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 چكيده:

-غَست گشفتِ ثِ ايي پبيگبُ دادُ ّبي هَفك حولِّبي اهي، اهشٍصُ ثب ٍجَد دس ًظش گشفتي ساّكبسّبي هختلف ثشاي ايجبد پبيگبُ دادُ
ّبي آسيت ديذُ دس اثش  ساّكبسّبي پيطگيشي اص حولِ ٍجَد داسد؛ ثٌبثشايي ثبصيبثي دادُّوَاسُ اهكبى ضكست ّب ًطبى دادُ است كِ 

ّبي ًبضي اص يك حولِ ثِ همبديش غحيح پيص اص حولِ يكي اص هشاحل هْن دس جْت حفظ جبهؼيت ٍ دستشس اجشاي تشاكٌص

ّبي خَد اغالح  ّبي آسيت ديذُ، پبيگبُ دادُ َدكبس دادُّبيي ثب لبثليت ثبصيبثي خ ثبضذ. ثِ پبيگبُ دادُ پزيشي يك پبيگبُ دادُ اهي هي

هتوشكض  ّبي گبُ دادُيخَد اغالح هشثَط ثِ پب ّبي دادُ گبُيپب يعشاح ٌِيغَست گشفتِ دس صه ّبي تالشگَيٌذ. اص آًجبييكِ اغلت  هي

ضذُ خَد اغالح  غيتَص ّبي دادُ گبُيپب يعشاح يثشا يسٍض ّبي ًشم افضاسي ّبي ػبهل ثب استفبدُ اص لبثليتهمبلِ  ييهب دس ا ي ثبضذه

سا  دادُ گبُيولِ ثِ پبدس اثش ح ذُيد تيآسّبي  دادُ ،ضذُ غيتَص ّبي دادُ گبُيپب ّبي يذگيچيضوي دس ًظش گشفتي پ كِ نيااسائِ كشدُ

ي ضذُ ه غيتَص يٌذيفشآ سٍش اسائِ ضذُ  گشداًذ.ياص حولِ ثش ه صيپ حيثِ غَست خَدكبس آًْب سا ثِ همذاس غحٍ  ضٌبسبيي كشدُ

ّبي تَصيغ ضذُ هبًٌذ لغؼي خغَط  ضتِ ٍ دس ثشاثش هطكالت احتوبلي هحيظدس آى ٍجَد ًذا يًمغِ ضكست هٌفشدكِ  ثبضذ

 .ثبضذ ّب پبيذاس هي استجبعي يب گن ضذى پيبم

 

 .اهٌيت، پبيگبُ دادُ تَصيغ ضذُ خَد اغالح، ػبهل ًشم افضاسي هاي كليدي:واشه
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 هقدهه .1

ّبي   ي رخيشُ سبصي دادُ ( كِ ٍظيفDBMSِ)1ّبي هذيشيت پبيگبُ دادُ  اغَل اسبسي دس عشاحي ٍ پيبدُ سبصي سيستنيكي اص 

حوالتي كِ تبكٌَى ًسجت ثِ  ثبضذ.ّب هيّبي رخيشُ ضذُ دس آى پبيگبُ دادُ  حسبس سا ثش ػْذُ داسًذ فشاّن ديذى اهٌيت دادُ

DBMS ّب اص لجيل سيستن  ّبي سٌتي تأهيي اهٌيت پبيگبُ دادُ  ّب دس سشاسش جْبى سخ دادُ است ًطبى دادُ كِ استفبدُ اص سٍش

تَاًذ دس اختيبس داضتي پبيگبُ دادُ اي كبهالً  ّبي رخيشُ ضذُ دس پبيگبُ دادُ ًوي  احشاص َّيت، تأهيي اػتجبس كبسثشاى ٍ سهض ًگبسي دادُ

[. دس ٍالغ فشآيٌذ تضويي اهٌيت يك 7اهكبى ضكست ايي ساّكبسّبي پيطگيشي اص حولِ ّوَاسُ ٍجَد داسد] ايوي سا تضويي كٌذ ٍ

DBMS ِّبي سٌتي ركش   ّبي رخيشُ ضذُ دس پبيگبُ دادُ اص عشيك سٍش  [ كِ تأهيي اهٌيت داد4ُ]ي اغلي است ضبهل سِ هشحل

ضٌبسبيي ٍ كطف حوالت غَست گشفتِ ثِ پبيگبُ دادُ تَسظ  ي دٍم ػجبست است اص ضذُ هشحلِ اٍل ايي فشآيٌذ است. هشحلِ

(. پس اص آى كِ ثشٍص حولِ اي ثِ پبيگبُ دادُ ضٌبسبيي ضذ ًَثت ثِ هشحلِ سَم فشآيٌذ تأهيي اهٌيت IDS) 2ّبي كطف ًفَر  سيستن

آسيت ديذُ اًذ  IDSضذُ تَسظ  ي ضٌبسبيي ّبي رخيشُ ضذُ دس پبيگبُ دادُ كِ عي حولِ  سسذ؛ دس ايي هشحلِ دادُ پبيگبُ دادُ هي

ّب ٍ دس ًتيجِ   ضَد تب غحت ٍ جبهؼيت آى دادُ هطخع ضذُ ٍ ّش كذام اص آًْب ثِ حبلت سبلن لجل اص ثشٍص آى حولِ ثبصگشداًذُ هي

ذى ًبهين. پس اص كبهل ض هي (DAR)3ّب  غحت ٍ جبهؼيت كل پبيگبُ دادُ ثشلشاس ضَد، ايي هشحلِ سا فشآيٌذ كطف ٍ ثبصيبثي آسيت

