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مسئله تداخل1-3, همزمانی: سومفصل 
اجراي موازي : اين فصل, اجراي درست يک تراكنش به تنهايی:بحث فصل قبل•

درست جديدDBيک درست DBاجراي يک تراكنش درست روي يک :نتيجه•

اجراي تراكنش به صورت تنها و مستقل: شرط حصول نتيجه فوق•

اجراي درست هر تراكنش به تنهايی ولی عدم اجراي درست در  : DBاستفاده اشتراكی از •
به يک وضعيت نادرست در صورت اجراي همزمان  DBبردن , صورت اجراي همزمان

. . .مثال براي رزرو بليط يا , 84ص 1-3ش , lost updateموضوع :مثال مناسب•

نياز به مکانيزم كنترل همزمانی و پيشگيري از موارد اينچنينی: خالصه•
1-3سه روش به شرح زير با توجه به مثال ش 

قبال خوانده و ممکن است تغيير دهدAچون , t2در Bممانعت از خواندن توسط •
هم خوانده و ممکن است تغيير دهدBچون , t3در Aممانعت از اصالح توسط •
خوانده و تغيير هم دادهAچون , t4در Bممانعت از اصالح توسط •

timestampingو حالت سوم lockingدو حالت اول :خالصه•
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قفلهاي انحصاري2-3, همزمانی: سومفصل 
تکنيکی براي تنظيم و كنترل دسترسيها به يک شی مشترک: منطق قفل•

فرض اين فصل ركورد به عنوان واحد قابل قفل, يک واحد قابل قفل: شی مشترک•

lock managerمدير قفل يا :مسئول عمليات قفل گذاري و رفع قفل•

براي اعمال قفل روي واحد, LMدرخواست يک تراكنش به ( 1: روند عمليات•
تراكنشو ( واحد)حفظ قفل در قالب يک كنترل بالک حاوي شناسه هاي ركورد ( 2
(بحث بعد)تراكنش از عدم انجام دسترسی همزمان به ركورد ( تقريبی)اطمينان ( 3
انجام عمليات مورد نظر توسط تراكنش( 4
براي رفع قفل از ركورد, LMدرخواست تراكنش به ( 5

ماهيت  , در طول قفلTدادن گارانتيهاي خاص به , Tبراي تراكنش Rبا وجود قفل روي : خالصه•
گارانتيها بسته به نوع قفل  

عدم  , Tتوسط Rروي Xبعد از اعمال قفل , (Xlock)قفل انحصاري :معمول ترين قفل•
مگر پس از رفع قفل مزبور’Tامکان اعمال قفل ديگر توسط 
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(ادامه)قفلهاي انحصاري 2-3, همزمانی: سومفصل 
84ص 1-3ش lost updateمورد نظر به منظور رفع مسئله : PXپروتکل •

ارائه در صورت امکان و , براي به روز رسانی آنRكردن xfindلزوم شروع با : روند عمل•
Rوگرنه منتظر شدن تراكنش براي , اعمال قفل

براي, در آينده, براي سرويس تراكنشهاي معطل به دليل فوقDBMSلزوم گارانتی :نکته•
(livelockشرط )پيشگيري از انتظار تا ابد 

findامکان اعمال مراحل فوق به طور ضمنی در دستور : قفل ضمنی•

2حالت صحالت اول از سه , 87ص 2-3و حصول ش 1-3روي ش PXاعمال : مثال•

2-3ش , xreleaseاعالم آن با دستور : آزادسازي

مثال حذف به جاي اصالح در ش  , قبل از حذف مشابه به روز رسانیXfindلزوم انجام :حذف ركورد•
84ص 3-1

نياز به قفل مشابه روي ركورد درحال ساخت مشابه دو حالت ديگر  : ايجاد ركورد•
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ترتيب پذيري3-3, همزمانی: سومفصل 
در صورت اجرا DBفرض بر درستی همه تراكنشهاي منفرد و حفظ يکپارچگی a): فرضيات•

به تنهايی
(b درستی عمليات و حفظ يکپارچگیDB  در اثر هر ترتيب اجراي مجموعه تراكنش به

هر يک به طور منفردT = {T1, T2, . . ., Tn}صورت 
(cاصل درستی و يکپارچگی , امکان حصول نتايج متفاوت در اثر دو ترتيب متفاوتDB

d  ) (ترتيب پذير)2-3اجراي درست در ش , (ترتيب ناپذير)1-3اجراي غلط در ش
(eاخل يک ترتيب متد, احتساب ترتيب پذيري به عنوان مالک رسمی درستی تراكنشها

