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ABSTRACT 

In this study, query processing efficiency of the distributed database in the 

relational database Oracle9i was examined and compared. Our test data is based on a 

(Customer Type Definition), which is designed to represent customer information of 

bank. We generated 8 different sizes of test customers: 300, 600, 900, 2100,4500, 

45000, 1360 Records.  

DML language (SQL) as tools for any comparison can be achieved by the 

statistical performance parameter (Elapsed time, CPU time, Logical read , Physical 

read, Logical write, Physical write, Elapsed time, UGA ) .statistical analysis using 

ANOVA TABLE is used to judge between comparisons. 

 All the queries were run on two computers for different sizes of vertical and 

horizontal fragments. Changes in performance metrics for each query were written in 

table after experiments. Finally, we presented the results, and discussed where 

enhancements are required.  

Statistical analysis using ANOVA TABLE were used to distinguish  between this 

comparison,  it had been  found that SELECT, UPDATE and DELETE have the most 

influence on the performance parameter respectively. 

Keywords: distributed database , distributed management system , data fragmentation 

CPU time, Logical Read , Physical Read, Physical Write , Elapsed time , UGA. 
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 الملخص

في هذا البحث تم فحص ومقارنة كفاءة تنفيذ جمل االستفساارا  لقواداد الاياناا  الموزداة فاي النلاائ الع  قاي 
رمجيااا وبممانياااة الايانااا  المعتمااادة تمماال المعلوماااا  اتساسااية لمشااتركي الكهربااااء  وتاام    الهاااا ب . Oracle9iبلغااة 

تنفياااذ  لغاااة  تضااااي ان  .قياااد 136000 ,  45000,  4500,  2100,  900,  600,  300مساااتويا  وبامجاااائ 
مان  ا ل المعلماا  التالياة وق   بوصافهامعالجة الايانا  متمملة بلغة االستفسارا  المهيكلة يمكن تقييمهاا  مااا يا 

والقاراءة الفي يا ياة للكتال الايانياة , الكتالاة المنة ياة والكتالاة الفي يا ياة تنفيذ ومدة المعاال  المركا , , القاراءة المنة ياة 
تاام تج  ااة جاادول الايانااا   مف يااا ودمو يااا لاسااتجدائ قوادااد التج  ااة  .لكتاال الايانااا  , الوقاا  المسااتغرن فااي التنفيااذ  
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بنوديهاا ولناوا المعالجاة وكاذل  ميث لومظ تاثيير معناو, ملحاوع لعملياة التج  اة  .واستجدائ طريقة التج  ة المرك ية 
 مجم الايانا  دلى م اء دملية توزيع الايانا  متمملة لالافا  المعارة دن ممملية هذا ات اء.

وقد وجد من هناك تاثييرا  .بواسةة التحليل اإلماا ي لاستجدائ جدول التباين مكننا من الحكم دلى دمليا  المقارنة 
عالجة ونوا التج  ة م,  ن لكل منهاا تاثييرا دلاى ا  ار لضامان الفارن اإلمااا ي معنويا للتدا ل ما بين ايعازا  الم

كما وجد ميضا تثيير معناو, للتادا ل ماا باين ايعاازا  المعالجاة ومجام الاياناا  وماابين .دلى جميع الافا  المقاسة 
 نوا التج  ة ومجم الايانا 

، وقاا  المعالجااة، ، تج  ااة الايانااا وادااد الايانااا  الموزدااة، نلااائ   ارة ققوادااد الايانااا  الموزدااة الكلمااات الماتاةيااة:
 .التنفيذ، مسامة المستجدئ العامة، الوق  المستغرن ل، الكتلة الفي يا يةالقراءة المنة ية، القراءة الفي يا ية

 المقدمة 

 هاااي مجااااميع مااان قواداااد الاياناااا  المترالةاااة منة ياااا  Distributed databaseقواداااد الاياناااا  الموزداااة  
 Distributed databaseوالموزدااة دلااى  اابكة الحاساابا  وتاادار لاسااتجدائ نلااائ   ارة قوادااد الايانااا  الموزدااة  

Management systemتتكااون قوادااد الايانااا  الموزدااة ماان [8]  الااذ, يااوفر  اافاتية التوزيااع لالنساابة للمسااتجدئ .
ل موقااع هااو نلااائ إل ارة قاداادة الايانااا   مجمودااة ماان المواقااع التااي تتااال ببعضااها ماان  اا ل  اابكة االتااااال  وكاا 

وياتمكن المسااتجدئ فااي م, موقاع ماان الوصااول للاياناا  دلااى الشاابكة كماا لااو من الايانااا    نا  فااي موقااع المسااتجدئ 
 [ . 2نفسه ]

مصبح استجدائ قوادد الايانا  الموزدة مكمر  ايودا فاي الوقا  الحاالي تساباد متعاد ة تتضامن المشااركة فاي 
يوقية، الكفاءة  والسردة في دمليا  التنفيذ والمعالجة. هناك مجمودة من العوامل التي تؤير دلى كفاءة الايانا ، الو 

جماال االستفسااارا  فااي تةايقااا  منلمااة قوادااد الايانااا  الموزدااة وهااي دااد  ماارا  الوصااول  لااى القاار  وكلفااة نقاال 
ية الموزدة  تعتمد دلى التاميم وهناك طريقتان . كفاءة تةايق الايانا  الع   [1]الايانا  مو التث ير في االتاال 

