
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mkdir /etc/pgbouncer
chown -R postgres:postgres /etc/pgbouncer

كيف تعال...
 ، فإنه ملفات الضبط وملفات السجل المطلوبةpgbouncerإذا كنت تستخدم مدير حزم الخاص بنظام التشغيل لتثبيت 

  من المصدر، فإن هناك بعضpgbouncer ستنشأ تلقائيا. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تثبيت pgbouncerبواسطة 
  حفظ  سجلت النشاط وpgbouncerالخطوات ابضافية المطلوبة. سوف تكون بحاجة بنشاء مجلدات حيث يمكن لـ 

 . كل هذهpgbouncerملفات قفل الخدمة فيها. وستكون بحاجة أيضا بنشاء مجلد الضبط حيث سيحفظ ملف الضبط لـ 
 في القسم السابق.٤ و ٣ و ٢الخطوات تحتاي إلى أن تنفذ يدويا كما هو مبين في الخطوات 

pgbouncerتجميع التصالت باستخدام 

  وقياس نتائج أداء اتصا ت قاعدة البيانات إلى قاعدة البيانات عبرpgbouncerفي هذه الوصفة، سنذهب لتنفيذ 
pgbouncer.مقابل اتصا ت قاعدة البيانات العادية 

السستعداد للعال
  فيpgbouncer. قمنا بتغطية تثبيت pgbouncerقبل أن نقوم بضبط وتنفيذ تجميع ا تصا ت، يجب تثبيت اشداة  

الوصفة السابقة.

…كيف ينجز ذلك

pgbouncer.أو ، سنقوم بتعديل بعض إعدادات الضبط في ملف التضبيط .١ iniكما يلي. ابدخصا ت اشولى هما ، 
، مما يعنيlisten_addr. بعد ذلك، نقوم بضبط المعلمة pgbouncerلقواعد البيانات التي ستمرر من خصلل   * إلى 

 ، موقع ملف ا ستيثاق وauth_fle. وأخصيرا، وضعنا آخصر معلمتين، وهما IPأنها ستنصت إلى جميع عناوين 
auth_type ويشير إلى نو  ا ستيثاق المستخدم. نحن نستخدم ،plainكنو  استيثاق، مما يدل على أننا  

نستخدم آلية مستندة إلى كلمة المرور هنا للستيثاق:

vi /etc/pgbouncer/pgbouncer.ini

  ▲ | 206



تجميع الاتصالات-8  

postgres = host=localhost dbname=postgres
pgtest = host=localhost dbname=pgtest
listen_addr = *
auth_file = /etc/pgbouncer/userlist.txt
auth_type = md5

 الخطوة التالية هي إنشاء قائمة مستخدمين تحتوي على المستخدمين الذين يسمح لهم بالنفاذ إلى قواعد.٢
 . سيكون تنسيق ابدخصا ت في قائمة المستخدمين بالشكل التالي اسم مستخدمpgbouncerالبيانات من خصلل 

 متبوعا بكلمة مرور المستخدم كما هو موضح في اشمر التالي حيث يكون ابدخصال اشول  سم المستخدم الذي
 .. وبما أننا قمنا بتعيين نو password , وابدخصال الثاني لكلمة المرور القيمة هي authorهي تكون قيمته 
  في قائمة المستخدمين. لو قمنا بتعيين نو 5MD، علينا استخدام إدخصال كلمة مرور 5MDا ستيثاق كـ 
 ، فإن كلمة المرور الفعلية يجب توفيرها في قائمة المستخدمين:plainا ستيثاق كـ 

postgres=# CREATE role author LOGIN PASSWORD 'author' SUPERUSER;
CREATE ROLE
postgres=# select rolname ,rolpassword from pg_authid where rolname='author';
 rolname |             rolpassword             
---------+-------------------------------------
 author  | md5d50afb6ec7b2501164b80a0480596ded
(1 row)

 للمستخدم المناسب:userlist التي حصلنا عليها في ملف 5MDيمكن تعريف كلمة مرور 

vi /etc/pgbouncer/userlist.txt

"author" "md5d50afb6ec7b2501164b80a0480596ded"

pgbouncer.بمجرد أن قمنا بضبط ملف التضبيط .٣ ini وإنشاء ملف userlistفإن الخطوة التالية ستكون بدء ، 
:pgbouncerخصدمة 

service pgbouncer start

  ، ستكون الخطوة التالية هي إجراء اتصا ت معها. افتراضيا، تشغيل خصدمةpgbouncerبمجرد تشغيل خصدمة .٤
pgbouncer لذلك أية اتصا ت إلى خصدمة 6٤٣٢ على المنفذ ،pgbouncer 6٤٣٢ يجب أن تكون على المنفذ:

psql -h localhost -p 6432 -d postgres -U author -W
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 ، الخطوة المنطقية التالية هي معرفة ما إذا كان هناكpgbouncerالن بعد أن قمنا بإجراء اتصا ت باستخدام .5
 -. لهذا الغرض، سنقوم بإنشاء قاعدة بيانات مؤقتة  تلك التيpgbouncerأي تحسينات في اشداء باستخدام 

pgbouncer.عرفت في البداية في ملف  iniوإدراي السجلت فيها، ثم قياس ا تصا ت التي أجريت مقارنة  - 
بقاعدة البيانات هذه:

createdb pgtest
pgbench -i -s 10 pgtest

:pgtestنحن نقوم بقياس النتائج مقارنة بقاعدة البيانات .6

-bash-3.2$ pgbench -t 1000 -c 20 -C -S pgtest
starting vacuum...end.
transaction type: SELECT only
scaling factor: 10
query mode: simple
number of clients: 20
number of threads: 1
number of transactions per client: 1000
number of transactions actually processed: 20000/20000
tps = 217.374571 (including connections establishing)
tps = 1235.875488 (excluding connections establishing)

:6432pgbouncer  على منفذ pgtestوالخطوة اشخصيرة ستكون لقياس النتائج مقارنة بقاعدة البيانات .٧

-bash-3.2$ pgbench -t 1000 -c 20 -C -S pgtest -p 6432 -U author
Password:
starting vacuum...end.
transaction type: SELECT only
scaling factor: 10
query mode: simple
number of clients: 20
number of threads: 1
number of transactions per client: 1000
number of transactions actually processed: 20000/20000
tps = 2033.768075 (including connections establishing)
tps = 53124.095230 (excluding connections establishing)
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كيف تعال...
pgbouncer.هنا يمكننا أن نرى بضعة أشياء. في البداية، قمنا بضبط ملف التضبيط  ini جنبا إلى جنب مع ملف userlist، 

  و6 في الخطوتين pgbouncer. ويمكن رؤية فعالية pgbouncerوالذي سيستخدمان للوصول إلى قواعد البيانات عبر 
  معاملة في الثانية الواحدة عندما يستخدم٢٠٣٣.٧6٨ في القسم السابق. يمكننا أن نرى أن زيادة ابنتاجية إلى ٧

pgbouncerفي حين عندما   يستخدم ،pgbouncer معاملة فقط في الثانية الواحدة.٢١٧.٣٧، تنخفض ابنتاجية إلى  
 مرات تقريبا.١٠ يزيد ابنتاجية بنسبة pgbouncerفي الواقع، استخدام 

…هناك الازيد

pgbouncer.في المقطع كيف تعمل ... قمنا بضبط معلمات في ملف التضبيط  iniومع ذلك، هناك العديد من المعلمات . 
 التي يمكن ضبطها، وإذا لم تضبط، فإنها سوف تأخصذ ابعدادات ا فتراضية. يرجى الرجو  إلى الرابط التالي للحصول

:pgbouncerعلى مزيد من التفاصيل حول معلمات 
http://pgbouncer.projects.pgfoundry.org/doc/config.html

pgbouncerإدارة 

  وحدة تحكم إدارية لعرض حالة تجمع واتصا ت العميل. في هذه الوصفة، سنعرضpgbouncerتوفر اشداة المساعدة 
، وعرض حالة التجميع، والحصول على إحصاءات تجميعpgbouncerالمعلومات المتعلقة باتصا ت  اتصا ت العميل  ) ( 

ا تصا ت.

السستعداد للعال
 . لهذا الغرض، نحن بحاجة إلىpgbouncerقبل أن نصدر أي أوامر، نحن بحاجة أو  للتصال بوحدة التحكم ابدارية لـ 

pgbouncer. في ملف التضبيط admin_usersتعيين المعلمة  ini:

vi /etc/pgbouncer/pgbouncer.ini

admin_users = author

pgbouncer.بمجرد حفظ التغييرات السابقة في ملف التضبيط  ini تحتاي خصدمة ،pgbouncerإلى إعادة تشغيل لضمان  
أن تغييرات المعلمة نافذة المفعول:
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service pgbouncer restart

 عبر اشمر التالي:pgbouncerبمجرد القيام بذلك، يمكننا إجراء اتصا ت بوحدة تحكم إدارة 

psql -p 6432 -U author pgbouncer

…كيف ينجز ذلك

 ، يمكننا الحصول على معلومات بخصوص العملء والخوادم، وصحةpgbouncerمع مساعدة من وحدة تحكم إدارة 
التجميع:

SHOW - للحصول على معلومات حول العملء، أصدر أمر ١ CLIENTSكما هو موضع في اللقطة التالية، في محث إدارة ،  
pgbouncer: 

SHOW للحصول على معلومات حول اتصا ت الخادم، قم بإصدار أمر .١ SERVERSكما هو موضح في لقطة ، 
:pgbouncerالشاشة التالية، في محث إدارة 

SHOW وبالمثل، يمكنك إصدار أوامر .٢ POOLS و  SHOW STATSللحصول على معلومات بشأن حالة التجميع  
وإحصاءات التجميع على التوالي، كما هو مبين في الصورة التالية:
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كيف تعال...
 كما رأينا في القسم السابق، يمكننا الحصول على معلومات حول العملء والخوادم، وصحة التجميع وابحصاءات. عند

SHOW إصدار اشمر  CLIENTS في محث إدارة  pgbouncerفإن  pgbouncerيوفر لك قائمة من العملء التي كانت إما  
 SHOWتستخدم اتصال بوستجريسكل أو في انتظار ذلك. سنناقش بعض اشعمدة الهامة المعروضة في إخصراي أمر 

CLIENTS:هنا 

user.تعرض القيمة في هذا العمود المستخدم المتصل بقاعدة البيانات :

database.تعرض القيمة في هذا العمود اسم قاعدة البيانات التي يوصل العميل بها :

stateتعرض القيمة هنا حالة جلسة المستخدم المتصل حاليا. يمكن أن يكون اتصال العميل في حالة نشطة أو : 
مستعملة أو في انتظار أو حالة خصمول.

connect_time تشير القيمة في هذا العمود إلى الوقت الذي بدأ به :pgbouncer.اتصال العميل ببوستجريسكل 

request_time.توضح قيمة هذا العمود الطابع الزمني شحدث طلب للعميل :

port.تشير القيمة في هذا العمود إلى المنفذ الذي يتصل به العميل :

SHOW لدينا أمر  SERVERS.والذي يستخدم لعرض معلومات حول كل اتصال يتم استخدامه لتلبية طلبات العميل ، 
SHOW تحتوي مخرجات  SERVERS على أعمدة مماثلة، شرحناها في  SHOW CLIENTS والفرق الوحيد هو عمود النو . 

type إذا كانت قيمة عمود النو   هي .S فهذا يعني أنه إدخصال الخادم. إذا كانت قيمة عمود النو  هي ،Cفهذا يعني أنه ، 
SHOW إدخصال عميل. وتناقش بعض اشعمدة الهامة اشخصرى للخصراي  SERVERS:كما يلي 

user.تعرض القيمة في هذا العمود المستخدم المتصل بقاعدة البيانات :

database.تعرض القيمة في هذا العمود اسم قاعدة البيانات التي يوصل ا تصال بها :
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state القيمة هنا تعرض حالة اتصال خصادم :pgbouncerيمكن أن تكون حالة الخادم نشطة أو مستخدمة أو . 
خصاملة.

connect_time.تشير القيمة في هذا العمود إلى الوقت الذي أجري فيه ا تصال :

request_time.تعرض قيمة هذا العمود الطابع الزمني عند إصدار آخصر طلب :

port.تشير القيمة في هذا العمود إلى رقم المنفذ لخادم بوستجريسكل :

SHOW يعرض اشمر  POOLS صف لكل قاعدة بيانات يعمل فيها pgbouncerكوسيط. بعض اشعمدة الهامة في إخصراي  
 SHOW POOLS:هي كما يلي 

cl_active.تعرض القيمة في هذا العمود عدد العملء الناشطين حاليا وقموا بتعيين اتصال بالخادم :

cl_waiting.تعرض القيمة في هذا العمود عدد العملء الذين ينتظرون اتصال الخادم :

sl_active تعرض القيمة في هذا العمود عدد اتصا ت الخادم التي عينت إلى عملء :pgbouncer.

sl_idle.تعرض القيمة هنا عدد اتصا ت الخادم الخاملة، بما في ذلك تلك التي   تكون قيد ا ستخدام :

sl_usedتعرض القيمة في هذا العمود عدد اتصا ت الخادم المستخدمة. في الواقع، هذه ا تصا ت هي في : 
 علمة عليها بعادة استخدامها حتى الن.pgbouncerالواقع خصاملة ولكن لم يضع 

SHOW يعرض اشمر  STATSإحصائيات تجمع ا تصا ت ذات الصلة المتعلقة ب pgbouncerلقواعد البيانات التي يعمل  
pgbouncer:كوسيط فيها. بعض اشعمدة الهامة في ناتج عرض ابحصائيات هي كما يلي 

total_requests تعرض القيمة في هذا العمود العدد ابجمالي لطلبات :SQL المجمعة بواسطة pgbouncer

total_receivedالمقاسة بالبايتات التي (: تعرض القيمة في هذا العمود إجمالي حجم حركة مرور الشبكة  ( 
pgbouncerاستلمت بواسطة 

total_sentالمقاسة بالبايتات التي أرسلت بواسطة (: تعرض قيمة هذا العمود إجمالي حجم حركة مرور الشبكة  ( 
pgbouncer

total_query_time القيمة في هذا العمود تعرض مقدار الوقت بالميكروثانية التي أنفقها :pgbouncerللتواصل  
مع العميل في هذا التجمع.
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في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

تنفيذ التقسيم-

إدارة اشقسام-

التقسيم وقيود ا ستبعاد-

طرق التقسيم البديلة-

PL/Proxyتثبيت -

PL/Proxyالتقسيم مع -

مقدمة
 يعرف تقسيم الجداول على أنه تجزئة جدول كبير إلى أجزاء أصغر. ويدعم بوستجريسكل تقسيم الجدول الرئيسي.

ويوفر تقسيما واضحا بشكل تام للتطبيقات إذا نفذ بشكل صحيح. وللتقسيم الكثير من الفوائد، التي سنذكرها فيما يلي:

تحسين أداء ا ستعلم بشكل ملحوظ شنوا  معينة من ا ستعلمات.-

 يمكن أن يؤدي التقسيم إلى تحسين أداء التحديث. كلما قامت ا ستعلمات بتحديث جزء كبير من-
 قسم واحد، يمكن تحسين اشداء عن طريق إجراء تفحص متسلسل لهذا القسم، بد  من استخدام

القراءات والكتابات العشوائية المبعثرة عبر الجدول بأكمله.

 يمكن إنجاز عملت التحميل المجمعة وعمليات الحذف عن طريق إضافة أو إزالة اشقسام إذا ضمنت-
ALTER   المتطلبات في تصميم التقسم.  كما تعمل عمليات  TABLE NO INHERIT و   DROP TABLE 

 بشكل أسر  في حالة التقسيم من العملية المجمعة. بابضافة إلى أن هذه اشوامر تجنب عمليات
التنظيف من الوقو  في التراكم العالي الناجم عن الحذف بالجملة.

يمكن إرسال البيانات  قليلة ا ستخدام إلى وسيط أرخصص وأبطأ.-
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تنفيذ التقسيم
سنقوم هنا بتغطية عملية تقسيم الجدول وشرح الخطوات التي تحتاي إليها من أجل التقسيم.

السستعداد للعال
المعرفة المسبقة بتصميم قاعدة البيانات والتطبيع هو الشرط الوحيد.

…كيف ينجز ذلك

يجب تنفيذ سلسلة من الخطوات من أجل إعداد تقسيم الجدول:

 أو ، قم بإنشاء جدول رئيسي مع كافة الحقول. الجدول الرئيسي هو الجدول الذي سيستخدم كقاعدة لتقسيم.١
 البيانات إلى جداول أخصرى، أي اشقسام. وإنشاء الفهرس يكون اخصتياري بالنسبة للجدول الرئيسي؛ ومع ذلك،
فهناك فوائد تدعم اشداء إذا استخدم الفهرس، سنقوم هنا بإنشاء فهرس من منظور تحسين اشداء كما يلي:

CREATE TABLE country_log (
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
    country_code char(2),
    content text
);
CREATE INDEX country_code_idx ON country_log USING btree (country_code);

الخطوة التالية هي إنشاء الجداول الفرعية التي تنحدر من الجدول الرئيسي:.٢

CREATE TABLE country_log_ru ( CHECK ( country_code = 'ru') ) INHERITS (country_log);
CREATE TABLE country_log_sa ( CHECK ( country_code = 'sa' ) ) INHERITS (country_log);

بعد ذلك، قم بإنشاء فهرس لكل جدول صغير:.٣

CREATE INDEX country_code_ru_idx ON country_log_ru USING btree (country_code);
CREATE INDEX country_code_sa_idx ON country_log_sa USING btree (country_code);

trigger ثم، قم بإنشاء وظيفة الزناد  .٤ functionمع مساعدة من البيانات التي ستوجه إلى جدول التقسيم  
المناسب، على النحو التالي:
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CREATE OR REPLACE FUNCTION country_insert_trig() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF ( NEW.country_code = 'ru' ) THEN
        INSERT INTO country_log_ru VALUES (NEW.*);
    ELSIF ( NEW.country_code = 'sa' ) THEN
        INSERT INTO country_log_sa VALUES (NEW.*);
    ELSE
        RAISE EXCEPTION 'Country unknown';
    END IF;
    RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

الن، قم بإنشاء الزناد وإرفاق وظيفة الزناد إلى الجدول الرئيسي:.5

CREATE TRIGGER country_insert
BEFORE INSERT ON country_log
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE country_insert_trig();

بعد ذلك، أدخصل البيانات في الجدول الرئيسي، كما هو موضح هنا:.6

postgres=# INSERT INTO country_log (country_code, content) VALUES ('ru', 
'content-ru');
postgres=# INSERT INTO country_log (country_code, content) VALUES ('sa', 
'content-sa');

 الخطوة النهائية هي اخصتيار البيانات من كل من الجداول الرئيسية والفرعية لتأكيد تقسيم البيانات في الجداول.٧
الفرعية، على النحو التالي:

postgres=# SELECT * from country_log;
          created_at           | country_code |  content   
-------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 12:10:06.123189-08 | ru           | content-ru
 2014-11-30 12:10:14.22666-08  | sa           | content-sa
(2 rows)
postgres=# select * from country_log_ru;
          created_at           | country_code |  content   
-------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 12:10:06.123189-08 | ru           | content-ru
(1 row)
postgres=# select * from country_log_sa;
          created_at          | country_code |  content   
------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 12:10:14.22666-08 | sa           | content-sa
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(1 row)

 كيف يعال ...