ترتيب پذير باشداگررتراكنشها درست است 

نتيجه اگرررا ترتيب پذير گويند ( interleaved)مجموعه تراكنشهاي متداخل : تعريف•
.اجراي آن دقيقا مشابه نتيجه يک اجراي رديفی آن باشد

ترتيب پذير به معنی به ترتيب اجرا شدن نيست   

سيستم هميشه درستتنها ترتيب ممکن در يک سيستم يک حالت ترتيب پذير:نکته•
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(ادامه)ترتيب پذيري 3-3, همزمانی: سومفصل 
,  باشد{T1, T2, . . ., Tn}يک اجراي متداخل از يک مجموعه تراكنش E: مفهوم كلی•

E ترتيب پذير است اگر نتيجه آن  معادل نتيجه يک اجراي ترتيبیSاز اين تراكنشها باشد.
S يک ترتيب ازEاست و لزوما يگانه نيست.

هم بايد نتيجه مثل Eدر , باشدTjقبل از Tiكه Sدر Tjو Tiبراي هر : مفهوم جزئی•
. اين باشد

نتايج A)است Bقبل از Aيا , در يک مجموعه تراكنش ترتيب پذيرBو  Aيعنی براي هر 
Bاگر , يا برعکس( را می بيندA ركوردهايR1 تاRnرا اصالح می كند ,B يا همه را قبل

يا برعکس Bقبل از Aاگر وضعيت , ولی نه مخلوطی از آنهااز اصالح می بيند يا بعد از اصالح 
.اجرا ترتيب پذير نيست و غلط است, بر قرار نباشد

S2جا به جا كردن آنها ايجاد ترتيب جديد , S1بدون ارتباط و با ترتيب Bو A: حالت خاص•

ترتيب پذير به معنی به ترتيب اجرا شدن نيست   : يادآوري•
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(ادامه)ترتيب پذيري 3-3, همزمانی: سومفصل 

(كروشه ها)با سه تراكنش متداخل با زمان اجراي مشخص , 89ص 3-3ش :مثال•
A  قبل ازBبه طور منطقی ,B قبل ازCبه طور منطقی  ,C قبل ازA به طور فيزيکی
A ركوردR2 را قبل از اصالحB می بيند پسA قبل ازBاست
B ركوردR1 را قبل از اصالحC می بيند پسB قبل ازCاست

!استAقبل از Cاجراي 
ABC: اجرا ترتيب پذير است به صورت

قفل ( 2PLتضاد با )كار كند Cبرداشته شود تا t2بايد قبل از R1روي Bقفل: فرضيات•
A رويR2 , خود به خود درt5برداشته می شود جون تمام شده

R1 وR2اصالح , بايد مستقل از هم باشندR2 درt6 نبايد وابسته به مقدارR1 درt1  باشد
تضاد با فرض باال, مشکل پيدا می كندCمی ماند و R1روي Bوگرنه قفل 



پایگاه داده پيشرفته            محمد داورپناه جزي 8

بن بست 4-3, همزمانی: سومفصل 

امکان بروز بن بست هنوز, pxبا پروتکل lost updateبا وجود حل مشکل :موضوع•

t4در زمان Bو Aوقوع بن بست بين , 91ص 4-3ش :مثال•

را قفل كند وقتی Xبخواهد Ti, ايجاد يک ترتيب كلی روي اشياي قفل شونده: پيشنهاد•
Yرا دارد ,Y بعد ازXاست ,Xقفل نمی شود كه بن بست نشود.

باشدYممکن است وابسته به اجراي Xامکان ندارد چون شناسايی : در پايگاه داده•

:  با ساير محيطهاDBتفاوتهاي •
اشياي قابل قفل و تغيير پذيري باالحجم بسيار زياد

امکان تشخيص دو رجوع , و در زمان اجرا( نه آدرس)از طريق محتوا ( اشيا)رجوع به ركوردها
به يک ركورد در آن زمان

محدوده محدوده مورد قفل تراكنشهاديناميک بودن

لزوم آمادگی سيستم براي پذيرش و حل مسئله بن بست  : نتيجه
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(  ادامه)بن بست 4-3, همزمانی: سومفصل 

ن دو امکان ايجاد سيکل بي,  تراكنشها نود و انتظارها لبه, ساخت گراف انتظار:روش كار•
. . .مثال , نتيجه بروز بن بست, يا چند نود

نتيجه خوب ولی هزينه باال, بعد از هر انتظار براي كسب قفل:پيشگيري•
امکان از دست دادن موارد و وقوع بن بست, قابل تنظيم, هزينه پايين, آزمون دوره اي

timeout ,كم هزينه, مشابه قبلی, قطع تراكنش درصورت عدم فعاليت در مدت خاص

,  مثال با شروع ديرتر, نه لزوما منجر به بن بست, شودRBنياز به يک قربانی كه : رفع•
. . ., با تعداد اصالح كمتر, داراي كمترين منابع قفل شده

