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  Oracle ReplicationOracle Replicationمفاهيم مفاهيم : :     11  بخشبخش

  

اشياي پايگاه داده  و اطالعات بين دو يا  گذارياشتراكبه  و : به فرايند تكثير Replicationتعريف 

  مي گويند. Replicationچند پايگاه داده 

استفاده از  Oracleبراي اين كار روشهاي مختلفي وجود دارد كه آخرين روش پيشنهادي توسط شركت 

Oracle Streams روش عملكرد 1باشد مي .Oracle Streams راتي كه در يك يبايد تمامي تغي اينست كه

موجود در  داده هاي گاهبدين ترتيب تمامي پاي ديگر انتقال داد. پايگاه دادهاعمال مي شود را به  پايگاه داده

به پايگاه داده  Replicationدر يك محيط  تغيير پيدا مي نمايند.همگام با يكديگر  Replication يك محيط 

و به پايگاه داده اي كه تغيرات به آن منتقل مي شود  پايگاه داده مبدااي كه تغييرات در آن ايجاد مي شود 

  استفاده مي شود.  Replicationبراي  همانند سازيدر اين مقاله از كلمه مي گويند. پايگاه داده مقصد

 :در يك محيط تكثير به طور معمول عمليات زير انجام مي شود

-كه وظيفه آن ضبط تغييرات اعمال شده بر روي پايگاه داده در يك صف مي  Capture Processيك  .1

-يك تغيير اعمال شده بر روي پايگاه داده ميبيانگر  LCRشناخته مي شوند. هر  LCRباشد كه با نام 

باشد سطري از داده كه مورد تغيير قرار گرفته و چگونگي  DMLشده يك تغيير باشد. اگر تغيير اعمال 

باشد نوع تغيير به همراه شي مورد تغيير قرار  DDLتغيير ذخير مي شود و اگر تغيير مربوطه از نوع 

 مي ناميم. گرفت فرايندرا  Capture Processمقاله  ذخيره مي شوند.در اين LCRگرفته در 

صفي كه توسط فرايند گرفت تغذيه مي شود  ها را از LCRوظيفه انتقال  Propagation Processيك  .2

مي تواند قبل از رسيدن به صف  LCRبه يك صف ديگر درپايگاه داده مقصد به عهده دارد. يك 

 اصلي مقصد بين چند صف مياني توسط فرايندهاي انتشار جابجا شود.

موظف است كه تغييرات را از صف پر شده توسط فرايند  Apply Processدر پايگاه داده مقصد  .3

جاي  ، خوانده و بر روي اشياي مربوطه اعمال نمايد.در اين مقاله از لفظ فرايند اعمال بهانتشار 

Apply Process  .استفاده مي شود  

                                                      
 
  براي اطالعات بيشتر به منابع ذكر شده در صفحه آخر مراجعه نماييد. 1
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اختياري است، بدين  2در محيط هاي همانندسازي انجام مراحل اول و آخر اجباري و انجام مرحله  .4

ها را به صورت مستقيم درون صفي قرار دهد كه فرايند اعمال از آن  LCRمعني كه فرايند گرفت 

  رايند انتشار نيست.تغذيه مي شود كه در اين مدل نيازي به استفاده از ف

  همانندسازي قانون

در هر محيط همانند سازي و در هر كدام از فرايندهاي مربوط به آن كاربر مي تواند قوانيني را بر روي داده 

، Capture Ruleهاي مورد نظر خود اعمال نمايد كه با توجه به فرايند مربوط به قوانين به آن 

Propagation Rule   ، Apply Rule  ي گويند. در واقع قانون م(Rule)  امكاني است براي اينكه هر كدام

وظيفه بررسي قوانين در مورد از فرايند ها در صورت ارضا شدن آن قانون به انجام عمل خاصي بپردازد .

