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Abstract 

The aim of this research is to monitor, check, and do the necessary 
refinements for the performance of clients working with Database server in the 
real time environment. If there are a number of clients in the network need to 
access Database server designed for distributed real time system in particular 
sequence, this will cause many bottlenecks in the system, making the work of the 
system unstable, especially in critical systems such as that of power and water 
distribution. A designed performance counters and objects were added to each 
client to know who makes the bottlenecks, also they will be used while developing 
and debugging the clients when they access the Database server on the network in 
order to tune the performance of the system. After completing the designed system 
and installing it at the target, the counters can help system administrators to adjust 
configurable settings for that system. Using this new performance counters in the 
execution time will help to see the effect of clients on each other, on network, and 
on performance of the Database server. The results show that, the designed 
performance counters can detect the bottlenecks which are caused by week points 
in Client’s program code, so they will help the programmers to amendment and 
redistribute the client’s program code on the network with minimum errors when 
accessing DB server.Windows NT/XP/2000 provides a mechanism for developers 
to add performance objects and counters for their applications and other software 
components. These objects and counters can provide performance data to 
Windows NT/XP/2000 Performance Monitor. 

الحقیقي الوقت أنظمة بیانات قاعدة خادم لزبائن األداء عدادات تنفیذو تصمیم  
 الخالصة

وفحص وعمل التحسينات الضرورية ألداء الزبائن العاملين على مراقبة  الهدف من هذا البحث هو         
 بحاجـة  شـبكة  ال داخـل  عدد من الزبـائن  هناككان  إذا .خادم قاعدة بيانات في محيط الزمن الحقيقي

 فأن ذلك سوف  تسلسل معينصمم ألنظمة الزمن الحقيقي الموزعة وب خادم لقاعدة بيانات إلى لوصولل
الحرجة مثل  األنظمةغير مستقر خاصة في  يهالعمل عل مما يجعل في النظام  االختناقاتمن  اعدد يسبب
أي  زبـون هـو    األداء لمعرفة )objects(ات وأهدافعداد قمنا بتصميم. الماء و لطاقةا توزيع أنظمة

للزبـائن أثنـاء    األخطاء حتطوير وتصحيعملية  وأيضا لالستفادة منها أثناء,  المسئول عن االختناقات
وبعد االنتهاء من تصميم النظـام  . النظام أداءتنظيم خادم  الشبكة من اجل  وصولهم إلى قاعدة بيانات

على تعـديل  النظام  اءتساعد مدر افة سوفضالعدادات الم، )المنظومة(على حاسبات الهدف نصيبه  وت
إن استخدام عدادات األداء الجديدة أثناء وقت التنفيذ سيساعد على .النظام  الزبائن على حاسبات تنسيق
النتـائج   .قاعـدة البيانـات   خـادم أداء الشبكة وعلـى   علىوبعض تأثير الزبائن بعضها على رؤية 

شـفرة برنـامج    لحاصلة بسبب النقاط الضعيفة فيأثبتت انه سيكون باإلمكان الكشف عن االختناقات ا
الزبـــــون فتســـــاعد المبــــــرمج علـــــى أعـــــادة تحســــــين     

  .توتوزيع شفرة برنامج الزبون على الشبكة وبالحد األدنى من األخطاء عند وصوله لخادم قاعدة البيانا
 وأھ   داف ع   دادات  إلض   افة األنظم   ة مط   وري ل وف   رت میكانیكی   ة  ) NT/XP/2000(التش   غیل  أنظم   ة

 .األداء راقبزود بیانات األداء لمتقوم بت األداء  وأھدافعدادات . و لمكونات البرامج ھملتطبیقاتاألداء
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