اي كِ ّشسِ سسبًي كٌذ. ثِ سيستن پبيگبُ دادُتَاًذ ثِ كبسثشاًص خذهت  ي سَم پبيگبُ دادُ ثِ يك حبلت پبيذاس سسيذُ ٍ هي هشحلِ

 ي خَد اغالح گَيٌذ. ي فشآيٌذ تأهيي اهٌيت سا ثِ عَس كبهل ٍ كبسا اجشا كٌذ پبيگبُ دادُ هشحلِ

ّبي غَست تَاى ثِ تالش ّب هؼشفي ضذُ اًذ كِ اص آى جولِ هي يگبُ دادُدس پب DARتب كٌَى چٌذيي سٍش ثشاي اجشاي فشآيٌذ 

اص آًْب   اًذ ٍ تؼذاد كويي هتوشكض اسائِ ضذُّبّب ثشاي پبيگبُ دادُاضبسُ كشد؛ ثب ايي ٍجَد اغلت ايي سٍش [3،9ٍ11]گشفتِ دس هشاجغ

ثشاي يك سيستن  DARػولي ّستٌذ، دس ٍالغ اجشاي فشآيٌذ  (DDBS)4ي تَصيغ ضذُ ّبي پبيگبُ دادُثشاي استفبدُ دس سيستن

ّبي تَصيغ  ّب ثِ دليل ٍجَد تشاكٌص DDBSپبيگبُ دادُ هتوشكض سبدُ تش اص يك سيستن پبيگبُ دادُ تَصيغ ضذُ است چشا كِ دس 

ػَست هحلي اًجبم داد ثلكِ تَاى ػول كطف آسيت سا دس ّش هيضثبى ث ّبيي داسًذ، ًوي  صيش تشاكٌص ّبي هختلف  ضذُ كِ دس هيضثبى

[ ساّكبسّبيي ثشاي اجشاي 1،2ٍ12[. دس هشاجغ ]5]ّبي هختلف سا ًيض دس ًظش گشفت بىّبي ػوَهي دس هيضث ثبيذ سٍاثظ ثيي تشاكٌص

فشآيٌذّبيي ثب كٌتشل  [2ٍ12ّب اسائِ ضذُ است. ثِ دليل ايٌكِ اسبس ساّكبسّبي اسائِ ضذُ دس هشاجغ ]  DDBSدس  DARفشآيٌذ 

هتوشكض است، ايي ساّكبسّب داساي هطكالتي اص لجيل ٍجَد ًمغِ تكي ضكست ٍ ثبس پشداصضي صيبد ثش سٍي ّوبٌّگ كٌٌذُ هشكضي 

اي ثسيبس ٍ دس ًتيجِ ثبضذ استجبعبت ضجكِ [ كِ ثش اسبس الگَسيتوي تَصيغ ضذُ هي1]ب هطكل ساّكبس اسائِ ضذُ دس هشجغّستٌذ اه

 ثبضذ. ػذم كبسايي هي

تَاى ثش اسبس ّب سا هي ّبي پيچيذُ گستشش سٍصافضًٍي يبفتِ است. ػبهل ستفبدُ اص ثشًبهِ ًَيسي ػبهل گشا جْت ايجبد ثشًبهِاهشٍصُ ا

[. ثب 11ّبيطبى اص لجيل خَد هختبسي، ّذف گشايي، لبثليت اًغجبق، پيص فؼبل ثَدى، َّضوٌذي ٍ استٌتبج هطخع كشد] تَاًبيي

ّبي پَيب ٍ تَصيغ ضذُ سا ثِ خَثي كٌتشل كشد. اهشٍصُ  ثسيبسي اص  اى هسبئل پيچيذُ هَجَد دس هحيظتَ ّب هي استفبدُ اص ايي تَاًبيي

                                                            
1. Database Management Systems  
2. Intrusion Detection Systems  
3. Damage Assessment and Recovery  
4. Distributed Database Systems  
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ّبي فٌبٍسي اعالػبت ثَسيلِ  ّبيي هبًٌذ اهٌيت ضجكِ، تجبست الكتشًٍيك، استجبعبت ٍ ديگش حَصُ كبسثشدّبي هَجَد دس حَصُ

ّب اسئِ  ّبيي جْت استفبدُ دس فشآيٌذ كطف ٍ ثبصيبثي آسيت ثتذا الگَسيتنّبي چٌذ ػبهلِ پيبدُ سبصي ضذُ اًذ. دس ايي همبلِ ا سيستن

ّبي  ثبضٌذ، سپس ثب استفبدُ اص ػبهل اين كِ ضوي ثشخَسداسي اص ثبس پشداصضي هٌبست ًيبصهٌذ استجبعبت ضجكِ اي هحذٍدي هيدادُ

ّبي تَصيغ ضذُ دس ثشاثش  تي هطكالت احتوبلي هحيظدّين كِ ثب دس ًظش گشف ًشم افضاسي ساّكبس اسائِ ضذُ سا ثِ گًَِ اي گستشش هي

  ثشٍص ايي هطكالت پبيذاس ثَدُ، فشآيٌذ تَصيغ ثبس پشداصضي سا ثِ خَثي اًجبم دّذ. 