مديران پايگاه داده براي اعمال  به عهده دارد. Rule Engineبه نام  Oracleاطالعات را يك بخش داخلي 

  نحوه حركت اطالعات درون و بين پايگاههاي داده از قوانين استفاده مي نمايند.كنترل بر 

  

 مجموعه قوانين همانندسازي

استفاده كننده مي گويند. و به هر  Rule Setتعدادي از قوانين را مي توان در يك گروه قرار داد كه به آن 

 Negative)ك مجموعه قوانين مثبت وي  (Positive Rule Set)در محيط همانند سازي مي توان  (فرايند)

Rule Set) فقط  يك مجموعه قوانين منفي به هر كدام از فرايند ها اختصاص داد. عمل مربوط به آن فرايند

در صورتي انجام مي شود كه تمامي قوانين مثبت مربوط به آن درست بوده و هيچكدام از قوانين منفي 

مربوط به آن نادرست نباشد.الزم به ذكر است كه اگر براي يك فرايند هم قوانين مثبت هم قوانين منفي 

  ي شوند.تعريف شده باشد ابتدا قوانين منفي بررسي شده و سپس قوانين مثبت بررسي م

  

به طور خاص شما به عنوان مدير پايگاه داده ها مي توانيد به طرق زير بر روي روند گردش اطالعات در 

  :يك پايگاه داده كنترل ايجاد كنيد

به كمك قوانيني كه براي يك فرايند گرفت تعريف مي نماييد. فرايند گرفت در هنگام بروز  �

يف شده براي خود بررسي نموده و اگر شرايط تغيير در پايگاه داده آن را با قوانين تعر

درون صف مربوطه ذخيره مي نمايد در  LCRدرست حاصل شود آن تغيير را به صورت يك 

 مي شود). Discardغير اينصورت تغيير مربوطه ناديده گرفته مي شود (
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م فرايند انتشار در هنگا به كمك قوانيني كه براي يك فرايند انتشار تعريف  مي نماييد. �

ها از صف ورودي خود آنها را با قوانين مربوط به خود مطابقت داده و اگر  LCRخواندن 

مورد نظر را به صف مقصد(كه معموال در پايگاه داده مقصد  LCRقوانين مربوطه ارضا شوند 

مربوطه ناديده گرفته مي  LCRقرار دارد) منتقل مي نمايد و اگر قوانين مربوطه ارضا نشوند 

 شود.

ها را از   LCRك قوانيني كه براي يك فرايند اعمال تعريف مي نماييد. فرايند اعمال به كم �

صف مربوطه خوانده و در صورت ارضاي قوانين تعريف شده براي خود اقدام به اعمال آنها 

 و در غير اينصورت آنها را ناديده مي گيرد.بر روي اشياي پايگاه داده مقصد مي نمايد 

  

 DBMS_STREAMS_ADMبراي ايجاد قوانين براي يك محيط همانندسازي مي توانيد از بسته 

  استفاده نماييد.كه اين قوانين در سطو زير مي توانند وجود داشته باشند:

� Table  كه حاوي قوانيني است كه در صورت درست بودن تغيرات را بر روي يك جدول :

 اعمال مي نمايد.

� Schema  : نيني است كه در صورت درست بودن تغيرات را بر روي يك شما كه حاوي قوا

 اعمال مي نمايد.

� Global  كه حاوي قوانيني است كه در صورت درست بودن تغيرات را بر روي كل پايگاه :

 داده اعمال مي نمايد.

