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چكيده:
اهشٍصُ ثب ٍجَد دس ًظش گشفتي ساّكبسّبي هختلف ثشاي ايجبد پبيگبُ دادُّبي اهي ،حولِّبي هَفك غَست گشفتِ ثِ ايي پبيگبُ دادُ-
ّب ًطبى دادُ است كِ ّوَاسُ اهكبى ضكست ساّكبسّبي پيطگيشي اص حولِ ٍجَد داسد؛ ثٌبثشايي ثبصيبثي دادُّبي آسيت ديذُ دس اثش
اجشاي تشاكٌص ّبي ًبضي اص يك حولِ ثِ همبديش غحيح پيص اص حولِ يكي اص هشاحل هْن دس جْت حفظ جبهؼيت ٍ دستشس
پزيشي يك پبيگبُ دادُ اهي هيثبضذ .ثِ پبيگبُ دادُّبيي ثب لبثليت ثبصيبثي خَدكبس دادُّبي آسيت ديذُ ،پبيگبُ دادُّبي خَد اغالح
هيگَيٌذ .اص آًجبييكِ اغلت تالشّبي غَست گشفتِ دس صهيٌِ عشاحي پبيگبُ دادُّبي خَد اغالح هشثَط ثِ پبيگبُ دادُّبي هتوشكض
هي ثبضذ هب دس ايي همبلِ ثب استفبدُ اص لبثليتّبي ػبهلّبي ًشم افضاسي سٍضي ثشاي عشاحي پبيگبُ دادُّبي تَصيغ ضذُ خَد اغالح
اسائِ كشدُاين كِ ضوي دس ًظش گشفتي پيچيذگيّبي پبيگبُ دادُّبي تَصيغ ضذُ ،دادُّبي آسيت ديذُ دس اثش حولِ ثِ پبيگبُ دادُ سا
ضٌبسبيي كشدُ ٍ ثِ غَست خَدكبس آًْب سا ثِ همذاس غحيح پيص اص حولِ ثش هيگشداًذ .سٍش اسائِ ضذُ فشآيٌذي تَصيغ ضذُ هي
ثبضذ كِ ًمغِ ضكست هٌفشدي دس آى ٍجَد ًذاضتِ ٍ دس ثشاثش هطكالت احتوبلي هحيظّبي تَصيغ ضذُ هبًٌذ لغؼي خغَط
استجبعي يب گن ضذى پيبمّب پبيذاس هيثبضذ.
واشههاي كليدي :اهٌيت ،پبيگبُ دادُ تَصيغ ضذُ خَد اغالح ،ػبهل ًشم افضاسي.
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 .1هقدهه
يكي اص اغَل اسبسي دس عشاحي ٍ پيبدُ سبصي سيستنّبي هذيشيت پبيگبُ دادُ ( )DBMSكِ ٍظيفِي رخيشُ سبصي دادُّبي
حسبس سا ثش ػْذُ داسًذ فشاّن ديذى اهٌيت دادُّبي رخيشُ ضذُ دس آى پبيگبُ دادُّب هيثبضذ .حوالتي كِ تبكٌَى ًسجت ثِ
ّ DBMSب دس سشاسش جْبى سخ دادُ است ًطبى دادُ كِ استفبدُ اص سٍشّبي سٌتي تأهيي اهٌيت پبيگبُ دادُّب اص لجيل سيستن
احشاص َّيت ،تأهيي اػتجبس كبسثشاى ٍ سهض ًگبسي دادُّبي رخيشُ ضذُ دس پبيگبُ دادُ ًويتَاًذ دس اختيبس داضتي پبيگبُ دادُ اي كبهالً
ايوي سا تضويي كٌذ ٍ اهكبى ضكست ايي ساّكبسّبي پيطگيشي اص حولِ ّوَاسُ ٍجَد داسد[ .]7دس ٍالغ فشآيٌذ تضويي اهٌيت يك
 DBMSضبهل سِ هشحلِي اغلي است[ ]4كِ تأهيي اهٌيت دادُّبي رخيشُ ضذُ دس پبيگبُ دادُ اص عشيك سٍشّبي سٌتي ركش
ضذُ هشحلِ اٍل ايي فشآيٌذ است .هشحلِي دٍم ػجبست است اص ضٌبسبيي ٍ كطف حوالت غَست گشفتِ ثِ پبيگبُ دادُ تَسظ
سيستنّبي كطف ًفَر .) IDS( 2پس اص آى كِ ثشٍص حولِ اي ثِ پبيگبُ دادُ ضٌبسبيي ضذ ًَثت ثِ هشحلِ سَم فشآيٌذ تأهيي اهٌيت
پبيگبُ دادُ هيسسذ؛ دس ايي هشحلِ دادُّبي رخيشُ ضذُ دس پبيگبُ دادُ كِ عي حولِي ضٌبسبيي ضذُ تَسظ  IDSآسيت ديذُ اًذ
هطخع ضذُ ٍ ّش كذام اص آًْب ثِ حبلت سبلن لجل اص ثشٍص آى حولِ ثبصگشداًذُ هيضَد تب غحت ٍ جبهؼيت آى دادُّب ٍ دس ًتيجِ
غحت ٍ جبهؼيت كل پبيگبُ دادُ ثشلشاس ضَد ،ايي هشحلِ سا فشآيٌذ كطف ٍ ثبصيبثي آسيتّب  (DAR)3هيًبهين .پس اص كبهل ضذى
هشحلِي سَم پبيگبُ دادُ ثِ يك حبلت پبيذاس سسيذُ ٍ هيتَاًذ ثِ كبسثشاًص خذهت سسبًي كٌذ .ثِ سيستن پبيگبُ دادُاي كِ ّشسِ
هشحلِي فشآيٌذ تأهيي اهٌيت سا ثِ عَس كبهل ٍ كبسا اجشا كٌذ پبيگبُ دادُي خَد اغالح گَيٌذ.
1