وفيما يلي شرح مفصل للخطوات التي نفذت في القسم السابق: 

 -  يدعم بوستجريسكل أساسا التقسيم عبر ميراث الجدول. ومن ثم، يقسم الجداول بطريقة تضمن أن يرث كل جدول
 country و country_log_ruفرعي من الجدول اشصلي. ولتحقيق هذا الغرض، نقوم بإنشاء جدولين فرعيين، أي 

_log_sa من القسم السابق. وترث هذه الجداول الفرعية من اشصل أو الجدول الرئيسي، ٢، في الخطوة country_log 

CREATE   في الجدول الرئيسي لعبارة INHERITSباستخدام الكلمة المفتاحية  TABLE DDL.لكل من الجداول الفرعية  
كانت هذه الخطوة اشولي. 

 - الخطوة التالية، من السيناريو هي بناء التقسيم بحيث تخزن السجلت حسب البلد في جدول خصاص بالبلد. كانت الحالة
  وجميعcountry_log_ruالتي استخدمناها في القسم السابق هي التأكد من أن جميع سجلت روسيا تذهب في الجدول 

 . ولتحقيق هذا الهدف، نقوم بتعريف وظيفة الزنادcountry_log_saسجلت جنوب أفريقيا تذهب في الجدول 
country_insert_trig مما يساعد على تقسيم البيانات إلى جدول خصاص بكل بلد كلما تم تشغيل عبارة ،INSERTعلى  

 country_log، فإن الزناد  country_log على الجدولINSERTالجدول الرئيسي للبلد. في اللحظة التي تنفذ فيها عبارة 

  بفحص السجلت المدرجة،country_insert_trig)(. تقوم وظيفة الزناد  country_insert_trig)(يقدح في ما يسمى  
بفحص العبارة الشرطية  .)وإذا وجدت سجلت لروسيا    NEW country_code = 'ru في جدول  ) 'country_logثم ، 

 . إذا كان السجل المدري في الجدول الرئيسي لبلد مخصصcountry_log_ruتدري السجل المذكور في الجدول الفرعي 
NEW    )كجنوب إفريقيا  country_code = 'sa سيقوم السجل بتسجيل نفسه في جدول فرعي )'country_log_sa. 

 )(ووظيفة الزناد هي تقسيم البيانات بهذه الطريقة. يستخدم القسم التالي من التعليمات البرمجية في الدالة الزناد 
country_insert_trig المنطق المحدد في شرط  IF:لتقسيم البيانات إلى الجداول الفرعية 

IF ( NEW.country_code = 'ru' ) THEN
  INSERT INTO country_log_ru VALUES (NEW.*);
ELSIF ( NEW.country_code = 'sa' ) THEN
  INSERT INTO country_log_sa VALUES (NEW.*);
ELSE
  RAISE EXCEPTION 'Country unknown';
END IF;

 - وأخصيرا، بمجرد تقسيم البيانات إلى جداول فرعية، فإن الخطوة اشخصيرة هي التحقق من ذلك من خصلل مقارنة
.٧السجلت بين الجداول الفرعية والجدول الرئيسي، كما هو موضح في الخطوة 
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 SELECT. ويمكن تأكيد ذلك عن طريق تشغيل ا ستعلم country_logفي البداية، أدري سجلن في الجدول الرئيسي 

 ، واحد لروسيا، التي حددها رمز البلدcountry_log.  هنا، يمكننا أن نرى سجلين في جدول country_logعلى جدول  
ru والخصر لجنوب أفريقيا، التي حددها رمز البلد ،sa:  

postgres=# SELECT * from country_log;
          created_at           | country_code |  content   
-------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 12:10:06.123189-08 | ru           | content-ru
 2014-11-30 12:10:14.22666-08  | sa           | content-sa
(2 rows)

The  على الجداول المتفرعة من الجدول الرئيسي، وهي  SELECTالخطوة التالية هي تشغيل استعلمات  next 

country_log_ru و country_log_sa:

postgres=# select * from country_log_ru;
          created_at           | country_code |  content   
-------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 12:10:06.123189-08 | ru           | content-ru
(1 row)
postgres=# select * from country_log_sa;
          created_at          | country_code |  content   
------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 12:10:14.22666-08 | sa           | content-sa
(1 row)

 .country_log_sa و country_log_ruمن الناتج السابق، يمكنك أن ترى أن هناك سجل واحد فقط في كل جدول فرعي 
country_insert_trig والواقع أن وظيفة الزناد     قد قسمت بيانات السجل في الجداول الخاصة بكل بلد. تدخصل)(

 ، وإدخصا ت عمودcountry_log_ru، أي بالنسبة لروسيا، في جدول Ru مع قيمة country_codeإدخصا ت عمود 
country_code بقيمة Sa أي جنوب أفريقيا، انتقل إلى جدول الفرعي ، country_ log_sa.

هناك الازيد 
يمكنك الرجو  إلى الروابط التالية للحصول على شرح أكثر تفصيل حول كيفية تنفيذ التقسيم:

https://blog.engineyard.com/2013/scaling-postgresql-performance-table-partitioning
http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/ddl-partitioning.html

إدارة القأسام

  ▲ | 217



تقسيم الجدول-9  

هنا، سنقوم بعرض لك كيف تبقى مخطط التقسيم سليمة عندما حذف قسم موجود أو إضافة قسم جديد.

السستعداد للعال
يرجى الرجو  إلى الوصفة اشولى، تنفيذ التقسيم، قبل أن تقرأ الخطوات المبينة في هذه الوصفة.

…كيف ينجز ذلك

 هناك سيناريوهان هنا. ُيظهر السيناريو اشول ما يحدث عند حذف قسم موجود، والخصر يظهر ما يحدث عند إضافة قسم
جديد. دعونا نناقش كلتا الحالتين.

، على النحو التالي:country_code_saفي السيناريو اشول، سنقوم بحذف جدول قسم موجود. وهنا، سيحذف الجدول 

:country_log، راجع السجلت في الجدول الرئيسي للبلد country_log_sa. قبل حذف الجدول الفرعي  ١

postgres=# SELECT * from country_log;
          created_at           | country_code |  content   
-------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 12:10:06.123189-08 | ru           | content-ru
 2014-11-30 12:10:14.22666-08  | sa           | content-sa
(2 rows)

، كما هو موضح هنا:country_log_sa. بعد ذلك، قم بإسقاط الجدول الفرعي ٢

postgres=# drop table country_log_sa;
DROP TABLE

 ، بمجرد إسقاطcountry_log- مرة أخصرى، كخطوة أخصيرة، إعادة فحص البيانات في الجدول الرئيسي، ٣
country_log_sa:

postgres=# select * from country_log;
           created_at         | country_code |  content   
------------------------------+--------------+------------
2014-11-30 14:41:40.742878-08 | ru           | content-ru

 . وفكرة إنشاء هذا القسم هي أنه إذا كانتcountry_log_defaultفي السيناريو الثاني، سوف نقوم بإضافة قسم جديد، 
 هناك جداول   تحدد فيها وظيفة الزناد أي رموز للبلدان، ينبغي أن تدخصل تلك السجلت في قسم جدول افتراضي على

النحو التالي:
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. قبل إنشاء جدول فرعي، فلنشاهد السجلت الحالية في الجدول الرئيسي لبلدك:١

postgres=# select * from country_log;
         created_at           | country_code |  content   
----------------------------+------------+------------
 2014-11-30 14:41:40.742878-08 | ru           | content-ru

 وأنشئ فهرسا على الجدول الفرعي، كما هو موضح هنا:country_log_sa. بعد ذلك، أنشئ جدو  لعبارة ٢

postgres=# CREATE TABLE country_log_default ( ) INHERITS (country_log);
CREATE TABLE
postgres=# CREATE INDEX country_code_default_idx ON country_log_default USING 
btree (country_code);
CREATE INDEX;

 . قم بتعديل وظيفة الزناد الموجودة لديك من أجل تحديد شرط بدراي سجلت السجل لتلك البلدان التي لم يعرف رمز٣
البلد لها بشكل صريح، من أجل إدراجها في جدول سجل محدد لرمز البلد:

CREATE OR REPLACE FUNCTION country_insert_trig() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF ( NEW.country_code = 'ru' ) THEN
        INSERT INTO country_log_ru VALUES (NEW.*);
    ELSIF ( NEW.country_code = 'sa' ) THEN
        INSERT INTO country_log_sa VALUES (NEW.*);
    
    ELSE
        INSERT INTO country_log_default VALUES (NEW.*);
    END IF;
    RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

. الن، قم بإدراي السجلت في الجدول الرئيسي:٤

postgres=# INSERT INTO country_log (country_code, content) VALUES ('dk', 
'content-dk');
INSERT 0 0
postgres=# INSERT INTO country_log (country_code, content) VALUES ('us', 
'content-us');
INSERT 0 0
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 - دعونا نتحقق من السجلت التي أنشئت حديثا في الجدول الرئيسي لبلدك، ونرى ما إذا كانت هذه السجلت قد5
:country_log_defaultقسمت إلى جدول 

postgres=# select * from country_log;
          created_at           | country_code |  content   
-------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 14:41:40.742878-08 | ru           | content-ru
 2014-11-30 15:10:28.921124-08 | dk           | content-dk
 2014-11-30 15:10:42.97714-08  | us           | content-us

postgres=# select * from country_log_default;
          created_at           | country_code |  content   
-------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 15:10:28.921124-08 | dk           | content-dk
 2014-11-30 15:10:42.97714-08  | us           | content-us

كيف يعال ... 
 . في ما يلي مقتطف الشفرةcountry_log_saأو ، دعونا نناقش السيناريو اشول حيث نسقط جدول تقسيم الفرعية، 

عرض مسبقا في القسم السابق:

postgres=# SELECT * from country_log;
          created_at           | country_code |  content   
-------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 12:10:06.123189-08 | ru           | content-ru
 2014-11-30 12:10:14.22666-08  | sa           | content-sa
(2 rows)
postgres=# drop table country_log_sa;
DROP TABLE
postgres=# select * from country_log;
          created_at           | country_code |  content   
-------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 14:41:40.742878-08 | ru           | content-ru

 إذا كنت رجعت إلى تسلسل اشحداث في المخرجات السابقة، يمكنك أن ترى بوضوح أنه بمجرد أن حذف الجدول
 ، تمت إزالة ابدخصال المقابل له من الجدول الرئيسي لسجل البلد. هذه التقنية تساعد حقا إذاcountry_log_saالفرعي، 

 كان هناك عدد كبير من السجلت بحاجة إلى الحذف من الجدول الرئيسي مرة واحدة حينما يحذف الجدول الفرعي
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 المقابل. هذا ابجراء هو تلقائي و  يتطلب تدخصل مدير قاعدة البيانات. وبهذه الطريقة، يمكن إدارة هيكل التقسيم
والبيانات بسهولة والتعامل معها إذا حذف أي قسم موجود. 

  من السيناريو الثاني في٢وبالمثل، يمكن إدارة البيانات بسهولة عند إضافة قسم جديد. إذا كنت رجعت إلى الخطوة 
 ، ويرث من الجدولcountry_log_defaultقسم كيفية إجراء ذلك ... يمكنك أن ترى أننا ننشئ جدو  فرعيا جديدا، 

country_insert_trig الرئيسي لبلدك. وبمجرد تعديل دالة الزناد الحالية،   ، لتشمل ابدخصال الذي يحتوي على شرط)(
  على الجدول الرئيسيINSERT ، تشغل عبارة country_log_defaultلتقسيم البيانات إلى القسم الذي أنشئ حديثا، 

country_log وإذا كان الشرط مستوفيا بدراي السجل في الجدول الفرعي ،country_log_defaultفإن ذلك السجل ، 
  من السيناريو الثاني في5 إلى ٢. يمكن رؤية ذلك في الخطوات من country_log_defaultسيدري  في الجدول الفرعي 

…قسم كيف ينجز ذلك عند إضافة قسم.

هناك الازيد
 للحصول على شرح أكثر تفصيل عن التقسيم، يفضل زيارة

  http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/ddl-partitioning.html

التقسيم و استبعاد القيود
constraint في هذه الوصفة، سوف نتحدث عن استبعاد القيود  exclusion وكيف j.ساعد على تحسين اشداء

السستعداد للعال
إن اشلفة مع تقسيم الجدول مطلوب لهذه الوصفة.

…كيف ينجز ذلك

 يمكن تفعيل استبعاد القيود باشمر التالي:

SET constraint_exclusion = ON ;

كيف يعال ... 
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الن، دعنا نناقش استبعاد القيود.

 هو في اشساس تقنية تحسين ا ستعلم التي تساعد على تحسين أداء الجداول المقسمة.استبعاد القيود

دعونا نقوم بتحليل خصطة ا ستعلم لطلب البحث التالي:

postgres=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM country_log WHERE country_code = 'ru';
                            QUERY PLAN
---------------------------------------------------------------------
 Result  (cost=0.00..38.29 rows=16 width=52) (actual time=26.442..27.298 rows=1 loops=1)
   ->  Append  (cost=0.00..38.29 rows=16 width=52) (actual time=26.437..27.289 rows=1 
loops=1)
         ->  Seq Scan on country_log  (cost=0.00..0.00 rows=1 width=52) (actual 
time=0.002..0.002 rows=0 loops=1)
               Filter: (country_code = 'ru'::bpchar)
         ->  Bitmap Heap Scan on country_log_ru country_log  (cost=4.29..12.76 rows=5 
width=52) (actual time=26.431..26.433 rows=1 loops=1)
               Recheck Cond: (country_code = 'ru'::bpchar)
               ->  Bitmap Index Scan on country_code_ru_idx  (cost=0.00..4.29 rows=5 
width=0) (actual time=26.413..26.413 rows=1 loops=1)
                     Index Cond: (country_code = 'ru'::bpchar)
         ->  Bitmap Heap Scan on country_log_au country_log  (cost=4.29..12.76 rows=5 
width=52) (actual time=0.822..0.822 rows=0 loops=1)
               Recheck Cond: (country_code = 'ru'::bpchar)
               ->  Bitmap Index Scan on country_code_au_idx  (cost=0.00..4.29 rows=5 
width=0) (actual time=0.817..0.817 rows=0 loops=1)
                     Index Cond: (country_code = 'ru'::bpchar)
         ->  Bitmap Heap Scan on country_log_default country_log  (cost=4.29..12.76 
rows=5 width=52) (actual time=0.023..0.023 rows=0 loops=1)
               Recheck Cond: (country_code = 'ru'::bpchar)
               ->  Bitmap Index Scan on country_code_default_idx  (cost=0.00..4.29 
rows=5 width=0) (actual time=0.013..0.013 rows=0 loops=1)
                     Index Cond: (country_code = 'ru'::bpchar)
 Total runtime: 27.442 ms
(17 rows)

  ، ستجد أن ا ستعلم يدقق كل قسم من أقسامSELECTإذا قمت بتحليل خصطة ا ستعلم السابقة  ستعلم 
country_log.هذا السلوك ليس هو اشمثل من منظور أداء ا ستعلم .

 للتعامل مع هذا السيناريو، يمكننا تفعيل استبعاد القيود. من خصلل القيام بذلك، فإن مخطط ا ستعلم سيفحص
 محتويات كل قسم؛ ومع ذلك، فإن المخطط سيحاول إثبات أن التدقيق غير مطلوب لشقسام التي   تستوفي معايير

 . عندما يمكن للمخطط إثبات ذلك، فإنه يستبعد هذه اشقسام من خصطة ا ستعلم.WHEREا ستعلم المحددة في شرط 
يمكن رؤية ذلك في خصطة ا ستعلم التي أنشئت للستعلم بعد تفعيل استبعاد القيود، كما هو موضح هنا:

postgres=# SET constraint_exclusion = ON;
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SET
postgres=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM country_log WHERE country_code = 'ru';
                           QUERY PLAN
---------------------------------------------------------------------
 Result  (cost=0.00..25.52 rows=11 width=52) (actual time=0.036..0.147 rows=1 loops=1)
   ->  Append  (cost=0.00..25.52 rows=11 width=52) (actual time=0.031..0.138 rows=1 
loops=1)
         ->  Seq Scan on country_log  (cost=0.00..0.00 rows=1 width=52) (actual 
time=0.003..0.003 rows=0 loops=1)
               Filter: (country_code = 'ru'::bpchar)
         ->  Bitmap Heap Scan on country_log_ru country_log  (cost=4.29..12.76 rows=5 
width=52) (actual time=0.025..0.027 rows=1 loops=1)
               Recheck Cond: (country_code = 'ru'::bpchar)
               ->  Bitmap Index Scan on country_code_ru_idx  (cost=0.00..4.29 rows=5 
width=0) (actual time=0.017..0.017 rows=1 loops=1)
                     Index Cond: (country_code = 'ru'::bpchar)
         ->  Bitmap Heap Scan on country_log_default country_log  (cost=4.29..12.76 
rows=5 width=52) (actual time=0.102..0.102 rows=0 loops=1)
               Recheck Cond: (country_code = 'ru'::bpchar)
               ->  Bitmap Index Scan on country_code_default_idx  (cost=0.00..4.29 
rows=5 width=0) (actual time=0.096..0.096 rows=0 loops=1)
                     Index Cond: (country_code = 'ru'::bpchar)
 Total runtime: 0.230 ms
(13 rows)

  ميلي ثانية، بينما٠.٢٣٠يمكننا أن نرى تحسين اشداء في خصطة ا ستعلم، حيث يظهر هذا وقت تشغيل إجمالي قدره 
  ميلي ثانية. وهكذا، يمكنك أن ترى فوائد اشداء من خصلل٢٧.٤٤٢تظهر خصطة ا ستعلم السابقة إجمالي وقت التشغيل 

تفعيل استبعاد القيود.

أساليب التقسيم البديلة
  إلى اشقسام المناسبة. هنا، سوفINSERTSفي هذه الوصفة، سنتحدث عن آلية أخصرى يمكن استخدامها بعادة توجيه 

  إلىINSERTSنتحدث عن استخدام النهج القائم على القواعد بد  من النهج القائم على الزناد، من أجل إعادة توجيه 
اشقسام المناسبة.

السستعداد للعال
 ابلمام بتقسيم الجدول مطلوب لهذه الوصفة.