 مقدار درست را DDLتوليد شده توسط سيستم يا توسط قوانين مربوط به  LCRعالوه بر مطالب فوق يك 

و نمي تواند هر دو را ارضا نمايد بنابراين مثال اگرنياز  DMLبر مي گرداند يا توسط  قوانين مربوط به 

مورد همانندسازي قرار بگيرد بايد يك قانون  DDLوهم DMLاست كه يك جدول خاص هم در مورد 

  براي آن در نظرگرفت. DDLويك قانون ديگر براي  DMLمربوط به 

 در محيط همانند سازي 2زيرمجموعه سازي

استفاده مي نمايد مي توان تنظيمات را به گونه ي انجام  Streams Replicationدر يك محيط كه از سيستم 

داد كه فقط زير مجوعه مورد نظر از يك جدول خاص همانند سازي شود كه اين كار با تنظيم قوانين به 

                                                      
 
2 Subsetting 
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به عنوان مثال اگر در يك دسترسي است. صورتي كه فقط براي بخشي از يك جدول ارضا شوند قابل 

پايگاه داده اطالعات مربوط به بخشهاي مختلف شركت نگهداري مي شود مي توان تنظيمات را به گونه 

اي انجام داد كه به پايگاه داده هاي محلي كه در هر بخش شركت قرار دارد فقط اطالعات مربوطه همانند 

كه زير مجموعه  الزم به ذكر است بخش پرسنلي وارد نشود.سازي شوند و مثال اطالعات بخش فروش به 

شود) امكان تغيير در طول زمان را  مرزهاي آنها مشخص مي Conditionهاي تعريف شده (كه توسط يك 

تواند در زمان ديگر  باشد نمي اي كه در يك زمان مربوط به يك شعبه از يك شركت مي ندارند. مثال داده

 Updateي شود. چون در مقصد جديد ،اطالعات قبلي وجود ندارد كه بتوان آن را يگر تلقمربوط به شعبه د

استفاده در مقصد قبلي اطالعات خواهد  نمود. همچنين اين تغيير باعث باقي ماندن مقاديري اطالعات بال 

ل شد و اگر در آينده مقصد اطالعات به حالت اول باز گردد اطالعات قبلي با اطالعات جديد دچار تداخ

هاي استفاده شده براي زير  Condition، شود. بنابراين براي استفاده ازامكان زير مجموعه سازي  مي

مجموعه ها بايد طوري  تعريف شوند كه براي هر جدول زير مجموعه ثابتي از اطالعات در آن 

Condition  .خاص صدق كند يا نكند و اين زير مجموعه امكان تغيير در طول زمان را ندارد  

  

اين كنترل بر روي حركت اطالعات مي تواند در هر يك از سه بخش ذكر شده بنا به نياز انجام شود .در 

مرحله گرفت يا مرحله انتشار يا اعمال مي توان قوانيني تعريف نمود كه باعث شود فقط بخشي از يك 

  جدول مورد توجه قرار گيرد و بقيه آن ناديده گرفته شود.

  

 يط همانندسازيدر مح 3فرايند گرفت

براي آماده سازي اطالعات در محيط همانند سازي بايد تمامي اطالعات در پايگاه داده مبدا گرفته شود و 

) اطالعات در پايگاه داده مبدا به دو روش Captureعمل گرفتن ( سپس به پايگاه داده مقصد انتقال يابد

  كلي قابل انجام است:

 توسط يك فرايند گرفت �

 ه تنظيم شده به صورت دلخواهتوسط يك برنام �

                                                      
 
3 Capture 
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  نگاهي به فرايند گرفت

در  Oracle تمامي تغيراتي كه بر روي يك پايگاه داده اعمال مي شود توسط خود نرم افزار پايگاه داده 

Redo Log  ذخيره مي شود تا در صورت بروز هرگونه اشكال در رسانه ذخيره سازي يا هر بخش ديگر در

پايگاه داده بتوان آخرين تغييرات اعمال شده بر روي پايگاه داده را بازيابي نمود. در محيطهاي همانندسازي 

براي اين فرايند گرفت اطالعات مورد نياز را طبق قوانيني كه  Logاين در   Miningطريق فرايند گرفت از 

ها  LCRسپس اين ھا را ايجاد می نمايد.  LCRخاص تعريف شده است استخراج نموده و از روي آنها 

يگر ددرون يك صف كه از قبل براي فرايند گرفت تعريف شده است ذخيره مي شوند تا توسط فرايندهاي 

  همانند سازي مورد استفاده قرار بگيرند.

