پايگاه داده پيشرفته
محمد داورپناه جزي
ترم دوم 93-94

گروه مهندسی كامپيوتر و فناوري اطالعات
دانشگاه صنعتی فوالد
1

پایگاه داده پيشرفته

محمد داورپناه جزي

روش مديريت درس
•
•
•
•
•
•
•

•

%10
%15
 + %30جايزه
 + %45جايزه

تكاليف درسي
مقاله  +ارائه در كالس
امتحان ميانترم
امتحان پايانترم
روز حساب داراي نمرة اضافي
اساليدهاي درس روي سايت davarpanahjazi.iut.ac.ir/fa
مرجع اصلي درس (متن روی سايت):
An Introduction to Database Systems Volume 2
C J Date
سايرمراجع درس :درياي بيكران اينترنت
2

پایگاه داده پيشرفته

محمد داورپناه جزي

فهرست مطالب
•
•
•
•
•
•
•
•

فصل اول ترميم
فصل دوم يکپارچگی
فصل سوم توازی
فصل چهارم امنيت
فصل پنجم مدلهای داده
فصل ششم مدل رابطه ای توسعه يافته
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
3

پایگاه داده پيشرفته

محمد داورپناه جزي

فصل اول :ترميم ) ,(recoveryمقدمه
اصل كلی :عدم كاركرد  %100سيستمهاي كامپيوتري در كل و  DBMSها به طور خاص
راه حل :لزوم به كار گيري تستها و كنترلها (حتی االمکان) براي پيشگيري از شکست يا failure
وجود حجم قابل توجهی كد براي پشتيبانی سيستم در ترميم پس از شکست اجتناب ناپذير
سيستم  Rده درصد IMS ,از اين هم بيشتر

(مثالهايی از ترميم در زندگی روزمره)

ترميم :برگرداندن  DBبه حالت مطمئنا درستی در قبل از شکست ,بعد از اثبات يا حدس خرابی

داليل شکست :اشکال در برنامه ,HW ,OS ,DBMS ,ارتباطات ,برق ,اپراتور ,آتش... ,
مبناي ترميم :به كار گيري افزونگی يا  redundancyدر داده ها براي ايجاد امکان بازسازي
مجدد پايگاه بدون از دست دادن كمترين داده ,طی مراحل ساده شده زير:
 :1كپی برداري ادواري (روزانه) از كل پايگاه و حفظ در داخل و بيرون سازمان
 log :2همه اصالحات در قالب مقدار قبلی و فعلی
 :3برخورد با شکست ,الف) خرابی كل پايگاه :اعمال اصالحات  logروي آخرين كپی
ب) توقف غير عادي :برگرداندن اصالحات به نقطه امن بر مبناي log
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فصل اول :ترميم )( ,(recoveryادامه)
واقعيت ترميم :لزوم انجام عمليات بسيار پيچيده و دقيق در مقايسه با مراحل باال
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
يک روش عملی :دوپلکس كردن يعنی ايجاد دو نسخه از پايگاه روي دو محيط متفاوت
انجام كليه اصالحات روي هر دو محيط به طور كامال مشابه و همزمان (تقريبا؟)
مزايا :باال بردن قابليت اطمينان ,ارتقاي كارايی! پياده سازي در برخی محيطها
معايب :نياز به فضاي حافظه دوبرابر ,لزوم استقالل كامل (تقريبا؟) دو سيستم از ديد سخت
افزاري (ديسک ,كانالها ,). . . ,نرم افزاري و حاالت ممکن شکست
كاركرد تحت يک  CPUواحد (معموال) ,كماكان نيار به  logبراي برگشت به عقب
نياز به  logمجزا در برخی سيستمها براي استخراج داده هاي آماري و بررسی كاركرد
صرفه؟ :تقسيم داده ها به ترميم پذير و ناپذير ,فعال فرض بر ترميم پذيري كل پايگاه
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فصل اول :ترميم 2-1 ,تراكنشها
تراكنش :يک واحد كاري قابل تعريف شامل اجراي مراحل زير