…كيف ينجز ذلك

  ▲ | 223



تقسيم الجدول-9  

ما سنفعله الن هو استخدام نهج قائم على القواعد. للقيام بذلك، قم بتنفيذ الخطوات التالية: 

 . لتجنب أي تعارض مع النهج القائم على الزناد المستخدمة سابقا، يجب المضي قدما عن طريق حذف وظيفة الزناد١
الموجودة، وذلك باستخدام اشمر التالي: 

postgres=# drop function country_insert_trig() cascade;

 . ستكون الخطوة التالية هي إنشاء قواعد لكل جدول من الجداول الفرعية، بحيث في كل مرة يدري سجل جديد في٢
  إلى جدول القسم المناسب، على النحوINSERT(،تستدعى القواعد بعادة توجيه أوامر country_log)الجدول الرئيسي 

الموضح هنا:

CREATE RULE country_code_check_ru AS
ON INSERT TO country_log WHERE
    ( NEW.country_code = 'ru' )
DO INSTEAD
    INSERT INTO country_log_ru VALUES (NEW.*);
CREATE RULE country_code_check_sa AS
ON INSERT TO country_log WHERE
    ( NEW.country_code = 'sa' )
DO INSTEAD
    INSERT INTO country_log_sa VALUES (NEW.*);
CREATE RULE country_code_check_default AS
ON INSERT TO country_log WHERE
    ( NEW.country_code != 'ru' OR NEW.country_code != 'sa' )
DO INSTEAD
    INSERT INTO country_log_default VALUES (NEW.*);

. بعد ذلك، أدخصل السجل في الجدول الرئيسي،٣

INSERT INTO country_log (country_code, content) VALUES ('ca', 'content-ca');

 INSERT على جدول القسم المعني للتحقق مما إذا أعيد توجيه اشوامر SELECT. أخصيرا، استخدم ا ستعلم ٤

المستخدمة في الخطوة السابقة إلى جدول القسم المناسب باستخدام النهج القائم على قاعدة كما يلي:

postgres=# select * from country_log_default;
          created_at           | country_code |  content   
-------------------------------+--------------+------------
 2014-11-30 15:10:28.921124-08 | dk           | content-dk
 2014-11-30 15:10:42.97714-08  | us           | content-us
 2014-12-01 14:36:27.746601-08 | ca           | content-ca
(3 rows)
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كيف تعال..
 ما نقوم به أساسا هنا هو إنشاء قواعد لجميع اشقسام. والحالة المحددة في القواعد هي نفس الحالة المحددة في دالة

_country  الزناد،  enter_trig . دعونا نعرض رمز وظيفة الزناد الذي اشتقت منه الشروط المحددة للقواعد:)(

CREATE OR REPLACE FUNCTION country_insert_trig() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF ( NEW.country_code = 'ru' ) THEN
        INSERT INTO country_log_ru VALUES (NEW.*);
    ELSIF ( NEW.country_code = 'sa' ) THEN
        INSERT INTO country_log_sa VALUES (NEW.*);
    
    ELSE
        INSERT INTO country_log_default VALUES (NEW.*);
    END IF;
    RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

 إذا قمت بإلقاء نظرة على وظيفة الزناد السابقة، فمن الواضح أنه عندما تحتوي البيانات المدرجة في الجدول الرئيسي
 ، فإن الصف المدري المقابل سيذهب إما إلى جدولsa أو ru باسم country_codeلبلدك على قيم عمود 

country_log_ru أو  country_ log_sa اعتمادا على إدخصال ابدخصال ، country_codeالمدري. إذا كانت قيمة العمود  
country_code التي أدخصلت هي أي شيء آخصر بخلف هاتين القيمتين، فستوجه إلى الجدول country_log_default. 

وبناء على هذه الشروط، نحدد قواعد جميع الجداول الفرعية، على النحو التالي:

CREATE RULE country_code_check_ru AS
ON INSERT TO country_log WHERE
    ( NEW.country_code = 'ru' )
DO INSTEAD
    INSERT INTO country_log_ru VALUES (NEW.*);
CREATE RULE country_code_check_sa AS
ON INSERT TO country_log WHERE
    ( NEW.country_code = 'sa' )
DO INSTEAD
    INSERT INTO country_log_sa VALUES (NEW.*);
CREATE RULE country_code_check_default AS
ON INSERT TO country_log WHERE
    ( NEW.country_code != 'ru' OR NEW.country_code != 'sa' )
DO INSTEAD
    INSERT INTO country_log_default VALUES (NEW.*);
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 حالما تعرف القواعد للجداول الفرعية، فإن الخطوة التالية هي إزالة وظيفة الزناد المستخدمة سابقا من أجل تجنب أي
تعارض مع النهج القائم على الزناد، والقاعدة.

 … من قسم كيف ينجز ذلك استنادا إلى٤وأخصيرا، نضيف البيانات إلى الجدول الرئيسي، ويمكننا أن نرى في الخطوة 
.country_log_defaultالنهج القائم على القاعدة، يذهب ابدخصال المقابل إلى قسم 

PL/Proxyتثبيت 

  من السهل تقسيم جداولPL/Proxy.  يجعل PLهو نظام تقسيم قاعدة بيانات ينفذ كلغة  PL أو وكيل لغة  PL/Proxyإن 
   على كل منPL/Proxyمستقلة كبيرة بين عقد متعددة بطريقة تسمح تقريبا بقابلية غير محدود.  تعمل قابلية التوسع 

 أعباء العمل المتعلقة بالقراءة والكتابة. والفكرة الرئيسية هي عمل وظيفة الوكيل بنفس هيكلية الوظيفة التي ستستدعي
عن بعد، لذلك يجب فقط أن تحدد معلومات الوجهة داخصل جسم وظيفة الوكيل.

السستعداد للعال
 .  PL/Proxyهنا، سنعرض الخطوات المطلوبة لتثبيت 

…كيف ينجز ذلك

 :PL/Proxyقم بتنفيذ الخطوات التالية لتثبيت 

:. اذهب إلى ١ .http //pgfoundry org/projects/plproxy وقم بتحميل أحدث إصدار من /PL/Proxy. 

:tar ، فإن الخطوة التالية هي فك أرشيف PL/Proxy. بمجرد تحميل أحدث إصدار من ٢

tar xvfz plproxy-2.5.tar.gz

. بمجرد أن يفك ملف اشرشيف، فإن الخطوة التالية هي ا نتقال إلى المجلد الذي أنشئ حديثا وبدء عملية التجميع:٣

cd   plproxy-2.5
make  &&  make install
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كيف تعال...
  من القسم السابق. أحدث١ هو مهمة سهلة. هنا، نقوم بتحميل المصدر من الموقع المذكور في الخطوة PL/Proxyتثبيت 

  من٢.5 التي تحتوي على ابصدار tarball. نحن بحاجة إلى تحميل ملف 2.5i   في هذه المرحلة PL/Proxyإصدار من 
PL/Proxy وبمجرد أن تنزل، نحن بحاجة إلى القيام بالتجميع والبناء. وبهذا يكتمل تركيب ،PL/Proxy.

 من الحزم الثنائية، إذا كانت الحزم المثبتة مسبقا متوفرة لنظام التشغيل الخاص بك.PL/Proxyيمكنك أيضا تثبيت 

PL/Proxyالتقسيم مع  

.PL/Proxyفي هذه الوصفة، سنقوم بتغطية التقسيم اشفقي باستخدام  

السستعداد للعال
  إلى أن يكون مثبتا على الجهاز المضيف. ارجع إلى الوصفة السابقة لمزيد من التفاصيل حول كيفيةPL/Proxyيحتاي 
.PL/Proxyتثبيت 

…كيف ينجز ذلك

:PL/Proxyقم بتنفيذ التسلسل التالي من الخطوات شداء التقسيم اشفقي باستخدام 

  وقاعدتي بيانات مقسمةnodes. قم بإنشاء ثلث قواعد بيانات جديدة، وهذا هو قاعدة بيانات وكيل واحد اسمه ١
، على التوالي:_0001nodes و _0000nodesاسمهما 

postgres=# create database nodes;
postgres=# create database nodes_0000;
postgres=# create database nodes_0001;

:PLPROXY. بعد إنشاء قواعد البيانات هذه، تتمثل الخطوة التالية في إنشاء إضافة ٢

psql  -d  nodes
nodes=# create extension plproxy;

 في عقد قاعدة بيانات الوكيل:PLPROXY. الخطوة التالية هي إنشاء مخطط ٣

nodes=# create schema plproxy;
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--plproxy.2.5.0. بعد ذلك، قم بتنفيذ الملف التالي، ٤ sql:على عقد قاعدة بيانات الوكيل ،

cd  /usr/pgsql-9.3/share/extension
 psql -f plproxy--2.5.0.sql  nodes

CREATE FUNCTION
CREATE LANGUAGE
CREATE FUNCTION
CREATE FOREIGN DATA WRAPPER

 باستخدام وظائف التضبيط على العقد قاعدة بيانات الوكيل:pl/proxy. ثم، قم بضبط  5

psql -d   nodes
CREATE OR REPLACE FUNCTION plproxy.get_cluster_version(cluster_name text) 
RETURNS int AS $$
BEGIN
    IF cluster_name = 'nodes' THEN
        RETURN 1;
    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE OR REPLACE FUNCTION plproxy.get_cluster_partitions(cluster_name text) 
RETURNS SETOF text AS $$
BEGIN
    IF cluster_name = 'nodes' THEN
        RETURN NEXT 'host=127.0.0.1 dbname=nodes_0000';
        RETURN NEXT 'host=127.0.0.1 dbname=nodes_0001';
        RETURN;
    END IF;
    RAISE EXCEPTION 'no such cluster: %', cluster_name;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;
CREATE OR REPLACE FUNCTION plproxy.get_cluster_config (cluster_name text, out 
key text, out val text)
RETURNS SETOF record AS $$
BEGIN
    RETURN;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

. بعد ذلك، قم بتسجيل الدخصول إلى قواعد البيانات المقسمة وقم بإنشاء جدول المستخدمين في كل من هذه:6

psql -d nodes_0000
nodes_0000=# CREATE TABLE users (username text PRIMARY KEY);
psql -d  nodes_0001
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nodes_0001=# CREATE TABLE users (username text PRIMARY KEY);

 ، والتي ستستخدم بدراي أسماء المستخدمين في جدول المستخدمين:enter_user)(. الن، قم بإنشاء الدالة التالية،  ٧

psql -d   nodes_0000
CREATE OR REPLACE FUNCTION insert_user(i_username text) RETURNS text AS $$
BEGIN
    PERFORM 1 FROM users WHERE username = i_username;
    IF NOT FOUND THEN
        INSERT INTO users (username) VALUES (i_username);
        RETURN 'user created';
    ELSE
        RETURN 'user already exists';
    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;
psql  -d  nodes_0001
CREATE OR REPLACE FUNCTION insert_user(i_username text) RETURNS text AS $$
BEGIN
    PERFORM 1 FROM users WHERE username = i_username;
    IF NOT FOUND THEN
        INSERT INTO users (username) VALUES (i_username);
        RETURN 'user created';
    ELSE
        RETURN 'user already exists';
    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

 على عقد قاعدة بيانات البروكسي:enter_user)(. بعد ذلك، قم بإنشاء دالة بروكسي تسمى  ٨

psql -d nodes
CREATE OR REPLACE FUNCTION insert_user(i_username text) RETURNS TEXT AS $$
    CLUSTER 'nodes'; RUN ON hashtext(i_username);
$$ LANGUAGE plproxy;

pg_hba.. تحقق من ملف 9 conf؛ سوف تحتاي إلى تعيين المصادقة على الثقة، كما هو موضح هنا، ثم قم بإعادة تشغيل 
خصدمة بوستجريسكل:

host    all             all             127.0.0.1/32            trust

. الخطوة التالية ستكون ملء اشقسام عن طريق تنفيذ ا ستعلم التالي على الوكيل١٠

nodes=#SELECT insert_user('user_number_'||generate_series::text) FROM 
generate_series(1,10000);
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 ،_0001nodes و _0000nodes-  بمجرد إدخصال البيانات، تحقق من السجلت المناظرة في قواعد البيانات المقسمة، ١١
على النحو التالي:

 nodes_0000=# select count(*) from users;
 count 
-------
  5106
(1 row)
nodes_0001=# select count(*) from users;
 count 
-------
  4894
(1 row)

كيف تعال...
وفيما يلي شرح لخري الشفرة السابقة:

  وقاعدة بيانات أخصرى اسمهاnodes- في البداية، نقوم بإنشاء ثلث قواعد بيانات واحدة كقاعدة بيانات بروكسي اسمها 
0000nodes_ 0001 وnodes_.وستقسم  البيانات بينهما  

.plproxy- بعد تنفيذ الخطوة السابقة، ستكون الخطوة التالية هي إنشاء ابضافة 

  باستخدام وظائف التضبيط على عقد قاعدةpl/proxy من القسم السابق، نقوم بتضبيط 5- كما هو موضح في الخطوة 
plproxy.بيانات الوكيل. تستدعى الدالة  get_cluster_partitions)(،عند إعادة توجيه استعلم إلى قاعدة بيانات بعيدة  

)( للحصول على سلسلة ا تصال التي ستستخدم لكل قسم. يمكن أيضا استخدام الدالة PL/Proxyوتستخدم بواسطة 

.plproxy get_cluster_versionالتي تستدعى عند كل طلب، وتستخدم لتحديد ما إذا كان الناتج من النتيجة المخزنة ،  
plproxy.مؤقتا من  get_cluster_partitionsيمكن إعادة استخدامها. ويمكن أيضا استخدام  

.plproxy get_cluster_confg)( والتي تمكننا من تضبيط سلوك ،PL/Proxy.

 - وبمجرد ا نتهاء من تحديد وظائف التضبيط على عقد قاعدة بيانات الوكيل، فإن الخطوة التالية هي إنشاء مستخدمي
الجدول في كل من قواعد البيانات المقسمة، التي ستقسم البيانات بينها.

)( ثم، أنشأنا   -function_userالدالة التي ستستخدم بدراي أسماء المستخدمين في جدول المستخدمين. ستعرف   
 ٧. ويظهر ذلك في الخطوة _0001nodes و _0000nodes  على كل من قواعد البيانات المقسمة، enter_user)(الدالة 

من القسم السابق.
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 ، داخصل عقد قاعدة بيانات الوكيل. تستخدم دالة)(enter_user- في الخطوة التالية، نقوم بإنشاء وظيفة بروكسي، 
 من القسم السابق.٨ إلى القسم المناسب. ويظهر ذلك في الخطوة INSERTالبروكسي برسال النتيجة 

enter_user - أخصيرا، سنقوم بملء اشقسام بالبيانات العشوائية عن طريق تنفيذ الدالة بروكسي    في عقد قواعد)(
 من القسم السابق.١٠البيانات البروكسي المسماة. ويظهر ذلك في الخطوة 

هناك الازيد
  من أجل استعلمات الوكيل عبر مجموعة من قواعد البيانات عنPL/Proxyلمزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام 

:بعد، راجع  . . . .http //plproxy projects pgfoundry org/doc/tutorial html.
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في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

إجراء اتصال إلى قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام بيرل-

إنشاء الجداول باستخدام بيرل-

إدراي السجلت باستخدام بيرل-

الوصول إلى البيانات باستخدام بيرل-

تحديث السجلت باستخدام بيرل-

حذف السجلت باستخدام بيرل-

مقدمة
 هي لغة البرمجة العامة، عالية المستوى من حيث التفسير، والدينامية.Perlبيرل 

وبشكل عام فإن التواصل مع بوستجريسكل ينطوي على سلسلة طويلة من التلعبات، وهذا ما تتفوق فيه بيرل كلغة. 

  تقدم واجهة قاعدة بيانات مستقلةDBI. وحدة DBIفي بيرل، تنفذ واجهات قاعدة البيانات من قبل وحدات بيرل 
لتطبيقات بيرل. من ناحية أخصرى، وحدة تحكم قاعدة البيانات تتعامل مع تفاصيل الوصول إلى قواعد بيانات مختلفة.

هناك ثلث طرق للوصول إلى بوستجريسكل من بيرل، على النحو التالي:

libpq - الوصول على مستوى منخفض، والذي يحدث عن طريق ربط بيرل بواجهة  C.

- الوصول رفيع المستوى، مع مساعدة من طبقة مستقلة لقاعدة البيانات.

- الوصول عن طريق تضمين مترجم بيرل.

إجأاءا اتصال إلى قأاعدة بيانأات بوستجأيسكل باستخدام بيأل
سنقوم بإجراء اتصا ت إلى قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام بيرل.
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السستعداد للعال
نفذت التعليمات التالية على جهاز سينتوس لينوكس، ويفترض أن لغة بيرل مثبتة مسبقا.

 ، وهي وحدة الوصول إلى قاعدة البياناتDBI_ويمكن الوصول إلى قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام وحدة بيرل 
  بمجموعة من اشساليب والمتغيرات وا تفاقيات التي توفر واجهة قاعدةDBIللغة البرمجة بيرل. تحدد وحدة بيرل 

بيانات قياسية.

 ، في حد ذاتها،   تملك القدرة على التواصل مع بوستجريسكل، فمن الضروري تثبيت الوحدة الخلفيةDBIوحدة 
DBD::المناسبة، والتي في هذه الحالة هي  Pg.

Scientifc على ريد هات، سينتوس، و  Linuxفضل عن توزيعات لينكس اشخصرى القائمة على ريد هات، الحزمة التي ، 
  ويمكن تثبيتها على النحو التالي:perl-DBD-Pgتوفر هذه الوحدة هي 

yum install perl-DBD-Pg

 ، ويمكن تثبيتها كما يليlibdbd-pg-perl ، فإن الحزمة التي توفر هذه الوحدة هي Debianأما في اشنظمة المبنية على 
 أو دبيان:Ubuntuعلى التوزيعات المستندة إلى أبونتو 

apt-get install libdbd-pg-perl

 قبل أن نبدأ باستخدام واجهة بيرل بوستجريسكل، سنحتاي إلى إدخصال آلية المصادقة والتحكم في الوصول التالي في
pg_hba.ملف  conf:

# IPv4 local connections:
host    all         all         127.0.0.1/32          md5

بمجرد إجراء هذه التغييرات، سنحتاي إلى إعادة تشغيل خصادم بوستجريسكل:

$ pg_ctl -D  $PGDATA  restart

…كيف ينجز ذلك

 يمكننا استخدام التعليمات البرمجية بيرل التالية بجراء اتصال بقاعدة بيانات بوستجريسكل الموجودة، وهذه هي،
.5٤٣٢، التي تقيم على نفس الجهاز وتستخدم منفذ dvdrentalقاعدة بيانات 

connect.. أو ، يمكن حفظ رمز بيرل التالية في ملف يسمى ١ pl:
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#!/usr/bin/perl

use DBI;
use strict;
   my $driver   = "Pg"; 
my $database = "dvdrental";
my $dsn = "DBI:$driver:dbname=$database;host=127.0.0.1;port=5432";
my $userid = "postgres";
my $password = "postgres";
my $dbh = DBI->connect($dsn, $userid, $password, { RaiseError => 1 }) 
                      or die $DBI::errstr;

print "CONNECTION TO THE  DVDRENTAL DATABASE MADE SUCCESSFULLY\n";

. الخطوة التالية هي تغيير اشذونات، على النحو التالي:٢

chmod 755 connect.pl

. يمكن بعد ذلك تنفيذ برنامج بيرل في سطر اشوامر، على النحو التالي:٣

bash-3.2$ perl connect.pl
CONNECTION MADE TO THE  DVDRENTAL DATABASE MADE SUCCESSFULLY

  قدdvdrentalكما يمكن أن ترى من الناتج السابق، أثناء تنفيذ البرنامج، تشير رسالة الناتج إلى أن ا تصال بقاعدة بيانات 
نجح.