تب كٌَى چٌذيي سٍش ثشاي اجشاي فشآيٌذ  DARدس پبيگبُ دادُّب هؼشفي ضذُ اًذ كِ اص آى جولِ هيتَاى ثِ تالشّبي غَست
گشفتِ دس هشاجغ[ ]11ٍ9،3اضبسُ كشد؛ ثب ايي ٍجَد اغلت ايي سٍشّب ثشاي پبيگبُ دادُّبي هتوشكض اسائِ ضذُاًذ ٍ تؼذاد كوي اص آًْب
ثشاي استفبدُ دس سيستنّبي پبيگبُ دادُي تَصيغ ضذُ  (DDBS)4ػولي ّستٌذ ،دس ٍالغ اجشاي فشآيٌذ  DARثشاي يك سيستن
پبيگبُ دادُ هتوشكض سبدُ تش اص يك سيستن پبيگبُ دادُ تَصيغ ضذُ است چشا كِ دس ّDDBSب ثِ دليل ٍجَد تشاكٌصّبي تَصيغ
ضذُ كِ دس هيضثبىّبي هختلف صيش تشاكٌصّبيي داسًذً ،ويتَاى ػول كطف آسيت سا دس ّش هيضثبى ثػَست هحلي اًجبم داد ثلكِ
ثبيذ سٍاثظ ثيي تشاكٌصّبي ػوَهي دس هيضثبىّبي هختلف سا ًيض دس ًظش گشفت[ .]5دس هشاجغ [ ]12ٍ2،1ساّكبسّبيي ثشاي اجشاي
فشآيٌذ  DARدس ّ DDBSب اسائِ ضذُ است .ثِ دليل ايٌكِ اسبس ساّكبسّبي اسائِ ضذُ دس هشاجغ [ ]12ٍ2فشآيٌذّبيي ثب كٌتشل
هتوشكض است ،ايي ساّكبسّب داساي هطكالتي اص لجيل ٍجَد ًمغِ تكي ضكست ٍ ثبس پشداصضي صيبد ثش سٍي ّوبٌّگ كٌٌذُ هشكضي
ّستٌذ اهب هطكل ساّكبس اسائِ ضذُ دس هشجغ[ ]1كِ ثش اسبس الگَسيتوي تَصيغ ضذُ هيثبضذ استجبعبت ضجكِاي ثسيبس ٍ دس ًتيجِ
ػذم كبسايي هيثبضذ.
اهشٍصُ استفبدُ اص ثشًبهِ ًَيسي ػبهل گشا جْت ايجبد ثشًبهِّبي پيچيذُ گستشش سٍصافضًٍي يبفتِ است .ػبهلّب سا هيتَاى ثش اسبس
تَاًبييّبيطبى اص لجيل خَد هختبسيّ ،ذف گشايي ،لبثليت اًغجبق ،پيص فؼبل ثَدىَّ ،ضوٌذي ٍ استٌتبج هطخع كشد[ .]11ثب
استفبدُ اص ايي تَاًبييّب هيتَاى هسبئل پيچيذُ هَجَد دس هحيظّبي پَيب ٍ تَصيغ ضذُ سا ثِ خَثي كٌتشل كشد .اهشٍصُ ثسيبسي اص
1. Database Management Systems
2. Intrusion Detection Systems
3. Damage Assessment and Recovery
4. Distributed Database Systems
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كبسثشدّبي هَجَد دس حَصُّبيي هبًٌذ اهٌيت ضجكِ ،تجبست الكتشًٍيك ،استجبعبت ٍ ديگش حَصُّبي فٌبٍسي اعالػبت ثَسيلِ
سيستنّبي چٌذ ػبهلِ پيبدُ سبصي ضذُ اًذ .دس ايي همبلِ اثتذا الگَسيتنّبيي جْت استفبدُ دس فشآيٌذ كطف ٍ ثبصيبثي آسيتّب اسئِ
دادُاين كِ ضوي ثشخَسداسي اص ثبس پشداصضي هٌبست ًيبصهٌذ استجبعبت ضجكِ اي هحذٍدي هيثبضٌذ ،سپس ثب استفبدُ اص ػبهلّبي
ًشم افضاسي ساّكبس اسائِ ضذُ سا ثِ گًَِ اي گستشش هيدّين كِ ثب دس ًظش گشفتي هطكالت احتوبلي هحيظّبي تَصيغ ضذُ دس ثشاثش
ثشٍص ايي هطكالت پبيذاس ثَدُ ،فشآيٌذ تَصيغ ثبس پشداصضي سا ثِ خَثي اًجبم دّذ.

 .2پيش زهينهها و تعاريف
يك پبيگبُ دادُي تَصيغ ضذُ ػجبست است اص هجوَػِ اي اص پبيگبُ دادُّبي هحلي كِ ثش سٍي هيضثبىّبي هختلفف لفشاس داضفتِ ٍ اص
عشيك ضجكِ استجبعي ثِ يكذيگش دستشسي داسًذ[ .]8يك تشاكٌص تطكيل ضذُ است اص هجوَػِ اي اص اػوبل خَاًذى ٍ ًَضفتي ثفش
سٍي دادُّبي رخيشُ ضذُ دس پبيگبُ دادُ كِ ثِ ػٌَاى يك فشآيٌذ تجضيِ ًبپزيش 5دس ًظفش گشفتفِ هفيضفًَذ .دس يفك پبيگفبُ دادُي
تَصيغ ضذُ يك تشاكٌص ػوَهي چٌذيي صيش تشاكٌص داسد كِ دس هيضثبىّبي هختلف آى سيستن اجشا هيضًَذ .اگش صيش تشاكٌطي اص
يك تشاكٌص ػوَهي ثِ ػٌَاى تشاكٌص هخشة ضٌبسبيي ضَد كل آى تشاكٌص ػوَهي تشاكٌطي هخشة دس ًظش گشفتِ ضفذُ ٍ ثبيفذ
تأثيش ّوِي صيش تشاكٌصّبي آى دس هيضثبىّبي هختلف اص ثيي ثشدُ ضَد[ .]12دس اداهفِ هٌظفَس اص ًوفبد  Tiتفشاكٌص ػوفَهي ٍ i
هٌظَس اص ًوبد  Tj,iيكي اص تشاكٌصّبي هحلي  Tiاست كِ ثش سٍي هيضثبى  jاجشا هيضَد .ثب تَجِ ثِ ًكبت ركش ضذُ تؼبسيف سسفوي
اص ٍاثستگي تشاكٌصّب دس اداهِ هيآيذ.
تؼشيف  )1صيش تشاكٌص