 ها و تعاريف  پيش زهينه .2

داضفتِ ٍ اص  ّبي هختلفف لفشاس     ّبي هحلي كِ ثش سٍي هيضثبى  ي تَصيغ ضذُ ػجبست است اص هجوَػِ اي اص پبيگبُ دادُ يك پبيگبُ دادُ

يك تشاكٌص تطكيل ضذُ است اص هجوَػِ اي اص اػوبل خَاًذى ٍ ًَضفتي ثفش    [.8عشيك ضجكِ استجبعي ثِ يكذيگش دستشسي داسًذ]

ي  ضفًَذ. دس يفك پبيگفبُ دادُ    دس ًظفش گشفتفِ هفي    5ّبي رخيشُ ضذُ دس پبيگبُ دادُ كِ ثِ ػٌَاى يك فشآيٌذ تجضيِ ًبپزيش  سٍي دادُ

ضًَذ. اگش صيش تشاكٌطي اص  ّبي هختلف آى سيستن اجشا هي  چٌذيي صيش تشاكٌص داسد كِ دس هيضثبى ػوَهي  تَصيغ ضذُ يك تشاكٌص

تشاكٌطي هخشة دس ًظش گشفتِ ضفذُ ٍ ثبيفذ     ثِ ػٌَاى تشاكٌص هخشة ضٌبسبيي ضَد كل آى تشاكٌص ػوَهي يك تشاكٌص ػوَهي 

ٍ  i تفشاكٌص ػوفَهي    Ti[. دس اداهفِ هٌظفَس اص ًوفبد    12ص ثيي ثشدُ ضَد]ّبي هختلف ا  ّبي آى دس هيضثبى  ي صيش تشاكٌص تأثيش ّوِ

ضَد. ثب تَجِ ثِ ًكبت ركش ضذُ تؼبسيف سسفوي   اجشا هي jاست كِ ثش سٍي هيضثبى  Tiّبي هحلي   يكي اص تشاكٌص Tj,iهٌظَس اص ًوبد 

 .آيذ ّب دس اداهِ هي  اص ٍاثستگي تشاكٌص 

 اگش:      ست ثِ صيش تشاكٌص ٍاثستِ ا      ( صيش تشاكٌص 1تؼشيف 

 آى دادُ سا ثخَاًذ.      كشد،  6آى سا ثشٍصسسبًي      ٍجَد داسد ثِ عَسيكِ پس اص آًكِ  xدادُ اي هبًٌذ  -1

 ًطذُ است(. abortضكست ًخَسدُ است )      سا ثخَاًذ  xآيتن       لجل اص آًكِ  -2

ضذُ( اسفت كفِ آى سا ثشٍصسسفبًي     commitآخشيي تشاكٌص هَفمي )      خَاًذُ ضَد،       تَسظ  xلجل اص آًكِ آيتن  -3

 كشدُ است. 

ضَد. ايي ضفشايظ يفك    ًطبى دادُ هي            ي ٍاثستگي ثيي ايي دٍ صيش تشاكٌص ثػَست  دس غَست ٍجَد ضشايظ ثبال ساثغِ

غيش هستمين ثيي دٍ صيش تشاكٌص ًيض ٍجفَد داسد  كٌذ اهب اهكبى ٍجَد ٍاثستگي  ٍاثستگي هستمين ثيي دٍ صيش تشاكٌص سا تؼشيف هي

آًگفبُ خفَاّين               ٍ             ي هتؼذي است، دس ٍالفغ اگفش داضفتِ ثبضفين      ي ٍاثستگي يك ساثغِ چشا كِ ساثغِ

 .            داضت 

ثِ غَست هستمين    ثِ صيش تشاكٌطي اص     ٌطي اص اگش صيشتشاك    ٍاثستِ است ثِ تشاكٌص ػوَهي     ( تشاكٌص ػوَهي 2تؼشيف 

 ضَد. ًطبى دادُ هي         يب غيشهستمين ٍاثستِ ثبضذ. ايي ٍاثستگي ثػَست 

                                                            
5. Atomic  
6. Update  
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هخشة ثبضذ ٍ دس ًْبيفت آًكفِ ّفن         ، ثبًيبً     ٍاثستِ ثبضذ ثِ      سا اگش اٍالً      كٌذ  هي 7هتبثش     ( صيش تشاكٌص 3تؼشيف 

 ضذُ ثبضٌذ(. commitثب هَفميت ثِ پبيبى سسيذُ ثبضٌذ )     ٍ ّن       

دّذ.  ّش گشُ يك  ّب دس آى هيضثبى ساًطبى هي  ّبي تشاكٌص  دس يك هيضثبى ٍاثستگي 8( يك گشاف ٍاثستگي تشاكٌص هحلي4تؼشيف 

 ثبضذ.  ي آى يبل هيثيي دٍ گشُ« ٍاثستگي»ي استجبط  صيش تشاكٌص ٍ ّش يبل ًطبى دٌّذُ

هَجَد دس آى هيضثبى ايجبد كشد. ثبيذ  9تَاى ثشاسبس فبيل ثجت ٍلبيغ ّبي يك هيضثبى سا هي  گشاف ٍاثستگي هحلي ثشاي صيش تشاكٌص

( ًيبص داسين كِ اػوبل writeتَجِ داضت كِ ثشاي سبخت ايي گشاف ثب استفبدُ اص فبيل ثجت ٍلبيغ ػالٍُ ثش ثجت اػوبل ًَضتي )

س آى هيضثبى ًيض ثجت ضًَذ ٍ ثِ ّويي دليل دس ساّكبس اسائِ ضذُ دس ايي همبلِ فشؼ ضذُ كِ فبيل ثجت ( اجشا ضذُ دreadخَاًذى )