كيف تعال...
 . حيث تقوم بإرجا  مقبض اتصال المطلوب عند إجراءconnectنقوم با تصال بقاعدة البيانات باستخدام وظيفة 

 الوسائط التالية:connect. تتطلب وظيفة DBIالمكالمات إلى وحدة 

  connect($data_source, "userid", "password", \%attr); 

  الوسيطة اشولى لوظيفة ا تصال هي اسم مصدر البيانات، وهو كيان واحد يتكون من اسم قاعدة البيانات واسم
 ، وهو برنامج تشغيل قاعدةPg  واخصتياريا رقم المنفذ. يتكون مصدر البيانات أيضا من البادئة IPالمضيف أو عنوان 

.DBIالبيانات بوستجريسكل لوحدة 

  و اسم المستخدم الذي يجرى اتصال إلى قاعدة بيانات بوستجريسكل عن طريقه.useridالوسيطة الثانية هي 
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 الوسيطة الثالثة هي كلمة المرور، وهي كلمة مرور المستخدم الذي يبدأ اتصال قاعدة البيانات. إذا ما حددت سلسلة
 ، مما قدDBI_PASS  و DBI_USERفارغة لكلمة السر، سيقوم بيرل بالبحث عن قيمة كلمة السر في متغيرات البيئة، 

يؤدي إلى فشل التعليمات البرمجية أثناء تنفيذها. لذلك، نحن بحاجة إلى توخصي الحذر في مثل هذه السيناريوهات.

الوسيطة اشخصيرة اخصتيارية، وهي تشير إلى أي سمات يمكن استخدامها.

، استخدمنا دالة ا تصال، كما يلي: …في التعليمات البرمجية السابقة، في المقطع كيف ينجز ذلك

my $dbh = DBI->connect($dsn, $userid, $password, { RaiseError => 1 })

، الذي عرف في البداية، على النحو التالي:dsnالوسيطة اشولى المستخدمة هنا هي متغير 

my $dsn = "DBI:$driver:dbname=$database;host=127.0.0.1;port=5432";

  الذي يعرف فيdbname، و Pg هو كيان واحد، والذي يتألف من سائق، وهو سائق dsnهنا، يمكننا أن نرى أن قيمة 
؛ ويتكون كذلك من اسم المضيف ورقم المنفذ الذي عرف صراحة هنا.dvdrentalمتغير قاعدة البيانات وقيمته هي 

 المعرفة مسبقا في التعليمات البرمجية.postgres الذي يستخدم قيمة useridالوسيطة الثانية هي متغير 

.postgresالوسيطة الثالثة هي متغير كلمة السر، الذي قيمته 

  التي تسببها وحدة واجهة قاعدة البيانات و بالتالي استدعاء حالةRaiseErrorالوسيطة اشخصيرة المستخدمة هي السمة 
HandleError أو موت ا تصال إذا لم تعرف حالة HandleError.عند اكتشاف خصطأ قاعدة بيانات  

 إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول وظيفة ا تصال، يمكنك استخدام الروابط التالية
للحصول على شرح أكثر تفصيل:

• http://oreilly.com/catalog/perldbi/chapter/ch04.html  

• http://search.cpan.org/~rudy/DBD-Pg-1.32/Pg.pm  

إنأشاءا الجداول باستخدام بيأل
في هذه الوصفة، سوف نعرض لك كيفية إنشاء الجداول في قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام بيرل.

السستعداد للعال
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CREATE:  ، وستحتوي ابعدادات التي ستمرر إلى المشغل على عبارةqqسنستخدم المشغل  TABLE SQLيستخدم . 
  للتصالconnect برجا  سلسلة مقتبسة مزدوجة. قبل إنشاء الجدول، يجب علينا أو  استخدام دالة qqالمشغل 

بقاعدة بيانات بوستجريسكل.

…كيف ينجز ذلك

 . سيخزن هذا الجدول في قاعدة بياناتEMPLOYESيمكننا استخدام التعليمات البرمجية التالية بنشاء جدول با سم 
dvdrental شن ا تصال الذي قام به محول بوستجريسكل هو قاعدة البيانات dvdrentalقم بحفظ التعليمات . 

createtable.البرمجية التالية في ملف يسمى  pl:والذي سيشغل  حقا ،

 #!/usr/bin/perl

use DBI;
use strict;

my $driver   = "Pg"; 
my $database = "dvdrental";
my $dsn = "DBI:$driver:dbname=$database;host=127.0.0.1;port=5432";
my $userid = "postgres";
my $password = "postgres";
my $dbh = DBI->connect($dsn, $userid, $password, { RaiseError => 1 })
                      or die $DBI::errstr;
print "Dvdrental database opened \n";

my $stmt = qq(CREATE TABLE EMPLOYEES
      (ID INT PRIMARY KEY     NOT NULL,
       NAME           TEXT    NOT NULL,
       AGE            INT     NOT NULL,
       ADDRESS        CHAR(60),
       SALARY         REAL););
my $rv = $dbh->do($stmt);  
 print "EMPLOYEES table created successfully\n\n";

$dbh->disconnect();

bash-3.2$ perl createtable.pl

Dvdrental database opened 
EMPLOYEES table created successfully

  ▲ | 236



الوصول إلى بوستجريسكل من بيرل-10  

 في الناتج السابق، يمكنك أن ترى أنه عند تنفيذ الملف الذي يحتوي على التعليمات البرمجية السابقة أجري اتصال إلى
 EMPLOYEES“. يمكن مشاهدة ذلك من رسالة  سطر اشوامر، EMPLOYEES وأنشئ جدول dvdrentalقاعدة بيانات 

  table created successfully”

كيف تعال...
من وجهة نظر إنشاء الجدول، فإن الجزء التالي من التعليمات البرمجية السابقة الذي يحتاي إلى تفسير:

my $rv = $dbh->do($stmt);

  با قتران مع الدالة القيام بتنفيذ عبارةconnectهنا، نحن نستخدم المعالج الذي المرجع بواسطة الدالة 
CREATE_TABLE مررت في متغير stmt:كما يلي $

my $stmt = qq(CREATE TABLE EMPLOYEES
      (ID INT PRIMARY KEY     NOT NULL,
       NAME           TEXT    NOT NULL,
       AGE            INT     NOT NULL,
       ADDRESS        CHAR(60),
       SALARY         REAL););

 ،SELECT. يمكن استخدامها فقط لعبارات أخصرى غير execute)(   و   )(prepare  عبارة عن مزيج من   Do)(طريقة  
  عدد الصفوف المتأثرة.Do)(حيث   تحتاي إلى مقبض العبارة  للوصول إلى نتائج ا ستعلم. ترجع  

 في القسم السابق بنهاء جلسة قاعدة البيانات الحالية وقطع ا تصال من قاعدة disconnect)(يتم استخدام طريقة  
البيانات.

لمزيد من التفاصيل حول الجداول في بيرل، راجع
 : . . 9.3 .http //www postgresql org/docs/ /interactive/plperl-builtins html

إدراج السجلت باستخدام بيأل
.dvdrental في قاعدة البيانات EMPLOYEESفي هذه الوصفة، سنقوم بإدراي سجلت جديدة في الجدول 
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السستعداد للعال
 ، من أجل ا تصال بقاعدة البيانات. نوقشتconnectقبل إدراي السجلت في الجدول، نحتاي أو  إلى استخدام الدالة 

 في الوصفة اشولى من الفصل.connectوظيفة 

…كيف ينجز ذلك

 :EMPLOYEESسنقوم باستخدام التعليمات البرمجية التالية بدراي سجلت جديدة في الجدول 

#!/usr/bin/perl

use DBI;
use strict;

my $driver   = "Pg"; 
my $database = "dvdrental";
my $dsn = "DBI:$driver:dbname=$database;host=127.0.0.1;port=5432";
my $userid = "postgres";
my $password = "postgres";
my $irows = 0;
my $dbh = DBI->connect($dsn, $userid, $password, { RaiseError => 1 })
                    or die $DBI::errstr;
print "Opened database successfully\n";

my $stmt = qq(INSERT INTO EMPLOYEES (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
    VALUES (5, 'SandeepSingh', 37, 'Saharanpur', 90000.00 ));
my $rv = $dbh->do($stmt);

$irows = $rv + $irows;

$stmt = qq(INSERT INTO EMPLOYEES (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
    VALUES (6, 'AmitGovil', 37, 'Aligarh', 85000.00 ));
$rv = $dbh->do($stmt);

$irows = $rv + $irows;

$stmt = qq(INSERT INTO EMPLOYEES (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
    VALUES (7, 'NeerajKumar', 38, 'Rohtak', 90000.00 ));
$rv = $dbh->do($stmt);
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$irows = $rv + $irows;

$stmt = qq(INSERT INTO EMPLOYEES (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
    VALUES (8, 'SandeepSharma', 36, 'Gurgaon ', 75000.00 ););
$rv = $dbh->do($stmt); 

$irows = $rv + $irows;

print "Number of rows inserted : $irows\n";
print "New Records created successfully\n";
$dbh->disconnect();

enter.تحفظ التعليمات البرمجية السابقة في ملف يسمى  plونحن نحصل على خصري سطر اشوامر التالي عندما تدري ، 
السجلت الجديدة بنجاح:

bash-3.2$ perl  insert.pl
Opened database successfully
New Records created successfully

كيف تعال...
 للحصول على شرح التعليمات البرمجية السابقة، نأخصذ جزء من التعليمات البرمجية التي سوف تظهر كيفية  إدراي

:EMPLOYEESالسجلت في الجدول 

$stmt = qq(INSERT INTO EMPLOYEES (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
    VALUES (7, 'NeerajKumar', 38, 'Rohtak', 90000.00 ));
$rv = $dbh->do($stmt);

 ، والسجلتINSERTإذا قمت بإلقاء نظرة على التعليمات البرمجية السابقة، يمكنك أن ترى أن أو ، استخدمنا عبارة 
INSERT المعرفة، وتمرير عبارة  SQL إلى متغير. بعد القيام بذلك، استخدمنا الدالة do)( برجا  نتيجة عبارة INSERT 

 اشخصرى المستخدمة في التعليمات البرمجية.INSERTفي الجدول. ثم نفذت نفس الخطوات بالتتابع لبيانات 

  لتتبع عدد الصفوف التي أدرجت في الجدول. في كل مرة نقوم بإدرايirowsفي القسم السابق، نستخدم أيضا متغير 
 سجل في الجدول، وضعنا الشرط كما هو مبين في السطر التالي من التعليمات البرمجية. في البداية، تعين قيمة متغير

irows إلى الصفر، وعندما نقوم بإدراي سجل في جدول PLPLOYEES تعين قيمة متغير ،rv لذلك، وفقا للشرط١ إلى . 
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  وهلم جرا، حتى تدري كافة١ تزيد بمقدار irowsالتالي، في كل مرة هناك تغيير أو إدراي سجل، فإن قيمة المتغير 
 للشارة إلى أن أربع سجلت أدرجت في المجمو :٤السجلت وتتوقف في نهاية المطاف في 

$irows = $rv + $irows;

الوصول إلى بيانأات الجدول باستخدام بيأل
 في هذه الوصفة، سنناقش كيفية الوصول إلى بيانات الجدول من قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام بيرل.

السستعداد للعال
  هي اشولى التيconnect)(إن اتصال قاعدة البيانات يعتبر إلزاميا قبل أن نتمكن من تحديد البيانات. وبالتالي فالدالة  

يجب استدعاءها بجراء اتصال قاعدة بيانات قبل الوصول إلى البيانات.

…كيف ينجز ذلك

  الموجود في قاعدة البياناتEMPLOYEESيمكننا استخدام التعليمات البرمجية التالية للوصول إلى البيانات من الجدول 
dvdrental تحفظ التعليمات البرمجية التالية في ملف يسمى ..select plوالذي سيشغل في وقت  حق من سطر ، 

اشوامر:

#!/usr/bin/perl

use DBI;
use strict;

my $driver   = "Pg"; 
my $database = "dvdrental;";
my $dsn = "DBI:$driver:dbname=$database;host=127.0.0.1;port=5432";
my $userid = "postgres";
my $password = "postgres";
my $dbh = DBI->connect($dsn, $userid, $password, { RaiseError => 1 })
                      or die $DBI::errstr;
print "Opened database successfully\n";

my $stmt = qq(SELECT id, name, address, salary  from EMPLOYEES;);
my $sth = $dbh->prepare($stmt) or die "Cannot prepare: " . $dbh->errstr();
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my $rv = $sth->execute() or die "Cannot execute: " . $sth->errstr();

while(my @row = $sth->fetchrow_array()) {
      print "ID = ". $row[0] . "\n";
      print "NAME = ". $row[1] ."\n";
      print "ADDRESS = ". $row[2] ."\n";
      print "SALARY =  ". $row[3] ."\n\n";
}
$sth->finish();
print "select Operation done successfully\n";
$dbh->disconnect();

 فيما يلي ناتج الرمز السابق:

bash-3.2$ perl select.pl
Opened database successfully
ID = 5
NAME = SandeepSingh
ADDRESS = Saharanpur                                                  
SALARY =  90000

ID = 6
NAME = AmitGovil
ADDRESS = Aligarh                                                     
SALARY =  85000

ID = 7
NAME = NeerajKumar
ADDRESS = Rohtak                                                      
SALARY =  90000

ID = 8
NAME = SandeepSharma
ADDRESS = Gurgaon                                                     
SALARY =  75000

select Operation done successfully

كيف تعال...
وفيما يلي جزء من التعليمات البرمجية التي تتناول أساسا اخصتيار السجلت من جدول:
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my $stmt = qq(SELECT id, name, address, salary  from EMPLOYEES;);
my $sth = $dbh->prepare($stmt) or die "Cannot prepare: " . $dbh->errstr();

my $rv = $sth->execute() or die "Cannot execute: " . $sth->errstr();

while(my @row = $sth->fetchrow_array()) {
      print "ID = ". $row[0] . "\n";
      print "NAME = ". $row[1] ."\n";
      print "ADDRESS = ". $row[2] ."\n";
      print "SALARY =  ". $row[3] ."\n\n";
}
$sth->finish();

$.stmt لدينا وتمريره إلى متغير  SELECTفي التعليمات البرمجية السابقة، أول شيء نقوم به هو كتابة ا ستعلم 

 ، والتي يمكن تنفيذها في وقت  حق من قبلSQL من أجل إعداد عبارة prepare)(الخطوة التالية هي استخدام دالة  
مشغل قاعدة البيانات وإرجا  مرجع إلى كائن مقبض العبارة.

 المعدة.SQL لتنفيذ عبارة execute)(الخطوة التالية هي استخدام الدالة  

 fetchrow_array)(. تحصل الدالة  fetchrow_array)(، نستخدم الدالة  SELECTوأخصيرا، من أجل جلب نتائج اشمر 

  لمرور على كل قيم الحقول في صفwhileعلى الصف التالي وإرجاعها كقائمة من قيم الحقول. نحن نستخدم حلقة 
  ثم ا نتقال إلى الصف التالي. ثم تكرر نفس تسلسل اشحداث حتى نصل إلى آخصر  قيمةrowمعين عبر الصف المسمى 

الحقل اشخصير في الصف اشخصير.

تحديث السجلت باستخدام بيأل
هنا، سنعرض كيفية تحديث السجلت الموجودة في جدول في قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام بيرل.

السستعداد للعال
 في هذه الوصفة، أو  سنقوم بعرض عدد السجلت الموجودة في الجدول. ثم، سنقوم بتحديث بعض السجلت، ورؤية

عدد السجلت حدثت، ثم مشاهدة السجلت التي غيرت في الجدول عند الوصول إلى سجلت الجدول مرة أخصرى.

…كيف ينجز ذلك

.EMPLOYEESسنقوم في هذا القسم بتحديث السجلت الموجودة لجدول 
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، على النحو التالي:EMPLOYEES. أو ، نتحقق من السجلت الموجودة في الجدول ١

dvdrental=# select * from EMPLOYEES;
 id |     name      | age | address       | salary 
----+---------------+-----+---------------+--------
  5 | SandeepSingh  |  37 | Saharanpur    |  90000
  6 | AmitGovil     |  37 | Aligarh       |  85000
  7 | NeerajKumar   |  38 | Rohtak        |  90000
  8 | SandeepSharma |  36 | Gurgaon       |  75000

  وحفظ التعليماتEMPLOYEES. بعد ذلك، نستخدم رمز بيرل التالي لتحديث بعض السجلت الموجودة في الجدول ٢
update.البرمجية التالية في ملف يسمى  pl:

#!/usr/bin/perl

use DBI;
use strict;

my $driver   = "Pg"; 
my $database = "dvdrental";
my $dsn = "DBI:$driver:dbname=$database;host=127.0.0.1;port=5432";
my $userid = "postgres";
my $password = "postgres";
my $dbh = DBI->connect($dsn, $userid, $password, { RaiseError => 1 })
                      or die $DBI::errstr;
print "Opened database successfully\n";

my $stmt = qq(UPDATE EMPLOYEES set SALARY = 55000.00 where ID=5;);
my $rv = $dbh->do($stmt);

   print "Number of rows updated : $rv\n";

$stmt = qq(SELECT id, name, address, salary  from EMPLOYEES;);
my $sth = $dbh->prepare( $stmt ) or die "Check again: " . $dbh->errstr();

$rv = $sth->execute() or die "Cannot execute: " . $sth->errstr();

while(my @row = $sth->fetchrow_array()) {
      print "ID = ". $row[0] . "\n";
      print "NAME = ". $row[1] ."\n";
      print "ADDRESS = ". $row[2] ."\n";
      print "SALARY =  ". $row[3] ."\n\n";
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}
$sth->finish();
print "Operation Completed successfully\n";
$dbh->disconnect();

.5 هيID، حيث قيمة العمود 55٠٠٠ إلى SALARY لتعيين قيمة UPDATEفي التعليمات البرمجية السابقة، نستخدم عبارة 

 ، كما هو موضحEMPLOYEESبعد ذلك، سنعرض السجلت المحدثة ونرى السجلت التي غيرت مرئية في الجدول . 3
 في إخصراي التعليمات البرمجية التالي:

bash-3.2$ perl update.pl
Opened database successfully
Number of rows updated : 1
ID = 6
NAME = AmitGovil
ADDRESS = Aligarh                                                     
SALARY =  85000

ID = 7
NAME = NeerajKumar
ADDRESS = Rohtak
SALARY =  90000

ID = 8
NAME = SandeepSharma
ADDRESS = Gurgaon                                                     
SALARY =  75000

ID = 5
NAME = SandeepSingh
ADDRESS = Saharanpur                                                  
SALARY =  55000

Operation Completed successfully 

كيف تعال...
 فيما يلي مقتطف من التعليمات البرمجية التي استخدمت لتحديث السجلت الموجودة باستخدام بيرل في الجدول

EMPLOYEES:

my $stmt = qq(UPDATE EMPLOYEES set SALARY = 55000.00 where ID=5;);
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my $rv = $dbh->do($stmt);
print "Number of rows updated : $rv\n";

  التي شرحت في الوصفة اشولىconnect)(ويتمثل الشرط اشولي اشول في ا تصال بقاعدة البيانات باستخدام الدالة  
للفصل.

