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روش مديريت درس
%10تكاليف درسي  •
%15ارائه در كالس+ مقاله •
جايزه% + 30امتحان ميان ترم•
جايزه% + 45امتحان پايان ترم•
روز حساب داراي نمرة اضافي•

davarpanahjazi.iut.ac.ir/faاساليدهاي درس روي سايت •

:(متن روی سايت)مرجع اصلي درس•
An Introduction to Database Systems Volume 2

C J Date

درياي بيكران اينترنت: سايرمراجع درس•
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فهرست مطالب
ترميمفصل اول•
يکپارچگیفصل دوم •
توازیفصل سوم •
امنيتفصل چهارم •
مدلهای دادهفصل پنجم •
مدل رابطه ای توسعه يافتهفصل ششم •
فصل هفتم پايگاه داده توزيع شده•
فصل هشتم ماشينهای پايگاه داده ای•

تاكيد درس روي مطالب تئوري موضوعات باال و
انجام قسمتهاي كاربردي به عنوان تکليف درسی 
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مقدمه, (recovery)ترميم : فصل اول
ها به طور خاصDBMSسيستمهاي كامپيوتري در كل و % 100عدم كاركرد :اصل كلی

failureياشکستازپيشگيريبراي(االمکانحتی)كنترلهاوتستهاگيريكاربهلزوم:حلراه

رناپذياجتنابشکستازپسترميمدرسيستمپشتيبانیبرايكدتوجهیقابلحجموجود
(روزمرهزندگیدرترميمازمثالهايی)بيشترهماينازIMS,درصددهRسيستم

بعد از اثبات يا حدس خرابی, به حالت مطمئنا درستی در قبل از شکستDBبرگرداندن : ترميم

...  , آتش, اپراتور, برق, ارتباطات, DBMS ,OS ,HW, اشکال در برنامه:داليل شکست

جاد امکان بازسازي  يدر داده ها براي اredundancyا يبه كار گيري افزونگی :ميمبناي ترم
:ريطی مراحل ساده شده ز, مترين دادهكمجدد پايگاه بدون از دست دادن 

رون سازمان  ياز كل پايگاه و حفظ در داخل و ب( روزانه)كپی برداري ادواري : 1
2 :logهمه اصالحات در قالب مقدار قبلی و فعلی
ن كپیيروي آخرlogات حاعمال اصال: گاهيخرابی كل پا( الف, برخورد با شکست: 3

logبرگرداندن اصالحات به نقطه امن بر مبناي : توقف غير عادي( ب
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(ادامه), (recovery)ترميم : فصل اول
لزوم انجام عمليات بسيار پيچيده و دقيق در مقايسه با مراحل باال:واقعيت ترميم

, تمركز مطالب روي جنبه هاي مفهومی و تئوري در كل و عدم تاكيد روي سيستم خاص
صرف نظر از مواردي چون بهينه سازي براي سادگی در شروع

متفاوتمحيطدورويپايگاهازنسخهدوايجاديعنیكردندوپلکس:عملیروشيک

(تقريبا؟)همزمانومشابهكامالطوربهمحيطدوهرروياصالحاتكليهانجام

محيطهابرخیدرسازيپياده!كارايیارتقاي,اطمينانقابليتبردنباال:مزايا

خت دو سيستم از ديد س( تقريبا؟)لزوم استقالل كامل , نياز به فضاي حافظه دوبرابر:معايب
نرم افزاري و حاالت ممکن شکست, . . .(, كانالها, ديسک)افزاري 

براي برگشت به عقب logكماكان نيار به , (معموال)واحد CPUكاركرد تحت يک 
مجزا در برخی سيستمها براي استخراج داده هاي آماري و بررسی كاركردlogنياز به 

اهفعال فرض بر ترميم پذيري كل پايگ, تقسيم داده ها به ترميم پذير و ناپذير: صرفه؟
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تراكنشها2-1, ترميم: فصل اول
يک واحد كاري قابل تعريف شامل اجراي مراحل زير:تراكنش