ّبي ػضَ   ي هيضثبىّبي ٍاثستگي هحلي ّوِ  [. ثب تشكيت گشاف6ثبضذ] ٍلبيغ ػالٍُ ثش اػوبل ًَضتي ضبهل اػوبل خَاًذى ًيض هي

DDBS  آى  گشاف ٍاثستگي تشاكٌص ػوَهيDDBS دس آى  ّبي ػوَهي   ضَد كِ ًوبيبًگش سٍاثظ ٍاثستگي ثيي تشاكٌص سبختِ هي

 ثبضذ. پبيگبُ دادُ تَصيغ ضذُ هي

 راهكار ارائه شده .3

ٍ سپس تشكيت دٍ ثذٍي آًْب دس  پبيگبُ دادُ تَصيغ ضذُاسبس ساّكبس اسائِ ضذُ تطكيل گشاف ٍاثستگي هحلي دس ّش هيضثبى ػضَ 

ثبضذ. پس اص كبهل ضذى گشاف  هي پبيگبُ دادُ تَصيغ ضذُ ثشاي كل يك سبختبس دسختي جْت ايجبد گشاف ٍاثستگي ػوَهي 

ّبي خشاة ضذُ   ضًَذ. دس پبيبى ضٌبسبيي ٍ اغالح دادُ ّبي هتبثش ضٌبسبيي هي  تشاكٌص  ٍ ثب استفبدُ اص آى توبهي ٍاثستگي ػوَهي 

ّبي هتبثش ثػَست هستمل دس ّش هيضثبى اًجبم   ّبي هْبجن ٍ تشاكٌص  ّبي هخشة ضبهل تشاكٌص  اثش اجشاي هجوَػِ تشاكٌص دس

 گشدد. هي

 HPA ،Dependencyيب  Host Proxy Agentّبي  سِ ػبهل ثٌبم DDBSثشاي پيبدُ سبصي هذل اسائِ ضذُ دس ّش هيضثبى 
Manager Agent   يبDMA  ٍLog Scanner Agent   يبLSA ضًَذ كِ دس عي فشآيٌذ هستمش هيDAR  ثب يكذيگش ٍ ًيض ثب

دس ّش هيضثبى  DARػبهلي است كِ دس عي فشآيٌذ  HPAّوكبسي هي كٌٌذ.  DDBSّبي  ّبي هستمش ثش سٍي ديگش هيضثبى ػبهل

ٍ   DMAّبي ٌتشل ٍ ّوبٌّگي فؼبليتهسئَل ك  HPAّبي ديگش تؼبهل داسد. ػالٍُ ثش ايي  اص عشيك اسسبل ٍ دسيبفت پيبم ثب هيضثبى

LSA  .هحلي ًيض هي ثبضذLSA ِّب دس ّش هيضثبى سا ثش ػْذُ داسد. ي سبخت ٍ ثشٍص سسبًي گشاف ٍاثستگي هحلي صيش تشاكٌصٍظيف 

گشاف ٍاثستگي هحلي دس ّش هيضثبى ثب استفبدُ اص فبيل ثجت ٍلبيغ آى هيضثبى ٍ ثش اسبس الگَسيتن تطكيل گشاف ٍاثستگي كِ دس 

دس ّش هيضثبى ضوي ثشسسي فبيل ثجت ٍلبيغ آى هيضثبى،  LSAاسائِ ضذُ است سبختِ هي ضَد. عجك ايي الگَسيتن  3.1ثخص 

سبصد. هسئَليت  ى هيضثبى سا استخشاج كشدُ ٍ گشاف ٍاثستگي هحلي دس آى هيضثبى سا هيّبي آ استجبعبت هَجَد ثيي صيش تشاكٌص

ّبي  ّبي پبكسبصي دس جْت سفغ اثش حوالت غَست گشفتِ ثِ پبيگبُ دادُ ثش اسبس الگَسيتن ايجبد تشاكٌص ايجبد تشاكٌص LSAديگش 

ّبي  ّبي آسيت ديذُ دس اثش اجشاي تشاكٌص الگَسيتن دادُ ثبضذ. ثب استفبدُ اص ايياسائِ كشدُ اين هي 3.2پبكسبصي كِ دس ثخص 

ّبي پبكسبصي جْت ثبصيبثي همذاس آًْب ثِ حبلت پيص اص حولِ ايجبد  هخشة ضٌبسبيي ضذُ ٍ ثب استفبدُ اص فبيل ثجت ٍلبيغ تشاكٌص

                                                            
7. Affect  
8. Local Transaction Dependency Graph  
9. Log File  
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ا ثش ػْذُ داسد. سبختبس ّبي ٍاثستگي هحلي س دس عي فشآيٌذ تطكيل گشاف ٍاثستگي ػوَهي هسئَليت تشكيت گشاف DMAضَد.  هي

 هي ثبضذ.  (2)دس ساّكبس اسائِ ضذُ هغبثك ضكل   DDBSيك هيضثبى

 

 
 DAR فشآيٌذ اجشاي ثشاي پيطٌْبدي ساّكبس دس آًْب سٍي ثش هستمش ّبي ػبهل ٍ DDBS ّبي هيضثبى سبختبس(: 1)ضكل 

 

 الگوريتن تشكيل گراف وابستگی هحلی .3.1

ثبضذ. هٌظَس اص  ّذف اص ايي الگَسيتن ايجبد گشاف ٍاثستگي هحلي دس يك هيضثبى ثب ثشسسي فبيل ثجت ٍلبيغ دس آى هيضثبى هي