بر روي داده ها ايجاد  DMLها كه بر اثر اجراي يك دستور  row LCRدارند : ها وجود LCRدو نوع از 

كه بر اثر اجراي يك دستور  DDL LCRمي شود و موضع عمل آن يك سطر از يك جدول مي باشد و 

DDL ت .بر روي پايگاه داده ايجاد مي شود و موضع عمل آن بر روي يكي از اشياي پايگاه داده اس  

  

 ر محيط همانند سازيد 4فرايند انتشار

پس از گرفته شدن تغييرات توسط فرايند گرفت و ذخيره شدن آنها درون صف مربوطه فرايند ديگري به 

براي  هاي ذخيره شده را به صف ديگري در پايگاه داده مقصد منتقل مي نمايد. LCRنام فرايند انتشار 

مجموعه قوانين به فرايند معرفي مي شوند. فرايند انتشار نيز مي توان قوانيني تعريف نمود كه توسط يك 

هاي قرار گرفته در صف مبدا را با قوانيني كه در مجموعه قرانين مربوطه تعريف شده  LCRفرايند انتشار 

مورد نظر را به صف مقصد منتقل مي نمايد. در صورتي كه  LCRتطابق مي دهد و در صورت تطابق، 

LCR ولي در صف مقصد قرار كند آن را از صف مبدا خارج نموده موردبررسي قوانين مربوطه را ارضا ن

  يا به اصطالح آن را ناديده مي گيرد. نمي دهد

  

                                                      
 
4 Propagation 
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  زمانبندي انتشار 

يكي از مزاياي تكنولوژي استفاده شده براي همانند سازي اطالعات عملكرد تقريبا همزمان اين سيستم مي 

توسط فرايند  (Insert – Update – Delete)باشد. بدين معني كه اطالعات بالفاصله پس از اعمال تغييرات 

تغييرات به صورت تقريبا همزمان از شود .بنابراين  گرفت به فرايند انتشار و سپس به فرايند اعمال منتقل مي

شود. البته اين همزماني بسته به ميزان بار فعلي بر روي سرور پايگاه داده ، تعداد  مبدا به مقصد منتقل مي

در انتقال اطالعات متغير است اما به فرايندهاي مختلف موجود بر روي سرور و همچنين توانايي شبكه 

منتقل مي شوند. اين مدل عملكرد، دسترسي فوري به  Real Timeلحاظ تئوري تغييرات به صورت 

ايند را امكانپذير مي نمايد. اين نم اطالعات توسط كاربران مختلفي كه در مكانهاي مختلف از آن استفاده مي

همگرايي دائمي به وجود آمده در اطالعات ،خود باعث پيشگيري از به وجود آمدن برخورد ميان نسخه 

شود. البته اين پيشگيري كامل نيست و نياز به مكانيزمهاي  در مكانهاي متفاوت مي هاي مختلف اطالعات

حل برخورد همچنان وجود دارد اما امكان بروز برخورد به ميزان بسيار زيادي نسبت به سيستمهاي     

Offline  ن اشاره زي در طول زماتوان به توزيع بار همانند سا باشد. از مزاياي ديگر اين روش مي كمتر مي

  كند. در زمانهاي همانند سازي سربار مضاعف ايجاد نمي Offlineنمود كه مانند سيستمهاي 

توان از امكان  همچنين اگر نياز باشد كه در محيطي عمليات همانندسازي در زمانهاي خاصي انجام شود مي

ار داراي يك زمانبندي هر فرايند انتششود استفاده نمود.  زمانبندي كه  براي فرايند انتشار تعريف مي

(Schedule)  براي انجام عمليات انتشار است. كه اين زمانبندي بر اساس معماري در نظر گرفته شده براي

در اين حالت فرايند گرفت اقدام به ذخيره تغييرات اعمال شده بر  محيط همانند سازي تعيين مي شود.