SQL  وتمرير عبارة UPDATE، نستخدم عبارة dvdrentalبمجرد إجراء اتصال إلى قاعدة بيانات  UPDATEفي متغير  
stmt بعد القيام بذلك، الخطوة التالية هي استخدام الدالة .)( $do برجا  نتيجة عبارة UPDATEالمتضمنة في متغير  
stmt كما نستخدم متغير يسمى .$rv،والذي يستخدم لتعقب عدد السجلت المحدثة، إن وجدت. بمجرد القيام بذلك $ 

 الخطوة التالية هي جلب السجلت من الجدول من أجل التحقق من صحة التغييرات التي أجريت كجزء من استخدام
.UPDATEعبارة 

حذاف السجلت باستخدام بيأل
في هذه الوصفة، سوف نعرض لك كيفية حذف السجلت في جدول باستخدام بيرل.

السستعداد للعال
 في هذه الوصفة، سنعرض أو  عدد السجلت الموجودة في الجدول. ثم، سنقوم بحذف بعض السجلت، ورؤية عدد

السجلت المحذوفة، ثم رؤية عدد السجلت المتوفرة في الجدول بعد الحذف.

…كيف ينجز ذلك

.EMPLOYEESفي هذا القسم سوف نقوم بحذف السجلت الموجودة جدول 

، كما هو موضح هنا:EMPLOYEES. أو ، سنقوم بفحص السجلت الموجودة في الجدول ١

dvdrental=# select * from EMPLOYEES;
 id |     name      | age | address          | salary 
----+---------------+-----+------------------+--------
  6 | AmitGovil     |  37 | Aligarh          |  85000
  7 | NeerajKumar   |  38 | Rohtak           |  90000
  8 | SandeepSharma |  36 | Gurgaon          |  75000
  5 | SandeepSingh  |  37 | Saharanpur       |  55000
(4 rows)
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  وحفظ الشفرة في ملف يسمىEMPLOYEES. بعد ذلك، سنستخدم كود بيرل التالي لحذف بعض السجلت من الجدول ٢
.delete pl:والذي سنقوم بتنفيذه من سطر اشوامر ،

#!/usr/bin/perl

use DBI;
use strict;

my $driver   = "Pg"; 
my $database = "dvdrental";
my $dsn = "DBI:$driver:dbname=$database;host=127.0.0.1;port=5432";
my $userid = "postgres";
my $password = "postgres";
my $dbh = DBI->connect($dsn, $userid, $password, { RaiseError => 1 })
                      or die $DBI::errstr;
print "Opened database successfully\n";

my $stmt = qq(DELETE from EMPLOYEES where ID=6;);
my $rv = $dbh->do($stmt);

   print "Number of rows deleted : $rv\n";

$stmt = qq(SELECT id, name, address, salary  from EMPLOYEES;);
my $sth = $dbh->prepare( $stmt ) or die "Cannot prepare: " . $dbh->errstr();

$rv = $sth->execute() or die "Cannot execute: " . $sth->errstr();

while(my @row = $sth->fetchrow_array()) {
      print "ID = ". $row[0] . "\n";
      print "NAME = ". $row[1] ."\n";
      print "ADDRESS = ". $row[2] ."\n";
      print "SALARY =  ". $row[3] ."\n\n";
}
$sth->finish();
print "Operation done successfully\n";
$dbh->disconnect();

  التي نقوم بإصدارها لحذف سجل من الجدول حيث قيمةDELETEهنا، في التعليمات البرمجية السابقة، تستخدم عبارة 
 .6 هو IDالعمود 

 . بعد ذلك تحقق من إخصراي سطر اشوامر من التعليمات البرمجية السابقة:٣
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bash-3.2$ perl delete.pl
Opened database successfully
Total number of rows deleted : 1
ID = 7
NAME = NeerajKumar
ADDRESS = Rohtak                                                      
SALARY =  90000

ID = 8
NAME = SandeepSharma
ADDRESS = Gurgaon                                                     
SALARY =  75000

ID = 5
NAME = SandeepSingh
ADDRESS = Saharanpur                                                  
SALARY =  55000

Operation done successfully

كيف تعال...
:PLPLOYEES-المقتطف التالي من التعليمات البرمجية التي استخدمت لحذف السجلت من الجدول 

my $stmt = qq(DELETE from EMPLOYEES where ID=6;);
my $rv = $dbh->do($stmt);

   print "Number of rows deleted : $rv\n";

  التي شرحناها في الوصفة اشولى منconnect)(الشرط اشولي اشول هو ا تصال بقاعدة البيانات باستخدام الدالة  
الفصل.

DELETE وتمرير العبارة  DELETE، نستخدم عبارة dvdrental يتم ا تصال إلى قاعدة بيانات عندما SQLفي متغير  
stmt بعد القيام بذلك، الخطوة التالية هي ااستخدام الدالة .)( $do من أجل إرجا  نتيجة العبارة DELETEالمضمنة في  

 ، والذي يستخدم لتعقب عدد الصفوف المحذوفة من الجدول. بمجردrv$$. نستخدم أيضا متغير يسمى stmtالمتغير  
 القيام بذلك، الخطوة التالية هي جلب السجلت من الجدول لمشاهدة قائمة السجلت المتوفرة في الجدول

EMPLOYEES.
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بايثون
في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

إجراء اتصا ت إلى قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام بايثون-

إنشاء الجداول باستخدام بايثون-

إدراي السجلت باستخدام بايثون-

الوصول إلى البيانات باستخدام بايثون-

تحديث السجلت باستخدام بايثون-

حذف السجلت باستخدام بايثون-

مقدمة
بايثون لغة برمجة عالية المستوى، كائنية التوجه، وذات أغراض عامة.

 بايثون لغة برمجة مفتوحة المصدر،  مصممة تصميما جيدا، وتعتبر لغة  قوية ومحمولة. تملك بايثون قواعد لغوية سهلة
 التعلم، ومع المميزات البرمجية المتقدمة فإنها تستخدم على نطاق واسع من قبل المطورين وابداريين في جميع أنحاء

DB العالم.توفر بايثون وسيلة سهلة للوصول إلى قاعدة البيانات عبر  APIالذي يوفر الحد اشدنى من المعايير للعمل مع  
قواعد البيانات باستخدام بناء الجملة في بايثون ود  تها.

والخطوات المستخدمة في استخدام دوال بايثون تكون على النحو التالي:

API- استيراد وحدة •

 إنشاء جلسة قاعدة بيانات•

SQL تنفيذ بيانات •

 إغلق جلسة قاعدة البيانات•
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 إجأاءا اتصالت إلى قأاعدة بيانأات بوستجأيسكل باستخدام
بايثون

هنا، في هذه الوصفة، سنقوم بإجراء اتصا ت إلى قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام لغة بايثون.

السستعداد للعال
نفذت التعليمات التالية على جهاز سينتوس لينكس ويفترض أن لغة بايثون مثبتة بالفعل.

  وهو محول قاعدة بيانات للغة بايثون.2psycopg يمكن الوصول إلي قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام وحدة 
يمكن تثبيت هذا، على النحو التالي، على جهاز سينتوس:

sudo yum install python-psycopg2

…كيف ينجز ذلك

 يمكننا استخدام التعليمات البرمجية بايثون التالية بجراء اتصا ت لقاعدة بيانات بوستجريسكل موجودة، وهي قاعدة
.5٤٣٢ التي تقع على نفس الجهاز وتستخدم منفذ dvdrentalبيانات 

connect.يمكن حفظ كود بايثون التالي في ملف يسمى  py:

#!/usr/bin/python

import psycopg2

conn = psycopg2.connect(database="dvdrental", user="postgres", 
password="postgres", host="127.0.0.1", port="5432")

print "Opened DVD Rental Database Successfully Using Python"

ويمكن بعد ذلك تنفيذ رمز بايثون السابق في سطر اشوامر، كما يلي:

-bash-3.2$ python connect.py

فيما يلي ناتج الرمز السابق:

Opened DVD Rental Database Successfully Using Python
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 كما يمكن أن نلحظ من الناتج السابق، أنه بعد تشغيل البرنامج فإن رسالة ابخصراي تظهر أن ا تصال إلى قاعدة البيانات
dvdrental.قد نجح 

  المستخدمة هناconnect للتصال بقاعدة البيانات التي تقوم بإرجا  كائن اتصال. تتكون دالة connectتستخدم الدالة 
في التعليمات البرمجية السابقة من المعلمات التالية:

 connect("db", "userid", "password", host,port); 

الوسيطة اشولى لوظيفة ا تصال هي قاعدة البيانات التي يراد ا تصال بها.

 أو اسم المستخدم الذي يجري اتصال إلى قاعدة بيانات بوستجريسكل.useridالوسيطة الثانية هي 

الوسيطة الثالثة هي كلمة المرور التي هي كلمة مرور المستخدم الذي يبدأ اتصال قاعدة البيانات.

 الخاص بالخادم الذي يستضيف قاعدة البيانات.IPالوسيطة الرابعة تشير إلى اسم المضيف أو عنوان 

تشير الوسيطة التالية إلى رقم المنفذ لقاعدة البيانات التي يمكن للعميل بدء اتصال قاعدة البيانات.

، استخدمنا دالة ا تصال، كما يلي: …في التعليمات البرمجية السابقة، في المقطع كيف ينجز ذلك

conn = psycopg2.connect(database="dvdrental", user="postgres", 
password="postgres", host="127.0.0.1", port="5432")

 . الجهازpostgres  وكلمة المرور postgres عن طريق المستخدم dvdrentalهنا، نحن قمنا با تصال بقاعدة بيانات 
 للتصا ت.5٤٣٢الذي نربطه هو المضيف المحلي وخصادم قاعدة البيانات يستمع لمنفذ 

  يمكنك استخدام الروابط التالية للحصول على شرحconnectإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول وظيفة 
أكثر تفصيل:

http://blogs.wrox.com/article/using-the-python-database-apis/
http://initd.org/psycopg/docs/module.html#psycopg2.connect

إنأشاءا جداول باستخدام بايثون
هنا، في هذه الوصفة، سنناقش كيفية إنشاء الجداول في قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام لغة بايثون.

السستعداد للعال
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 قبل إنشاء جدول، نحتاي أو  إلى إجراء اتصال بقاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام الدالة ا تصال، وبمجرد فتح
 بنشاء الجدول.DDLقاعدة البيانات، فإنه يمكننا استخدام عبارات 

…كيف ينجز ذلك

 .سيخزن هذا الجدول في قاعدة بياناتEMPLOYEESيمكننا استخدام التعليمات البرمجية التالية بنشاء جدول باسم 
dvdrental شن ا تصال الذي قام به محول بوستجريسكل كان إلى قاعدة بيانات dvdrentalيمكن حفظ الشفرة التالية . 

createtable.في ملف يسمى  py:والذي سنشغله  حقا 

#!/usr/bin/python

import psycopg2

conn = psycopg2.connect(database="dvdrental", user="postgres", 
password="postgres", host="127.0.0.1", port="5432")
print "Opened DVD Rental Database Successfully"

cur = conn.cursor()
cur.execute('''CREATE TABLE EMPLOYEES
       (ID INT PRIMARY KEY     NOT NULL,
       NAME           TEXT    NOT NULL,
       AGE            INT     NOT NULL,
       ADDRESS        CHAR(50),
       SALARY         REAL);''')
print "Table created successfully"

conn.commit()
conn.close()

createtable.في الخري التالي، يمكننا أن نرى أنه عند تنفيذ ملف  py،الذي يحتوي على التعليمات البرمجية السابقة  
 . يمكن رؤية ذلك من رسالة سطر اشوامرEMPLOYEES وينشئ الجدول dvdrentalفإنه يجرى اتصال إلى قاعدة بيانات 

"  Table created successfully:"

bash-3.2$ python createtable.py
Opened DVD Rental Database Successfully
Table created successfully

كيف تعال...
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من وجهة نظر إنشاء الجدول، فإن الجزء التالي من التعليمات البرمجية السابقة هو الذي يحتاي إلى تفسير:

cur = conn.cursor()
cur.execute('''CREATE TABLE EMPLOYEES
       (ID INT PRIMARY KEY     NOT NULL,
       NAME           TEXT    NOT NULL,
       AGE            INT     NOT NULL,
       ADDRESS        CHAR(50),
       SALARY         REAL);''')
print "Table created successfully"

conn.commit()
conn.close()

 . وعندما يحدث ذلك، نستخدم الدالة كائن)(cursorأو  نقوم بإنشاء كائن المؤشر عن طريق استدعاء وظيفة مؤشر 
CREATE لتنفيذ عبارة   )(executeالمؤشر  TABLE بنشاء جدول. ثم، نستدعي دالة commitلحفظ التغييرات، وأخصيرا  

بغلق اتصال قاعدة البيانات. )(closeنستدعي الدالة

إدراج السجلت باستخدام بايثون
.dvdrental في قاعدة بيانات EMPLOYEESفي هذه الوصفة سنقوم بإدراي سجلت جديدة في الجدول 

السستعداد للعال
  للتصال بقاعدة البيانات أو . لقد قمناconnectقبل إدراي السجلت في الجدول، نحتاي أو  إلى استخدام دالة 

بمناقشة وظيفة ا تصال في الوصفة اشولى من هذا الفصل.

…كيف ينجز ذلك

:EMPLOYEESسنقوم باستخدام التعليمات البرمجية التالية بدراي سجلت جديدة في الجدول 

 #!/usr/bin/python

import psycopg2

conn = psycopg2.connect(database="dvdrental", user="postgres", 
password="postgres", host="127.0.0.1", port="5432")
print "Opened database successfully"
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cur = conn.cursor()

cur.execute("INSERT INTO EMPLOYEES (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) \
    VALUES (1, 'SandeepSingh', 39, 'Saharanpur', 90000.00 )");

cur.execute("INSERT INTO EMPLOYEES (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) \
    VALUES (2, 'NeerajKumar', 42, 'Rohtak', 90000.00 )");

cur.execute("INSERT INTO EMPLOYEES (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) \
    VALUES (3, 'AmitGovil', 37, 'Aligarh', 88000.00 )");

cur.execute("INSERT INTO EMPLOYEES (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) \
    VALUES (4, 'SandeepSharma', 36, 'Haridwar ', 75000.00 )");

conn.commit()
print "Records created successfully in EMPLOYEES Table";
conn.close()

insert.احفظ النص البرمجي السابق في ملف يسمى  pyوفيما يلي خصري سطر اشوامر الذي نحصل عليه بمجرد إدراي  
السجلت الجديدة بنجاح:

bash-3.2$ python insert.py
Opened database successfully
Records created successfully in Employees Table

كيف تعال...
 لشرح النص البرمجي السابق، نأخصذ مقتطف من التعليمات البرمجية التي سوف تظهر كيفية عمل إدراي السجلت في

.EMPLOYEESالجدول 

cur = conn.cursor()

cur.execute("INSERT INTO EMPLOYEES (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) \
    VALUES (1, 'SandeepSingh', 39, 'Saharanpur', 90000.00 )");

 إذا رأينا التعليمات البرمجية السابقة أو ، ثم يمكننا أن نلحظ أنه بمجرد إجراء ا تصال إلى قاعدة البيانات، نستخدم
  منها. وهنا، فيSQL الذي يخلق كائن المؤشر الذي سنستخدمه في تنفيذ عبارات cursor)(الدالة كائن اتصال الدالة  

 )(execute ثم نسمي الدالة كائن المؤشر curالتعليمات البرمجية السابقة، يمكننا أن نرى أن كائن المؤشر خصزن في متغير 
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 للتأكد من أن التغييرات التي  )(commit أخصرى. في نهاية المطاف نستدعي SQL وهكذا لعبارات INSERTلتنفيذ عبارات 
/أجريت  السجلت المدرجة حفظت في قاعدة البيانات.

الوصول إلى بيانأات الجدول باستخدام بايثون
في هذه الوصفة، سنرى كيفية الوصول إلى بيانات الجدول من قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام بايثون.

السستعداد للعال
  هي الدالةconnect)(إن اتصال قاعدة البيانات إلزامي قبل أن نتمكن من تحديد البيانات. ولهذا السبب تعتبر الدالة  

اشولى التي يجب استدعاءها أو  بجراء اتصال قاعدة بيانات قبل الوصول إلى البيانات.

…كيف ينجز ذلك

  موجودة في قاعدة بياناتEMPLOYEESيمكننا استخدام التعليمات البرمجية التالية للوصول إلى البيانات من الجدول 
dvdrental احفظ الشفرة التالية في ملف يسمى  ..select py:والذي سنشغله  حقا من سطر اشوامر ، 

#!/usr/bin/python

import psycopg2

conn = psycopg2.connect(database='dvdrental', user='postgres',
                        password='postgres', host='127.0.0.1',
                        port='5432')
print 'Opened database successfully'

cur = conn.cursor()

cur.execute('SELECT id, name, address, salary  from EMPLOYEES')
rows = cur.fetchall()
for row in rows:
    print 'ID = ', row[0]
    print 'NAME = ', row[1]
    print 'ADDRESS = ', row[2]
    print 'SALARY = ', row[3], '\n'

print 'Select Operation done successfully'
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conn.close()

فيما يلي ناتج الشفرة السابق:

bash-3.2$ python select.py
Opened database successfully
ID =  1
NAME =  SandeepSingh
ADDRESS =  Saharanpur                                        
SALARY =  90000.0 

ID =  2
NAME =  NeerajKumar
ADDRESS =  Rohtak                                            
SALARY =  90000.0 

ID =  3
NAME =  AmitGovil
ADDRESS =  Aligarh                                           
SALARY =  88000.0 

ID =  4
NAME =  SandeepSharma
ADDRESS =  Haridwar                                          
SALARY =  75000.0 

Select Operation done successfully

كيف تعال...
وفيما يلي الجزء الفرعي من التعليمات البرمجية التي تتناول أساسا اخصتيار السجلت من جدول:

cur.execute('SELECT id, name, address, salary  from EMPLOYEES')
rows = cur.fetchall()
for row in rows:
    print 'ID = ', row[0]
    print 'NAME = ', row[1]
    print 'ADDRESS = ', row[2]
    print 'SALARY = ', row[3], '\n'

print 'Select Operation done successfully'
conn.close()
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 . ومع ذلك،SELECT لتنفيذ جملة execute)(في التعليمات البرمجية السابقة، أو  قمنا باستدعاء دالة كائن المؤشر 
 فالوضع هنا هو أن جدو  معينا قد يتكون من سجلت متعددة وهدفنا هو جلب تلك الصفوف المتعددة من خصلل دمج

 )(fetchallكل صف، وهذا سجل واحد في وقت واحد. لتحقيق هدف جلب صفوف متعددة من جدول نستخدم الدالة

 ، وبالتالي إرجا  قائمة الصفوف من جدول. لنسخ  كلresultsetفي كائن المؤشر الذي يقوم بإرجا  كافة الصفوف من 
  للمرور على كل الصفوف في الجدول وطباعة كل صف من الجدول على سطر اشوامر في كلforصف نستخدم حلقة 

لفة.

يمكنك الرجو  إلى رابط الويب التالي للحصول على مزيد من المعلومات:
https://wiki.postgresql.org/wiki/Psycopg2_Tutorial

تحديث السجلت باستخدام بايثون
 هنا، في هذه الوصفة نحن نريد تحديث السجلت الموجود ة في جدول في قاعدة بيانات بوستجريسكل باستخدام لغة

بايثون.

السستعداد للعال
 في هذه الوصفة، سنقوم أو  بعرض عدد السجلت الموجودة في الجدول، ثم سنقوم بتحديث بعض السجلت، ورؤية
 عدد السجلت التي حدثت ومن ثم نرى كيف أصبحت السجلت المحدثة مرئية في الجدول عندما يوصل إلى الجدول

مرة أخصرى.