Commit: بعد در صورت خاتمه با موفقيت Begin transaction:اول

Rollback: خاتمه ناموفق , وگرنه

ولی معموال يک تراكنش در هر برنامه, (3ص 1-1ش )براي تراكنش و نه برنامه :خاتمه

اجراياجرادرحالتراكنشنبوددرصورتBTاجراي,تراكنشهانبودنتودرتو:مهمشرط
CMTياRBاجرادرحالتراكنشوجوددرصورت,

RBوCMTهرازپسوبرنامهشروعباBTبودنهمراه,معموالBTبودنضمنی

(logثبت )Undoو Redoوجود امکان , اجرا در قالب تراكنش: عمليات قابل ترميم

4و دستور ص 5ص 2-1ش , انتقال پول بين دو حساب:مثال عملی
,در عمل دو تراكنش, ز ديد كاربر يک عمل اتمیا

ط كارسزوم انجام كامل كل عمليات بدون شکست در ول
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(ادامه)تراكنشها 2-1, ترميم: فصل اول

اجراي كامل تراكنش يا عدم اجراي آن به طور كلی:سياست همه يا هيچ
حتی در صورت تکرار هم نتيجه معادل يک بار اجراي واقعی, اجرا فقط يک بار

و (عدم اجراي بيش از يکبار و عدم گمشدگی, عدم اجراي نصفه نيمه)لزوم قابل اعتماد بودن : نتيجه
. . .(مثال )چه در مورد عمليات و چه در مورد پيامها AoNرعايت سياست 

RMيکی هم مدير ترميم يا , DBMSوجود مديريتهاي مختلف در هر :تقسيم وظايف

2-1شبهمجدداشاره,پايگاهترميمبامرتبطمواردكليهانجام:ترميممدير

, 2-1نمونه هايی ار پيام در ش , اهميت شرايط و محل ارسال پيام به كاربر: پيامها
. .  , سرريز, تقسسيم به صفر)در حالت بروز اشکال RBارائه پيام در صورت اجراي كامل و 

queueامکان , (ATMمثال )لزوم اعالم پيامهاي خروجی بعد از خاتمه برنامه ريزي شده , .(

,كردن پيامها و حذف يا اعالم در خاتمه بر مبناي وضعيت تراكنش

!شودRBوقتی پيام منجر به عملی مثل تحويل پول باشد و تراكنش :اهميت موضوع
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پيامها, تراكنشها2-1, ترميم: فصل اول
, Data communication (DC) managerتوسط:مديريت پيامها

و حفظ در  DBMSلزوم استقالل پيامها در هر , داراي شرايط مشابه تراكنشها: ماهيت پيام
(MFSيک نگاشت وظيفه مثال )قالب ركورد منطقی بدون توجه به فرمت خروجی 

جاد دو صف ورودي و خروجی پيامها روي ديسکيا: روش عمل

Getتحويل به عمل , و ثبت در صف وروديlogنوشتن : پيام ورودي

م بعدييشده در صف براي تصمPutثبت پيام : پيام خروجی

,  مربوط به صف خروجیlogنوشتن : زي شدهيبرنامه رRBايCMTزمان
از صف( پردازش شده)حذف پيام ورودي مربوطه , ارسال واقعی پيام

,مرتبط از صف خروجیيحذف پيامها: رطبيعیيتوقف غ
logبرمبناي undoا يredoانجام

AoNبر مبناي سياست DCMانجام كليه عمليات باال توسط : توجه
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ساختار تراكنش, تراكنشها2-1, ترميم: فصل اول
,ارسال پيام خروجیDBانجام پردازش در گرفتن پيام ورودي :ساختار كلی تراكنش