ٍاثستِ است ثِ صيش تشاكٌص

 -1دادُ اي هبًٌذ ٍ xجَد داسد ثِ عَسيكِ پس اص آًكِ
 -2لجل اص آًكِ

آيتن  xسا ثخَاًذ

 -3لجل اص آًكِ آيتن  xتَسظ
كشدُ است.

اگش:
آى سا ثشٍصسسبًي 6كشد،

آى دادُ سا ثخَاًذ.

ضكست ًخَسدُ است (ً abortطذُ است).

خَاًذُ ضَد،

آخشيي تشاكٌص هَفمي ( commitضذُ) اسفت كفِ آى سا ثشٍصسسفبًي

ًطبى دادُ هيضَد .ايي ضفشايظ يفك
دس غَست ٍجَد ضشايظ ثبال ساثغِي ٍاثستگي ثيي ايي دٍ صيش تشاكٌص ثػَست
ٍاثستگي هستمين ثيي دٍ صيش تشاكٌص سا تؼشيف هيكٌذ اهب اهكبى ٍجَد ٍاثستگي غيش هستمين ثيي دٍ صيش تشاكٌص ًيض ٍجفَد داسد
آًگفبُ خفَاّين
ٍ
چشا كِ ساثغِي ٍاثستگي يك ساثغِي هتؼذي است ،دس ٍالفغ اگفش داضفتِ ثبضفين
.
داضت
تؼشيف  )2تشاكٌص ػوَهي ٍاثستِ است ثِ تشاكٌص ػوَهي اگش صيشتشاكٌطي اص
ًطبى دادُ هيضَد.
يب غيشهستمين ٍاثستِ ثبضذ .ايي ٍاثستگي ثػَست

ثِ صيش تشاكٌطي اص

ثِ غَست هستمين

5. Atomic
6. Update
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ٍاثستِ ثبضذ ثِ
سا اگش اٍالً
هتبثش 7هيكٌذ
تؼشيف  )3صيش تشاكٌص
ثب هَفميت ثِ پبيبى سسيذُ ثبضٌذ ( commitضذُ ثبضٌذ).
ٍ ّن

 ،ثبًيبً

هخشة ثبضذ ٍ دس ًْبيفت آًكفِ ّفن

تؼشيف  )4يك گشاف ٍاثستگي تشاكٌص هحلي 8دس يك هيضثبى ٍاثستگيّبي تشاكٌصّب دس آى هيضثبى ساًطبى هيدّذّ .ش گشُ يك
صيش تشاكٌص ٍ ّش يبل ًطبى دٌّذُي استجبط «ٍاثستگي» ثيي دٍ گشُي آى يبل هيثبضذ.
گشاف ٍاثستگي هحلي ثشاي صيش تشاكٌصّبي يك هيضثبى سا هيتَاى ثشاسبس فبيل ثجت ٍلبيغ 9هَجَد دس آى هيضثبى ايجبد كشد .ثبيذ
تَجِ داضت كِ ثشاي سبخت ايي گشاف ثب استفبدُ اص فبيل ثجت ٍلبيغ ػالٍُ ثش ثجت اػوبل ًَضتي (ً )writeيبص داسين كِ اػوبل
خَاًذى ( )readاجشا ضذُ دس آى هيضثبى ًيض ثجت ضًَذ ٍ ثِ ّويي دليل دس ساّكبس اسائِ ضذُ دس ايي همبلِ فشؼ ضذُ كِ فبيل ثجت
ٍلبيغ ػالٍُ ثش اػوبل ًَضتي ضبهل اػوبل خَاًذى ًيض هيثبضذ[ .]6ثب تشكيت گشافّبي ٍاثستگي هحلي ّوِي هيضثبىّبي ػضَ
 DDBSگشاف ٍاثستگي تشاكٌص ػوَهي آى  DDBSسبختِ هيضَد كِ ًوبيبًگش سٍاثظ ٍاثستگي ثيي تشاكٌصّبي ػوَهي دس آى
پبيگبُ دادُ تَصيغ ضذُ هيثبضذ.

 .3راهكار ارائه شده
اسبس ساّكبس اسائِ ضذُ تطكيل گشاف ٍاثستگي هحلي دس ّش هيضثبى ػضَ پبيگبُ دادُ تَصيغ ضذُ ٍ سپس تشكيت دٍ ثذٍي آًْب دس
يك سبختبس دسختي جْت ايجبد گشاف ٍاثستگي ػوَهي ثشاي كل پبيگبُ دادُ تَصيغ ضذُ هيثبضذ .پس اص كبهل ضذى گشاف
ٍاثستگي ػوَهي ٍ ثب استفبدُ اص آى توبهي تشاكٌصّبي هتبثش ضٌبسبيي هيضًَذ .دس پبيبى ضٌبسبيي ٍ اغالح دادُّبي خشاة ضذُ
دس اثش اجشاي هجوَػِ تشاكٌصّبي هخشة ضبهل تشاكٌصّبي هْبجن ٍ تشاكٌصّبي هتبثش ثػَست هستمل دس ّش هيضثبى اًجبم
هيگشدد.
ثشاي پيبدُ سبصي هذل اسائِ ضذُ دس ّش هيضثبى  DDBSسِ ػبهل ثٌبمّبي  Host Proxy Agentيب Dependency ،HPA