…كيف ينجز ذلك

.EMPLOYEESأو  نتحقق من السجلت الموجودة في الجدول 

dvdrental=# select * from employees;
 id |     name      | age | address                       | salary 
----+---------------+-----+-------------------------------+--------
  1 | SandeepSingh  |  39 | Saharanpur                    |  90000
  2 | NeerajKumar   |  42 | Rohtak                        |  90000
  3 | AmitGovil     |  37 | Aligarh                       |  88000
  4 | SandeepSharma |  36 | Haridwar                      |  75000

  وحفظ التعليماتEMPLOYEESبعد ذلك نستخدم شفرة بايثون التالية لتحديث بعض السجلت الموجودة في الجدول 
update.البرمجية التالية في ملف يسمى  py:
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#!/usr/bin/python

import psycopg2

conn = psycopg2.connect(database='dvdrental', user='postgres',
                        password='postgres', host='127.0.0.1',
                        port='5432')
print 'Opened database successfully'

cur = conn.cursor()

cur.execute('UPDATE EMPLOYEES SET  SALARY = 105000.00 WHERE ID=1')
conn.commit()
print 'Total number of rows updated :', cur.rowcount

cur.execute('SELECT id, name, address, salary  FROM  EMPLOYEES')
rows = cur.fetchall()
for row in rows:
    print 'ID = ', row[0]
    print 'NAME = ', row[1]
    print 'ADDRESS = ', row[2]
    print 'SALARY = ', row[3], '\n'

print 'Update Operation done successfully'
conn.close()

 . ثم١ هي ID حيث قيمة العمود 55٠٠٠ لتعيين الراتب إلى UPDATEفي التعليمات البرمجية السابقة، نحن نستخدم عبارة 
 ، كما هو مبين فيEMPLOYEESنعرض السجلت المحدثة والتأكد من أن السجلت المحدثة أصبحت مرئية في الجدول 

الخري التعليمات البرمجية التالية:

--bash-3.2$ python update.py
Opened database successfully
Total number of rows updated : 1
ID =  2
NAME =  NeerajKumar
ADDRESS =  Rohtak                                            
SALARY =  90000.0 

ID =  3
NAME =  AmitGovil
ADDRESS =  Aligarh                                           
SALARY =  88000.0 
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ID =  4
NAME =  SandeepSharma
ADDRESS =  Haridwar                                          
SALARY =  75000.0 

ID =  1
NAME =  SandeepSingh
ADDRESS =  Saharanpur                                        
SALARY =  105000.0 

Update Operation done successfully

كيف تعال...
 فيما يلي مقتطف من التعليمات البرمجية التي استخدمت لتحديث السجلت الموجودة باستخدام لغة بايثون في

جدول الموظفين:

cur = conn.cursor()

cur.execute('UPDATE EMPLOYEES SET  SALARY = 105000.00 WHERE ID=1')
conn.commit()
print 'Total number of rows updated :', cur.rowcount

  مع )(cursorإذا ألقينا نظرة على التعليمات البرمجية السابقة، فإنا سنكون على دراية بوظيفة مؤشر كائن ا تصال 
  وقد نوقشت هذه في الوصفات السابقة. ومع ذلك، لتحديث السجلت في جدول، فإنexecute)(وظيفة كائن المؤشر 

  لتحديث سجل أساسي فيexecute)( كجزء من الدالة  UPDATEالتغيير اشول الذي يحدث هنا هو  استخدام عبارة 
 الجدول. ومع ذلك، نحن بحاجة للتأكد من أن التغييرات التي أجريناها في الجدول مرئية عبر قاعدة البيانات. من الن

 . وبمجرد القيام بذلك، فإنUPDATEلحفظ التغييرات التي أجريت بواسطة عبارة  )(commitفصاعدا، نستخدم الدالة 
  صارت مرئية شي شخص يختار البيانات من الجدول. كما نستخدم سمةUPDATEالتغييرات التي أجريت بواسطة عبارة 

 " لعنصر المؤشر لمعرفة عدد السجلت التي عدلت بواسطة آخصر عبارة نفذت. يمكن استخدامrowcount"عدد الصفوف 
.INSERT أو DELETE أو UPDATE إما مع عبارات rowcountالسمة 
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حذاف السجلت باستخدام بايثون
هنا في هذه الوصفة سنقوم بعرض كيفية حذف السجلت في جدول باستخدام لغة بايثون.

السستعداد للعال
 في هذه الوصفة، سنقوم أو  بعرض عدد السجلت الموجودة في الجدول، ثم سنقوم بحذف بعض السجلت، ومراجعة

عدد السجلت المحذوفة ثم نرى العدد المتاح من السجلت الموجودة في الجدول بعد الحذف.

…كيف ينجز ذلك

فيما يلي خصطوات حذف السجلت في جدول:

.EMPLOYEESأو  سوف نتحقق من السجلت الموجودة في الجدول .١

dvdrental=# select * from employees;
 id |     name      | age | address             | salary 
----+---------------+-----+---------------------+--------
  1 | SandeepSingh  |  39 | Saharanpur          |  90000
  2 | NeerajKumar   |  42 | Rohtak              |  90000
  3 | AmitGovil     |  37 | Aligarh             |  88000
  4 | SandeepSharma |  36 | Haridwar            |  75000

  . نحفظ الشفرة فيEMPLOYEESبعد ذلك سنستخدم شفرة بايثون التالية لحذف بعض السجلت من جدول .٢
delete.ملف يسمى  py:والذي سنقوم بتنفيذه من سطر اشوامر ،

#!/usr/bin/python

import psycopg2

conn = psycopg2.connect(database='dvdrental', user='postgres',
                        password='postgres', host='127.0.0.1',
                        port='5432')
print 'Opened database successfully'

cur = conn.cursor()

cur.execute('DELETE from EMPLOYEES where ID=2;')
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conn.commit()
print 'Total number of rows deleted :', cur.rowcount

cur.execute('SELECT id, name, address, salary  from EMPLOYEES')
rows = cur.fetchall()
for row in rows:
    print 'ID = ', row[0]
    print 'NAME = ', row[1]
    print 'ADDRESS = ', row[2]
    print 'SALARY = ', row[3], '\n'

print 'DELETE Operation done successfully'
conn.close()

.٢ هو ID  التي استخدمناها، تستخدم لحذف سجل من الجدول حيث قيمة العمود DELETEهنا، إن عبارة 

ثم نرى خصري سطر اشوامر من التعليمات البرمجية السابقة:.٣

bash-3.2$ python delete.py
Opened database successfully
Total number of rows deleted : 1
ID =  1
NAME =  SandeepSingh
ADDRESS =  Saharanpur                                        
SALARY =  90000.0 

ID =  3
NAME =  AmitGovil
ADDRESS =  Aligarh                                           
SALARY =  88000.0 

ID =  4
NAME =  SandeepSharma
ADDRESS =  Haridwar                                          
SALARY =  75000.0 

DELETE Operation done successfully

كيف تعال...
:EMPLOYEESمقتطف التالي من التعليمات البرمجية التي استخدمت لحذف السجلت من الجدول 
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cur = conn.cursor()

cur.execute('DELETE from EMPLOYEES where ID=2;')
conn.commit()
print 'Total number of rows deleted :', cur.rowcount

 . ثم نستخدم دالةDELETE كائن المؤشر لتنفيذ عبارة executeفي مقتطف التعليمات البرمجية السابق، نستخدم الدالة 
commit كائن ا تصال لعمل أو حفظ التغييرات التي أجريت بواسطة عبارة DELETEوأخصيرا، نستخدم السمة . 

rowcount كائن المؤشر للعثور على عدد السجلت التي حذفت بواسطة آخصر عبارة DELETE.المنفذة  
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الخرى وتحديث مجموعة بوستجريسكل
في هذا الفصل، سنغطي الوصفات التالية:

 لترقية البياناتpg_dumpاستخدام -

 لترقية ابصدارpg_upgradeاستخدام اشداة  -

GoldenGateنسخ البيانات من قواعد البيانات اشخصرى إلى بوستجريسكل باستخدام -

مقدمة
 في كثير من اشحيان في مهنة مسؤول قاعدة البيانات، يطلب القيام بترقيات للنسخة الرئيسية من خصادم بوستجريسكل.
 وعلى مدى فترة من الزمن تضاف مصطلحات جديدة ومميزات إلى بوستجريسكل وهذا يؤدي إلى إصدار نسخة رئيسية
 جديدة. وللحصول على المميزات الجديدة في ابصدار الجديد، نحتاي إلى ترقية بوستجريسكل الحالية إلى ابصدارة
 الجديدة. تتطلب ترقيات قاعدة البيانات التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق والتوقف المخطط له. تقدم بوستجريسكل

طريقتين رئيسيتين للقيام بترقية ابصدار.

pg_dump- بمساعدة من أداة 

 pg_upgrade- بمساعدة النص البرمجي 

Oracle في هذا الفصل أيضا سنغطي أداة أوراكل غولدنغايت  GoldenGate وغولدنغايت .GoldenGateهو برنامج  
النسخ المتماثل غير المتجانس الذي يمكن استخدامه لنسخ البيانات بين قواعد البيانات المختلفة.

في هذا الفصل سوف نقوم بتغطية النسخ المتماثلة غير المتجانسة بين أوراكل و بوستجريسكل.

 لتأقأية البيانأاتpg_dumpاستخدام 

  ▲ | 262



ترحيل البيانات من قواعد البيانات الأخرى وتحديث مجموعة بوستجريسكل-12  

  لهذاpg_dump وسوف نستخدم أداة 9.٣ إلى 9.٢هنا، في هذه الوصفة، سنقوم بترقية بوستجريسكل من ابصدار 
الغرض.

السستعداد للعال
المتطلبات اشساسية هنا هي أنه يجب أن يكون عنقود بوستجريسكل الحالي معدا ومشغل.

  بايت.6٤. نفذت هذه الخطوات على جهاز سنتوس 9.٢النسخة المطلوبة هنا هي بوستجريسكل ابصدار 

…كيف ينجز ذلك

  باستخدام9.٣ إلى 9.٢فيما يلي سلسلة من الخطوات التي تحتاي إلى القيام بها لترقية بوستجريسكل من ابصدار 
pg_dump:

.pg_dumpallقم بالنسخ ا حتياطي لقاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام اشمر .١

pg_dumpall >  db.backup

 الخطوة التالية ستكون إيقاف خصادم بوستجريسكل الحالي..٢

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.2/data  stop

الخطوة التالية هي إعادة تسمية دليل التثبيت بوستجريسكل القديم..٣

mv /var/lib/pgsql /var/lib/pgsql.old

 . قبل القيام9.٣الخطوة التالية ستكون لتثبيت النسخة الجديدة من بوستجريسكل وهو بوستجريسكل ابصدار .٤
 بذلك، سوف نتحقق من الحزم الموجودة قبل تثبيت تلك الجديدة مع اشمر التالي ومن ثم سوف نقوم بتثبيت

حزمة ابصدار الجديد:

rpm -qa |grep postgresql
wget http://yum.postgresql.org/9.3/redhat/rhel-6.4-x86_64/pgdg-
centos93-9.3-1.noarch.rpm

rpm -Uvh ./pgdg- centos93-9.3-1.noarch.rpm
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yum install postgresql93-server.x86_64 postgresql93-contrib.x86_64 
postgresql93-libs.x86_64 postgresql93.x86_64 postgresql93-devel. 
x86_64

 بوستجريسكل.9.٣الخطوة التالية ستكون إعداد خصادم ابصدار .5

/usr/pgsql-9.3/bin/initdb -D /var/lib/pgsql/9.3/data

 بمجرد أن يتم ضبط عنقود قاعدة البيانات، فإن الخطوة التالية هي استعادة ملفات الضبط من مجلد بيانات.6
.9.٣ السابق إلى ابصدار الحالي من مجلد موقع البيانات 9.٢ابصدار 

cd /var/lib/pgsql.old/9.2/data
cp  pg_hba.conf postgresql.conf /var/lib/pgsql/9.3/data

.9.٣الخطوة التالية ستكون لبدء خصادم قاعدة البيانات بوستجريسكل .٧

pg_ctl -D /var/lib/pgsql/9.3/data  start

.١وأخصيرا، كخطوة أخصيرة، استعادة البيانات الخاصة بك من النسخة ا حتياطية التي أنشئت في الخطوة.٨

/usr/pgsql-9.3/bin/psql -d postgres -f  db.backup

 كخطوة تالية، يمكننا إما إزالة دليل بيانات ابصدار القديم أو يمكننا مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع إصدارات.9
الخادم.

 ، يمكننا بعد ذلك إزالة حزم ابصدار القديم منها على9إذا اخصترنا إزالة ابصدار القديم، كما هو مذكور في الخطوة .١٠
النحو التالي:

yum remove postgresql92-server-9.2.3-2PGDG.rhel6.x86_64 postgresql92-contrib-
9.2.3-2PGDG.rhel6.x86_64 postgresql92-libs-9.2.3-2PGDG.rhel6.x86_64 
postgresql92-9.2.3-2PGDG.rhel6.x86_64 postgresql92-devel-9.2.3-
2PGDG.rhel6.x86_64

كيف تعال...
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  من بوستجريسكل. ثم نبدأ بإيقاف نظيف9.٢ في البداية سنأخصذ تفريغ جميع قواعد البيانات في القائمة الحالية ابصدار 
 لخادم بوستجريسكل الحالي وإعادة تسمية مجلد التثبيت بوستجريسكل الحالية لتجنب أي تعارض مع ابصدار الجديد

  الذي سنثبته. عندما  تثبت حزم ابصدار الجديد، نبدأ بضبط مجلد قاعدة بيانات9.٣من بوستجريسكل، وهو ابصدار 
 . للتأكد من أن إعدادات التضبيط المطلوبة نافذة المفعول، سوف نحتاي إلى نسخ ملفات9.٣لخادم بوستجريسكل 

 التضبيط من مجلد بيانات ابصدار القديم إلى مجلد بيانات ابصدار الجديد ثم نقوم بتشغيل ابصدار الجديد لخدمة
 خصادم بوستجريسكل باستخدام إعدادات التضبيط التي عرفت لبيئة الخادم القديم. عندما يبدأ خصادم بوستجريسكل

  يمكننا ا تصال بقواعد البيانات على هذا الخادم. في نهاية المطاف نقوم باستعادة كافة الجداول وقواعد9.٣ابصدار 
  الجديد باستخدام النسخ ا حتياطي9.٣ إلى خصادم بوستجريسكل ابصدار 9.٢البيانات من خصادم بوستجريسكل القديم 

 في القسم السابق.١الذي قمنا به في الخطوة 

  يمكنك الرجو  إلى الرابط التالي للحصول على شرح أكثر تفصيل حول ترقية مجموعة بوستجريسكل باستخدام
pg_dump:

: . . 9.3 .http //www postgresql org/docs/ /static/upgrading html

 لتأقأية الصدارpg_upgradeاستخدام الداة  
 . وسنقوم بتغطية نسخةpg_upgradeفي هذه الوصفة، سوف نتحدث عن ترقية عنقود بوستجريسكل باستخدام أداة 

.9.٣ إلى ابصدار 9.٢بوستجريسكل من ابصدار 

السستعداد للعال
 المتطلبات اشساسية الوحيدة هنا هي أن عنقود بوستجريسكل  يجب إعداده وتشغيله. النسخة المطلوبة هنا هي

 بت.6٤. نفذت هذه الخطوات على جهاز سينتوس 9.٢بوستجريسكل ابصدار 

…كيف ينجز ذلك

  باستخدام اشداة المساعدة9.٣ إلى ابصدار 9.٢فيما يلي خصطوات ترقية عنقود بوستجريسكل من ابصدار 
pg_upgrade:

  شخصذ نسخةpg_dumpall. اصنع نسخة احتياطية كاملة من مجلد البيانات باستخدام تفريغ نظام الملفات أو استخدام ١
احتياطية للبيانات. وقبل أخصذ نسخة احتياطية يجب إيقاف تشغيل خصادم بوستجريسكل.
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pg_ctl -D $PGDATA stop

cd /var/lib/pgsql/9.2/

tar -cvf data.tar data

. الخطوة التالية ستكون تثبيت ابصدار الجديد من بوستجريسكل.٢

wget http://yum.postgresql.org/9.3/redhat/rhel-6.4-x86_64/pgdg-
centos93-9.3-1.noarch.rpm
rpm -ivh ./pgdg- centos93-9.3-1.noarch.rpm

 -  وبما أن المستود  مثبت الن، فإن الخطوة التالية هي تحديد الحزم التي يلزم تركيبها. لهذا الغرض، تحقق من الحزم٣
 التي استخدمت للصدار الحالي ومن ثم الحصول على قائمة الحزم التي تحتاي إلى تثبيت ابصدار الجديد

.9.٣بوستجريسكل 

 rpm -qa | grep postgre | grep 92
postgresql92-server-9.2.3-2PGDG.rhel6.x86_64
postgresql92-contrib-9.2.3-2PGDG.rhel6.x86_64
postgresql92-libs-9.2.3-2PGDG.rhel6.x86_64
postgresql92-9.2.3-2PGDG.rhel6.x86_64
postgresql92-devel-9.2.3-2PGDG.rhel6.x86_64

 yum list postgres* | grep 93
postgresql93.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-contrib.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-debuginfo.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-devel.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-docs.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-jdbc.x86_64 9.3.1100-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-jdbc-debuginfo.x86_64 9.3.1100-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-libs.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-odbc.x86_64 09.02.0100-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-odbc-debuginfo.x86_64 09.02.0100-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-plperl.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-plpython.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-pltcl.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-server.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93
postgresql93-test.x86_64 9.3.4-1PGDG.rhel6 pgdg93

الحزم التي ستثبت للصدار الجديد سوف تتطابق مع الحزم المثبتة حاليا للصدار القديم.
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 yum install postgresql93-server.x86_64 postgresql93-contrib.x86_64 
postgresql93-libs.x86_64 postgresql93.x86_64 postgresql93-devel.x86_64

 . الن بعد تثبيت ابصدار الجديد من بوستجريسكل، فإن الخطوة التالية هي تضبيط مجلد البيانات لقاعدة بيانات٤
 الجديدة.9.٣بوستجريسكل 

/etc/init.d/postgresql-9.3 initdb

  الجديد، فإن الخطوة التالية هي تشغيل اشداة9.٣بمجرد أن يتم تضبيط مجلد البيانات لبوستجريسكل ابصدار .٤
.pg_upgradeالمساعدة 

cd /usr/pgsql-9.3/bin

./pg_upgrade -v -b /usr/pgsql-9.2/bin/ -B /usr/pgsql-9.3/bin/ -d / 
var/lib/pgsql/9.2/data/ -D /var/lib/pgsql/9.3/data/

analy_new_cluster.بمجرد اكتمال الترقية، فإنه سيقوم بإنشاء ملفين  sh وملف .delete_old_cluster shعلى  
 التوالي.ستستخدم هذه الملفات أساسا بنشاء إحصاءات محسنة وحذف ملفات بيانات إصدار عنقود بوستجريسكل

القديم.