  .يمكن استجدامها في تحسين كفاءة التةايق من   ل التاميم وهما مجة  التج  ة،ومجة  التقسيم 
مجةاا  التج  ااة ويمماال الع قااة مااا بااين قوادااد الايانااا  الموزدااة وبااين مجاا اء قاداادة الايانااا  الحاليااة  ويمماال لع قااة 

 ONE TO MANYتسااتجدئ لتج  ااة كاال جاادول دااائ  لااى مجاا اء وهااي قةااع منة يااة ماان الجااداول العامااة    التااي
والتي توزا في يا يا في مواقع متعد ة مان الشابكة ، الهادأل اتساساي لتج  اة الع قاا  هاو لتقليال كمياة الاياناا   يار 

تقسايم فينضام الع قاة  التي تال  لى الع قة. اما مجة  ال transactionالمتالة لالموضوا من   ل اإلجراءا  
بااين اتجاا اء والمواقااع الجاصااة لجاااا ص قوادااد الايانااا  الموزدااة، الهاادأل الر يسااي ماان تقساايم و توزيااع اتجاا اء هااو 

 [.12لتقليل كلفة تناقل الايانا  دند معالجة اتج اء مو التةايقا  ]

ا ا ها ب يا ة دد  النقاط لا ذ مجم معالجة م يين القيو  دار القوادد الموزدة يمكن ان ت  ا  كفاءة   [6]وجد
بانااااء نماااااك لمحاكااااة ا اء قواداااد  [14]الاياناااا  وازمناااة التاااا ير بوصااافها مقااااييء للحكااام دلاااى كفااااءة اال اء. وقاااائ 

 الايانا  الموزدة وال  لحل مشاكل تناقل هذه الايانا  دار نقاط التوزيع. 
اقاع المحلياة الاى مجموداة مان االستفساارا  البعيادة وترسال  لاى في لغة موراكل تحول قوادد الايانا  الموزدة في المو 

المواقع البعيدة لتنفيذها ، تنفذ المواقع البعيدة االستفسارا  وتعيد النتا    لى المواقاع المحلياة ، تنجا  المواقاع المحلياة 
 . [7]م, دملية في موقعها وترسل النات   لى المستجدئ مو التةايق 



 تقييم بعض خواص قواعد البيانات الموزعة باستخدام اوراكل 
 

 

133 

ارا  موزداة و افافة للوصاول  لاى الاياناا  مان قواداد بياناا  مجتلفاة. وتاوفر ميضاا مجموداة توفر لغة موراكال استفسا 
 .[9]و فاتية اتج اء الموزدة Transparentم رى من  اا ص التوزيع ممل الشفاتية 

يهاادأل البحااث  لااى قياااأ تااثيير منااواا االيعااازا  ودمليااا  المعالجااة دلااى الحجااوئ المجتلفااة للايانااا  الموزدااة 
 التج  ة اتفقي والعمو , وإيجا  تثيير كل من هذه العوامل دلى ا  ر لاستجدائ المقاييء اإلماا ية. بنودي

 تقنية تصميم قواعد البيانات الموزعة   -1

 (Data Fragmentationتجزئة البيانات ) 1-1

يجا ء  لااى   r). الجادول   [6]تج  اة الاياناا  هاي طريقاة للتااميم واتجااا قارار ت, مان مالساالي  ستساتجدئ 
  والتي تحتو, دلى معلوما  كاتية من الاياناا   وبربةهاا  (r1,r2,r3,…rnمجمودة من مال ج اء   ير المترالةة 

النلااائ يااددم التج  ااة  اا كاناا  الع قااة تقساام  لااى مجاا اء  r)[6].مااع لعضااها يااتم  دااا ة  بناااء الجاادول اتساسااي       
 يااا ي ما تجاا ن الايانااا  فااي المواقااع الكمياارة االسااتجدائ . وتااوفر هااذه إل ااراا الجاا ن الفي  (fragments)صااغيرة  

 . [6]التج  ة كفاءة ات اء 

 ( Horizontal Fragmentationالتجزئة األفقية ) 1-1-1

[. التج  ااة اتف يااة 7التج  ااة اتف يااة للنلااائ ملع  قااي هااي مجمودااة ماان القيااو  التااي تنتمااي  لااى هااذه الع قااة ]
  التي لها معنى منةقي محد  لتكوين م مة مشتركة منهاا دلاى tuples يا "من   ل تجميع القيو  تج ء الجدول "مف

 كل مج اء وبعدها توزا هذه اتجا اء دلاى مواقاع مجتلفاة فاي النلاائ الماوزا ، القياو  التاي تعاو   لاى التج  اة اتف ياة 
  دلاى unionناد  جاراء دملياة التجمياع    ودattributeتحد  من   ل الشروط دلى وامدة مو مكمر من الاافا   

تج  اة الاافوأل للجادول الر يساي  لاى مجموداة مان [. 12]اتج اء الكلية فاي التج  اة اتف ياة تعاو  الع قاة اتصالية 
 pi  دلاى الجادول الر يساي لاساتجدائ التعايار selectيتم الحاول دليه بتنفياذ  يعااز اال تياار   r1 الج ء  ,اتج اء 