W[Ti,x,v1,v2]  دس فبيل ثجت ٍلبيغ يك هيضثبى ثشٍصسسبًي همذاسx  اصv1  ِثv2 تَسظ صيش تشاكٌطي اص تشاكٌص ػوَهي  Ti  كِ دس

است. ثشاي اسصيبثي الگَسيتن تطكيل  Tiتَسظ صيش تشاكٌطي اص  xخَاًذُ ضذى همذاس  R[Ti,x]ايي هيضثبى اجشا ضذُ است ٍ هٌظَس اص 

كٌين دس يك هيضثبى خبظ فبيل  كِ دس ثخص ثؼذي آهذُ است فشؼ هي ّبي پبكسبصي  الگَسيتن ايجبد تشاكٌصگشاف ٍاثستگي ٍ 

تشاكٌص هحلي دس آى هيضثبى دس حبل اجشا ثبضٌذ كِ حذاكثش تؼذاد  mػٌػش ثبضذ،  nسسي تب اًتْب داساي ثجت ٍلبثغ اص هحل ضشٍع ثش

ثبضذ. دس چٌيي ضشايغي پيچيذگي ّش سغش اص الگَسيتن همبثل آى ًَضتِ ضذُ است؛  kػوليبت ًَضتي تَسظ ّش يك اص آًْب 

 ت داسًذ.سغشّبيي كِ پيچيذگي آًْب ركش ًطذُ است پيچيذگي اص هشتجِ ثبث

 (. Bad_Transaction_Listّبي ثذاًذيص )  ّب: فبثل ثجت ٍلبيغ ٍ ليست تشاكٌص  ٍسٍدي

 ثِ آًْب ٍاثستِ است. Tiّبيي است كِ تشاكٌص   ًطبى دٌّذُ تشاكٌص Parents[Ti]كِ  Parentsخشٍجي: آسايِ 

 همذاسدّي اٍليِ:

 TempWirtedT =  WriteItems = Parents = p = NULL, 

 Destroyer_Transaction_List = Bad_Transaction_List. 

 سا ثِ آى اضبسُ ثذُ. pصٍدتشيي ًمغِ ضشٍع سا يبفتِ،  Bad_Transaction_Listّبي ػضَ   ثب همبيسِ هحل اٍليي ػوليبت تشاكٌص .1

 (.o(n)ًشسيذُ اداهِ ثذُ )پيچيذگي  logثِ آخش  pتب صهبًي كِ  .2
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 آًگبُ، log[p]=W[Ti,x,v1,v2]اص ًَع ًَضتي است، يؼٌي  log[p]اگش ػوليبت  .2.1

2.1.1. TempWirtedT[x]  سا ثشاثشTi  ٍ ُلشاس ثذx  ِسا ثWriteItems[Ti] .اضبفِ كي 

 آًگبُ، log[p] = R[Ti,x]اص ًَع خَاًذى است، يؼٌي   log[p]اگش ػوليبت  .2.2

 اضبفِ كي. Parents[Ti]سا ثِ  WritedT[x]همذاس  .2.2.1

ثبضففذ ٍ  هففي falseثشاثففش  Destroyer_Transaction_List[Ti]دس  Tiتشاكٌطففي سففبلن اسففت يؼٌففي   Tiاگففش  .2.2.2

TempAssessParents[Ti] ،ًُيض خبلي است، آًگب 

سا ثففِ  WritedT[x]سا ثففشٍص كففشدُ تشاكٌطففي هخففشة اسففت، همففذاس     xاگففش آخففشيي تشاكٌطففي كففِ    .2.2.2.1

TempAssessParents[Ti] اضبفِ كي 

 :Abort[Ti]ثشاثش است ثب  log[p]اگش  .2.3

2.3.1  ِ لففشاس دادُ سففپس   WritedT[L]سا ثشاثففش  L ،TempWrite[L]هبًٌففذ  WriteItems[Ti]ي ػٌبغففش  ثففشاي ّوفف

WriteItems[Ti]     سا خبلي كي. )ثذليل استفبدُ اص لشاس داد لفل گزاسي دٍ هشحلِ اي غشيح ًيفبصي  ثفِ ثشٍصسسفبًي

 (o(k) پيچيذگي (. )ًيست Parents  ٍTempAssessParentsّبي   ليست

 :Commit[Ti]ثشاثش است ثب  log[p]اگش  .2.4

اضفبفِ   Destroyer_Transaction_Listسا ثفِ   Tiخبلي ًيست، تفشاكٌص   TempAssessPaterns[Ti]اگش ليست  .2.4.1

 كي.

 لفشاس ثفذُ. ) پيچيفذگي     TempWrite[L]سا ثشاثفش   L ،WritedT[L]هبًٌفذ   WriteItems[Ti]ي ػٌبغش  ثشاي ّوِ .2.4.2
o(k)) 

3. p  سا ثِ سكَسد ثؼذيlog .ُاضبسُ ثذ 
ٍ  2.3.2چشا كِ غيش اص خغَط  (m*k) ّبي ركش ضذُ ثشاي ّش سغش الگَسيتن پيچيذگي كلي آى اص هشتجِ   ثب تَجِ ثِ پيچيذگي     

يب  commitدس ٌّگبم  2.4.2ٍ  2.3.2ثبضٌذ؛ دٍ خظ  ثبضذ ثميِ خغَط اص هشتجِ ثبثت هي هي kكِ پيچيذگي آًْب اص هشتجِ  2.4.2

abort ضًَذ پس ثشاي ّش تشاكٌص يكي اص آًْب اجشا ضذُ ٍ دس هجوَع  يك تشاكٌص اجشا هيm ضًَذ. ثبس اجشا هي 