 . بعد خصطوة الترقية سنحتاي إلى نسخ ملفات التضبيط وملفات التوثيق الموجودة في ابصدار القديم إلى ابعداد6
الجديد، كما يلي:

cd /var/lib/pgsql/9.2/data
cp -p pg_hba.conf postgresql.conf /var/lib/pgsql/9.3/data/

 9.٣. الخطوة التالية ستكون تشغيل خصدمة خصادم  بوستجريسكل، ابصدار ٧

service postgresql-9.3 start

analyze_new_cluster.. الخطوة التالية هي تشغيل البرنامج النصي ٨ sh ويستخدم5 الذي أنشئ في نهاية الخطوة . 
 هذا البرنامج النصي لجمع إحصاءات الحد اشدنى المحسنة من أجل الحصول على أداء ونظام بوستجريسكل صالح

للستخدام.

./analyze_new_cluster.sh

. الخطوة التالية هي إزالة دليل بوستجريسكل القديم عن طريق تشغيل البرنامج النصي التالي:9
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./delete_old_cluster.sh

 تثبيت القديمة.9.٢. وأخصيرا، كخطوة أخصيرة، سوف نقوم بإزالة حزم بوستجريسكل ابصدار ١٠

yum remove postgresql92

كيف تعال...
 ، ما نقوم به هنا هو تغيير موقع مجلد البيانات في البرنامج النصي9.٣بعد تثبيت الحزم لخادم بوستجريسكل ابصدار 

 . بعد هذا نقوم بتضبيط دليل البيانات لخادم بوستجريسكل الجديد. الفرق في٤لبدء التشغيل، كما هو مبين في الخطوة 
 الخطوات هنا وبين الوصفة السابقة، أننا نقوم بتغيير موقع مجلد البيانات ومسار السجل، ورقم المنفذ لخادم

 بوستجريسكل الجديد، بينما في وصفة سابقة أعيدت تسمية إصدارة مجلد البيانات لخادم بوستجريسكل للصدارة
 الجديدة . عندما يكتمل إعداد دليل البيانات، نوقف خصادم بوستجريسكل الحالي ثم نقوم بتشغيل البرنامج النصي

pg_upgrade لترقية ابعداد الحالي إلى ابصدار الجديد. يتطلب النص البرمجي pg_upgradeتحديد مسار مجلدات  
analy_new_cluster.البيانات القديمة والجديدة. بمجرد اكتمال الترقية فإنه يولد اثنين من البرامج النصية  shو  

.delete_old_cluster sh،بنشاء إحصاءات وحذف النسخة القديمة لدليل بوستجريسكل. للحفاظ على التضبيط الحالي  
pg_hba.سنحتاي إلى ملفات  conf و .postgresql confمن مجلد بيانات ابصدار القديم إلى مجلد البيانات ابصدار  

 في القسم السابق ومن ثم يمكننا بدء تشغيل خصادم ترقية بوستجريسكل.6الجديد، كما هو موضح في الخطوة 

analy_new_cluster.بمجرد بدء تشغيل الخادم، يمكننا بعد ذلك المضي قدما بنشاء إحصاءات عبر البرنامج النصي sh 

delete_old_cluster.ثم نقوم بإزالة دليل ابصدار القديم عن طريق البرنامج النصي  sh و٨، كما هو مبين في الخطوتين  
 على التوالي.9

يمكنك الرجو  إلى رابط الويب التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول عملية الترقية:
http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/pgupgrade.html
http://no0p.github.io/postgresql/2014/03/29/upgrading-pgubuntu.html

 نأسخ البيانأات من قأواعد بيانأات أخأى إلى بوستجأيسكل
GoldenGateباستخدام 
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 في هذه الوصفة، سنقوم بتغطية النسخ المتماثل غير المتجانس باستخدام برنامج أوراكل غولدنغايت. وسنقوم بترحيل
بيانات الجدول من أوراكل إلى بوستجريسكل.

السستعداد للعال
 وبما أن هذه الوصفة تتحدث عن نسخ البيانات من أوراكل إلى بوستجريسكل، فمن المهم تغطية تثبيت أوراكل. أيضا،

وبما أن غولدنغايت هي اشداة اشساسية المستخدمة، سنغطي أيضا تركيب غولدنغايت لكل من أوراكل و بوستجريسكل.

 على منصة لينكس، يمكنك الرجو  إلى أي من روابط الويب التالية:11gلتثبيت برنامج أوراكل 
http://oracle-base.com/articles/11g/oracle-db-11gr2-  installation-on-oracle-linux-5.php  
http://dbaora.com/install-oracle-11g-release-2-11-2-on-centos-  linux-7/  

لتثبيت غولدنغايت لقاعدة بيانات أوراكل، راجع رابط الويب التالي:
http://docs.oracle.com/cd/E35209_01/doc.1121/e35957.pdf

 وهنا سنستعرض خصطوات التثبيت العامة للتسهيل على القارئ. يرجى الرجو  إلى رابط الويب السابق للحصول على
مزيد من المعلومات التفصيلية:

.- قم بالتسجيل الدخصول إلى  .edelivery oracle com.

Oracle  - حدد   Fusion Middleware من القائمة المنسدلة    Select a Product Pack 86  وحدد الخيار 64Linux x  من -
.Go وانقر على زر Platform القائمة المنسدلة ب

Oracle - اخصتر الخيار  GoldenGate 11.2.1  على  Oracle v Media Pack 86  لـ 64Linux x  ، انقر على زر متابعة، وسوف-
11   11.2.1.0.3  تفتح وصلة على شبكة ابنترنت. ثم قم بتحميل الملف باسم    Oracle GoldenGate V for Oracle g on Linux 

86 64x -..

 - كخطوة تالية، قم باستخراي الملف الذي نزلته وقم بتغيير الدليل إلى الموقع الجديد ثم قم بتشغيل واجهة سطر
 . قبل إطلق واجهة سطر اشوامر غولدنغايت قم بتنصيب مجلد التثبيتggsci باستخدام اشمر GoldenGateاشوامر 

 على التوالي.LD_LIBRARY_PATH و PATHغولدنغايت ومسار المكتبة في متغيرات 

لتثبيت غولدنغايت لبوستجريسكل، راجع رابط الويب التالي:
https://docs.oracle.com/cd/E35209_01/doc.1121/e29642.pdf

 وهنا سنستعرض خصطوات التثبيت العامة للتسهيل على القارئ. يرجى الرجو  إلى رابط الويب السابق للحصول على
مزيد من المعلومات التفصيلية:

.- قم بالتسجيل الدخصول إلى  .edelivery oracle com.
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Oracle  - حدد   Fusion Middleware من القائمة المنسدلة    Select a Product Pack 86  وحدد الخيار 64Linux x  من -
.Go وانقر على زر Platform القائمة المنسدلة ب

86     11.2.1      - اخصتر الخيار 64Oracle GoldenGate for NonOracle Database v Media Pack for Linux x -، 
Oracle انقر على زر متابعة، وسوف تفتح وصلة على شبكة ابنترنت. ثم قم بتحميل الملف باسم  GoldenGate 

11.2.1.0.2     86 64V for PostgreSQL on Linux x -.

 - كخطوة تالية، قم باستخراي الملف الذي نزلته وقم بتغيير الدليل إلى الموقع الجديد ثم قم بتشغيل واجهة سطر
 . قبل إطلق واجهة سطر اشوامر غولدنغايت قم بتنصيب مجلد التثبيتggsci باستخدام اشمر GoldenGateاشوامر 

 على التوالي.LD_LIBRARY_PATH و PATHغولدنغايت ومسار المكتبة في متغيرات 

  في هذا القسم، سنقوم أو  بتغطية نظرة عامة موجزة عن ابجراء المستخدم لنسخ بيانات الجدول من قاعدة بيانات
المصدر، وهي هنا أوراكل، إلى قاعدة البيانات الهدف بوستجريسكل.

 أو  ، سيكون علينا إنشاء أدلة فرعية مختلفة لغولدنغايت وملفات تعريف قاعدة البيانات المختلفة من قاعدة.١
بيانات المصدر أوراكل.

 الخطوة التالية هي إنشاء ملف إعدادات يحتوي على رقم منفذ لعملية مدير غولدنغايت على قاعدة بيانات.٢
المصدر ثم قم بتشغيل المدير.

 على غرار هذا على قاعدة البيانات المستهدفة، وهي هنا بوستجريسكل، سيكون علينا إنشاء أدلة فرعية مختلفة.٣
لغولدنغايت وملفات تعريف قاعدة البيانات المختلفة.

 الخطوة التالية هي إنشاء ملف إعدادات يحتوي على رقم منفذ لعملية مدير غولدنغايت على قاعدة البيانات.٤
المستهدفة ثم قم بتشغيل المدير.

 الخطوة التالية هي إنشاء جدولين بنفس البنية على كل من المصدر، وهي أوراكل، وقاعدة بيانات الهدف، وهي.5
بوستجريسكل.

 الن لدينا الجداول التي أنشئت على كل من قاعدة البيانات المصدر والهدف، وسوف نقوم بتسجيل الدخصول إلى.6
قاعدة بيانات المصدر من أداة غولدنغايت والتقاط تعريفات الجدول للجداول التي تحتاي إلى نسخ.

 على غرار الخطوة السابقة سوف نقوم بتسجيل الدخصول إلى قاعدة البيانات المستهدفة باستخدام واجهة سطر.٧
.5اشوامر غولدنغايت والتقاط تعريفات الجدول للجدول الذي أنشيء في الخطوة 

 في الخطوة التالية، نبدأ عملية ا ستخراي على المصدر. نقوم أو  بإنشاء ملف إعدادات لعملية ا ستخراي الذي.٨
 يحتوي على معلومات حول المضيف البعيد ويتكون من ملف التعقب الذي يستخدم  لتقاط أي تغييرات على
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 الجدول في قاعدة بيانات المصدر ونقل هذه التغييرات إلى قاعدة البيانات المستهدفة. ثم نبدأ عملية
ا ستخراي وسوف نقوم بالتقاط أي تغييرات على الجدول في قاعدة بيانات المصدر، وهي أوراكل.

 والخطوة التالية هي بدء عملية النسخ المتماثل على قاعدة البيانات المستهدفة. لهذا قمنا بإعداد ملف إعدادات.9
  . بمجرد بدء عملية النسخ المتماثل، ستقرا التغييرات من ملف التعقب الذي استخدمreplicatالنسخ المتماثل

 في الخطوة السابقة في المصدر  لتقاط التغييرات التي أجريت على الجدول في قاعدة بيانات المصدر. ستقرأ
  هذه التغييرات وتقوم بتفريغها في قاعدة البيانات المستهدفة، وهذا هيreplicatعملية النسخ المتماثل 

بوستجريسكل.

 الن وبعد إعداد عملية ا ستخراي على قاعدة بيانات المصدر  لتقاط التغييرات و إعداد عملية النسخ المتماثل.١٠
 /على قاعدة البيانات الهدف لقراءة تلك التغييرات. سنبدأ الن بإضافة  تغيير بعض السجلت على المصدر. ومع

 التقاط عملية استخراي هذه التغييرات وتسجلها في ملف التعقب ثم تشحن إلى خصادم المستضيف لقاعدة
 البيانات الهدف، تقرأ عملية النسخ المتماثل المقيمة في الهدف تلك التغييرات من ملف التعقب وتطبقها على

قاعدة البيانات المستهدفة.

  قد أعدتا على حد سواء في أوراكلnkumar مع كلمة المرور nkumarنحن نفترض أن اسم مستخدم 
  للنسخ المتماثل بينnkumarوبوستجريسكل.  ولذلك سنقوم باستخدام الجداول التي أنشأت في مخطط 

أوراكل وبوستجريسكل.

 ، على النحو التالي، بعد تسجيلnkumarعلى سبيل المثال، على أوراكل، يمكننا إنشاء مستخدم المخطط 
:sysالدخصول كمستخدم 

SQL> CREATE USER nkumar identified by nkumar; 
SQL> GRANT CREATE ANY TABLE to nkumar;

 ، إدارة قواعد البيانات وخصادم بوستجريسكل١ في بوستجريسكل، يمكنك الرجو  إلى الفصل nkumarبنشاء مستخدم 
 لمزيد من التفاصيل حول كيفية إنشاء مستخدم في بوستجريسكل وبناء على ذلك  تقوم بإنشاء هذا المستخدم في

بوستجريسكل.

…كيف ينجز ذلك

 /فيما يلي التسلسل الكامل للخطوات المطلوبة لترحيل بيانات الجدول  التغييرات من أوراكل إلى بوستجريسكل
باستخدام غولدنغايت:
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  باستخدام مصادقة نظام التشغيل على الجهاز استضافة قاعدة بيانات أوراكلSYS. أو  قم با تصال كمستخدم ١
 . تستخدم اشداة مصادقة نظام التشغيل بشكل افتراضي، لذا   يلزم تحديد كلمةsqlplusباستخدام اشداة المساعدة 

 المرور. في وقت تثبيت أوراكل، فإنه عادة ما يطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور، ولكن إذا لم تحدد كلمة المرور
.change_on_installيمكنك استخدام كلمة المرور ا فتراضية 

sqlplus / as sysdba

. بمجرد تسجيل الدخصول إلى قاعدة بيانات أوراكل قم بإجراء التغييرات التالية:٢

SQL> alter system set log_archive_dest_1='LOCATION=/home/abcd/oracle/oradata/arch';

. لجعل التغييرات المذكورة أعله في حيز التنفيذ، قم بإيقاف تشغيل وإعادة تشغيل قاعدة بيانات أوراكل.٣

SQL> shutdown immediate

SQL> startup mount

 . قم بضبط اشرشفة على قاعدة بيانات أوراكل للتأكد من أن التغييرات التي تجريها المعاملت تلتقط وتسجل في٤
.archivelogملفات 

SQL> alter database archivelog;
SQL> alter database open;

-  وتتمثل الخطوة التالية في تفعيل الحد اشدنى من السجل التكميلي.5

SQL> alter database add supplemental log data;
SQL> alter database force logging;
SQL> SELECT force_logging, supplemental_log_data_min FROM v$database;
FOR SUPPLEME
--- --------
YES      YES

  ومسار المكتبة إلى متغيرات البيئةPATH- الخطوة التالية هي إضافة مسار الدليل غولدنغايت إلى 6
LD_LIBRARY_PATH.على التوالي 

export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_HOME/OPatch:$HOME/ggs:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$HOME/ggs/lib

-  وتتمثل الخطوة التالية في إطلق واجهة سطر اشوامر غولدنغايت لـ أوراكل.٧

./ggsci
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 والخطوة التالية هي إنشاء أدلة فرعية مختلفة ل غولدنغايت مثل مجلدات لملفات التقرير، وتعريف قاعدة البيانات - 8
 وما إلى ذلك.

GGSCI> create subdirs

Creating subdirectories under current directory /home/abcd/oracle/ggs

Parameter files                /home/abcd/oracle/ggs/dirprm: already exists
Report files                   /home/abcd/oracle/ggs/dirrpt: created
Checkpoint files               /home/abcd/oracle/ggs/dirchk: created
Process status files           /home/abcd/oracle/ggs/dirpcs: created
SQL script files               /home/abcd/oracle/ggs/dirsql: created
Database definitions files     /home/abcd/oracle/ggs/dirdef: created
Extract data files             /home/abcd/oracle/ggs/dirdat: created
Temporary files                /home/abcd/oracle/ggs/dirtmp: created
Stdout files                   /home/abcd/oracle/ggs/dirout: created

 كعدد المنفذ.٧٨٠9. الخطوة التالية هي إنشاء ملف إعدادات للمدير يحتوي على رقم منفذ للمدير. هنا، ندخصل المنفذ 9

GGSCI > edit param mgr
GGSCI > view param mgr  
PORT 7809

. الخطوة التالية ستكون الخروي من المدير، وتشغيله المدير ومن ثم التحقق مما إذا كان قيد التشغيل.١٠

 GGSCI > startw mgr
GGSCI > info all

Program     Status      Group       Lag at Chkpt  Time Since Chkpt
MANAGER     RUNNING                        

GGSCI > info mgr
Manager is running (IP port 7809).

 . الخطوة التالية ستكون تسجيل الدخصول إلى الخادم الذي يستضيف خصادم بوستجريسكل وجعل خصطوات التضبيط١١
 و باث.LD_LIBRARY_PATHغولدنغايت هناك. قم أو  بإضافة الدليل غولدنغايت إلى متغيرات البيئة 

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/pgsql/lib:/usr/pgsql/ggs/lib
export PATH=/usr/pgsql/bin:/usr/pgsql/ggs:$PATH   

 .ODBC. الخطوة التالية هي إنشاء ملف postgres للتصال بقاعدة بيانات ODBC. يستخدم غولدنغايت اتصال ١٢
/ جنبا إلى جنب مع التثبيت على لينكس  يونكس، يجب عليك فقط إنشاء ملف ابعداد.ODBCيشحن برنامج تشغيل 
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 ، يمكنك الرجو  إلى رابط الويب التالي لتحميل برنامج التشغيلODBCفي حالة عدم توفر برنامج تشغيل 
بوستجريسكل:

http://www.uptimemadeeasy.com/linux/install-postgresql-odbc-driver-on-linux/

 view odbc.ini

[ODBC Data Sources]
GG_Postgres=DataDirect 6.1 PostgreSQL Wire Protocol
[ODBC]
IANAAppCodePage=106
InstallDir=/usr/pgsql/ggs
[GG_Postgres]
Driver=/usr/pgsql/ggs/lib/GGpsql25.so
Description=DataDirect 6.1 PostgreSQL Wire Protocol
Database=test
HostName=dbtest
PortNumber=5432
LogonID=nkumar
Password=nkumar

odbc. يجب أن يشير إلى الملف ODBCINI ، حيث متغير ODBC. الخطوة التالية ستكون تصدير متغير بيئة١٣ iniالذي  
أنشأناه في الخطوة السابقة.

profle.يمكن كذلك تعيين هذا المتغير في ملف 

export ODB

CINI=/usr/pgsql/ggs/odbc.ini

 ، فإن الخطوة التالية هي أن تبدأ إعداد غولدنغايت ل بوستجريسكل.ODBC. الن بعد أن اكتمل لدينا إعداد ١٤

سنقوم أو  بإطلق مترجم سطر اشوامر غولدنغايت ل بوستجريسكل.

./ggsci

. سنقوم الن بإنشاء مجلدات فرعية مختلفة لتقرير غولدنغايت وملفات التعريف، وهلم جرا.١5

GGSCI > create subdirs

Creating subdirectories under current directory /usr/pgsql/ggs

Parameter files                /usr/pgsql/ggs/dirprm: already exists
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Report files                   /usr/pgsql/ggs/dirrpt: created
Checkpoint files               /usr/pgsql/ggs/dirchk: created
Process status files           /usr/pgsql/ggs/dirpcs: created
SQL script files               /usr/pgsql/ggs/dirsql: created
Database definitions files     /usr/pgsql/ggs/dirdef: created
Extract data files             /usr/pgsql/ggs/dirdat: created
Temporary files                /usr/pgsql/ggs/dirtmp: created
Stdout files                   /usr/pgsql/ggs/dirout: created

  في ملف إعدادات المدير٧٨٠9. الخطوة التالية هي إنشاء ملف إعدادات المدير مع رقم المنفذ. هنا ندخصل رقم المنفذ ١6
ثم قم بتشغيل المدير.