در سطح سيستم بودن  , كردن همه اصالحات و رفع قفلهاRBلزوم : مالحظات اجرايی•
به منابع براي رفع قفل و تعامل با سيستم عاملDLلزوم دسترسی مدير , موضوع

مثل )ر پيغام سيستم و امکان اجراي مجدد توسط كارب(: مقصر نبوده)تکليف قربانی •
system R) , امکان اجراي مجدد تراكنش به طور اتوماتيک( مثلIMS )
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lost updateبررسی مجدد 5-3, همزمانی: سومفصل 

كردن تراكنشها   RBوجود عواقب مرتبط با همزمانی در صورت :موضوع•

Aولی لغو Aتوسط  Rاز نتيجه اصالح  Bاستفاده , 93ص 5-3ش :نمونه اول•

(ترتيب ناپذير),داده كثيف, نشدهCMTتغييرات , نشدهCMTوابستگی به اصالحات 

راه  ! وخيم تر, می شودRBكه Aروي اصالح Bاصالح مجدد , 94ص 6-3ش : نمونه دوم
,  t3در XRLSاجازه ندادن , نشدهCMTممنوع كردن به هنگام سازي نتيجه عمل : حل

t6تا بعد از Bانتظار , PXاصالح پروتکل , ETامکان اين كار فقط بعد از 

,  براي به روز رسانی آنRكردن xfindلزوم شروع با : PXCپروتکل •
Rوگرنه منتظر شدن تراكنش براي , ارائه در صورت امکان و اعمال قفل

LUكافی براي پيشگيري از , RBيا CMTتا زمان خاتمه تراكنش با Xlockحفظ 

RBو CMTرفع تمام قفلها ضمن , XRLSعدم نياز به : نتيجه•

%  100عدم نياز به دقت , قابل تحمل بودن نمونه اول در بعضی شرايط براي گزارش آماري•
(MSW) ,غيرقابل قبولنمونه دوم اكيدا , عدم دقت, عدم انتظار براي قفل
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قفلهاي اشتراكی6-3, همزمانی: سومفصل 
لزوم حفظ قفل حتی در صورت عدم اعمال اصالح توسط تراكنشها   :موضوع•

Aنتيجه غلط در , و نه اصالح1از ركورد Aفقط استفاده , 97ص 7-3ش :نمونه اول•

Slock, مجوز فقط خواندن براي ديگران, Aتوسط 1لزوم اعمال قفل روي ركورد 

امکان اعمال همين قفل توسط , Rروي ركورد  Tتوسط تراكنش Sقفل : روند قفل
Sمگر بعد از رفع همه قفلهاي , Xديگران ولی نه قفل 

رفتن به انتظار در صورت عدم امکان, Xfindمتناظر با Sfindوجود دستور 
Xreleaseبرخالف عدم وجود Sreleaseallو Sreleaseدستورهاي 

ولی حاوي بن بست, 97ص 8-3اصالح نمونه اول در ش : نمونه دوم•
حذف يکی از تراكنشها براي ايجاد امکان خاتمه ديگري

PSبا پروتکل Xكمتر كردن قفل , حاوي تركيبات مجاز قفل و بدون قفل98ص 9-3ش 

Updxو Xبه Sتبديل قفل , تراكنش در شروع به هنگام سازيPS :Sfindپروتکل •

(تا خاتمه كارXحفظ قفل )بهتر عمل می كند PXCهم به جاي PSCپروتکل •
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(ادامه)قفلهاي اشتراكی 6-3, همزمانی: سومفصل 
84ص bحالت , Sبا قفل 1-3تبديل يافته ش 99ص 10-3ش :امکان بروز بن بست•

حالت جديد , ارتباط قفلها در حالت دو تراكنش مستقل و مجزا9-3ش :ارتقاي قفل•
updxسپس sfindمثل , ارتقاي قفل يک تراكنش روي يک شی خاص

براي اين مواردXو Sلزوم تعريف قفلهايی غير از 

<lock object ID, transaction ID>تعريف ساده قفل : مولفه هاي قفل

:به اضافه سه مولفه زير
تعداد دفعاتی كه تراكنش فعلی اين نوع قفل را درخواست كرده( 1
مثل )تعداد دفعاتی كه سيستم از طرف تراكنش اين نوع قفل را درخواست كرده ( 2

(توسط سيستمfindبه جاي sfindاحتساب 
قوي ترين نوع قفلی كه قفل فعلی تحت آن اخذ شده است( 3