تعريف د انتشار فقط در زمانهاي خاصي كه از قبل نمايد. اما فراين روي پايگاه داده در صف مورد نظر مي

صف مبدا در پايگاه داده مبدا را به صف مقصد در پايگاه داده مقصد منتقل شده اند فعال شده و محتويات 

  نمايد. مي نمايد. سپس فرايند اعمال تغييرات را بر روي اشياي پايگاه داده مقصد اعمال مي
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 سازيدر محيط همانند  5فرايند اعمال

ها را به صف مربوطه در پايگاه داده مقصد انتقال داد فرايند ديگري به نام   LCRپس از اينكه فرايند انتشار 

نمايد. بنابراين اگر در  ها را به جداول مربوطه در پايگاه داده اعمال مي LCRاين  (Apply)فرايند اعمال

يرد فرايند اعمال مسئول برخورد مناسب صورت گ 6هنگام اعمال تغييرات بر روي جداول مقصد برخوردي

  شود: برخورد خواهد بود. به طور كلي امكان برخورد در موارد زير بررسي مي  با اين

 Updateبرخورد 

كردن يك سطر از يك جدول را دارد ولي مقادير قبلي  Updateدهد كه فرايند اعمال قصد  وقتي رخ مي 

 )مثال مقادير توسط يك برنامه تغيير پيدا كرده اند(رود در جدول موجود باشند موجود نيستند كه انتظار مي

را تعريف نمود  Discardو  Overwriteتوان براي فرايند اعمال دو حالت  براي حل اين نوع از برخورد مي

شود و در حالت دوم سطر در حال  كه در حالت اول سطر در حال اعمال ،جايگزين سطر درون جدول مي

  پردازد. هاي بعدي درون صف مي LCRشود و فرايند اعمال به  اعمال، ناديده گرفته مي

   Uniqueness  برخورد

 Primaryل بيفزايد كه قبال وجود دارد (دهد كه فرايند اعمال قصد دارد سطري را به يك جدو وقتي رخ مي

Key  يا Unique Constraint  (براي اين نوع از برخوردها راه حلهاي از پيش  در حال نقض شدن است .

 Conflictاي وجود ندارد بلكه بايد از بروز آنها در زمان طراحي جلوگيري نمود يا اينكه يك تعريف شده

Handler .دستي براي آن ايجاد نمود  

 Deleteرخورد ب

دهد كه فرايند اعمال قصد دارد سطري از جدول را تغيير دهد كه قبال پاك شده است و وجود  وقتي رخ مي

ندارد . براي حل اين نوع از برخورد نيز راه حل از پيش تعريف شده وجود ندارد و بايد براي آن يك 

Conflict Handler .دستي ايجاد نمود  

                                                      
 
5 Apply 
6 Conflict 
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 Foreign Keyبرخورد 

 Foreignيا ايجاد نمايد كه يك  دهد كه فرايند اعمال قصد دارد سطري از جدول را تغيير دهد خ ميوقتي ر

Key  نمايد . براي حل اين نوع از برخورد نيز راه حل از پيش تعريف شده وجود ندارد و بايد  را نقض مي

  دستي ايجاد نمود. Conflict Handlerبراي آن يك 

  

 7مديريت برخوردها

يك  كه هركدام از انواع برخوردهاي فوق درسيستم طراحي شده محتمل باشد، بايد براي آندر صورتي 

Conflict Handler داده در پايگاههاي داده مختلف گردد.  8به گونه اي طراحي نمود كه سبب همگوني

و  Discardداراي پروسه هاي  built-inبه صورت  streamsخود سيستم  Updateبراي برخوردهاي 

Overwrite  باشد، كه مي توان از آنها استفاده نمود. ولي در صورتي كه نياز به عمليات پيچيده تري  مي

  9كمك جست. مدير برخورد دلخواه custom conflict handlerبراي مديريت برخوردها باشد مي توان از 