اول Begin transaction :بعد در صورت خاتمه با موفقيتCommit :
وگرنه ,خاتمه ناموفق Rollback :
خاتمه :براي تراكنش و نه برنامه (ش  1-1ص  ,)3ولی معموال يک تراكنش در هر برنامه

شرط مهم :تودرتو نبودن تراكنشها ,اجراي  BTدرصورت نبود تراكنش درحال اجرا اجراي
 CMTيا  RBدرصورت وجود تراكنش درحال اجرا,
ضمنی بودن  BTمعموال ,همراه بودن  BTبا شروع برنامه و پس از هر  CMTو RB

عمليات قابل ترميم :اجرا در قالب تراكنش ,وجود امکان  Redoو ( Undoثبت )log
مثال عملی :انتقال پول بين دو حساب ,ش  2-1ص  5و دستور ص 4
از ديد كاربر يک عمل اتمی ,در عمل دو تراكنش,
لزوم انجام كامل كل عمليات بدون شکست در وسط كار
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فصل اول :ترميم 2-1 ,تراكنشها (ادامه)
سياست همه يا هيچ :اجراي كامل تراكنش يا عدم اجراي آن به طور كلی
اجرا فقط يک بار ,حتی در صورت تکرار هم نتيجه معادل يک بار اجراي واقعی
نتيجه :لزوم قابل اعتماد بودن (عدم اجراي نصفه نيمه ,عدم اجراي بيش از يکبار و عدم گمشدگی) و
رعايت سياست  AoNچه در مورد عمليات و چه در مورد پيامها (مثال ). . .

تقسيم وظايف :وجود مديريتهاي مختلف در هر  ,DBMSيکی هم مدير ترميم يا RM

مدير ترميم :انجام كليه موارد مرتبط با ترميم پايگاه ,اشاره مجدد به ش 2-1
پيامها :اهميت شرايط و محل ارسال پيام به كاربر ,نمونه هايی ار پيام در ش ,2-1
ارائه پيام در صورت اجراي كامل و  RBدر حالت بروز اشکال (تقسسيم به صفر ,سرريز. . ,
 ,).لزوم اعالم پيامهاي خروجی بعد از خاتمه برنامه ريزي شده (مثال  ,)ATMامکان queue
كردن پيامها و حذف يا اعالم در خاتمه بر مبناي وضعيت تراكنش,
اهميت موضوع :وقتی پيام منجر به عملی مثل تحويل پول باشد و تراكنش  RBشود!
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فصل اول :ترميم 2-1 ,تراكنشها ,پيامها
مديريت پيامها :توسط ,Data communication (DC) manager
ماهيت پيام :داراي شرايط مشابه تراكنشها ,لزوم استقالل پيامها در هر  DBMSو حفظ در
قالب ركورد منطقی بدون توجه به فرمت خروجی (يک نگاشت وظيفه مثال )MFS
روش عمل :ايجاد دو صف ورودي و خروجی پيامها روي ديسک
پيام ورودي :نوشتن  logو ثبت در صف ورودي ,تحويل به عمل Get

پيام خروجی :ثبت پيام  Putشده در صف براي تصميم بعدي
زمان  CMTيا  RBبرنامه ريزي شده :نوشتن  logمربوط به صف خروجی,
ارسال واقعی پيام ,حذف پيام ورودي مربوطه (پردازش شده) از صف

توقف غيرطبيعی :حذف پيامهاي مرتبط از صف خروجی,
انجام  redoيا  undoبرمبناي log

توجه :انجام كليه عمليات باال توسط  DCMبر مبناي سياست AoN
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فصل اول :ترميم 2-1 ,تراكنشها ,ساختار تراكنش
ساختار كلی تراكنش :گرفتن پيام ورودي  انجام پردازش در  DBارسال پيام خروجی,
وابستگی و تداخل جزئيات مراحل سه گانه