زايش  با شرط اف, يک شی تحت قفل است اگر يکی از شمارنده هاي باال غير صفر باشد: نتيجه
RBيا CMTشمارنده با اخذ قفل و كاهش آن با 
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قفلهاي به روز رسانی7-3, همزمانی: سومفصل 
امکان همزمانی بيشتر ولی احتمال بروز بن بستPSدر :پروتکلهاي قبلی•

امکان همزمانی محدودتر و احتمال بن بست كمترPXدر 

(10-3ش )مهمترين منبع بن بست درخواستهاي ارتقاي قفل است :نتيجه•

براي وقتی كه تراكنش بخواهد  امکان انجام به هنگام سازي را  Uتعريف قفل :راه حل•
نياز به پروتکل جديد, 101ص 11-3ماتريس سازگاري در ش , اعالم كند

كند Ufind Rرا دارد نخست بايد Rبراي تراكنشی كه قصد به هنگام سازي : PUپروتکل •
Xكند تا قفل تقويت شود به UPDX Rبعد براي بروز رسانی بايد , بگيردUتا قفل 

(تا خاتمه كارXحفظ قفل )PUCبه PXCبه اضافه تبديل روتکل 

امکان همزمانی  , 10-3در شکل Ufindها به Xfindپيشگيري از بن بست با تبديل : نتيجه
Uگارانتی امکان به هنگام سازي با وجود قفل , بيشتر

PSCيا PXCداراي DBTGو PUCداراي PSC ,IMSداراي system R:كاربرد•

در هر سيستم  ( PXCو PSC ,PUC)كاربرد يک پروتکل 
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قفل كردن دو فازي8-3, همزمانی: سومفصل 
لزوم حفظ قفل به هنگام سازي تا پايان كار تراكنش:آنچه گذشت•

امکان آزادسازي ساير قفلها قبل از خاتمه كار در صورت لزوم 
خطر بروز نتايج غلط درصورت آزادسازي يک قفل و اخذ قفل ديگر به دليل امکان  

وجود تراكنش همزمان و بروز ترتيب ناپذيري

اگر همه تراكنشهاي يک مجموعه از دو قاعده زير پيروي كنند(!:دوفازي)قضيه •
روي آن اعمال كند ( از هر نوع)نخست قفلی , قبل از شروع به كار روي هر شی( الف
قفل ديگري درخواست نکند, بعد از رها سازي يک قفل(   ب

در اين صورت همه اجراهاي متداخل مجموعه تراكنش مزبور ترتيب پذير خواهد بود  

احتمال بروز نتايج ناخواسته, امکان ترفيع همزمانی, لزوم سازش:وگرنه•

فاز ترفيع , دو فازي گفته می شود( 2PLپروتکل )هر تراكنش تابع قواعد فوق : تعريف•
(growing )براي اخذ قفلها و فاز تقليل(shrinking )براي تقليل و رها سازي قفلها

آنگاه همه اجراهاي آنها ترتيب پذيرند  , اگر همه تراكنشها دو فازي باشند:نتيجه•



پایگاه داده پيشرفته            محمد داورپناه جزي 15

(ادامه)قفل كردن دو فازي 8-3, همزمانی: سومفصل 

دوفازي باشند تا اجراهاي متداخل ترتيب پذير باشندبايدتراكنشها :برداشت غلط•
توجه به مثال زير! شرط كافی است ولی براي گارانتی ترتيب پذيري الزم نيست

BAو ABتفاوت در اجراي , 104ص 12-3و ش 103ص :مثال•

2PLپس ترتيب پذير اگرچه غير ABمعادل 12-3اجراي ش 

عدم امکان اجرا اگرچه ترتيب پذير, و شکستt7در Xfindعدم امکان , 2PLاعمال 

عدم تاثير تراكنشهاي همزمان  , Fشرايط امن براي آزادسازي قفل روي :در صورت قبول•
امکان تعريف در طراحی ولی عدم امکان كنترل در زمان اجرا , روي آن Aبا 

CAو ACتفاوت در اجراي , 105ص 13-3و ش 104ص : مثال •

2PLپس ترتيب ناپذير و نادرست به دليل غير , معادل هيچکدام13-3اجراي ش 

و جلوگيري از اجراي غلطt7در Xfindعدم امکان , 2PLاعمال 

سپردن خود به قضا و قدر در شرايط اين گونه :نتيجه•
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(ادامه)قفل كردن دو فازي 8-3, همزمانی: سومفصل 