 هاي پاكسازي  الگوريتن ايجاد تراكنش .3.2

 ّبي پبكسبصي جْت اص ثيي ثشدى اثشات حولِ ثِ پبيگبُ دادُ ثِ غَست ثْيٌِ است.   ّذف اص ايي الگَسيتن ايجبد تشاكٌص

 ّبي پبكسبصي  ( ٍ خشٍجي: ليست تشاكٌصTotal_Destroyer_TListّبي ثذاًذيص)  ّب: فبثل ثجت ٍلبيغ ٍ ليست تشاكٌص  ٍسٍدي

 LastValue = TempTransactionList = SubmitedList = TempList = NULLهمذاسدّي اٍليِ: 

1. p  سا ثِ آخش فبيلlog   ٌّفبي ػضفَ     صاضبسُ ثذُ ٍ ثب همبيسِ هحل اٍليي ػوليفبت تفشاكTotal_Destroyer_TList   صٍدتفشيي
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 سا ثِ آى اضبسُ ثذُ. qًمغِ ضشٍع سا يبفتِ، 

 (:o(n)است )پيچيذگي   p>=qتب صهبًيكِ  .2

 آًگبُ، log[p]=W[Ti,x,v1,v2]اص ًَع ًَضتي است، يؼٌي  log[p]اگش ػوليبت   .2.1

 لشاس ثذُ. v2سا ثشاثش  LastValue[x]است،  NULLثشاثش  LastValue[x]اگش  .2.1.1

 است، falseثشاثش   SubmitedList[x]اگش  .2.1.2

سا ثشاثفش تفشاكٌص    TempTransactionList[x]ضَد،  اگش ػول ًَضتي جبسي تَسظ يك تشاكٌص هخشة اًجبم هي .2.1.2.1

 .  W[Tj,x,v2,v1]پبكسبصي 

ٍ  لفشاس دادُ   trueسا ثشاثفش   SubmitList[x]ضفَد،   اگش ػول ًَضتي جبسي تَسظ يك تفشاكٌص سفبلن اًجفبم هفي     .2.1.2.2

W[Ti,x,v1,v2]  ِسا ثSubmitTransactionList[x]     اضفبفِ كفي ٍ اگفشTempList[x]   ثشاثفشtrue   اسفت آى سا

false  ٍ ُكشدTempTransactionList[x] .سا ًيض حزف كي 

2.2. p  سا ثِ ػٌػش لجليlog .ُاضبسُ ثذ 

سا ًيففض ثففِ  TempListّففبي   اضففبفِ كففي ٍ دادُ SubmitTransactionListسا ثففِ  TempTransactionListّففبي   تففشاكٌص .3

SubmitList .اضبفِ كي 

هخففبلف همففذاسي اسففت كففِ تففشاكٌص      LastValue[x]اگففش همففذاس   xهبًٌففذ  SubmitListثففشاي ّففش ػٌػففش ػضففَ     .4

SubmitTransactionList[x]   لػذ ًَضتي آى سا داسد، تفشاكٌصSubmitTransactionList[x]     سا اجفشا كفي ٍگشًفِ آى سا

 .حزف كي

ّبيي هخشة ثَدُ ٍ ّشيك دادُ اي هجضا   ي اجشا ضذُ تشاكٌص ّب  افتذ كِ ّوِ تشاكٌص ثذتشيي حبلت دس ايي الگَسيتن صهبًي اتفبق هي

 خَاّذ ضذ.  m*kٍ دس ًتيجِ كل الگَسيتن ثشاثش  4ٍ  3سا خشاة كٌٌذ كِ دس ايي حبلت پيچيذگي خغَط  

ّب، لغؼي خغَط استجبعي ٍ غيشُ ٍجَد  اهكبى ثشٍص هطكالتي هبًٌذ خشاة ضذى پيبماص آًجبيي كِ دس ّش سيستن تَصيغ ضذُ ّوَاسُ 

ي ػولكشد ساّكبس هَسد ًظش دس ثشاثش ايي اتفبلبت  ّب ثبيذ ًحَُ داسد، دس اسائِ ساّكبسّبي هختلف ثشاي استفبدُ دس ايي ًَع سيستن

هغشح ضذُ دس ايي همبلِ ًيض اص ايي لبػذُ  DARفشآيٌذ ثبضذ.  ثشسسي ضَد ٍ گشًِ ساّكبس هضثَس ساّكبسي جبهغ ٍ كبسثشدي ًوي

هستثٌي ًجَدُ ٍ ثبيذ ػولكشد آى دس ثشاثش هطكالت هتحول دس يك سيستن تَصيغ ضذُ هطخع گشدد. دس اداهِ ايي ثخص اثتذا 

س ثشاثش هطكالت ثِ دسستي كبس كٌٌذ سا ضشح دادُ ٍ سپس ثِ تَضيح سفتبس سيستن د DDBSساّكبس اسائِ ضذُ دس حبلتي كِ اجضاي 

 پشداصين. ّبي تَصيغ ضذُ هي احتوبلي سيستن
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 DDBSهعوولی  شرايطدر  DARفرآيند   .3.3

ّبي هْبجن اص  تشاكٌص 11ضٌبسِي  شداصًذُثكِ دس  ASSESS، پيبهي ثِ ًبم IDSتَسظ  DDBS ثِ ي غَست گشفتِ ثب كطف حولِ

دس توبهي  DARفشستبدُ ضذُ ٍ ثذيي تشتيت فشآيٌذ  DDBSّبي  ّبي هستمش ثش سٍي هيضثبى HPAي  ثِ ّوِ IDSسَي 