 Manager Agentيب  Log Scanner Agent ٍ DMAيب  LSAهستمش هيضًَذ كِ دس عي فشآيٌذ  DARثب يكذيگش ٍ ًيض ثب
ػبهلّبي هستمش ثش سٍي ديگش هيضثبىّبي ّ DDBSوكبسي هي كٌٌذ HPA .ػبهلي است كِ دس عي فشآيٌذ  DARدس ّش هيضثبى
اص عشيك اسسبل ٍ دسيبفت پيبم ثب هيضثبىّبي ديگش تؼبهل داسد .ػالٍُ ثش ايي  HPAهسئَل كٌتشل ٍ ّوبٌّگي فؼبليتّبي ٍ DMA
 LSAهحلي ًيض هي ثبضذٍ LSA .ظيفِي سبخت ٍ ثشٍص سسبًي گشاف ٍاثستگي هحلي صيش تشاكٌصّب دس ّش هيضثبى سا ثش ػْذُ داسد.
گشاف ٍاثستگي هحلي دس ّش هيضثبى ثب استفبدُ اص فبيل ثجت ٍلبيغ آى هيضثبى ٍ ثش اسبس الگَسيتن تطكيل گشاف ٍاثستگي كِ دس
ثخص  3.1اسائِ ضذُ است سبختِ هي ضَد .عجك ايي الگَسيتن  LSAدس ّش هيضثبى ضوي ثشسسي فبيل ثجت ٍلبيغ آى هيضثبى،
استجبعبت هَجَد ثيي صيش تشاكٌصّبي آى هيضثبى سا استخشاج كشدُ ٍ گشاف ٍاثستگي هحلي دس آى هيضثبى سا هيسبصد .هسئَليت
ديگش  LSAايجبد تشاكٌصّبي پبكسبصي دس جْت سفغ اثش حوالت غَست گشفتِ ثِ پبيگبُ دادُ ثش اسبس الگَسيتن ايجبد تشاكٌصّبي
پبكسبصي كِ دس ثخص  3.2اسائِ كشدُ اين هيثبضذ .ثب استفبدُ اص ايي الگَسيتن دادُّبي آسيت ديذُ دس اثش اجشاي تشاكٌصّبي
هخشة ضٌبسبيي ضذُ ٍ ثب استفبدُ اص فبيل ثجت ٍلبيغ تشاكٌصّبي پبكسبصي جْت ثبصيبثي همذاس آًْب ثِ حبلت پيص اص حولِ ايجبد
7. Affect
8. Local Transaction Dependency Graph
9. Log File

563

هيضَد DMA .دس عي فشآيٌذ تطكيل گشاف ٍاثستگي ػوَهي هسئَليت تشكيت گشافّبي ٍاثستگي هحلي سا ثش ػْذُ داسد .سبختبس
يك هيضثبى  DDBSدس ساّكبس اسائِ ضذُ هغبثك ضكل ( )2هي ثبضذ.

ضكل ( :)1سبختبس هيضثبىّبي  ٍ DDBSػبهلّبي هستمش ثش سٍي آًْب دس ساّكبس پيطٌْبدي ثشاي اجشاي فشآيٌذ DAR

 .3.1الگوريتن تشكيل گراف وابستگی هحلی
ّذف اص ايي الگَسيتن ايجبد گشاف ٍاثستگي هحلي دس يك هيضثبى ثب ثشسسي فبيل ثجت ٍلبيغ دس آى هيضثبى هيثبضذ .هٌظَس اص
] W[Ti,x,v1,v2دس فبيل ثجت ٍلبيغ يك هيضثبى ثشٍصسسبًي همذاس  xاص  v1ثِ  v2تَسظ صيش تشاكٌطي اص تشاكٌص ػوَهي  Tiكِ دس
ايي هيضثبى اجشا ضذُ است ٍ هٌظَس اص ] R[Ti,xخَاًذُ ضذى همذاس  xتَسظ صيش تشاكٌطي اص  Tiاست .ثشاي اسصيبثي الگَسيتن تطكيل
گشاف ٍاثستگي ٍ الگَسيتن ايجبد تشاكٌصّبي پبكسبصي كِ دس ثخص ثؼذي آهذُ است فشؼ هيكٌين دس يك هيضثبى خبظ فبيل
ثجت ٍلبثغ اص هحل ضشٍع ثشسسي تب اًتْب داساي  nػٌػش ثبضذ m ،تشاكٌص هحلي دس آى هيضثبى دس حبل اجشا ثبضٌذ كِ حذاكثش تؼذاد
ػوليبت ًَضتي تَسظ ّش يك اص آًْب  kثبضذ .دس چٌيي ضشايغي پيچيذگي ّش سغش اص الگَسيتن همبثل آى ًَضتِ ضذُ است؛
سغشّبيي كِ پيچيذگي آًْب ركش ًطذُ است پيچيذگي اص هشتجِ ثبثت داسًذ.
ٍسٍديّب :فبثل ثجت ٍلبيغ ٍ ليست تشاكٌصّبي ثذاًذيص (.)Bad_Transaction_List
خشٍجي :آسايِ  Parentsكِ ]ً Parents[Tiطبى دٌّذُ تشاكٌصّبيي است كِ تشاكٌص  Tiثِ آًْب ٍاثستِ است.
همذاسدّي اٍليِ:
TempWirtedT = WriteItems = Parents = p = NULL,
Destroyer_Transaction_List = Bad_Transaction_List.

 .1ثب همبيسِ هحل اٍليي ػوليبت تشاكٌصّبي ػضَ  Bad_Transaction_Listصٍدتشيي ًمغِ ضشٍع سا يبفتِ p ،سا ثِ آى اضبسُ ثذُ.
 .2تب صهبًي كِ  pثِ آخش ً logشسيذُ اداهِ ثذُ (پيچيذگي ).)o(n
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 .2.1اگش ػوليبت ] log[pاص ًَع ًَضتي است ،يؼٌي ] log[p]=W[Ti,x,v1,v2آًگبُ،
.2.1.1

] TempWirtedT[xسا ثشاثش  Tiلشاس ثذُ ٍ  xسا ثِ ] WriteItems[Tiاضبفِ كي.