 [6].لاجراء دملية التجميع دلى كل اتج اء  rلع قة ويعا  بناء ا

 Vertical Fragmentationالتجزئة العمودية  1-1-2

للجااادول الر يساااي .ما تقسااام الجااادول  لاااى  التج  اااة العمو ياااة للنلاااائ الع  قاااي تحاااافظ دلاااى الاااافا  اتساساااية
كاال جاا ء ماان اتجاا اء العمو يااة   فااي row_idمجمودااة ماان اتدماادة وماان الضاارور, من يضاامن المفتااا  اتساسااي  

  .[5] (join)وهذا يمكن من  دا ة بناء الجدول الر يسي لاستجدائ دملية الرب  

 Rule of Fragmentations)قواعد التجزئة  ) 1-2

تااااا اتجاا اء لااثجراء دمليااة اال تيااار التااي تساايةر دلااى  جااراءا  قوادااد الايانا ,وتحااد  قاايم بيانااا  الااافا   -1
  التاي تااي   جمال اال تياار للقياو   التاي تحتاو, ORودملياة فا  الارب     ANDياا  الارب   لاساتجدائ دمل

 دلى نفء ال يم في اتج اء.

اتج اء يجا  من تكاون منفاالة ودملياة التجمياع تعياد الجادول اتساساي ، التادا ل فاي اتجا اء يشاكل صاعوبة  -2
 في دمليا  التمميل والتحليل.

الجادول لثكملاه و تممال اتجا اء الااغيرة لالقياد المفار  ، و اتجا اء يجا  من تاامم متاى تممل اتج اء الكايرة ل -3
 .[15]تددم التوازن مابين هذين الحجمين 
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 (Distributed Design & type   تصميم التجزئة وأنواعها ) 1-3 

التج  اة هاي لتقليال  الةاقاة الكامناة فاي .التج  ة مةلوبة تنها تضع الايانا  في مكان قري  لعمل المساتجدئ 
يمكن من تكرر االج اء ويفضل  .كلفة  رسال ونقل الايانا  وتقليل مجم الع قا  المتالة في استفسارا  المستجدئ 

استجدائ هذه الةريقة دندما ياال التةاياق الاى الاياناا  نفساها التاي تنفاذ فاي مجموداة مان المواقاع وفاي هاذه الحالاة 
ن  ا ل تكارار الاياناا  لمجموداة مان المواقاع بادال مان اساتمرار نقلهاا باين هاذه فان الحاول دلى اقل كلفة يكاون ما 

 .[7]المواقع
قوادااد الايانااا  الموزدااة تعاارأل المحااد ا  وتحاا  م, واماادة ماان طرا ااق توزيااع الايانااا  ساايتم التنفيااذ. وهااذا يحااد  ماان 

 :[7]طرا ق لتنفيذ التج  ة وهي    ل هيكلية النلائ وبرمجيا  قوادد الايانا  المتوفرة في الشبكة هناك ي ث
تمتااز الةريقاة المرك ياة لتوزياع قواداد الاياناا  لساهولتها ما توضاع كال الاياناا  فاي  centralized)المرك ية   -1

موقع واماد. مجام الاياناا  يحاد  مان  ا ل قابلياة الجا ن فاي الموقاع المركا ,  ضاافة  لاى  ن قواداد الاياناا  
هااة لعياادة ، يفشاال نلااائ قاداادة الايانااا   كليااا دنااد ماادوث فشاال فااي الموقااع تكااون  ياار متامااة ماان قااال م, ج

   .المرك , 
  فاي هاذه الةريقااة تجا ء قادادة الاياناا   لااى مجا اء  يار مترالةاة كاال جا ء يوضاع فااي partitionedالتج  اة   -2

لماانو, محاد ة    معينة ، هذه الةريقة مناسابة جادا دنادما تكاون كمياة الجا ن المتاوفر فاي الموقاع ا (siteجهة 
مقارناة لحجاام قاداادة الايانااا  . من الويوقيااة ماان قاداادة الايانااا  المرك يااة  ياار كاتيااة وكفاااءة التشااغيل تكتساا  

 .من   ل استغ ل المرجعية الموقعية في الوصول لقاددة الايانا 

ن قاددة الايانا  في كل   طريقة التكرار في قوادد الايانا  الموزدة توزا نسجة كاملة م replicatedالتكرار   3-
موقع دلى الشبكة  وتكون هذه الةريقة مناسبة دندما تكون الويوقية مةلوبة وقوادد الايانا  صغيرة وتحاديث 

 . [15]قوادد الايانا   ير مسيةر دليه
 وتم ادتما  طريقة التج  ة في تاميم قوادد الايانا  الموزدة في البحث و راسة النتا   الجاصة بها.

 Material & Method  وطرائق العمل المواد

وم يار  قادادة الاياناا  بواساةة  Windows XP نفذ  التجارد لاستجدائ ماسوبين متماايلين بنلاائ تشاغيل 
Oracle9i   تعماال بوصاافها مجاادماServer .تاام تهي ااة االتاااال بااين الحاسااوبين لاسااتجدائ م اة  فااي كاا  الحاسااوبين

 oracle net manager [7] االرتباط بين الحاسوبين بتنفيذ ميعاز الرب  وبالايغة التالية  وتكوين وصلة. 
CREATE DATABASE LINK custom.world.   