وابستگی و تداخل جزئيات مراحل سه گانه

دو روش, برقراري ارتباط چندگانه در چند مرحله بين انسان و ماشين: ماهيت يک محاوره

مستقل هر يکRBيا CMTانجام چندين تراكنش ريز به ترتيب باال و : روش اول

تا ختم يخروج و نها-پردازش-ورودهانجام يک تراكنش مفصل شامل چندين مجموع: روش دوم
RBيا CMTبا 

اعمال اصالحات بين تراكنشهاي ريز و غلط شدن عمليات: مشکل روش اول

(  لقبيمخالف تصم)مفصل شها به كاربردر طول تراكنمايلزوم ارسال پ: مشکل روش دوم
!  در نهايتRBورت صنياز به اعالم لغو همه پيامها در,

!ت اين امر با برنامه كاربر و نه سيستميمسئول

فرض بر انجام روش اول و ارسال واقعی پيامها در آخر كار: ن درسيدر ا
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انواع شکست, تراكنشها2-1, ترميم: فصل اول
DBتوسط برنامه و پيشگيري از خرابی RBبراي 5ص 2-1توجه به ش :يک نمونه

عدم امکان پيش بينی شکستها در همه موارد توسط برنامه كاربر: حالت كلی

هانطبقه بندي شکستها بر مبناي منبع آ: انواع شکست

(1-2ش )حاالتی كه در برنامه كاربر كنترل و پيشگيري می شود : وابسته به تراكنش

م به صفريا تقسيكنترل نشده در تراكنش مثل سرريز : مخفی در تراكنش

,DBموثر روي تراكنشهاي جاري ولی نه : وابسته به سخت افزار سيستم
ستميو توقف سCPUمثل وجود مشکل در 

,ا بخشی از آن و تراكنشهاي مرتبطيDBموثر روي كل : ط ثبت دادهيوابسته به مح
و عدم امکان دسترسی به آنمثل خراب شدن ديسک

بررسی سه مورد بعدي در ادامه, مورد اول بررسی شد
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شکست تراكنش3-1, ترميم: فصل اول
رجوع , برنامه به داليلی مانند تقسيم به صفر( Abend)قطع ناخواسته و غيرطبيعی :شکست

به آدرس غلط و يا بروز سرريز در محاسبات

Error : روند Fault  Failure

on:مديريت unitخاص(on zerodivide),كلیبررسی(on error),

systemمعنیبهسيستمبهواگذاري actionياsystem failure

RBيک خطاي برنامه ريزي نشده و نه يک شرط منجر به : شکست

قابل چک كردن در چهار سطح :UDLجمالت 
findدر خود دستور not foundقرار دادن : سطح اول

(ديناميک)به صورت كلی on not foundبه كار بردن : سطح دوم
براي همه خطاهاon DBerrorبه كار بردن : سطح سوم

(ه نمی شوديتوص)ن يواگذاشتن عکس العمل به ماش: سطح چهارم

نرسيدن به پاپان قابل انتظار: شکست تراكنش
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(ادامه)شکست تراكنش 3-1, ترميم: فصل اول
RBيا CMTنرسيدن به پاپان قابل انتظار يعنی :شکست تراكنش

به نحوي كه , و لغو پيغامها( احتمالی/قطعی)برگرداندن عملهاي ناقص : RMعکس العمل 
انگار هيچ اتفاقی نيفتاده

سادگیبهمربوطهليستهايازحذف:پيغامهالغو

با  ( جديد؟)و جايگزينی مقادير فعلی BTتا نقطه logبررسی !  نياز به دقت: لغو عمليات
مقادير قبلی براي كليه تغييرات

و همچنين سه روال براي  DBMSاصالح و حذف در هر , وجود سه روال ايجاد:undoعمل 
undoمورد احضار توسط , آنهاRMبراي برگرداندن تغييرات

Online log: قرار دادنlogحجيم شدن آن در  , ميروي ديسک براي دسترسی مستق
DBMS از به ين, دسترسی زمانبر, (روز/مگ200)هاي عاديlog manager(3ر يمد)