 .2.2اگش ػوليبت ] log[pاص ًَع خَاًذى است ،يؼٌي ] log[p] = R[Ti,xآًگبُ،
.2.2.1

همذاس ] WritedT[xسا ثِ ] Parents[Tiاضبفِ كي.

.2.2.2

اگففش  Tiتشاكٌطففي سففبلن اسففت يؼٌففي  Tiدس ] Destroyer_Transaction_List[Tiثشاثففش  falseهففيثبضففذ ٍ
]ً TempAssessParents[Tiيض خبلي است ،آًگبُ،
 .2.2.2.1اگففش آخففشيي تشاكٌطففي كففِ  xسا ثففشٍص كففشدُ تشاكٌطففي هخففشة اسففت ،همففذاس ] WritedT[xسا ثففِ
] TempAssessParents[Tiاضبفِ كي

 .2.3اگش ] log[pثشاثش است ثب ]:Abort[Ti
 2.3.1ثففشاي ّوففِي ػٌبغففش ] WriteItems[Tiهبًٌففذ  TempWrite[L] ،Lسا ثشاثففش ] WritedT[Lلففشاس دادُ سففپس
] WriteItems[Tiسا خبلي كي( .ثذليل استفبدُ اص لشاس داد لفل گزاسي دٍ هشحلِ اي غشيح ًيفبصي ثفِ ثشٍصسسفبًي
ليستّبي ً TempAssessParents ٍ Parentsيست)( .پيچيذگي )) o(k
 .2.4اگش ] log[pثشاثش است ثب ]:Commit[Ti
 .2.4.1اگش ليست ] TempAssessPaterns[Tiخبلي ًيست ،تفشاكٌص  Tiسا ثفِ  Destroyer_Transaction_Listاضفبفِ
كي.
.2.4.2

ثشاي ّوِي ػٌبغش ] WriteItems[Tiهبًٌفذ  WritedT[L] ،Lسا ثشاثفش ] TempWrite[Lلفشاس ثفذُ ( .پيچيفذگي
))o(k

 p .3سا ثِ سكَسد ثؼذي  logاضبسُ ثذُ.
ثب تَجِ ثِ پيچيذگيّبي ركش ضذُ ثشاي ّش سغش الگَسيتن پيچيذگي كلي آى اص هشتجِ ) (m*kچشا كِ غيش اص خغَط ٍ 2.3.2
 2.4.2كِ پيچيذگي آًْب اص هشتجِ  kهيثبضذ ثميِ خغَط اص هشتجِ ثبثت هيثبضٌذ؛ دٍ خظ  2.4.2 ٍ 2.3.2دس ٌّگبم  commitيب
 abortيك تشاكٌص اجشا هيضًَذ پس ثشاي ّش تشاكٌص يكي اص آًْب اجشا ضذُ ٍ دس هجوَع  mثبس اجشا هيضًَذ.

 .3.2الگوريتن ايجاد تراكنشهاي پاكسازي
ّذف اص ايي الگَسيتن ايجبد تشاكٌصّبي پبكسبصي جْت اص ثيي ثشدى اثشات حولِ ثِ پبيگبُ دادُ ثِ غَست ثْيٌِ است.
ٍسٍديّب :فبثل ثجت ٍلبيغ ٍ ليست تشاكٌصّبي ثذاًذيص( ٍ )Total_Destroyer_TListخشٍجي :ليست تشاكٌصّبي پبكسبصي
همذاسدّي اٍليِLastValue = TempTransactionList = SubmitedList = TempList = NULL :

 p .1سا ثِ آخش فبيل  logاضبسُ ثذُ ٍ ثب همبيسِ هحل اٍليي ػوليفبت تفشاكٌصّفبي ػضفَ  Total_Destroyer_TListصٍدتفشيي
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ًمغِ ضشٍع سا يبفتِ q ،سا ثِ آى اضبسُ ثذُ.
 .2تب صهبًيكِ  p>=qاست (پيچيذگي ):)o(n
 .2.1اگش ػوليبت ] log[pاص ًَع ًَضتي است ،يؼٌي ] log[p]=W[Ti,x,v1,v2آًگبُ،
.2.1.1

اگش ] LastValue[xثشاثش  NULLاست LastValue[x] ،سا ثشاثش  v2لشاس ثذُ.