 -ناذ البحث بعدة عوامل:

 عامل نوع التجزئة  -1

تاام اسااتجدائ داماال التج  ااة للملااب الر يسااي لمسااتويين دمااو , وافقااي، ونفااذ نااوا التج  ااة العمو يااة لثساالوبين 
 Vertical Local  وتاام تيااه تنفيااذ مجمودااة ماان جماال  DML   فااي الحاساابة المحليااة(Local   وVertical 

Remote  ما نفاااذ  االيعاااازا  نفساااها فاااي الحاسااابة البعيااادة  Remote لاساااتجدائ الااارال . كانااا  التج  اااة اتف ياااة  
     ونفاااااااذ  فيهاااااااا االيعاااااااازا  دلاااااااى الحجااااااام الكامااااااال مااااااان الحجاااااااوئ المساااااااتجدمة،Horizontal Fullلمساااااااتويين  
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Horizontal Half ويممااال نااااب مجااام الاياناااا  المساااتجدمة مااان الحجاااوئ الكلياااة وفاااي كااا  الحاسااااتين المحلياااة  
 .[11]والبعيدة 

وتياه المعلوماا  اتساساية لمشاتركي الكهربااء  وجا ء مان هيكليتاه  customerتم اساتجدائ بياناا  ممملاة لالجادول  -
 كالتالي :

CREATE TABLE customer 

        (customer_id     varchar2 (5), 
          last_name        varchar2(20), 

          first_name       varchar2(14), 
          street               varchar2(120), 
          city                  varchar2(30), 

          state        char(2), 

          location           varchar2(25)); 

 sit2و  site1قياد فاي كال موقاع مان مواقاع المجادئ  136000وتام    اال الاياناا  برمجياا  لاى الملاب لحجام 
لااافتراا  ن كاال موقااع يمماال فردااا  لمديريااة توزيااع كهرباااء  مااع  ضااافة اساام الموقااع تمااد مقااول الملااب والاا  لغاارا 

 دمو يااة للحاااول دلااى جاادول  لاااورة customerاسااتجدامه فااي مالااة التج  ااة اتف يااة، كمااا تاام تج  ااة جاادول 

customer1  فيsit1  وcustomer2  فيsit2 :وكان تركياهما 
CREATE TABLE customer1 
( customer_id  varchar2(5), 

  first_name   varchar2(14), 
  last_name    varchar2(20), 
  country      varchar2(20), 
  location       varchar2(25));  
 

 CREATE TABLE customer2 
( customer_id  varchar2(5), 
  street       varchar2(120), 
  city         varchar2(30), 
  state        char(2), 

  location      varchar2(25)); 

 عامل ةجم البيانات -2

 2100،  900,  600،   300بممانية  مستويا  تتضمن  customerويممل دد  القيو  في الملب الر يسي 
بم يااة مكااررا  للحاااول  DMLقيااد والتااي نفااذ   لاسااتجدائ جماال   136000،   45000،   4500،   3000، 

، واستجدئ جدول  (SAS)دلى النتا   اإلماا ية.وتم الحاول دليها لاستجدائ م مة برمجيا  التحليل االماا ي 
تسااتجدئ للتميياا  بااين معاادال  ال اايم الايانيااة  والتااي Duncanللحاااول دلااى ا تبااارا   1ANOVAتحلياال التباااين 

 Means بواسةة اتمرأل اتلجدية للافا  الايانية المقاسة التالية   
في الوصول الى القار  الاال  والتاي تاؤير  cpuيممل الوق  المستغرن من قال  (CPU time)وق  المعالجة  -

  .msدلى كفاءة معالجة االستفسارا  وتقاأ لج ء المانية  

 
مرافقة هلذه النماذج متكن  تمع إجرائيا )statistical model( النماذج اإلحصائية  هو جمموعة من )nce ANOVA)   analysis of variaحتليل التباين 1

 .الكلي املالحظ بينهم إىل أجزاء خمتلفة variance جملتمعات إحصائية خمتلفة عن طريق تقسيم التباين املتوسطات  من مقارنة 
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  تممل داد  مارا  الوصاول ومعالجاة الاياناا  مان  ا ل الاذاكرة  ا ل المانياة Logical Readالقراءة المنة ية   -
  .Noالوامدة للفترة المحد ة من ال من وتقاأ لالعد   

  وهااي دااد  ماارا  نقاال كتاال الايانااا  ماان القاار   لااى الااذاكرة  اا ل المانيااة Physical Readالقااراءة الفي يا يااة   -
  .Noدة للفترة المحد ة من ال من وتقاأ لالعد   الوام

  تممل دد  مرا  الكتالة الفي يا ية دلى القر    ل المانياة الوامادة  ا ل Physical Writeالكتالة الفي يا ية   -
  .Noالفترة المحد ة من ال من وتقاأ لالعد   

وتقااااأ  SQLلمساااتغرن فاااي  داااراد جمااال   وتممااال الوقااا  الكلاااي اElapsed timeالوقااا  المساااتغرن لالتنفياااذ   -
 ms.  