و خطايي  LCRبوط به شود و اطالعات مر است كه در زمان برخورد فراخواني مي Stored Procedureيك 

سپس با توجه به استراتژي طراحي شده براي مديريت گيرد.  كه رخ داده نيز در اختيار آن قرار مي

بنابراين براي هر كدام از خطاهاي محتمل نمايد.  مي LCRبرخوردها ، اقدام به رفع خطا و اجراي مجدد 

update,insert,delete نمود و آن را به جدول مربوطه متصل  توان يك مدير برخورد دلخواه ايجاد مي

فراخواني شود. در صورتي كه در   oracleساخت تا در زمان بروز برخورد به صورت خودكار توسط 

مربوطه در مديريت خطا ناتوان باشد، خطاي مربوطه به همراه  procedureاجراي آن نيز خطايي رخ دهد يا 

  گيرد. يند اعمال قرار ميپيغام و كد مربوطه در صف خطاهاي مربوط به فرا

 

 

 

                                                      
 
7 Conflict Handling 
8 Convergence 
9 Custom conflict handler 
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 : معماري محيط همانند سازي 2بخش

  

پس از بررسي ساختار موجود ، همچنين امكانات موجود براي ايجاد يك محيط همانند سازي مي توان 

يك معماري مناسب براي محيط همانند سازي طراحي نمود.كه تمامي پايگاه هاي داده موجود در محيط بر 

  چهارچوب اين معماري تنظيم شده و وظايف مربوط به خود را انجام مي دهند. اساس جايگاه خود در

پس از بررسي هاي معماريهاي مختلف قابل استفاده در محيطهاي همانند سازي، مناسب ترين معماري 

در نظر گرفته شد.در اين معماري يك پايگاه داده مركزي  Hub and Spokeبراي شرايط موجود معماري 

(Hub)  دارد كه نقطه اتصال مركزي در ميان پايگاه هاي داده مي باشد و تمامي اطالعات به صورت وجود

نيز موجود هستند  (Spoke)تجميعي در اين پايگاه داده موجود مي باشد. همچنين در اين سيستم تعدادي 

ه طور ها ب  Spokeمركزي متصل مي باشند. الزم به ذكر است كه در اين معماري  Hubكه مستقيما به 

را دارا مي باشند . همانگونه كه از تعريف   Hubمستقيم با يكديگر ارتباط ندارند و فقط امكان ارتباط با 

 شود. پايگاههاي داده تعريف ميبراي  Spokeو  Hubفوق مشخص است در اين معماري دو نقش متفاوت 

 Secondaryو چندين پايگاه داده  Hubنقش  Primaryمشاهده مي نماييد كه يك پايگاه داده كل زير درش

  را در اين سيستم فرضي ايفا مي نمايند.  Spokeنقش 
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 Hub-and-Spokeانواع جداول در معماري 

با توجه به معماري فوق مي توان استراتژي هاي زير را در مورد نحوه همانند سازي جداول مختلف اتخاذ 

يكي از گروههاي زير قرار مي گيرد و با توجه به نمود. كه هر جدول در سيستم پايگاه اطالعاتي در 

  استراتژي تعيين شده براي آن ، همانند سازي مي شود.

  (Up-Down)جداول باال به پايين •

براي اين جداول منبع اصلي به حساب آمده و تغييرات به وجود آمده در اين  Hubپايگاه داده مركزي 

كنند  ها تغيير پيدا نمي  Spokeبنابر اين يا اين جداول در منتقل مي شود.   Spokeبه    Hubجداول فقط از 

شود. معموال جداولي كه شامل  ها ناديده گرفته مي  Spokeيا اينكه تغييرات اعمال شده بر روي آنها در 

اطالعات پايه هستند كه در پايگاه داده مركزي تعريف شده و در پايگاههاي داده كناري فقط مورد استفاده 

  يرند در اين گروه قرار مي گيرند.گ قرار مي
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  (Two-Way)جداول دو طرفه  •