هستمش ثش سٍي ّش هيضثبى گشاف ٍاثستگي هحلي سا   HPAضَد. ثب آغبص ايي فشآيٌذ ٍ دس اٍليي هشحلِ  ضشٍع هي DDBSّبي  هيضثبى

گشاف هحلي خَد يؼٌي  iهيضثبى يب پبيگبُ دادُ يكي اص دٍ حبلت  iي ثؼذ ٍ دس هيضثبى ضوبسُ  كٌذ. دس هشحلِ دسخَاست هي  LSAاص 

Gi  هيضثبى( سا ثِ سَي هيضثبًي ديگشjهي )  فشستذ تب ػول تشكيتGi ثب Gj  تطكيل ٍGi,j  دس هيضثبىj هيضثبى ٍ يب ايٌكِ  اًجبم ضَدi 

 سا تطكيل دّذ. Gi,jهبًذ تب ثب تشكيت آى ثب گشاف ٍاثستگي هحلي خَد،  هي jاص هيضثبى  Gjهٌتظش دسيبفت 

استفبدُ هي ضَد. ايفي آسايفِ دس ّفش     HostMapثشاي ًيل ثِ ّذف تَصيغ ثبس پشداصضي هٌبست دس ساّكبس اسائِ ضذُ اص آسايِ اي ثٌبم 

ثفشاي فشآيٌفذ    iدس ّش هشحلِ ًطبى دٌّفذُ ي هَلؼيفت هيضثفبى      HostMap[i]ًگْذاسي ٍ هذيشيت هي ضَد. HPAهيضثبى تَسظ 

لِ است كِ فشستٌذُ يب گيشًذُ ثَدى آى هيضثبى دس آى هشحلِ سا هطفخع هفي كٌفذ. ثفش     تطكيل گشاف ٍاثستگي ػوَهي دس آى هشح

 حبلت صيش ٍجَد داسد : 4دس ّش هشحلِ يكي اص  HostMap[i]اسبس همذاس 

1- HostMap[i]   ثشاثشm  ِاست كm ثبضذ، دس ايٌػَست هيضثبى  ػذدي غحيح ، هثجت ٍ صٍج هيi   دسيبفت كٌٌذُ ي گفشاف

 است هي ثبضذ.  m+1ثشاثش  HostMap[j]كِ  jاص هيضثبى 

كِ  jگشاف خَد سا ثِ سَي هيضثبى  iثبضذ، هيضثبى  ػذدي غحيح ، هثجت ٍ فشد هي mاست كِ  mثشاثش   HostMap[i]اگش  -2

HostMap[j]  ثشاثشm-1 فشستذ.  است هي 

دس هشاحل لجلي گفشاف خفَد سا ثفِ سفَي هيضثفبًي ديگفش         iثبضذ ثذيي هؼٌي است كِ هيضثبى -2ثشاثش HostMap[i] اگش   -3

 فشستبدُ ٍ اص سًٍذ تطكيل گشاف ٍاثستگي ػوَهي خبسج ضذُ است . 

ثبضذ، ثذيي هؼٌفي اسفت كفِ ثفذليل ثفشٍص هطفكلي دس        -1( ثشاثش  k ≠ i)  kدس يك گشاف خبظ هبًٌذ  HostMap[i]اگش  -4

 لغغ ضذُ است.  jثب هيضثبى   kط هيضثبى استجب i  ٍkيب خغَط استجبعي ثيي دٍ هيضثبى  iهيضثبى 

 ثػَست صيش ثبضٌذ: HostMapي  ثشاي هثبل دس حبلتي كِ همبديش آسايِ

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  
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ًيض ثبيذ گشاف تطكيل ضذُ  9ثفشستذ ٍ هيضثبى  1ثبيذ گشاف تطكيل ضذُ دس خَد سا ثِ سَي هيضثبى  2ثذيي هؼٌي است كِ هيضثبى 

 ثفشستذ. 5دس خَد سا ثِ سَي هيضثبى 

سا ثػَست صيش ضشح داد. پس اص  HPA   ٍLSA  ٍDMAّبي ثب تَجِ ثِ هغبلت ركش ضذُ هي تَاى فشآيٌذ غَست گشفتِ دس ػبهل

كِ ػذدي هثجت ٍ   mثشاثش  HostMap[i]سا ثشسسي كشدُ اگش   HostMapيآسايِ  HPAiسسيذ   HPAi ثِ  ASSESSآًكِ پيبم 

ػذدي هثجت ٍ فشد ثبضذ  mهي هبًذ اهّب اگش  Gjاست يبفتِ هٌتظش دسيبفت  m+1ثشاثش   HostMap[j]سا كِ   jصٍج است ثبضذ، همذاس

Gi  سا اصLSAi دسيبفت كشدُ ٍ ثِ سوتHPAj   ِكHostMap[j] ثشاثش m-1 فشستذ. ثب پبيبى ايي هشحلِ است هي HostMap[k] 

ي سبخت گشاف ضذُ ٍ ثذيي تشتيت آًْب اص چشخِ -2ّبي ديگش فشستبدُ اًذ ثشاثش  سا ثِ سوت هيضثبى GKّب ي فشد كِ Kثشاي توبهي 

هشاحل لجل دس ًْبيت گشاف ّبي ٍاثستگي حبغل اص  ضًَذ. ثب تكشاس ايي چشخِ ٍ تشكيت دٍ ثِ دٍي گشافٍاثستگي ػوَهي خبسج هي