المساتجدمة لالتنفياذ  ا ل المادة  UGA  وتممال مجام UGA User Global Areaمساامة المساتجدئ العاماة   -
 .Byte  [10]المحد ة من ال من وتقاأ لالباي   

ءا  تحتااك  لاى في قاددة الايانا  الكايرة الحجم تكتس  هاذه المتغيارا  مهمياة دالياة والا  الن معلام اإلجارا
اسااترجاا دااد  كاياار ماان القيااو   ممااا  يسااا  وصااول متكاارر للقاار  ويناات  دنااه تناقاال كاياار بااين القاار  والااذاكرة 

[13]. 
 SQL PLUSالتاليااة والتااي نفااذ  فااي ا اة  SQLهااذه المتغياارا  تاام قياسااها لاسااتجدائ مجمودااة ماان جماال 
مساااد الفاارن فااي ال اايم للحاااول دلااى ال اايم الايانيااة والتاي تاام وضااعها فااي مقدمااة جماال االستفسااارا  وفااي نهايتهاا  و 

 لعاادئ قابليتااه دلااى تنفيااذ جماال االستفسااارا    Oracle SQL Analyze Packageياادويا باادال ماان اسااتجدائ  

 الموزدة.
select value logic_read  from v$sysstat where name='session logical reads' ; 

select value cpu  from v$sysstat where  name='CPU used by this session'; 
select value phy_wr from v$sysstat where name='physical writes';  
select value phy_read  from v$sysstat where name='physical reads' ; 
select s.value uga from V$sesstat s,v$statname n where n.name='session uga memory' 

and n.statistic#=s.statistic# or n.name='db blocks gets' ; 

select s.value elapsed_time from V$sesstat s,v$statname n where n.name='parse time 

elapsed' and n.statistic#=s.statistic# or n.name='db blocks gets' ; 

 عامل جمل االستاسارات -3

وتم استجدائ منواا مجتلفاة مان جمال االستفساارا  التاي تساترجع وتحادث الاياناا  فاي  قادادة الاياناا  لحاالتي 
   والمتمملة في الجمل التالية :union operationالتج  ة العمو ية والتج  ة االف ية مع دملية التجميع  

معلام جمال االستفساارا  و لجمل لا سترجاا الايانا  من قاددة الاياناا تقوئ هذه ا    :Selectionجمل اال تيار  
 .[11]التي تستجدئ مع قوادد الايانا  هي جمل اال تيار ومن المهم  ن تقاأ كفاءة هذا النوا من االيعازا  

Select vertical 

select a.customer_id , a.first_name,b.customer_id,b.city  
    from customer1 a,customer2@custom.world b 
   where  a.customer_id<3000 and    b.customer_id<3000  and 
    (a.customer_id=b.customer_id); 
 

Select horezantle 

select a.customer_id , a.first_name 
    from customer a  where a.customer_id<1500 
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    union 

 select b.customer_id , b.city 
    from customer@custom.world b where b.customer_id  <1500; 

: هنااك نوداان مان العملياا  التاي اساتجدم  ماع  Data Manipulation Operation)دمليا  معالجة الايانا   
   تقااوئ  هااذه العمليااا  بتحااديث Delete  ودمليااة الحااذأل  Updateمجمودااة االستفسااارا  وهااي دمليااة التحااديث  

 . [11]محتويا  قاددة الايانا  و تم قياأ كفاءة هذه االيعازا  ميضا 
Update_Vertical  Local 

update customer1 a set a.location='al_rafedin'  

 where a.customer_id<3000; 
 

update Vertical Remot 

update customer2@ custom.world b set b.location='al_rafedin' 
 where b.customer_id<3000; 
 

delete Vertical Local 

delete customer1 a where a.customer_id<3000; 
 

delete Vertical  Remot 

delete customer2@custom.world a where a.customer_id<=3000; 

من الاع  الحكم دلى هذه ال ايم الكايارة العاد  للاافا  المقاساة ماع مناواا المعاام   المجتلفاة  االيعاازا  , 
المعالجااة , نااوا التج  ااة ومجاام الايانااا    لمسااتوياتها المجتلفااة  لااذا فقااد ايهاار التحلياال اإلماااا ي لاسااتجدائ جاادول 

وامل ومستوياتها مع  دةاء المقة اإلماا ية في الحكم نتا   تارز مهمية هذه الع   ,  ANOVA [14]تحليل التباين
 .دلى مستوياتها والتي بدونها ال نستةيع الحكم دلى نتا   البحث بهذا اليسر والدقة

 النتائج والمناقشة -3

ل يااأ لعاا الاافا  المهماة لتنفياذ االيعاازا  تام  SQL PLUSالمةبقاة فاي  لاساتجدائ جمال االستفساارا 
دة مان طرا اق التنفياذ مان نامياة تج  اة الاياناا  دمو ياا ومف ياا وتقيايم نتاا   البحاث مان نامياة فحص ومقارنة كل وام

قياد لحااول لا ء ملحاوع فاي زمان التنفياذ  136000تناقل مجوئ الايانا  المجتلفة وكان الحاد اتدلاى للاياناا  هاو 
 دند مضادفة هذا الرقم.