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

روش اول :انجام چندين تراكنش ريز به ترتيب باال و  CMTيا  RBمستقل هر يک
روش دوم :انجام يک تراكنش مفصل شامل چندين مجموعه ورود-پردازش-خروج و نهايتا ختم
با  CMTيا RB
مشکل روش اول :اعمال اصالحات بين تراكنشهاي ريز و غلط شدن عمليات
مشکل روش دوم :لزوم ارسال پيامها به كاربردر طول تراكنش مفصل (خالف تصميم قبل)
,نياز به اعالم لغو همه پيامها درصورت  RBدر نهايت!
مسئوليت اين امر با برنامه كاربر و نه سيستم!
در اين درس :فرض بر انجام روش اول و ارسال واقعی پيامها در آخر كار
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فصل اول :ترميم 2-1 ,تراكنشها ,انواع شکست
يک نمونه :توجه به ش  2-1ص  5براي  RBتوسط برنامه و پيشگيري از خرابی DB
حالت كلی :عدم امکان پيش بينی شکستها در همه موارد توسط برنامه كاربر

انواع شکست :طبقه بندي شکستها بر مبناي منبع آنها

وابسته به تراكنش :حاالتی كه در برنامه كاربر كنترل و پيشگيري می شود (ش )1-2
مخفی در تراكنش :كنترل نشده در تراكنش مثل سرريز يا تقسيم به صفر
وابسته به سخت افزار سيستم :موثر روي تراكنشهاي جاري ولی نه ,DB
مثل وجود مشکل در  CPUو توقف سيستم
وابسته به محيط ثبت داده :موثر روي كل  DBيا بخشی از آن و تراكنشهاي مرتبط,
مثل خراب شدن ديسک و عدم امکان دسترسی به آن

مورد اول بررسی شد ,بررسی سه مورد بعدي در ادامه
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فصل اول :ترميم 3-1 ,شکست تراكنش
شکست :قطع ناخواسته و غيرطبيعی ( )Abendبرنامه به داليلی مانند تقسيم به صفر ,رجوع
به آدرس غلط و يا بروز سرريز در محاسبات

روندError  Fault  Failure :
مديريت on unit :خاص ( ,)on zerodivideبررسی كلی (,)on error
واگذاري به سيستم به معنی  system actionيا system failure
شکست :يک خطاي برنامه ريزي نشده و نه يک شرط منجر به RB

جمالت  :UDLقابل چک كردن در چهار سطح
سطح اول :قرار دادن  not foundدر خود دستور find
سطح دوم :به كار بردن  on not foundبه صورت كلی (ديناميک)
سطح سوم :به كار بردن  on DBerrorبراي همه خطاها
سطح چهارم :واگذاشتن عکس العمل به ماشين (توصيه نمی شود)
شکست تراكنش :نرسيدن به پاپان قابل انتظار
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فصل اول :ترميم 3-1 ,شکست تراكنش (ادامه)
شکست تراكنش:نرسيدن به پاپان قابل انتظار يعنی  CMTيا RB
عکس العمل  :RMبرگرداندن عملهاي ناقص (قطعی/احتمالی) و لغو پيغامها ,به نحوي كه
انگار هيچ اتفاقی نيفتاده
لغو پيغامها :حذف از ليستهاي مربوطه به سادگی
لغو عمليات :نياز به دقت! بررسی  logتا نقطه  BTو جايگزينی مقادير فعلی (جديد؟) با
مقادير قبلی براي كليه تغييرات
عمل  :undoوجود سه روال ايجاد ,اصالح و حذف در هر  DBMSو همچنين سه روال براي
 undoآنها ,مورد احضار توسط  RMبراي برگرداندن تغييرات
 :Online logقرار دادن  logروي ديسک براي دسترسی مستقيم ,حجيم شدن آن در
DBMSهاي عادي ( 200مگ/روز) ,دسترسی زمانبر ,نياز به ( log managerمدير )3
راه حل :آرشيو كردن ادواري  ,logيک  active logو تعدادي  ,archive logلزوم حفظ
سوابق تراكنشهاي جاري روي  ,activeاحتمال  RBآنها درصورت سرريز شدن ACL
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فصل اول :ترميم 3-1 ,شکست تراكنش (ادامه)
منطق  :undoامکان شکست خود عمل  RBو نياز به تکرار آن ,لزوم برقراري رابطه زير
)∀ x undo(undo( …(undo(x))…) = undo(x
الزم است عمل  undoخاصيت  idempotentيا تکرارپذيري داشته باشد.