GGSCI > edit param mgr
GGSCI > view param mgr 
PORT 7809

. بمجرد إنشاء ملف ابعدادات يمكننا أن نبدأ المدير والتحقق من حالته.١٧

GGSCI > start mgr
Manager started.

GGSCI > info all
Program     Status      Group       Lag at Chkpt  Time Since Chkpt

MANAGER     RUNNING                                           
GGSCI > info mgr
Manager is running (IP port 7809).

 . سنقوم الن بإنشاء جدول في كل من قاعدة بيانات أوراكل و بوستجريسكل ونسخ البيانات بين ا ثنين. قم بتسجيل١٨
الدخصول إلى قاعدة بيانات أوراكل وإنشاء الجدول.

sqlplus nkumar 
SQL> create table abcd(col1 number,col2 varchar2(50));
Table created.
SQL> alter table abcd add primary key(col1);
Table altered.

-  والخطوة التالية هي تسجيل الدخصول إلى قاعدة بيانات بوستجريسكل وإنشاء جدول مماثل.١9

psql -U nkumar -d test -h dbtest
test=> create table "public"."abcd" ( "col1" integer NOT NULL, "col2" 
varchar(20),CONSTRAINT "PK_Col111" PRIMARY KEY ("col1"));
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 . الخطوة التالية ستكون تسجيل الدخصول إلى قاعدة بيانات أوراكل باستخدام واجهة سطر اشوامر غولدنغايت، وعرض٢٠
الجداول والتقاط والتحقق من أنوا  البيانات الخاصة بهم.

GGSCI > dblogin userid nkumar, password nkumar
Successfully logged into database.

GGSCI > list tables *
NKUMAR.ABCD

Found 1 tables matching list criteria.

GGSCI > capture tabledef nkumar.abcd
Table definitions for NKUMAR.ABCD:
COL1                           NUMBER NOT NULL PK
COL2                           VARCHAR (50)

 CLI لدينا إلى قاعدة بيانات بوستجريسكل واستخدام غولدنغايت ODBC. في الخطوة التالية سنتحقق من اتصال ٢١

(واجهة سطر اشوامر بدراي الجداول والتقاط تعريفات الجدول. (

GGSCI > dblogin sourcedb gg_postgres userid nkumar

Password: 

2014-11-04 17:56:35  INFO    OGG-03036  Database character set identified as 
UTF-8. Locale: en_US.

2014-11-04 17:56:35 INFO    OGG-03037  Session character set identified as UTF-
8.
Successfully logged into database.

GGSCI > list tables *   
public.abcd
Found  1 table matching list criteria

GGSCI > capture tabledef "public"."abcd"
Table definitions for public.abcd:
col1       NUMBER (10) NOT NULL PK
col2      VARCHAR (20)

 . في الخطوة التالية سنبدأ عملية استخراي غولدنغايت على قاعدة بيانات أوراكل. أو  سنقوم بإنشاء عملية استخراي٢٢
  في قاعدة بيانات أوراكل ونسخ هذه التغييرات مباشرة إلى الجهاز بوستجريسكل.ABCDالذي يلتقط التغييرات لجدول 

كل عملية تحتاي إلى ملف التضبيط، لذلك سنقوم بإنشاء واحد لعملية استخراي.
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GGSCI > edit param epos

يتم عرض المعلمات المنشأة أدناه عند عرض ملف ابعدادات، كما يلي:

GGSCI > view param epos
EXTRACT epos
SETENV (NLS_LANG="AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK")
SETENV (ORACLE_HOME="/home/abcd/oracle/product/11.2.0/dbhome_1")
SETENV (ORACLE_SID="orapd")
USERID nkumar, PASSWORD nkumar
RMTHOST dbtest, MGRPORT 7809
RMTTRAIL /usr/pgsql/ggs/dirdat/ep
TABLE nkumar.abcd;

  إلى قاعدة بياناتnkumar باستخدام كلمة المرور nkumar وتتصل كمستخدم epos. تسمى عملية ا ستخراي بـ ٢٣
  ستستخري وستوضع هذه المعلومات في ملف التعقب فيABCDأوراكل. إن التغييرات التي تحدث على جدول أوراكل 

الجهاز بوستجريسكل. الن بعد إنشاء ملف ابعدادات، يمكننا إضافة عملية استخراي وبدء تشغيلها.

GGSCI > add extract epos, tranlog, begin now
EXTRACT added.

GGSCI > add exttrail /usr/pgsql/ggs/dirdat/ep, extract epos, megabytes 5
EXTTRAIL added.

GGSCI > start epos

Sending START request to MANAGER ...
EXTRACT EPOS starting

GGSCI > info all

Program     Status      Group       Lag at Chkpt  Time Since Chkpt

MANAGER     RUNNING                                           
EXTRACT     RUNNING     EPOS        00:00:00      00:00:00    

GGSCI > info extract epos

 . وبما أننا نكرر البيانات في بيئة غير متجانسة، حيث يحدث نسخ البيانات من أوراكل إلى بوستجريسكل، فإن العملية٢٤
 التي تقوم بالتحميل في بوستجريسكل تحتاي إلى تقديم المزيد من التفاصيل حول البيانات في ملف ا ستخراي.

.defgenويحدث ذلك عن طريق إنشاء ملف تعريف باستخدام أداة 
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GGSCI > view param defgen
DEFSFILE /home/abcd/oracle/ggs/dirdef/ABCD.def
USERID nkumar, password nkumar
TABLE NKUMAR.ABCD;

  من سطر اشوامر بنشاء ملف تعريف وإضافةdefgen. يمكننا الن الخروي من واجهة غولدنغايت واستدعاء اشداة  ٢5
.defgenالمرجع إلى ملف ابعدادات 

./defgen paramfile ./dirprm/defgen.prm
Definitions generated for 1 table in /home/abcd/oracle/ggs/dirdef/
ABCD.def

 إلى الجهاز حيث توجد قاعدة بيانات بوستجريسكل.defgen. الخطوة التالية ستكون نسخ ملف ٢6

cd /home/abcd /oracle/ggs/dirdef
scp dirdef/ABCD.def postgres@dbtest:/usr/pgsql/ggs/dirdef

 . الخطوة التالية ستكون بدء عملية النسخ المتماثل لبوستجريسكل، وسنقوم بإعداد ملف ابعدادات لها، وتشمل ملف٢٧
التعريف الذي نسخ من الخادم المستضيف لقاعدة بيانات أوراكل إلى خصادم استضافة بوستجريسكل.

GGSCI > edit param rpos

المعلمات التي أنشئت عند عرض ملف ابعدادات كما هو موضح أدناه:

GGSCI > view param rpos
REPLICAT rpos
SOURCEDEFS /usr/pgsql/ggs/dirdef/ABCD.def
SETENV ( PGCLIENTENCODING = "UTF8" )
SETENV (ODBCINI="/usr/pgsql/ggs/odbc.ini" )
SETENV (NLS_LANG="AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8")
TARGETDB GG_Postgres, USERID nkumar, PASSWORD nkumar
DISCARDFILE /usr/pgsql/ggs/dirrpt/diskg.dsc, purge
MAP NKUMAR.ABCD, TARGET public.abcd, COLMAP (COL1=col1,COL2=col2);

. في الخطوة التالية نقوم بإنشاء عملية النسخ المتماثل، وبدء تشغيلها والتحقق مما إذا كانت قيد التشغيل.٢٨

GGSCI > add replicat rpos, NODBCHECKPOINT, exttrail /usr/pgsql/ggs/dirdat/ep
REPLICAT added.

GGSCI > start rpos

Sending START request to MANAGER ...
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REPLICAT RPOS starting

GGSCI > info all

Program     Status      Group       Lag at Chkpt  Time Since Chkpt

MANAGER     RUNNING                                           
REPLICAT    RUNNING     RPOS        00:00:00      00:00:00    

GGSCI > info all

Program     Status      Group       Lag at Chkpt  Time Since Chkpt

MANAGER     RUNNING                                           
REPLICAT    RUNNING     RPOS        00:00:00      00:00:02    
GGSCI > view report rpos

  في واجهات غولدنغايت لـ أوراكل و بوستجريسكل،replicat ونسخ extract. الن بعد أن أنشأت عمليات استخراي ٢9
 ستكون الخطوة التالية هي اخصتبار التضبيط. نبدأ أو  بتسجيل الدخصول إلى قاعدة بيانات أوراكل وإدراي سجلت في

.ABCDجدول 

sqlplus nkumar

SQL> insert into abcd values(101,'Neeraj Kumar');
1 row created.
SQL> commit;
Commit complete.
SQL> select * from abcd;
col1 | col2
-----+-------------------
101  | Neeraj Kumar

  في قاعدة بيانات أوراكلABCD/. الن سوف نتحقق إذا كانت التغييرات المقابلة  سجلت جديدة أدرجت في جدول ٣٠
 المقابلة في قاعدة بيانات بوستجريسكل.ABCDمرئية في الجدول 

psql -U nkumar -d test
test=> select * from abcd;
 col1 |       col2        
------+-------------------
  101 |  Neeraj Kumar
(1 row)

  ▲ | 279



ترحيل البيانات من قواعد البيانات الأخرى وتحديث مجموعة بوستجريسكل-12  

/هذا ابعداد يكمل سيناريو اخصتبار لنسخ البيانات  التغييرات  غير المتجانسة بين أوراكل إلى بوستجريسكل.

كيف تعال...
 من القسم السابق في مقاطع.٢٧ إلى ١بالنسبة للخطوات المذكورة في القسم السابق، سنناقش الخطوات من 

 ذو من القسم السابق: في البداية نقوم بعمل اتصال 6 إلى ١سوف نتحدث أو  عن الخطوات من •
  وإجراء تغييرات معينة في التضبيط. نحن أو  نقومsysdba في أوراكل مع امتياـز صلحياـت مطلقة
 السجلت التي تحتوي على معلومات حول تغييراتهي  السجلت المؤرشفة، ولحفظبتفعيل وجهة 

 ، كما هوlog_archive_dest_1 في الموقع المحدد من قبل إعدادات تضبيط سيحتفظ بهاالمعاملت 
  من القسم السابق. ثم نقوم بإغلق قاعدة البيانات من أجل ضمان أن التغييرات٢موضح في الخطوة 

  حيز التنفيذ. بمجرد إعادة تشغيل قاعدة البيانات، نقوم بتضبيطلتظهر في  ٢التي أدخصلت في الخطوة 
  من القسم السابق.5 و ٤اشرشفـة في قاعدة البيانات وتفعيل تسجيل تكميلي، كما هو موضح في الخطوة 

  وPATH نقوم بتضبيط تضمين مسار الدليل غولدنغايت ومسار المكتبة في 6في الخطوة 
LD_LIBRARY_PATH   متغيرات البيئة.في

  من القسم السابق: بعد تثبيت غولدنغايت على الخادم الذي٨ و ٧سوف نتحدث الن عن الخطوتين •
 يستضيف قاعدة بيانات أوراكل، سنقوم بعد ذلك بتشغيل غولدنغايت ثم نقوم بإنشاء العديد من

 مجلدات غولدنغايت الفرعية لحفظ ملفات ابعدادات وملفات نقطة التفتيش وملفات تعريف قاعدة
البيانات ، استخراي ملفات البيانات، وهلم جرا.

  من القسم السابق: يقوم مدير غولدنغايت بعدد من الوظائف مثل١٠ و 9سنتحدث الن عن الخطوتين •
 بدء عملية غولدنغايت وإدارة ملف سجل التعقب وإعداد التقارير. تحتاي عملية المدير إلى التضبيط على

 .9كل من المصدر و اشنظمة المستهدفة، وتضبط بمساعدة ملف ابعدادات كما هو مبين في الخطوة 
  لتعريف المنفذ الذي يعمل عليه المدير. بمجرد أن يعد ملف ابعدادات للمديرPORTنقوم بضبط المعرف 

  من القسم١٠ويظهر ذلك في الخطوة على الجهاز المصدر، نشغل المدير ونتحقق ما إذا كان قيد التشغيل. 
السابق.

  من المقطع السابق: بمجرد تثبيت غولدنغايت على الجهاز حيث١5 إلى ١١سوف نتحدث الن عن الخطوات من •
 PATHيستضاف فيه خصادم بوستجريسكل،  نقوم بإضافة مجلد غولدنغايت ومسار المكتبة إلى متغيرات البيئة: 

  للتصال بقاعدة بيانات بوستجريسكل. لهذاODBC. يستخدم غولدنغايت أساسا اتصال LD_LIBRARY_PATHو 
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odbc. يسمى ODBCالغرض قمنا بإعداد ملف تضبيط  iniالذي يحتوي على معلومات ا تصال للتصال بخادم  
  وتضمين مسارODBCINI. في الخطوة التالية، نقوم بتصدير متغير بيئة ١٢بوستجريسكل. يظهر هذا في الخطوة 

  فصاعدا نحن نطلق واجهة سطر اشوامر غولدنغايت ل بوستجريسكل ثم نقوم١٤ملف ابعداد. ثم من الخطوة 
بإنشاء أدلة فرعية مختلفة لحفظ ملفات ابعدادات وملفات تعريف قاعدة البيانات، وهلم جرا.

  على نظام المصدر١٠ و 9 من القسم السابق: على غرار ما نفذ في الخطوتين ١٧ و ١6سنتحدث الن عن الخطوتين •
 لعملية المدير في غولدنغايت شوراكل، بطريقة مشابهة نقوم بتضبيط ملف ابعدادات للمدير عملية في

 غولدنغايت للنظام الهدف، وهي بوستجريسكل ومن ثم بدء تشغيل مدير ثم التحقق من ذلك، كما هو مبين في
   التي حددت المنفذ الذيPORT هي معلمة المنفذ ١6. المعلمة الوحيدة التي تم أعدت في الخطوة ١٧الخطوة 

يستمع المدير إليه.

  في القسم السابق: نحن هنا نضع جدولين بنفس اشسماء، لهما نفس البنية.١9 و ١٨سنتحدث الن عن الخطوتين •
 وسينشأ جدول واحد في قاعدة بيانات أوراكل و واحد في بوستجريسكل. تنشأ الجداول بهذه الطريقة شن فكرة

 /هذه العملية هي أن أي تغييرات في البيانات التي تحدث على الجدول المنشأ في أوراكل سينسخ  ينشر في
بوستجريسكل. هذا هو مفهوم النسخ المتماثل غير المتجانس.

  ما نقوم به هو تسجيل٢٠ من القسم السابق: في اشساس، في الخطوة ٢١ و ٢٠هنا سوف نتحدث عن الخطوات •
 الدخصول إلى قاعدة بيانات أوراكل باستخدام واجهة غولدنغايت و نلتقط تعريف الجدول للجدول الذي أنشأ في

  إلى قاعدة بياناتODBC، نحن نتحقق من اتصال ٢١ من القسم السابق. وبالمثل، في الخطوة ١٨الخطوة 
 بوستجريسكل من واجهة غولدنغايت  وبمجرد إجراء اتصال نحن نلتقط تعريفات الجدول للجدول الذي أنشأ في

.١9الخطوة 

  نقوم بإنشاء ملف معلمات لعملية٢٢ من القسم السابق: في الخطوة ٢٣ و ٢٢هنا سنتحدث عن الخطوات •
  على الجهاز الذي يستضيف قاعدة بيانات أوراكل شنه سيستخدم كمصدر. عملية ا ستخرايextractا ستخراي 

 تحدث على قاعدة بيانات المصدر. يحتوي ملف إعدادات عملية ا ستخراي على معلومات تتعلق ببيئة أوراكل
 والمضيف البعيد المستهدف ومنفذ المدير وملف التعقب والجدول الذي يجب تسجيل التغييرات عليه. في

 ، نبدأ عملية ا ستخراي على قاعدة بيانات أوراكل المصدر ونضيف ملف التعقب. ستستخري عملية٢٣الخطوة 
extract أية تغييرات على جدول أوراكل ABCDوستضع هذه المعلومات على ملف التعقب الذي يقيم على  

الجهاز استضافة خصادم بوستجريسكل.

  من القسم السابق: كما يحدث النسخ المتماثل في بيئة غير متجانسة،٢5 و ٢٤نحن هنا سنتحدث عن الخطوات •
 وهنا من أوراكل إلى بوستجريسكل في هذا السيناريو، فمن المهم الحصول على أكبر قدر ممكن من التفاصيل
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 حول البيانات في ملف ا ستخراي لجعل اشمور واضحة لعملية تحميل البيانات إلى قاعدة بيانات
 بوستجريسكل. ولكي يحدث ذلك، نحتاي إلى إنشاء ملف تعريف على واجهة غولدنغايت لقاعدة بيانات أوراكل

 ، ونحن أساسا ننشئ ملف ابعدادات٢٤ثم يشحن إلى الجهاز الذي يستضيف خصادم بوستجريسكل في الخطوة 
  بنشاء ملف تعريف ونضيف مرجعا إلى ملف ابعداداتdefgen، نستدعي اشداة  ٢5. في الخطوة defgenلشداة 

 من القسم السابق.٢٤الذي أنشأ في الخطوة 

  من الجهاز أوراكل إلى٢5 من القسم السابق، نقوم بنسخ ملف التعريف الذي أنشأ في الخطوة ٢6في الخطوة •
الجهاز الذي يستضيف خصادم بوستجريسكل.

  من القسم السابق. هنا نبدأ عملية النسخ المتماثل. عملية النسخ المتماثل٢٨ و ٢٧هنا سنتحدث عن الخطوتين •
   نقوم ببساطة٢٧تقرأ أساسا التغييرات من ملف التعقب وتوزعها على قاعدة بيانات بوستجريسكل. في الخطوة 

  ونضيف ملفreplicat نبدأ عملية النسخ المتماثل٢٨بضبط ملف ابعدادات لعملية النسخ المتماثل وفي الخطوة 
 التعقب إلى عملية النسخ المتماثل بحيث يمكن قراءة التغييرات من ملف التعقب وتفريغ تلك التغييرات إلى

بوستجريسكل قاعدة البيانات.

 ، نقوم٢9. في اشساس نقوم باخصتبار التضبيط لدينا هنا. في الخطوة ٣٠ و ٢9سوف نتحدث هنا عن الخطوات •
  وحفظ التغييرات. الن مع عملABCDبتسجيل الدخصول إلى قاعدة بيانات أوراكل، وإدراي سجل في جدول 

 عمليتا استخراي غولدنغايت وعملية النسخ المتماثل فإن السجلت التي أدرجت حديثا في جدول أوراكل يجب
 أن تكون طبقت على الجدول المقابل في قاعدة بيانات بوستجريسكل. نؤكد هذا عن طريق تسجيل الدخصول إلى

 . يمكننا أن نرى في الخطوة٣٠ في الخطوة ABCDقاعدة بيانات بوستجريسكل ثم تحديد السجلت من جدول 
  في جدول أوراكل مرئية في جدول قاعدة بيانات بوستجريسكل٢9 أن السجلت المدرجة في الخطوة ٣٠

ABCDوهذا يؤكد نجاح تنفيذ النسخ المتماثل غير المتجانسة من قاعدة بيانات أوراكل إلى قاعدة بيانات . 
بوستجريسكل.
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