لزوم حفظ ,archive logو تعدادي active logيک  ,logآرشيو كردن ادواري :راه حل
ACLز شدن يآنها درصورت سررRBاحتمال , activeسوابق تراكنشهاي جاري روي 
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(ادامه)شکست تراكنش 3-1, ترميم: فصل اول
لزوم برقراري رابطه زير, و نياز به تکرار آنRBامکان شکست خود عمل :undoمنطق 

x undo(undo( …(undo(x))…) = undo(x)∀

.يا تکرارپذيري داشته باشدidempotentخاصيت undoالزم است عمل 
يک واحد قابل ترميم= يک واحد كار = يک تراكنش واحد : تراكنشهاي طوالنی

...وlogشدنسرريزاحتمال,شکستموارددرredoوundoزيادحجمبهنياز:مشکل

بعد از هر يکCMTتقسيم تراكنشهاي طوالنی به تعدادي تراكنش كوتاه و : راه حل

پردازش اسامی شروع شده با يک حرف در هر نوبت, 3-1برنامه محاسبه حقوق ش :مثال
شروع با حرف بعدي در  , restartبعد از خاتمه هر حرف و نوشتن يک ركورد CMTانجام 

تراكنش كوتاه به جاي يک تراكنش طوالنی26, صورت شکست

مقادير قبلی تراكنشهاي  , RBحذف مواردي چون سوابق : Logو يمتراكم كردن آرش
CMT شده برايredo , ب  يايجاد ترت, ک ركورديحفظ آخرين مقدار از اصالحات مکرر

logبراي تسريع ارجاعات بعدي به DBمشابه با 
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شکست سيستم4-1, ترميم: فصل اول
restartبه معنی توقف ناخواسته سيستم و لزوم :شکست سيستم

, كامل نشدن تراكنشهاي جاري, از دست دادن محتويات حافظه و بافرها
DBسالمت خود ,  لزوم برگرداندن آنها

يا  CMTهاي بدون BTبراي logجستجو در , چگونگی تشخيص تراكنشهاي ناتمام: RMمشکل 
RBعملی كند و زمانبر

به ترتيب زير( logركورد mدقيقه يا نوشتن nهر )ادواري chkpntايجاد : يک راه حل
logداخل حافظه به فايل logالزام به نوشتن بافرهاي : 1مرحله 

logروي فايل chkpntنوشتن يک ركورد : 2مرحله 

روي ديسکDBداخل حافظه به DBالزام به نوشتن بافرهاي : 3مرحله 
restartداخل فايل chkpntنوشتن آدرس ركورد : 4مرحله 

(بافرينگ و بلوكينگ براي باال بردن كارايی)force writingتوضيح در مورد 
براي نهايی سازي عمليات قبل  3مرحله , write-aheadlogبراي سازگاري با پروتکل 2و 1مراحل 

آنهاredoو پيشگيري از chkpntاز 
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(ادامه)شکست سيستم 4-1, ترميم: فصل اول
همچنين آدرس آخرين chkpntحاوي ليست تراكنشهاي فعال در زمان :chkpntركورد 

logركورد مرتبط با هر كدام در 

,restartاز فايل chkpntبرداشتن آدرس آخرين ركورد : restartدر RMوظايف 
و redoبراي تشخيص موارد logحركت به سمت آخر , logبازيابی ركورد مزبور از فايل 

undo براي تبديل وضعيتDBبه حالت درست  ,
شرح الگوريتم در ادامه

4-1ش , chkpntوجود پنج گروه تراكنش در زمان شکست بعد از يک : حاالت تراكنش

(   همه بدون دخالت كاربر)عدم نياز به ترميم , chkptكامل شده قبل از T1تراكنش :1گروه 
redoلزوم , تکميل بعد از آن و قبل از شکستchkpntشروع قبل از T2تراكنش :2گروه 