تراكنشهاي طوالنی :يک تراكنش واحد = يک واحد كار = يک واحد قابل ترميم
مشکل :نياز به حجم زياد  undoو  redoدر موارد شکست ,احتمال سرريز شدن  logو ...

راه حل :تقسيم تراكنشهاي طوالنی به تعدادي تراكنش كوتاه و  CMTبعد از هر يک
مثال :برنامه محاسبه حقوق ش  ,3-1پردازش اسامی شروع شده با يک حرف در هر نوبت
انجام  CMTبعد از خاتمه هر حرف و نوشتن يک ركورد  , restartشروع با حرف بعدي در
صورت شکست 26 ,تراكنش كوتاه به جاي يک تراكنش طوالنی
متراكم كردن آرشيو  :Logحذف مواردي چون سوابق  ,RBمقادير قبلی تراكنشهاي
 CMTشده براي  ,redoحفظ آخرين مقدار از اصالحات مکرر يک ركورد ,ايجاد ترتيب
مشابه با  DBبراي تسريع ارجاعات بعدي به log
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فصل اول :ترميم 4-1 ,شکست سيستم
شکست سيستم :به معنی توقف ناخواسته سيستم و لزوم restart
از دست دادن محتويات حافظه و بافرها ,كامل نشدن تراكنشهاي جاري,
لزوم برگرداندن آنها ,سالمت خود DB
مشکل  :RMچگونگی تشخيص تراكنشهاي ناتمام ,جستجو در  logبراي BTهاي بدون  CMTيا
 RBعملی كند و زمانبر

يک راه حل :ايجاد  chkpntادواري (هر  nدقيقه يا نوشتن  mركورد  )logبه ترتيب زير
مرحله  :1الزام به نوشتن بافرهاي  logداخل حافظه به فايل log
مرحله  :2نوشتن يک ركورد  chkpntروي فايل log
مرحله  :3الزام به نوشتن بافرهاي  DBداخل حافظه به  DBروي ديسک
مرحله  :4نوشتن آدرس ركورد  chkpntداخل فايل restart
توضيح در مورد ( force writingبافرينگ و بلوكينگ براي باال بردن كارايی)
مراحل  1و  2براي سازگاري با پروتکل  ,log write-aheadمرحله  3براي نهايی سازي عمليات قبل
از  chkpntو پيشگيري از  redoآنها
14

پایگاه داده پيشرفته

محمد داورپناه جزي

فصل اول :ترميم 4-1 ,شکست سيستم (ادامه)
ركورد  :chkpntحاوي ليست تراكنشهاي فعال در زمان  chkpntهمچنين آدرس آخرين
ركورد مرتبط با هر كدام در log
وظايف  RMدر  :restartبرداشتن آدرس آخرين ركورد  chkpntاز فايل ,restart
بازيابی ركورد مزبور از فايل  ,logحركت به سمت آخر  logبراي تشخيص موارد  redoو
 undoبراي تبديل وضعيت  DBبه حالت درست,
شرح الگوريتم در ادامه
حاالت تراكنش :وجود پنج گروه تراكنش در زمان شکست بعد از يک  ,chkpntش 4-1
گروه  :1تراكنش  T1كامل شده قبل از  ,chkptعدم نياز به ترميم (همه بدون دخالت كاربر)