نياز به اعمال قفل روي عدم وجود يک شی در بعضی موارد  :مشکل بيان قضيه•

BAو ABتشابه نتايج در اجراي , 107ص 14-3و ش 106ص :مثال•

پس ترتيب ناپذير و نادرست  , معادل هيچکدام13-3اجراي ش 
وجود نداردFفکر می كند Aمادامی كه Bدر Fلزوم جلوگيري از ايجاد 

Fيا شبح براي phantomاصطالح 

و جلوگيري از ايجاد  t1در Fروي عدم وجود Aلزوم امکان اعمال قفل توسط تراكنش :نياز•
F درt3 توسط تراكنشB

افزودن نشانگر براي اعالم وجود منطقی  , فرض بر وجود فيزيکی همه فيلدها: راهکار •
براي t1در Fاعمال قفل , 14-3در ش sfindبه findتبديل , شوندinsertفيلدها وقتی 

t3در Bو انتظار تراكنش Aتراكنش 

ولی ترتيب پذير  89ص 3-3در ش 2PLعدم رعايت :مثال ديگر
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جلوگيري از بن بست9-3, همزمانی: سومفصل 

سيستمهاي موجود عموما ايجاد كننده بن بست تا پيش گيرنده آن :واقعيت•

تحمل بن بست كم هزينه تر از پيشگيري از آن:در سيستم متمركز•

لزوم پيشگيري از بن بست به دليل اهميت موضوع:در سيستم توزيع شده•

,يا برنامه ريزي تراكنشهاTransaction Scheduling: روشها •
Request Rejectionيا رد ردخواست
Transaction Retryيا تکرار تراكنش

Timestampingيا برچسب زمانی

ن بست  برنامه ريزي اجراي تراكنشها به ترتيبی كه از بروز    ب:برنامه ريزي تراكنشها( 1•
نياز به اطالع از نحوه اجراي تراكنشها قبل از اجراي آنها, جلوگيري شود

ل واحد قالب قفل ك, مثال انتقال پول بين دو حساب, عدم امکان تعيين اين موارد: مشکل•
غير قابل اجرا  , اعمال قفلها در شروع برنامه, مجموعه ركوردها
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(ادامه)جلوگيري از بن بست 9-3, همزمانی: سومفصل 
منتظر شدن تراكنش و ايجاد , رد درخواست قفل در صورتی كه منجر به بن بست شود:رد درخواست( 2•

سيکل در گراف انتظار با افزودن لبه مرتبط با اين درخواست

د براي شانس كمی انتظار و درخواست مجد, بهتر از تحمل بن بست و قربانی كردن يک پروسس:خصوصيات•
و اعالم وضعيت به كاربرtidy upامکان , تراكنش

امکان استفاده در محيط متمركز, براي محيطهاي توزيع شده:تکرار تراكنش( 3•

تخصيص برچسب , جلوگيري از بروز سيکل در گراف انتظار, wound waitو wait die:دو روش •
عدم شروع دو تراكنش همزمان, (زمان شروع)زمانی به هر تراكنش 

قفل شدهBبراي ايجاد قفل روي منبعی كه توسط Aدرخواست :وضعيت•

اگر جوانتر است( RB)است و مردن Bاگر پيرتر از Aصبر كردن :wait dieدر •

كردن اگر پيرتر( RB)است و زخمی Bاگر جوانتر از Aصبر كردن : wound waitدر •

,حفظ برچسب زمانی اوليه براي اجراي مجدد, Bاز Aبه پيرتر بودن woundو waitارتباط 
WDصبر كردن پيرترها ,WW16-3و 15-3ش , عدم ايجاد حلقه, صبر كردن جوانترها

ی قفل نشدن هيچ شيئ, عدم وجود تکنيک قفل در اين روش, توضيح در بخشهاي بعدي:برچسب زمانی( 4•
و در نتيجه عدم امکان بروز بن بست
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دانه بندي قفل10-3, همزمانی: سومفصل 
يک فيلد, يک ركورد, يک جدول, DBكل , حجم داده هاي مورد قفل:دانه بندي قفل•

باالتر   DLاحتمال , تعداد قفل بيشتر, باالسري بيشتر, همزمانی بيشتر:دانه بندي ريز•

پايين تر DLاحتمال , باالسري و تعداد قفل كمتر, همزمانی:دانه بندي درشت•

DLبدون , فقط يک قفل, همزمانی صفر, DBقفل : مثال •

ل قفل در عمل با قف( نرم افزاري)پياده سازي مفهوم منطقی :قفل منطقی و فيزيکی •
اصول در ادامه, استفاده از همان روش قفل گذاري, يک بلوک داده  سخت افزاري

ده را سيستم می تواند به طور امنی فضايی وسيع تر از آنچه خواسته ش: اصل اول پياده سازي•
DLاحتمال بروز , (Accessمثال ), يکپارچگی به خطر نمی افتد ولی همزمانی چرا, قفل نمايد