undoلزوم , ولی عدم تکميل قبل از شکستchkpntشروع قبل از T3تراكنش :3گروه 

redoلزوم , تکميل قبل از شکستchkpntشروع بعد از T4تراكنش :4گروه 

undoلزوم , ولی عدم تکميل قبل از شکستchkpntشروع بعد از T5تراكنش :5گروه 
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(ادامه)شکست سيستم 4-1, ترميم: فصل اول
به طور اتوماتيکRMلزوم انجام موارد زير توسط :recoveryالگوريتم 

chkptحاوي كليه تراكنشهاي ثبت شده در ركورد undoايجاد ليست -1

redoايجاد ليست خالی -2

logو حركت به طرف آخر logبازيابی شده در chkpntشروع از آخرين نقطه -3

undoبه ليست BTثبت تراكنشهاي داراي -4

redoبه ليست undoاز ليست CMTانتقال تراكنشهاي داراي -5

logبعد از رسيدن به خاتمه undoو redoمشخص شدن موارد -6

undoتراكنشهاي داخل ليست undoبه عقب براي logحركت از آخر -7

redoتراكنشهاي داخل ليست redoبراي logحركت به طرف آخر -8

,  عدم قبول هر گونه اصالح در طول مراحل باال:توضيح
, chkpntبراي موارد بعد از redoعمل T2در نوع 
chkpntبراي موارد قبل از undoعمل T3در نوع 
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(ادامه)شکست سيستم 4-1, ترميم: فصل اول
,  آنهاundoو سه روال براي  DBMSاصالح و حذف در هر , وجود سه روال ايجاد:redoعمل 

RMآنها همه مورد احضار توسط redoهمچنين نياز به سه روال براي 

لزوم برقراري رابطه زير, و نياز به تکرار آنredoامکان شکست خود عمل :redoمنطق 
x redo(redo( …(redo(x))…) = redo(x)∀

.يا تکرارپذيري داشته باشدidempotentخاصيت undoنيز مشابه redoالزم است عمل 

,  DBو روي logمشکل استقالل دو عمل نوشتن روي : log write-aheadپروتکل 
!  امکان بروز شکست بين اين دو نوشتن

:براي ايمنی با رعايت دو شرط زيرDBقبل از logلزوم نوشتن 
ط فيزيکی توسط تراكنش مگر بعد از ثبت حداقل بخش مربوDBعدم ثبت ركورد روي -1

فيزيکیlogروي undoبه 
و undoتوسط تراكنش مگر بعد از ثبت هر دو بخش مربوط به CMTعدم انجام -2

redo كليه ركوردهايlog آن تراكنش رويlogفيزيکی

(  مشکل؟! )اصال انجام نشدهDBكه روي logموجود در redoو يا undoامکان انجام :نتيجه
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(ادامه)شکست سيستم 4-1, ترميم: فصل اول
شامل انواع زيرsystem start-upعمل :شروع مجدد سيستم

1-emergency restart : شروع مجدد بعد از شکست شامل ترميم با استفاده ازlog , احتمال
از آرشيوDBنياز به آوردن كل 

2-warm start : شروع مجدد بعد از متوقف كردن طبيعی(shut down )  شامل تکميل
آخرين  , logعدم نياز به ترميم در اين نوع شروع بر مبناي , DBو logتراكنشهاي جاري و بستن 

فاقد تراكنش جاريchkpntركورد logركورد 
3-cold start :شروع سيستم براي اولين بار يا پس از يک خرابی كلی  ,

رايده آل فقط يکبا!  از آرشيو و تکرار اصالحات از آن زمان به صورت دستیDBامکان نياز به آوردن 

براي رجوع به آخرين دو restartدر نوشتن دونسخه فايل 2و 1رعايت احتياط براي موارد : نکته
chkpnt

, تراكنشredoوجود تاثيرمشابه در , تراكنش روي پيامهاundoمشابه تاثير :پيغامها
,  آنهاredoبراي T5و T3كردن پيام ورودي تراكنشهاي logنياز به 