گروه  :2تراكنش  T2شروع قبل از  chkpntتکميل بعد از آن و قبل از شکست ,لزوم redo
گروه  :3تراكنش  T3شروع قبل از  chkpntولی عدم تکميل قبل از شکست ,لزوم undo
گروه  :4تراكنش  T4شروع بعد از  chkpntتکميل قبل از شکست ,لزوم redo
گروه  :5تراكنش  T5شروع بعد از  chkpntولی عدم تکميل قبل از شکست ,لزوم undo
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فصل اول :ترميم 4-1 ,شکست سيستم (ادامه)
الگوريتم  :recoveryلزوم انجام موارد زير توسط  RMبه طور اتوماتيک
 -1ايجاد ليست  undoحاوي كليه تراكنشهاي ثبت شده در ركورد chkpt
 -2ايجاد ليست خالی redo
-3شروع از آخرين نقطه  chkpntبازيابی شده در  logو حركت به طرف آخر log
 -4ثبت تراكنشهاي داراي  BTبه ليست undo
 -5انتقال تراكنشهاي داراي  CMTاز ليست  undoبه ليست redo
 -6مشخص شدن موارد  redoو  undoبعد از رسيدن به خاتمه log
 -7حركت از آخر  logبه عقب براي  undoتراكنشهاي داخل ليست undo
 -8حركت به طرف آخر  logبراي  redoتراكنشهاي داخل ليست redo
توضيح :عدم قبول هر گونه اصالح در طول مراحل باال,
در نوع  T2عمل  redoبراي موارد بعد از ,chkpnt
در نوع  T3عمل  undoبراي موارد قبل از chkpnt
16
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فصل اول :ترميم 4-1 ,شکست سيستم (ادامه)
عمل  :redoوجود سه روال ايجاد ,اصالح و حذف در هر  DBMSو سه روال براي  undoآنها,
همچنين نياز به سه روال براي  redoآنها همه مورد احضار توسط RM
منطق  :redoامکان شکست خود عمل  redoو نياز به تکرار آن ,لزوم برقراري رابطه زير
)∀ x redo(redo( …(redo(x))…) = redo(x
الزم است عمل  redoنيز مشابه  undoخاصيت  idempotentيا تکرارپذيري داشته باشد.

پروتکل  :log write-aheadمشکل استقالل دو عمل نوشتن روي  logو روي ,DB
امکان بروز شکست بين اين دو نوشتن!
لزوم نوشتن  logقبل از  DBبراي ايمنی با رعايت دو شرط زير:
 -1عدم ثبت ركورد روي  DBفيزيکی توسط تراكنش مگر بعد از ثبت حداقل بخش مربوط
به  undoروي  logفيزيکی
 -2عدم انجام  CMTتوسط تراكنش مگر بعد از ثبت هر دو بخش مربوط به  undoو
 redoكليه ركوردهاي  logآن تراكنش روي  logفيزيکی
نتيجه :امکان انجام  undoو يا  redoموجود در  logكه روي  DBاصال انجام نشده! (مشکل؟)
17
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فصل اول :ترميم 4-1 ,شکست سيستم (ادامه)
شروع مجدد سيستم :عمل  system start-upشامل انواع زير
 :emergency restart -1شروع مجدد بعد از شکست شامل ترميم با استفاده از  ,logاحتمال
نياز به آوردن كل  DBاز آرشيو
 :warm start -2شروع مجدد بعد از متوقف كردن طبيعی ( )shut downشامل تکميل
تراكنشهاي جاري و بستن  logو  ,DBعدم نياز به ترميم در اين نوع شروع بر مبناي  ,logآخرين
ركورد  logركورد  chkpntفاقد تراكنش جاري
 :cold start -3شروع سيستم براي اولين بار يا پس از يک خرابی كلی,
امکان نياز به آوردن  DBاز آرشيو و تکرار اصالحات از آن زمان به صورت دستی! ايده آل فقط يکبار