  وجاد  ن لكال ANALYSIS OF VERIANCE  مان نتاا   التحليال اإلمااا ي لاساتجدائ تحليال التبااين
  وناوا التقسايم  اتفقاي والعماو ,  ولحجام الاياناا  UPDATE, SELECT , DELETEمان مناواا المعالجاا   

 ,و Logical readالمساتجدئ تاثيير معناو,  تاثيير مقااول مان النامياة اإلمااا ية  دلاى جمياع الاافا  المقاساة  

CPU time Physical Read وPhysical Write  مادادا   Elapsed time, UGA  لام تتاثير تاثييرا معنوياا
تاين الفروقا  في تاثيير معادال  مساتويا  كال هاذه الاافا  وقاد وجاد  ن   1,2,3مع الحجم والجداول اا  االرقائ 

ن الفارن هناك تثييرا معنويا للتدا ل ما بين ايعازا  المعالجة ونوا التج  ة م,  ن لكال منهاا تاثييرا دلاى ا  ار لضاما
  ،  Logical read ،CPU  time  ،Physical Readاإلماااا ي دلااى جميااع الااافا  المقاسااة التاليااة  

Physical Write ، Elapsed time  ، UGA .(  كماا اياا  التحليال اإلمااا ي ميضاا تاثييرا معنوياا للتادا ل ماا
لمويوقيااة  ماااا ية   لجميااع الااافا  بااين ايعااازا  المعالجااة ومجاام الايانااا   لضاامان تااثيير كاال منهااا دلااى ا  اار 

 .المقاسة وهذا ينةاق ميضا دلى التدا ل ما بين نوا التج  ة ومجم الايانا  
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 يبين تأثير عملية التجزئة األفقية والعمودية على البيانات الموزعة (1جدول )

Kind 
Logical read 

No 

CPU time 

ms 

Physical Read 

No 

Physical Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed 

time 

Ms 

Vertical_Remot a 452797 a 118556 a 15759 a 9307. 1 b 96011 a 501.05 

Vertical_Local b 349381 a 97265 b 7379 b 8295. 7 c 77665 b 284.04 

Horizantl_Full c 38465 b 20530 c 1265 b 7703. 7 a 113717 a 539.44 

Horezantl_Half d 36604 b 13814 d 363 c 6050. 3 ab 103390 a 434.67 

 *  ن اترقائ اا  اتمرأل المشتركة ال تفرن دن لعضها  ماا يا
  تاااين  ن هناااك فروقااا  معنويااة مااا بااين التج  ااة العمو يااة واتف يااة ميااث انهااا ا ااذ  اماارأل 1ماان الجاادول  

وقد زا   دد  مرا   CPU timeمجتلفة ولم يكن هناك فرن ما بين مستويا  التج  ة اتف ية مو العمو ية في زمن 
Logical read و Physical Read و Physical Write  مع التج  اة العمو ياةVertical_Remot    ماع وجاو

وقااد  Elapsed time، مااع داادئ وجااو  تااثيير ملحااوع دلااى  Physical Readتباااين كاياار جاادا مااا بااين مسااتويا  
 يع ى ال  لعدئ د قته لالتج  ة. 
 نوع عملية المعالجة على البيانات الموزعة( يبين تأثير 2جدول )

PROC 
Logical read 

No 

CPU time 

ms 

Physical Read 

No 

Physical Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed time 

Ms 

Delete a 756420 a 172250 a 23202 a 11640. 9 b 83612 b 291.62 

Update b 114677 b 66723 b 1719 b 6368. 9 b 83159 a 438.49 

Select c 65058 c 20178 c 914 b 6708. 8 a 103738 a 472 

 *  ن اترقائ اا  اتمرأل المشتركة ال تفرن دن لعضها  ماا يا
 Delete , Update    Select ,    ن مظ  ن هنالا  فروقاا  ملحوياة باين كال مان دملياا  2من الجدول 

 Physical Read و Logical read داد  مارا  في جميع الافا  المقاسة ميث منها م ذ  ممرفا  متباينة وكانا 
وانعكااء هااذا التااثيير مااع   Deleteومد هااا دنااد دمليااة الحااذأل  Selectقليلااة مااع دمليااة  Physical Write و

UGA  وElapsed time   وهاذا يتفاق ماع طايعاة الاافا  المقاساة مياث منهاا تممال المساامة المحجاوزة للمساتجدئ
 وزمن التنفيذ دلى التوالي.

 ( يبين تأثير ةجم البيانات المستخدمة على معالجة البيانات الموزعة3) جدول
SIZE 

Logical read 

No 

CPU time 

ms 

Physical Read 

No 

Physical Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed time 

Ms 

300 b 395842 d 48351 h 5903 Abc 9431 a 79411 a 480.33 

600 g 259502 d 53156 g 6533 d 7424.6 a 84592 a 318.33 

3000 f 310145 b 99864 d 8302 d 7645.2 a 89003 a 349.72 

9000 e 312551 b 97024 e 8126 cd 8384.2 a 92025 a 432.44 

21000 d 330429 bc 94504 c 8484 Bcd 8470.8 a 92010 a 320.17 

45000 h 219939 cd 65836 f 6619 d 7822.5 a 95966 a 469.83 

103000 c 373199 a b 112179 b 12970 ab 9497.9 a 89508 a 469.25 

136000 a 545725 a 132171 a 16590 a 9913.3 a 89155 a 475.08 
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 *  ن اترقائ اا  اتمرأل المشتركة ال تفرن دن لعضها  ماا يا
تاي تميا   دان   ان ل يا ة مجم الايانا  تثييرا ملحويا  ومعنويا لمساتوياته المجتلفاة وال3وي مظ في جدول  

 وPhysical Read و Logical readلعضااها  ماااا يا لااا ت أل اتماارأل ويهاار  زيااا ة فااي دااد  ماارا  

Physical Write و CPU time  ولم يكن للحجم م, تايير ملحوع دلىUGA  وElapsed time  ما  ن جمياع
ه الاافا  لعملياا  المعالجاة اإلمجائ كان  لها نفاء اتمارأل والساا  قاد يعا ى لماا اكار ساالقا ماول دادئ تعلاق هاذ

 المنفذة.

