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Introduction

Este documento descreve como fazer login no banco de dados PostgreSQL no CloudCenter e
usar comandos básicos no banco de dados (DB).

Como você confirma que o banco de dados está em execução e
pode se conectar a ele?

Siga estas entradas e saídas da linha de comando para confirmar se você pode se conectar ao
banco de dados e se ele está em execução.

# ps -ef | grep postgres

# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data

# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data

# postgres 1010 802 0 Jan09 ? 00:00:00 postgres: logger process

# postgres 1071 802 0 Jan09 ? 00:00:04 postgres: checkpointer process

# postgres 1072 802 0 Jan09 ? 00:00:14 postgres: writer process

# postgres 1073 802 0 Jan09 ? 00:00:13 postgres: wal writer process

# postgres 1074 802 0 Jan09 ? 00:00:16 postgres: autovacuum launcher process

# postgres 1075 802 0 Jan09 ? 00:00:40 postgres: stats collector process

# postgres 5082 802 0 08:57 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43594) idle

# postgres 5121 802 0 09:09 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43602) idle

# postgres 5125 802 0 09:11 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43604) idle

Como você faz login no banco de dados no CloudCenter
Manager (CCM)?

Para fazer login no banco de dados no Cloud Center Manager, execute este comando: psql -U
cliqr -d cliqrdb.

O CCM solicita uma senha que seja cliente.

Isso conecta você ao DB cliqrdb como cliente do usuário.



Como você consulta o banco de dados quando estiver
conectado?

Para consultar o banco de dados, você pode executar um comando select como select * from
cloud_types;

cloud_types é uma tabela no cliqrdb.

Como você sai do banco de dados?

Para sair do banco de dados, digite \q

Quais são alguns outros comandos básicos de DB?

Esta é uma lista de comandos básicos a serem executados no DB para obter várias informações:

Liste todos os comandos de manipulação de banco de dados, como ALTER ou CREATE \h●

Listar todos os comandos do prompt de comando \?●

Liste todas as tabelas de banco de dados do usuário \dt●

Mostrar as definições de BD \d NOME●

Mostrar todos os BDs \l (minúscula L)●

Mostrar todos os usuários do BD \du;●

Mostrar todo o índice do usuário \di;●

Por que ele não está fazendo nada quando você coloca um
comando?

Todos os comandos devem terminar em um ponto e vírgula ';', se você não colocar um nele, você
acha que deseja apenas uma nova linha no meio do comando.
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