نکته :رعايت احتياط براي موارد  1و  2در نوشتن دونسخه فايل  restartبراي رجوع به آخرين دو
chkpnt
پيغامها :مشابه تاثير  undoتراكنش روي پيامها ,وجود تاثيرمشابه در  redoتراكنش,
نياز به  logكردن پيام ورودي تراكنشهاي  T3و  T5براي  redoآنها,
عدم تکرار پيامهاي خروجی  T2و  T4در  redoآنها ,ارسال پيامهاي اوليه نهايتا
18
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فصل اول :ترميم 4-1 ,شکست سيستم ,اصالح الگوريتم ترميم
مشکل الگوريتم قبلی :انجام  redoو  undoبه صورت كوركورانه ,فرض بر نوشته شدن
كليه اصالحات از نوع  T3و  T5روي  DBفيزيکی و نوشته نشدن نوع  T2و  T4كال
نتيجه undo :شدن كل گروه اول و  redoشدن كل گروه دوم بر مبناي فرض غلط
راه حل :انجام مرحله ( 3الزام به نوشتن بافرهاي  )DBطبق منطق مشخص در زمان الزم
ايجاد منطق براي پيشگيري از  redoو  undoغير الزم به شرح زير
 -1تخصيص شماره رديف ( )LSNبه ركوردهاي log
 -2نوشتن  LSNركورد  logمربوط به هر بلوک مورد ثبت روي  DBفيزيکی در آن
 -3با فرض شماره رديف  rبراي ركورد  Rدر  logمربوط به يک اصالح در  DBثبت شده در
بلوک  Pو فرض شماره رديف  pبراي اين بلوک داريم:
اگر  p >= rآنگاه اصالح  Rقطعا روي  DBفيزيکی ثبت شده است و
اگر  p < rآنگاه اصالح  Rقطعا روي  DBفيزيکی ثبت نشده است
الگوريتم جديد :ص ,19حذف مرحله  3و افزودن شماره  mبه ركورد  chkpntمرحله 2
 mشماره رديف اولين ركورد در بافر كه هنوز روي  DBنوشته نشده (كوچکترين) يا
دورترين نقطه اي كه بايد از آنجا  redoنمود ,امکان وجود نوع  T1جاري ,الگوريتم
19
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فصل اول :ترميم 5-1 ,شکست محيط ثبت داده ها
مفهوم :معيوب شدن بخشی از حافظه فرعی (ديسک) حاوي DB
راه حل :آوردن آخرين كپی ( DBتنها راه) ,تکرار اصالحات از روي  logجاري و آرشيو ,مشکالت ایجاد
کپی یا دامپ  ,DBزمان مشخص و عدم وجود تراکنش جاري,
ایجاد دامپ افزایشی در بعضی سيستمها
ترتيب عمليات :مراحل به شرح زير
 -1وقوع شکست در محيط ثبت داده ها
 -2شکست كليه تراكنشهاي جاري (توقف غير عادي)
 -3مطلع كردن اپراتور براي جايگزين كردن يک محيط جديد
 -4بازسازي  DBاز روي آخرين bkup
 -5تکرار اصالحات ( )redoبر مبناي  logجاري و logهاي آرشيو
لزوم وجود شماره ترتيب در فايلهاي  logبري پيشگيري از خطا
 -6امکان معيوب شدن  logو لزوم ايجاد دو نسخه از آن در طول عمليات
 -7لزوم  cold startدر صورت از دست دادن كامل log
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فصل اول :ترميم CMT 6-1 ,دو فازي
حالت عادي :خالی كردن بافرهاي  logقبل از انجام CMT
مسئله :وجود بيش از يک منبع مثال  DBو پيغامها و
لزوم عملکرد مستقل هر منبع (سياست )AoN
ترتيب عمليات :مراحل  CMTدو فازي به شرح زير
 -1اعالم  CMTاز طرف يک عضو به هماهنگ كننده (عضو جديد )DBMS
 -2اعالم لزوم آمادگی براي  CMTبه همه منابع از طرف هماهنگ كننده
 -3اخذ پاسخها از همه منابع و  andكردن آنها
 -4اعالم  CMTبه همه آنها در صورت  OKبودن نتيجه
 -5اعالم  RBبه همه در غير اين صورت
 -6مسئوليت پيگيري امور  logدر هر منبع با خود منبع
پياده سازي :شکلهاي  5-1و  6-1ص 23
تکليف فصل اول :مطالعه محيطهاي بخش  7-1و دو محيط ديگر ,ارائه خالصه در كالس
تحويل گزارش كامل
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