 (  يبين تأثير التداخل مابين نوع التجزئة والمعالجة4جدول )
TYPE 

Logical read 

No 

CPU time 

ms 

Physical Read 

No 

Physical Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed time 

Ms 

DELETE       

Vertical_Remot a 844237 a 194799 a 30707 a 12710.3 ab103945 ab 467.76 

Vertical_Local b 668603 b 149701 b 15698 b 10571.5 e 63279 c 115.48 

UPDATE       

Vertical_Remot d 61357 d 42312 cd 811 d 5903.8 cd 88076 a 534.33 

Vertical_Local c 176883 c 95203 c 2778 cd 6911.6 d 77421 b 326.67 

SELECT       

Vertical cd 109468 d 26329 cd 1255 cd 6770.5 bc 98099 ab 468.87 

Horizantl_Full d 38465 d 20530 cd 1265 c 7703.7 A 113717 a 539.44 

Horezantl_Half d 36604 d 13814 d 363 d 6050.3 ab103390 ab 434.67 

 *  ن اترقائ اا  اتمرأل المشتركة ال تفرن دن لعضها  ماا يا
اين يهر لان التدا ل ما بين نوا التج  ة ونوا المعالجاة كاان معنوياا لكال صافا  ال يااأ ومان من تحليل التب

  وكاان تاثيير دملياة التج  اة 2  ي مظ لان السلوك العائ اليعازا  المعالجة هو نفسه ما اكر فاي جادول  4الجدول 
 Logicalج  اة اتف ياة فاي دملياا   ا ل كل ميعاز هي بنفء الترتي  ميث تفون تاثيير التج  اة العمو ياة دلاى الت

read و Physical Readو Physical Write  ماع دادئ وضاو  هاذا التاثيير دلاى كال مانUGA , Elapsed 

time  كما لم يلهر لنوا التج  ة م, فرن بين مستوياتها  مف يا  ودمو يا   مع ميعاز .Select . 
 از ( يبين تأثير التداخل مابين الحجوم ونوع االيع5جدول )

DELETE       

SIZE 
Logical read 

No 

CPU time 

Ms 

Physical Read 

No 

Physical Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed time 

Ms 

600 a 816603 def 122058 ab 22143 abcd 11240.8 bc 80444 Abcde 373.7 

3000 a 853214 abc 203790 ab 23458 cd 9889 bc 83947 cde 248.5 

9000 a 862435 ab 220369 ab 23677 a 12802 bc 82447 cde 249.3 

21000 a 881221 a 237481 ab 24294 a 12833.7 bc 82447 cde 250 

45000 bc 524579 defg 113714 b 17998 bcd 10687.3 bc 86425 ce 300.2 

103000 b 575479 ce 143468 ab 23021 abc 11818.7 bc 84788 ce 305.5 

136000 a 781413 bcd 164869 a 27825 ab 12215 bc 84788 bcde 314.2 

SELECT       

SIZE 
Logical read 

No 

CPU time 

Ms 

Physical Read 

No 

Physical Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed time 

Ms 

300 cd 395842 ghij 48351 c 5903 de 9431 bc 79411 abc 480.3 
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600 f 36126 j 3670 c 435 fg 6109.8 abc 98610 Abcde 397.9 

3000 f 37010 j 12102 c 1360 f 7460.7 ab 107263 abc 464 

9000 f 38360 ij 23562 c 451 fg 6608.8 abc 97979 abc 476.9 

21000 f 38773 hij 33474 c 87 fg 6359.3 a 125201 abc 574.5 

45000 f 37442 ij 20555 c 215 fg 5994.2 ab 107246 abc 477.2 

UPDATE 
 

 
     

SIZE 
Logical read 

No 

CPU time 

Ms 

Physical Read 

No 

Physical Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed time 

Ms 

600 f 37464 fghij 58484 c 69 fg 5580. 7 c 67713 de 143.7 

3000 f 40211 efgh I 83699 c 89 fg 5585.8 bc 75801 bcde 336.7 

9000 f 35354 fghij 70720 c 47 g 4875 abc 93318 a 665.3 

21000 f 71293 j 12557 c 1072 fg 6219.3 c 68383 e 136 

45000 f 97798 fghij 63240 c 1645 fg 6786 abc 94227 ab 632.2 

103000 ef 170919 efghi 80890 c 2920 f 7177.2 abc 94227 ab 633 

136000 de 310036 efgh 99474 c 5355 ef 7611.5 abc 93521 ab 636 

 *  ن اترقائ اا  اتمرأل المشتركة ال تفرن دن لعضها  ماا يا
ميهر  جداول تحليل التباين ميرا معنويا للتدا ل مابين تايير مجم الاياناا  وناوا االيعاازا  دلاى مساتوى اقال 

 Delete   يتضاح لثنااه ال يوجاد تااثيير معنااو, لحجام الايانااا  ماع االيعااازا 5% ماان الجةاث. وماان الجاادول  1مان 

ولكنهااا تفاارن لشااكل دااائ مااع كاال منهااا دلااى ماادة ما  نهااا تث ااذ نفااء اتماارأل فااي دمليااا   Update و  Selectو
Logical read و Physical Readو Physical Writeو CPU time ماع كال  يعااز دلاى مادة ولكنهاا تث اذ  و