.2.1.2

اگش ] SubmitedList[xثشاثش  falseاست،

 .2.1.2.1اگش ػول ًَضتي جبسي تَسظ يك تشاكٌص هخشة اًجبم هيضَد TempTransactionList[x] ،سا ثشاثفش تفشاكٌص
پبكسبصي ].W[Tj,x,v2,v1
 .2.1.2.2اگش ػول ًَضتي جبسي تَسظ يك تفشاكٌص سفبلن اًجفبم هفيضفَد SubmitList[x] ،سا ثشاثفش  trueلفشاس دادُ ٍ
] W[Ti,x,v1,v2سا ثِ ] SubmitTransactionList[xاضفبفِ كفي ٍ اگفش ] TempList[xثشاثفش  trueاسفت آى سا
 falseكشدُ ٍ ] TempTransactionList[xسا ًيض حزف كي.
 p .2.2سا ثِ ػٌػش لجلي  logاضبسُ ثذُ.
 .3تففشاكٌصّففبي  TempTransactionListسا ثففِ  SubmitTransactionListاضففبفِ كففي ٍ دادُّففبي  TempListسا ًيففض ثففِ
 SubmitListاضبفِ كي.
 .4ثففشاي ّففش ػٌػففش ػضففَ  SubmitListهبًٌففذ  xاگففش همففذاس ] LastValue[xهخففبلف همففذاسي اسففت كففِ تففشاكٌص
] SubmitTransactionList[xلػذ ًَضتي آى سا داسد ،تفشاكٌص ] SubmitTransactionList[xسا اجفشا كفي ٍگشًفِ آى سا
حزف كي.
ثذتشيي حبلت دس ايي الگَسيتن صهبًي اتفبق هيافتذ كِ ّوِ تشاكٌصّبي اجشا ضذُ تشاكٌصّبيي هخشة ثَدُ ٍ ّشيك دادُ اي هجضا
سا خشاة كٌٌذ كِ دس ايي حبلت پيچيذگي خغَط  ٍ 4 ٍ 3دس ًتيجِ كل الگَسيتن ثشاثش  m*kخَاّذ ضذ.
اص آًجبيي كِ دس ّش سيستن تَصيغ ضذُ ّوَاسُ اهكبى ثشٍص هطكالتي هبًٌذ خشاة ضذى پيبمّب ،لغؼي خغَط استجبعي ٍ غيشُ ٍجَد
داسد ،دس اسائِ ساّكبسّبي هختلف ثشاي استفبدُ دس ايي ًَع سيستنّب ثبيذ ًحَُي ػولكشد ساّكبس هَسد ًظش دس ثشاثش ايي اتفبلبت
ثشسسي ضَد ٍ گشًِ ساّكبس هضثَس ساّكبسي جبهغ ٍ كبسثشدي ًويثبضذ .فشآيٌذ  DARهغشح ضذُ دس ايي همبلِ ًيض اص ايي لبػذُ
هستثٌي ًجَدُ ٍ ثبيذ ػولكشد آى دس ثشاثش هطكالت هتحول دس يك سيستن تَصيغ ضذُ هطخع گشدد .دس اداهِ ايي ثخص اثتذا
ساّكبس اسائِ ضذُ دس حبلتي كِ اجضاي  DDBSثِ دسستي كبس كٌٌذ سا ضشح دادُ ٍ سپس ثِ تَضيح سفتبس سيستن دس ثشاثش هطكالت
احتوبلي سيستنّبي تَصيغ ضذُ هيپشداصين.
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 .3.3فرآيند  DARدر شرايط هعوولی DDBS
ثب كطف حولِي غَست گشفتِ ثِ  DDBSتَسظ  ،IDSپيبهي ثِ ًبم  ASSESSكِ دس ثشداصًذُي ضٌبسِ 11تشاكٌصّبي هْبجن اص
سَي  IDSثِ ّوِي ّ HPAبي هستمش ثش سٍي هيضثبىّبي  DDBSفشستبدُ ضذُ ٍ ثذيي تشتيت فشآيٌذ  DARدس توبهي
هيضثبىّبي  DDBSضشٍع هيضَد .ثب آغبص ايي فشآيٌذ ٍ دس اٍليي هشحلِ  HPAهستمش ثش سٍي ّش هيضثبى گشاف ٍاثستگي هحلي سا
اص  LSAدسخَاست هيكٌذ .دس هشحلِي ثؼذ ٍ دس هيضثبى ضوبسُ  iپبيگبُ دادُ يكي اص دٍ حبلت يب هيضثبى  iگشاف هحلي خَد يؼٌي
 Giسا ثِ سَي هيضثبًي ديگش (هيضثبى  )jهيفشستذ تب ػول تشكيت  Giثب  ٍ Gjتطكيل  Gi,jدس هيضثبى  jاًجبم ضَد ٍ يب ايٌكِ هيضثبى i

هٌتظش دسيبفت  Gjاص هيضثبى  jهيهبًذ تب ثب تشكيت آى ثب گشاف ٍاثستگي هحلي خَد Gi,j ،سا تطكيل دّذ.
ثشاي ًيل ثِ ّذف تَصيغ ثبس پشداصضي هٌبست دس ساّكبس اسائِ ضذُ اص آسايِ اي ثٌبم  HostMapاستفبدُ هي ضَد .ايفي آسايفِ دس ّفش
هيضثبى تَسظ ً HPAگْذاسي ٍ هذيشيت هي ضَد HostMap[i] .دس ّش هشحلِ ًطبى دٌّفذُ ي هَلؼيفت هيضثفبى  iثفشاي فشآيٌفذ
تطكيل گشاف ٍاثستگي ػوَهي دس آى هشحلِ است كِ فشستٌذُ يب گيشًذُ ثَدى آى هيضثبى دس آى هشحلِ سا هطفخع هفي كٌفذ .ثفش
اسبس همذاس ] HostMap[iدس ّش هشحلِ يكي اص  4حبلت صيش ٍجَد داسد :
 HostMap[i] -1ثشاثش  mاست كِ  mػذدي غحيح  ،هثجت ٍ صٍج هيثبضذ ،دس ايٌػَست هيضثبى  iدسيبفت كٌٌذُ ي گفشاف
اص هيضثبى  jكِ ] HostMap[jثشاثش  m+1است هي ثبضذ.
 -2اگش ] HostMap[iثشاثش  mاست كِ  mػذدي غحيح  ،هثجت ٍ فشد هيثبضذ ،هيضثبى  iگشاف خَد سا ثِ سَي هيضثبى  jكِ
] HostMap[jثشاثش  m-1است هيفشستذ.
 -3اگش ] HostMap[iثشاثش  -2ثبضذ ثذيي هؼٌي است كِ هيضثبى  iدس هشاحل لجلي گفشاف خفَد سا ثفِ سفَي هيضثفبًي ديگفش
فشستبدُ ٍ اص سًٍذ تطكيل گشاف ٍاثستگي ػوَهي خبسج ضذُ است .
 -4اگش ] HostMap[iدس يك گشاف خبظ هبًٌذ  )k ≠ i( kثشاثش  -1ثبضذ ،ثذيي هؼٌفي اسفت كفِ ثفذليل ثفشٍص هطفكلي دس
هيضثبى  iيب خغَط استجبعي ثيي دٍ هيضثبى  k ٍ iاستجبط هيضثبى  kثب هيضثبى  jلغغ ضذُ است.
ثشاي هثبل دس حبلتي كِ همبديش آسايِي  HostMapثػَست صيش ثبضٌذ:
HostMap[0] = 0, HostMap[2] = 1, HostMap[5] = 2, HostMap[9] = 3, HostMap[i] = -2
for i = 1,3,4,6,7,8