شده سيستم می تواند قفلی را بيشتر از مدت زمانی كه خواسته:اصل دوم پياده سازي•
حفظ نمايد, است

RBيا CMTاخذ اينگونه قفلها در برنامه و لغو آنها با خاتمه برنامه و نه با :  نکته•
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(ادامه)دانه بندي قفل 10-3, همزمانی: سومفصل 

:CMTآزاد سازي در •
نياز به مکانيزمی براي اخذ مجدد قفل توسط برنامه بعد از شروع

منجر به انتظار در صورت گرفتن ركورد توسط ديگري , مشکل بودن كار

دقيق ترين حالت قفلUlock:نوع قفل•
مناسب براي ركورد ولی نامناسب براي جدول 

در ادامهXlockاحتمال نياز به تبديل به Uبر مبناي تعريف 
كه براي محدوده قفل كوچکتر مناسب استXبه Uاشکال در تبديل 

Xامکان تاخير زياد در صورت قفل جدول با 
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intentقفل قصدي يا 11-3, همزمانی: سومفصل 

stableبه صورت B( baseset)به جدول Tنياز تراكنش : موضوع•

توسط تراكنش ديگرBعدم امکان اعمال تغيير همزمان ركوردي از 
ولی, Sبا يک قفل Bپس امکان اخذ Tتوسط تراكنش Bعدم تغيير 

. . .وگرنه , براي ساير تراكنشهاBروي هيچ ركورد Xلزوم اطمينان از عدم وجود قفل 

Bروي ركوردهاي Xعدم امکان بررسی وجود قفل :مشکل•

نباشند Bكه روي ركوردهاي Xعدم امکان تست قفلهاي 

وجود يک سطح دسترسی خاص, مبتنی بر مفهوم جدول و ركورد:پروتکل قفل قصدي•
براي هر تراكنش روي جدول جهت ايجاد امکان دستيابی به ركوردهاي جدول

براي دقت بيشترUDLتوضيح عملی روي , اعمال قفل خاص= سطح دسترسی خاص 

SHARELEVELو PROCLEVELتعريف سطوح دسترسی در قالب : UDLدر •

112ص , آنچه می تواند تحمل كندو دومی آنچه می خواهد انجام دهداولی به معنی 
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(ادامه)intentقفل قصدي يا 11-3, همزمانی: سومفصل 
به صورت زيرBروي جدول Tاعالم تراكنش : حل مشکل قبلی•

SHARELEVEL(REF)به معنی قبول دسترسی ديگران ولی نه اصالح
PROCLEVEL(REF) به معنی فقط قصد دسترسی توسطTو نه اصالح

,  (Bوضعيت وجود قفلها روي ركوردهاي ):نحوه عمل سيستم•
(a آگاهی سيستم از تمام تراكنشهاي در حال كار رويB

(b آگاهی سيستم ازSHLVL وPRLVLهمه تراكنشها
(c ارتباط دقيق و تعريف شدهSHLVL ها وPRLVL 17-3ها طبق جدول

زيرSHLVLباال و PRLVL, در ستون چپ’Tدر سطر باال و Tتراكنش :مفهوم جدول•

نياز جديد, 18-3عدم پشتيبانی برخی حاالت با توجه به جدول : نياز به نوع قفل جديد•
براي اعمال روي جداولSIXو IS ,IXمعرفی سه قفل 

روي ركوردهاي جدول براي گارانتی پايداريSبراي گذاشتن قفل Tقصد : ISقفل •

روي آنهاXبا اعمال قفل Tشبيه قبلی ولی احتمال اصالح بعضی ركوردها توسط :IXقفل •
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(ادامه)intentقفل قصدي يا 11-3, همزمانی: سومفصل 
, Bبراي خواندنهاي همزمان ولی نه اصالح همزمان در Tتحمل : Sقفل •

Bدر Tعدم اصالح توسط 

,   Bبراي خواندنهاي همزمان ولی نه اصالح در Tتحمل , IXو Sتلفيق :SIXقفل •
روي آن ركوردهاXبا اعمال قفل Tاحتمال اصالح بعضی ركوردها توسط 

Tاحتمال اصالح ركوردهاي  ,  Bبراي حتی خواندنهاي همزمان در Tعدم تحمل :Xقفل •

17-3و تکميل 9-3مشابه ش , 19-3وضعيت قفلهاي سطح جدول در ش : سازگاري قفلها•

براي پياده سازي سطوح دسترسی20-3در ش 18-3تکميل  جدول : سطوح دسترسی•

عدم نياز به قفل در سطح ركورد:در سطح جدولSو Xاعمال قفل , نتيجه•

اعمال قفل روي ركوردها به طور اتوماتيک به شرح زير: روي جدولIاعمال قفل •

توصيه, (ديگرfind)عمال رهاسازي با اتمام تراكنش , findروي ركورد براي هر Sاعمال قفل , ISبراي 