 جم الايانا  دلى الايانا  الموزدة.نفء  هذه اتمرأل مع كل  يعاز وهذا يلهر لان لإليعاز تثييرا  اكار من تثيير م
 ( يبين تأثير التداخل مابين الحجوم ونوع المعالجة 6جدول )

Vertical_Local       

SIZE 
Logical read 

No 

CPU time 

ms 

Physical Read 

No 

Physical 

Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed time 

ms 

300 ab 395842 bcde 48351 a 5903 a b9431 bc 79411 abc 480.3 

600 ab 289341 abcde 88217 a 4612 a 7765 bc 89388 abcd 318.7 

3000 ab 453615 a 183792 a 8168 a 8268 c 58374 D 16.2 

9000 ab 459613 abc 141881 a 8339 a 9190 c  67437 bcd 252 

21000 ab 340007 abcde 107432 a 6244 a 8090 bc 81977 Cd 180.8 

45000 ab 118199 cde 33496 a 2451 a 6734 bc 81838 abcd 347.2 

103000 ab 283495 abcde 79243 a 98878 a 8887 bc 77187 abc 384.5 

136000 a 628465 abcde 102578 a 17117 a 9718 bc 76481 abc 393.5 

Vertical_Remot       

SIZE 
Logical read 

No 

CPU time 

ms 

Physical Read 

No 

Physical 

Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed time 

ms 

600 ab 438421 bcde 50034 a 15303 a 8303 bc 74090 abcd 350.3 

3000 ab 439810 abcde 103697 a 15379 a 7207 ab 101374 ab 569 

9000 ab 439918 abcd 128656 a 15385 a 9207 ab 101374 Ab 569.7 
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21000 ab 642736 abcde 112052 a 16059 a 10108 bc 89752 abcd 354.7 

45000 ab 462810 abcd 128572 a 16061 a 10109 ab 101829 ab 553 

103000 ab 462903 abc 145115 a 16063 a 10109 ab 101829 ab 554 

136000 ab 462985 ab 161765 a 16063 a 10109 ab 101829 Ab 556.7 

Horezantl_Half       

SIZE 
Logical read 

No 

CPU time 

ms 

Physical Read 

No 

Physical 

Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed time 

ms 

600 b 35816 e 3645 s 31 a 5325 bc 87901 Bcd 289.3 

3000 b 35340 e 3707 a 1463 a 6754 bc 87901 Bcd 260.3 

9000 b 35359 e 3708 a 24 a 5316 bc 87901 bcd 283 

21000 b 37083 de 20624 a 55 a 6341 a 126625 a 669.3 

45000 b 39420 ce 37387 a 240 a 6515 a 126625 a 671.3 

Horizantl_Full       

SIZE 
Logical read 

No 

CPU time 

ms 

Physical Read 

No 

Physical 

Write 

No 

UGA 

No 

Elapsed time 

ms 

600 b 35830 e 3731 a 1256 a 6748 bc 87901 Bcd 282.3 

3000 b 38680 e 20497 a 1256 a 8167 a 126625 a 667.7 

9000 b 40884 ce 37363 a 1283 a 8195 a 126625 a 668.3 

 *  ن اترقائ اا  اتمرأل المشتركة ال تفرن دن لعضها  ماا يا

  لااام يكااان للتااادا ل ماااا باااين ناااوا التج  اااة ومجااام الاياناااا  م, تاااثيير معناااو, دلاااى الاااافا  التالياااة 6جااادول  
Physical Write ،Physical Read  دلاى ل ياة الاافا  ومان 1تيما كان للتدا ل تثيير ملحوع دلى مستوى %

 ,Logical read  لاام ي مااظ م, فاارن مااا بااين الحجااوئ ضاامن م, نااوا ماان انااواا التج  ااة مااع صاافة 6الجاادول  

Elapsed time  بينماا كاان هنااك فارن مان التاثيير ماع صافة  CPU time   مان  ا لHorezantl_Half   ماع
 ددئ وجو  فرون ما بين مجوئ الايانا  المجتلفة ضمن منواا التج  ة.

 -يلي : تاين من نتا   هذه الدراسة ما:  Conclusionاالستنتاجات      

ممكان اساتجدامها فاي تقيايم م اء  Physical Write وPhysical Read و Logical read ان الاافا   1-
 موراكل . قوادد الايانا  الموزدة لاستجدائ لغة

لاام تتااثير لالمعااام   المجتلفااة للايانااا  المسااتجدمة وهااي لالتااالي  UGA , Elapsed time ن الااافا   2-
 التالح لتقييم م اء قوادد الايانا  الموزدة .

فاي تقيايم م اء قواداد  Duncanوا تباارا  ANOVA م  مة استجدائ اتسلود اإلماا ي في تحليال التبااين  3-
 ة وسهولة الحكم دليها مقارنة لالةرن اإلماا ية ات رى.الايانا  الموزد

 ا ت أل ك  نودي التج  ة اتفقي والعمو , دن لعضها في التثيير. 4-

الحاجة  لى معرفة مدى تثيير كفاءة تناقل الايانا  في قوادد الايانا  الموزدة لا ت أل مجم الايانا  ليء من  5-
 .Multi Mediaيانا  ممل بيانا  نامية دد  القيو  وإنما مس  نوا الا



 آالء فيصل سعيد المختار 
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