10. Identifier

533

ثذيي هؼٌي است كِ هيضثبى  2ثبيذ گشاف تطكيل ضذُ دس خَد سا ثِ سَي هيضثبى  1ثفشستذ ٍ هيضثبى ً 9يض ثبيذ گشاف تطكيل ضذُ
دس خَد سا ثِ سَي هيضثبى  5ثفشستذ.
ثب تَجِ ثِ هغبلت ركش ضذُ هي تَاى فشآيٌذ غَست گشفتِ دس ػبهلّبي  DMA ٍ LSA ٍ HPAسا ثػَست صيش ضشح داد .پس اص
آًكِ پيبم  ASSESSثِ  HPAiسسيذ  HPAiآسايِي  HostMapسا ثشسسي كشدُ اگش ] HostMap[iثشاثش  mكِ ػذدي هثجت ٍ
صٍج است ثبضذ ،همذاس  jسا كِ ] HostMap[jثشاثش  m+1است يبفتِ هٌتظش دسيبفت  Gjهي هبًذ اهّب اگش  mػذدي هثجت ٍ فشد ثبضذ
 Giسا اص  LSAiدسيبفت كشدُ ٍ ثِ سوت  HPAjكِ ] HostMap[jثشاثش  m-1است هيفشستذ .ثب پبيبى ايي هشحلِ ]HostMap[k

ثشاي توبهي ّKب ي فشد كِ  GKسا ثِ سوت هيضثبىّبي ديگش فشستبدُ اًذ ثشاثش  -2ضذُ ٍ ثذيي تشتيت آًْب اص چشخِي سبخت گشاف
ٍاثستگي ػوَهي خبسج هيضًَذ .ثب تكشاس ايي چشخِ ٍ تشكيت دٍ ثِ دٍي گشافّبي ٍاثستگي حبغل اص هشاحل لجل دس ًْبيت گشاف
ٍاثستگي ػوَهي ( )GTدس هيضثبى  hسبختِ هي ضَد .ثب كبهل ضذى ًَ GTثت ثِ استخشاج ليست ضٌبسِي توبهي تشاكٌصّبي
هخشة ضبهل تشكٌصّبي هْبجن ٍ تشاكٌصّبي هتبثش اص آىّب ثِ ًبم  Destroy_transaction_listهيسسذ .ايي ػول ثب استفبدُ
اص  ٍ GTتَسظ  HPAhاًجبم هيضَد .پس اص كبهل ضذى  Destroy_transaction_listػبهل  HPAhآى سا ثشاي ّوِي هيضثبىّبي
ديگش  DDBSثبص پخص هي كٌذ .ثب دسيبفت  Destroy_transaction_listدس ّش هيضثبى ػوليبت ثشسسي فبيل ثجت ٍلبيغ ٍ ايجبد
تشاكٌصّبي پبكسبصي دس آى هيضثبى تَسظ  LSAهحلي آى هيضثبى اًجبم هي گيشد.

 .3.4عولكرد فرآيند  DARدر برابر هشكالت احتوالی
هيتَاى هطكالت هوكي دس يك  DDBSسا كِ هوكي است ثش فشآيٌذ كطف ٍ ثبصيبثي آسيتّب دس آى  DDBSتبثيش ثگزاسًذ ثِ دٍ
دستِ تمسين كشد .دستِ اٍل اهكبى تغييش دادى ،جؼل كشدى ،تكشاس ٍ يب گن ضذى پيبمّبي اسسبلي دس ضجكِي استجبعي DDBS
هيثبضذ .دستِي دٍم هطكالتي است كِ دس پي اص كبس افتبدى هيضثبىّب يب لغؼي خغَط استجبعي ثيي آًْب سخ هيدٌّذ .دس هَسد
هطكالت دستِي اٍل ثب استفبدُ اص تكٌيكّبي استجبعي اهي هبًٌذ لشاسداد اليِ استجبعي اهي (SSL)11هيتَاى اص ػذم تغييش ،گن
ضذى جؼل ضذى ٍ تكشاس پيبمّبي اسسبل ضذُ اعويٌبى پيذا كشد .دس هَسد دستِ دٍم هطكالت ثب اسائِي هثبلّبيي ًحَُي ػولكشد
سيستن دس ثشاثش آًْب ضشح دادُ هيضَد .فشؼ كٌيذ  DDBSي داسي  11هيضثبى ثٌبمّبي  H0تب  H9ثبضذ كِ ثِ تشتيت اص  1تب 9
ضوبسُ گزاسي ضذُ اًذ ،ثٌبثشايي دس ّوِي آًْب ثِ اصاي ( iكِ  iثيي  1تب  9است) ] HostMap[iثشاثش  iخَاّذ ثَد.
ثب ثشٍص يك حولِ ثِ  ٍ DDBSكطف آى تَسظ  IDSپيبم  ASSESSاص سَي  IDSثِ ّوِي  11هيضثبى  DDBSفشستبدُ
هيضَد .حبل فشؼ كٌيذ ثِ دليلي هبًٌذ لغؼي خظ استجبعي يب هطكل دس هيضثبىّبي  7 ٍ 2پيبم  ASSESSهشثَط ثذست ايي دٍ
هيضثبى ًشسذ اهّب فشآيٌذ  DARدس ثميِي هيضثبىّب ثب دسيبفت پيبم  ASSESSآغبص هيضَد .دس ايي هشحلِ ٍ ثش اسبس  HostMapاص
يك سَ هيضثبى  6هٌتظش دسيبفت  G7هيضَد ٍ اص ديگش سَ هيضثبى  3كِ  G3سا ثِ سوت هيضثبى  2فشستبدُ هٌتظش دسيبفت  ACKاص
سَي هيضثبى  2است .فشآيٌذ  DARدس ديگش هيضثبىّب ثػَست ػبدي دًجبل ضذُ  G0,1دس هيضثبى  G4,5 ،1دس هيضثبى  G8,9 ٍ 4دس
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هيضثبى  8تطكيل هيضَد .دس غَستيكِ  G3اسسبلي اص سَي هيضثبى  3ثِ هيضثبى  2ثشسذ HPA2 ،ثب دسيبفت  G3هتَجِ ضشٍع فشآيٌذ
 DARضذُ ٍ ثِ آى هيپيًَذد اهّب دس غيش ايٌػَست  HPA3ثب دسيبفت ًكشدى  ACKاص سَي  HPA2پس اص گزضت ثبصُي صهبًي
هطخػي هتَجِ ثشٍص هطكل دس هيضثبى  2يب خغَط استجبعي آى ضذُ ٍ ثب ثبصپخص كشدى پيبهي ثٌبم  Invalidateكِ حبٍي
هطخػبت هيضثبى  2است ايي هغلت سا ثِ اعالع هيضثبىّبي ديگش ًيض هيسسبًذ كِ آًْب ًيض ثب دسيبفت ايي پيبم ] HostMap[2سا
ثشاثش  -1لشاس دادُ آسايِي  HostMapسا ثشاي هشحلِي ثؼذي الگَسيتن ثشٍص سسبًي هيكٌٌذ .دلت كٌيذ كِ دسعي ايي ثشٍص سسبًي
همذاس ] HostMap[3اص  -2ثِ  1تغييش هيكٌذ .اهب دس هَسد هيضثبى  7اص آًجبييكِ  HPA6هٌتظش دسيبفت  G7هيثبضذ پس اص گزضت
ثبصُي صهبًي هطخع ٍ ػذم دسيبفت آى ثب اسسبل غشيح يك پيبم  GraphRequestثِ سَي  G7 ،HPA7سا اص آى دس خَاست
هيكٌذ ٍ اگش پس اص هذتي آى سا دسيبفت ًكشد ػذم حضَس اٍ سا ًيض ثِ ثميِ اػالم هيكٌذ .پس دس پبيبى ايي هشحلِ آسايِي
 HostMapدس ّش  11هيضثبى ثِ غيش هيضثبى  7 ٍ 2ثػَست صيش هيثبضذ.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