وگرنه مثل باال, ارتقا در صورت نياز به اصالح, findروي ركورد براي هر Xيا S ,Uاعمال قفل , IXبراي 
براي اصالحXلزوم قفل , findروي ركورد براي Sعدم نياز به قفل , SIXبراي 
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(ادامه)intentقفل قصدي يا 11-3, همزمانی: سومفصل 
روي قفلهاي ضمنی ( در صورت وجود)Xfindو Sfind ,Ufindامکان انجام : خالصه•

شدهويا امکان حفظ طوالنی تر قفل نسبت به مدت گارانتی, گارانتی شده قبلی به شرح فوق

قبل از اعمال هر نوع ( SIXو IS ,IX)Iلزوم اعمال قفل :ILتعريف مجدد پروتکل •
روي جدولSIXيا IXروي ركورد اول اعمال Xمثال براي , قفل روي يک شی

عدم نياز به قفل خاص در سطح پايين تردر سطح باالتر Sيا Xوجود قفل :نکته•
Uو Sدر سطح پايين تر ولی نه Xنياز به قفل در سطح باالتر SIXقفل 

19-3ارتباط با جدول ش , گراف ترتيب قوت قفلها, 21-3ش : ترتيب قوت قفلها•
L1 ضعيف تر ازL2اگررN در محلی از ستونL1 جدولN در همان محل از ستونL2

(قوي تر)L2شکست آن تحت ( ضعيف تر)L1شکست يک تراكنش تحت 

يستم سامکان تبديل درخواست يک قفل به سطح قوي تر توسط :اصل سوم پياده سازي•
,  به جاي آنXدر سيستم و استفاده از Sنبود قفل , با رعايت امنيت كامل

نمايش قفلهاي اوليه و ترتيب آنها22-3ش 
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(ادامه)intentقفل قصدي يا 11-3, همزمانی: سومفصل 
,اشياي قابل قفل در قالب گراف بدون سيکل به جاي عناصر منفرد: درعمل•

براي هر جدول. . . , زنجيره اشاره گرها, وجود اشياي وابسته مثل ايندكسها
لزوم رجوع به شی يا اشياي مادررجوع به يک ركورد , 22-3مثال ش 

براي هر تراكنش:ILشرح كامل پروتکل •
روي فرزندان آنXلزوم اعمال ضمنی قفل روي يک شی Xاعمال قفل 
روي فرزندان آنSلزوم اعمال ضمنی قفل روي يک شی SIXيا Sاعمال قفل 

يا قويتر روي حداقل نسل قبلISلزوم اعمال قفل روي يک شی ISيا Sقبل از اعمال قفل 
يا قويتر روي همه مادرهاIXلزوم اعمال قفل روي يک شی Uيا IX ,SIX ,Xقبل از اعمال قفل 

لزوم لغو كليه قفلهاي اعمال شده روي فرزندان آن, قبل از لغو يک قفل از يک شی

’UDL;(find next (P where P.Color = ‘redبراي اجراي دستور  :مثال•

(a اعمال قفلIS ياIX رويSPDB ,(IX برايPRLVL(CHG) وگرنهIS)

(b اعمال حداقل قفلIS  روي جدولP ,( نوع دقيق وابسته بهPRLVL وSHLVL 20-3طبق ش)
(c قفل رويP نوعIX ,SIX ياX اعمال حداقلIX رويXP ,( نوع دقيق مشابه قفل رويP)
(d عدم وجود قفلS ,X ياSIX رويP اعمال قفلS ,U ياX روي ركورد يافت شدهP
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(ادامه)intentقفل قصدي يا 11-3, همزمانی: سومفصل 

(مهمترين موضوع اين بخش)ISو X ,S ,SIX ,IXخالصه مشخصات قفلهاي •
Bعدم امکان اعمال تغيير تراكنش ديگر روي Bروي Tتوسط SIXيا S ,Xوجود قفلهاي 

(Sبرخالف )Bروي Tامکان اعمال تغيير Bروي Tتوسط IXيا Xقفلهاي 

كاربرد زمان  , روي ركوردهاي جدولXعدم نياز به قفل (: روي جدول)IXنسبت به Xمزيت 
اجتناب از ايجاد تعداد  , DBلزوم اعمل اصالحات زياد روي جدول مثل زمان تجديد سازمان 