همانند سازي مي شوند. بنابراين اگر  Hubو   Spokeاين گروه از جداول به صورت دو طرفه بين هر 

شود.  هاي مربوطه منتقل مي  Spokeايجاد شود اين تغيير به تمامي   Hubتغييري بر روي اين جداول در 

  Hubها بر روي اين نوع جداول اعمال شود ابتدا اين تغيير به   Spokeر يكي از همچنين اگر تغييري د

مرجع تغيير) انتشار پيدا مي  Spokeهاي ديگر(به غير از  Spokeبه تمامي   Hubمنتقل شده و سپس توسط

تشر كند. بنابراين تمامي تغيرات اعمال شده بر روي اين گروه از جداول به تمامي محيط همانند سازي من

  مي شود.

  (Down-Up)جداول پايين به باال •

منتقل مي شود.  Hubها به پايگاه داده   Spokeدر اين گروه از جداول تمامي تغييرات به وجود آمده در 

ها منتقل نمي شود. اين استراتژي معموال براي جداول   Spokeبه  Hubبنابراين تغييرات اعمال شده در 

Logging  كه نياز به انتقالLog  هاي موجود از تماميSpoke   ها بهHub شود. وجود دارد استفاده مي  

  (Up-Down Conditional)جداول باال به پايين شرطي •

رفتار اين گروه از جدولها در محيط همانند سازي مشابه جداول باال به پايين است با اين تفاوت كه 

  Spokeها جلوگيري نمود و فقط اطالعاتي كه مورد نياز  Spokeبه  Hubتوان از انتقال همه تغييرات  مي

ها منتقل  Spokeمورد نظر است به آن منتقل شود. اين استراتژي براي اطالعاتي كه لزومي ندارد به همه 

  شود كاربرد دارد. 

  (Two-Way Conditional)جداول دوطرفه شرطي  •

ازي مي شوند با اين تفاوت كه براي انتقال جداول نيز مشابه با جداول دوطرفه همانند ساين گروه از 

شود و در صورت برقراري اين شرايط در مورد سطر مورد  شرايطي ايجاد مي  Spokeبه  Hubتغييرات از  

به  Spokeشود. ولي در انتقال تغييرات از  مورد نظر منتقل مي Spokeبررسي ، تغيرات مربوط به آن به 

  د.همه تغييرات منتقل مي شون Hubسمت 
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  جدول نمونه تعريف محيط همانند سازي 

در جدول زير نام جداول مختلف موجود در محيط همانندسازي ، استراتژي اتخاذ شده براي آنها و 

  همچنين شروط مختلف براي جداول شرطي آمده است.

  

Condition  Table Name  Model 

(Column1<1000) and(Column2 = 
“Tehran”)  

Table1 Up-Down 
Conditional  

(CityID = 3)  Table2  
Two-Way 

Conditional  
(CostumerID < 20000) Table3 

(SiteID=5) Table4 

---------  Table5  Down-Up  

---------  

Table6 
Table7 
Table8 
Table9  

Two-Way  

---------  
Table10 
Table11 
Table12  

Up-Down  

 
 CityIDفقط در صورتي كه در ستون با نام  Table2يد كه سطرها از جدول كن در جدول باال مشاهده مي

در سيستم   Spokeتوان براي هر  . البته ميگيرند داشته باشد مورد همانند سازي قرار مي 3مقدار برابر 

همانند سازي يك شرط مشخص نمود. مثال اطالعات مربوط به همه شهرها در پايگاه داده مركزي موجود 

شود،  است و همچنين اطالعات هر شهر توسط شرايط تعريف شده براي آن همانند سازي دو طرفه مي

كند و  ورد نظر انتقال پيدا ميم Spokeتغييرات ايجاد شد به پايگاه داده داده  Hubيعني اگر در پايگاه داده 

  شود. به پايگاه داده مركزي منتقل مي Spokeهمچنين تغييرات از پايگاه داده 
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