HostMap:

0,-2,-1, 1, 2,-2, 3,-1, 4,-2

Value:

ثب اداهِ يبفتي الگَسيتن دس ًْبيت گشاف هتطكل اص تشكيت  8هيضثبى هؼتجش دس هيضثبى  0تطكيل هيگشدد .دس ايي هشحلِ  HPA0ثب
ثشسسي گشاف حبغل ٍ اعالع اص ػذم هطبسكت هيضثبىّبي  7 ٍ 2دس سبخت آى يكجبس ديگش ثب اسسبل پيبم  GraphRequestثِ ّش
كذام اص آًْب گشاف آًْب سا دسخَاست هيكٌذ كِ دس غَست دسيبفت آًْب اداهِ سًٍذ ثػَست ػبدي اداهِ هييبثذ دس غيش ايٌػَست دٍ
اًتخبة ثشاي  HPA0هوكي است؛ اًتخبة خَشثيٌبًِ ٍ اًتخبة ثذثيٌبًِ .دس حبلت خَشثيٌبًِ ثذٍى تَجِ ثِ هطكل هيضثبىّبي 2
ٍ 7گشاف حبغل سا ثؼٌَاى  GTدس ًظش گشفتِ ٍ سًٍذ كطف ٍ ثبصيبثي آسيتّب سا ثػَست ػبدي دًجبل هيكٌذ .دس آيٌذُ ٍ ثبصگطت
هيضثبىّبي هطكل داس ثِ سيستن هجذداً فشآيٌذ جذيذي ثشاي كطف ٍ ثبصيبثي آسيتّب ضشٍع هيضَد .اهب دس حبلت ثذثيٌبًِ توبهي
تشاكٌصّبيي كِ صيشتشاكٌطي دس هيضثبىّبي هطكل داس داسًذ ثِ ػٌَاى تشاكٌصّبي هخشة دس ًظش گشفتِ هيضًَذ .هيتَاى اًتخبة
حبلت خَضجيٌبًِ يب حبلت ثذثيٌبًِ سا ثش ػْذُي هذيش سيستن گزاضت.

 .4نتيجه گيري
ّوبًگًَِ كِ اضبسُ ضذ كِ ثشاي ايجبد يك پبيگبُ دادُ اهي ًيبصهٌذ اجشاي فشآيٌذي سِ هشحلِاي هيثبضين ،هشحلِي اٍل هحبفظت
دادُّب دس ثشاثش حوالت ،هشحلِ دٍم كطف حوالت غَست گشفتِ ثِ پبيگبُ دادُ ٍ هشحلِ سَم كطف دادُّبي آسيت ديذُ دس عي
يك حولِ ٍ ثبصيبثي آًْب ثِ همبديش هؼتجش لجل اص حولِ .دس ايي همبلِ ثب استفبدُ اص ػبهلّبي ًشم افضاسي ساّكبسي ثشاي كطف ٍ ثبصيبثي
دادُّبي آسيت ديذُ دس عي حوالت ثِ پبيگبُ دادُّبي تَصيغ ضذُ اسائِ گشديذ كِ ثش هجٌبي تطكيل گشافّبي ٍاثستگي تشاكٌص
هحلي ٍ تشكيت آًْب ثشاي ايجبد گشاف ٍاثستگي تشاكٌص ػوَهي كبس هيكٌذً .كتِ هْن ثشاي داضتي يك پبيگبُ دادُ اهي ثشخَسداسي
اص يك سيستن كطف ًفَر كبسا هيثبضذ .عشاحي يك سيستن كطف ًفَر هختع پبيگبُ دادُّبي تَصيغ ضذُ هسئلِاي است كِ دس
آيٌذُ ثِ دًجبل ثشسسي آى هيثبضين.
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