پرشدن فضاي جداول قفل و شکست سيستم, زيادي قفل

Bامکان اعمال تغيير تراكنش ديگر روي Bروي Tتوسط IXيا ISقفلهاي 

(ISبرخالف )Bروي Tامکان اعمال تغيير توسط Bروي Tتوسط IXقفل 

(رکورد)در پایين ترین سطح ISو SIX ,IXبی معنی بودن قفلهاي :يادآوري نهايی•
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سطوح جداسازي12-3, همزمانی: سومفصل 
از اعمال تغييرات همزمان  Bحدود نياز به اطالع داشتن تراكنش عامل روي جدول : موضوع•

؟(براي تراكنشSHLVL(CHG)با فرض )Bروي 
تحت تراكنش مزبورBبا توجه به سطح جداسازي تعريف شده براي :پاسخ•

تداخل كمتر در نتيجه همزمانی كمتر سطح جداسازي باالتر 
شمول سطوح باالتر توسط سطوح پايين تر, 120و 119ص : پنج سطح ممکن•

نشده در جدول تحت استفادهCMTعدم اجازه اين تراكنش براي بهنگام سازي تغيير : 1
نشده در جدول مورد استفادهCMTعدم اجازه اين تراكنش براي ديدن تغيير : 2
در اختيار اين تراكنش, عدم اجازه هيچ تراكنشی براي تغيير ركوردهاي داخل حدول: 3
كه اين تراكنش می بيند, عدم اجازه هيچ تراكنشی براي تغيير ركوردهاي داخل حدول: 4
عدم اجازه آگاهی اين تراكنش از ساير تراكنشهاي مرتبط با جدول مورد استفاده: 5

امکان تبديل درخواست يک سطح جداسازي به سطح قوي تر :اصل چهارم پياده سازي•
سيستم با رعايت امنيت كاملتوسط ( باالتر)

7-3براي ش 4سطح , جداسازي3درصورت وجود سطح 24-3جلوگيري از مشکل ش: مثال•
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(ادامه)سطوح جداسازي 12-3, همزمانی: سومفصل 
20Kمثال انتخاب ركوردهاي با موجودي , از فانتوم4عدم امکان جلوگيري سطح : فانتوم•

,  به شرح فوق5لزوم وجود سطح , عدم امکان جلوگيري از اصالح به يا ايجاد چنين ركوردي
(عدم تغيير ايندكس مربوطه تا پايان كار)5لزوم قفل كردن مس ِِير دسترسی در سطح 

DBمشابه قبل لزوم قفل كردن عدم وجود داده هاي خاص در 

روي جدول به دليل  IXيا ISلزوم وجود قفل , قفل كردن ركوردها در سطوح فوق:خالصه•
SHRLVL(CHG) ,پنج سطح ممکن

1 :UPD R قفل رويRوگرنه اعمال قفل , توسط تراكنش ديگر منجر به تضادX رويR  تا
پايان تراكنش

,  توسط تراكنش ديگر منجر به تضادRروي Xقفل Find R, باال1عالوه بر سطح : 2
وگرنه ادامه كار

رهاسازي با تغيير كرسور, Rروي Sقفل اعمال Find R, باال2عالوه بر سطح : 3
تا پايان تراكنشSحفظ قفل , باال3عالوه بر سطح : 4
حفظ تا آخر تراكنش, Rروي مسير دستيابی به Sقفل اعمال Find R, باال4عالوه بر سطح : 5

بررسی موضوع قفل روي محيطهاي كتاب و حد اقل سه محيط ديگر: 3تکليف ف •
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برچسب زمانی13-3, همزمانی: سومفصل 

,  اجرا بر مبناي برچسب, تخصيص زمان شروع تراكنش به عنوان برچسب زمانی: روش•
ب  برگرداندن تراكنش و سپس اجراي مجدد با برچس, عدم اعمال هر گونه اصالح در صورت وجود برخورد

CMTاعمال همه اصالحات در زمان ,  جديد به منظور رديف شدن آنها

(هر ترتيبی)اجراي تراكنشهاي متداخل به نحو ترتيب پذير , در قفل:تفاوت•
(با يک ترتيب خاص)اجراي تراكنشهاي متداخل به نحو ترتيب پذير , در برچسب

درخواست تركنشی براي ديدن ركورد اصالح شده توسط تراكنش جوانتر: حاالت برخورد•
درخواست تراكنشی براي اصالح ركورد ديده شده يا اصالح شده توسط تراكنش جوانتر

CMTعدم نياز به قفل به دليل اعمال اصالح در , Restartبه دليل RLBKعدم : نتيجه•

133نمونه هاي ص : مثال
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