ارسال پيامهاي اوليه نهايتا, آنهاredoدر T4و T2عدم تکرار پيامهاي خروجی 
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ماصالح الگوريتم ترمي, شکست سيستم4-1, ترميم: فصل اول
فرض بر نوشته شدن , به صورت كوركورانهundoو redoانجام :مشکل الگوريتم قبلی
كالT4و T2فيزيکی و نوشته نشدن نوع DBروي T5و T3كليه اصالحات از نوع 

شدن كل گروه دوم بر مبناي فرض غلطredoشدن كل گروه اول و undo: نتيجه
طبق منطق مشخص در زمان الزم( DBالزام به نوشتن بافرهاي )3انجام مرحله :راه حل

غير الزم به شرح زيرundoو redoايجاد منطق براي پيشگيري از 
logبه ركوردهاي ( LSN)تخصيص شماره رديف -1

فيزيکی در آنDBمربوط به هر بلوک مورد ثبت روي logركورد LSNنوشتن -2
ثبت شده در DBمربوط به يک اصالح در logدر Rبراي ركورد rبا فرض شماره رديف -3

:براي اين بلوک داريمpو فرض شماره رديف Pبلوک 
فيزيکی ثبت شده است وDBقطعا روي Rآنگاه اصالح p >= rاگر 
فيزيکی ثبت نشده استDBقطعا روي Rآنگاه اصالح p < rاگر 

2مرحله chkpntبه ركورد mو افزودن شماره 3حذف مرحله ,19ص : الگوريتم جديد
m شماره رديف اولين ركورد در بافر كه هنوز رويDB يا  ( كوچکترين)نوشته نشده

الگوريتم, جاريT1امکان وجود نوع , نمودredoدورترين نقطه اي كه بايد از آنجا  



پایگاه داده پيشرفته            محمد داورپناه جزي 20

شکست محيط ثبت داده ها5-1, ترميم: فصل اول
DBحاوي ( ديسک)معيوب شدن بخشی از حافظه فرعی :مفهوم

مشکالت ایجاد , جاري و آرشيوlogتکرار اصالحات از روي , (تنها راه)DBآوردن آخرين كپی :راه حل
,  زمان مشخص و عدم وجود تراکنش جاري, DBکپی یا دامپ 

ایجاد دامپ افزایشی در بعضی سيستمها
مراحل به شرح زير: ترتيب عمليات

وقوع شکست در محيط ثبت داده ها-1
(توقف غير عادي)شکست كليه تراكنشهاي جاري -2
مطلع كردن اپراتور براي جايگزين كردن يک محيط جديد-3
bkupاز روي آخرين DBبازسازي -4

هاي آرشيوlogجاري و logبر مبناي ( redo)تکرار اصالحات -5
بري پيشگيري از خطاlogلزوم وجود شماره ترتيب در فايلهاي 

و لزوم ايجاد دو نسخه  از آن در طول عملياتlogامکان معيوب شدن -6
logدر صورت از دست دادن كامل cold startلزوم -7
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دو فازي6CMT-1, ترميم: فصل اول
CMTقبل از انجام logخالی كردن بافرهاي :حالت عادي

و پيغامها و DBوجود بيش از يک منبع مثال :مسئله
(AoNسياست )لزوم عملکرد مستقل هر منبع 

دو فازي به شرح زيرCMTمراحل : ترتيب عمليات
(DBMSعضو جديد )از طرف يک عضو به هماهنگ كننده CMTاعالم -1
به همه منابع از طرف هماهنگ كنندهCMTاعالم لزوم آمادگی براي -2
كردن آنهاandاخذ پاسخها از همه منابع و -3
بودن نتيجه OKبه همه آنها در صورت CMTاعالم -4
به همه در غير اين صورتRBاعالم -5
در هر منبع با خود منبعlogمسئوليت پيگيري امور -6

23ص 6-1و 5-1شکلهاي : پياده سازي

ارائه خالصه در كالس, و دو محيط ديگر7-1مطالعه محيطهاي بخش : تکليف فصل اول
تحويل گزارش كامل