ّبي  توبهي تشاكٌصي  ًَثت ثِ استخشاج ليست ضٌبسِ GTسبختِ هي ضَد. ثب كبهل ضذى  hدس هيضثبى  (GTٍاثستگي ػوَهي )

سسذ. ايي ػول ثب استفبدُ هي Destroy_transaction_list ّب ثِ ًبم  ّبي هتبثش اص آى ّبي هْبجن ٍ تشاكٌص هخشة ضبهل تشكٌص

ّبي  ي هيضثبىآى سا ثشاي ّوِ HPAhػبهل  Destroy_transaction_listضَد. پس اص كبهل ضذى اًجبم هي  HPAhٍ تَسظ  GTاص

دس ّش هيضثبى ػوليبت ثشسسي فبيل ثجت ٍلبيغ ٍ ايجبد  Destroy_transaction_listثبص پخص هي كٌذ. ثب دسيبفت  DDBSديگش 

 هيضثبى اًجبم هي گيشد. هحلي آى  LSAّبي پبكسبصي دس آى هيضثبى تَسظ صتشاكٌ

 احتوالی  در برابر هشكالت  DARفرآيند عولكرد  .3.4

تبثيش ثگزاسًذ ثِ دٍ   DDBSّب دس آى سا كِ هوكي است ثش فشآيٌذ كطف ٍ ثبصيبثي آسيت  DDBSتَاى هطكالت هوكي دس يك هي

  DDBSي استجبعي ّبي اسسبلي دس ضجكِ دستِ تمسين كشد. دستِ اٍل اهكبى تغييش دادى، جؼل كشدى، تكشاس ٍ يب گن ضذى پيبم

دٌّذ. دس هَسد  ّب يب لغؼي خغَط استجبعي ثيي آًْب سخ هي ي دٍم هطكالتي است كِ دس پي اص كبس افتبدى هيضثبى ثبضذ. دستِ هي

تَاى اص ػذم تغييش، گن  هي (SSL)11ّبي استجبعي اهي هبًٌذ لشاسداد اليِ استجبعي اهي ي اٍل ثب استفبدُ اص تكٌيكِ هطكالت دست

ي ػولكشد  ّبيي ًحَُ ي هثبل ّبي اسسبل ضذُ اعويٌبى پيذا كشد. دس هَسد دستِ دٍم هطكالت ثب اسائِ ضذى جؼل ضذى ٍ تكشاس پيبم

 9تب  1ثبضذ كِ ثِ تشتيت اص  H9تب  H0ّبي  هيضثبى ثٌبم 11ي داسي    DDBSد.  فشؼ كٌيذضَ سيستن دس ثشاثش آًْب ضشح دادُ هي

 خَاّذ ثَد.   iثشاثش   HostMap[i]است(  9 تب  1ثيي   i)كِ  iي آًْب ثِ اصاي  ضوبسُ گزاسي ضذُ اًذ، ثٌبثشايي دس ّوِ

فشستبدُ   DDBSهيضثبى  11ي  ثِ ّوِ IDSاص سَي    ASSESSپيبم  IDSٍ كطف آى تَسظ    DDBSثب ثشٍص يك حولِ ثِ 

هشثَط ثذست ايي دٍ   ASSESSپيبم  7ٍ  2ّبي  ضَد. حبل فشؼ كٌيذ ثِ دليلي هبًٌذ لغؼي خظ استجبعي يب هطكل دس هيضثبى هي

اص  HostMapش اسبس ضَد. دس ايي هشحلِ ٍ ث آغبص هي ASSESSّب ثب دسيبفت پيبم  ي هيضثبى دس ثميِ DARهيضثبى ًشسذ اهّب فشآيٌذ 

اص  ACKفشستبدُ هٌتظش دسيبفت  2سا ثِ سوت هيضثبى   G3كِ  3ضَد ٍ اص ديگش سَ هيضثبى  هي  G7هٌتظش دسيبفت 6يك سَ هيضثبى 

دس  G8,9ٍ  4دس هيضثبى  G4,5، 1دس هيضثبى  G0,1ّب ثػَست ػبدي دًجبل ضذُ  دس ديگش هيضثبى DARاست. فشآيٌذ  2سَي هيضثبى 

                                                            
11. Secure Socket Layer  
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هتَجِ ضشٍع فشآيٌذ  G3ثب دسيبفت   HPA2ثشسذ،  2ثِ هيضثبى  3اسسبلي اص سَي هيضثبى  G3ضَد. دس غَستيكِ  تطكيل هي 8هيضثبى 

DAR پيًَذد اهّب دس غيش ايٌػَست  ضذُ ٍ ثِ آى هيHPA3 ثب دسيبفت ًكشدىACK  اص سَيHPA2  ُي صهبًي  پس اص گزضت ثبص

كِ حبٍي  Invalidateيب خغَط استجبعي آى ضذُ ٍ ثب ثبصپخص كشدى پيبهي ثٌبم  2هطخػي هتَجِ ثشٍص هطكل دس هيضثبى 

سا  HostMap[2]سسبًذ كِ آًْب ًيض ثب دسيبفت ايي پيبم  ّبي ديگش ًيض هي است ايي هغلت سا ثِ اعالع هيضثبى 2هطخػبت هيضثبى 

كٌٌذ. دلت كٌيذ كِ دسعي ايي ثشٍص سسبًي  سسبًي هيي ثؼذي الگَسيتن ثشٍص  سا ثشاي هشحلِ HostMapي  لشاس دادُ آسايِ  -1ثشاثش 

ثبضذ پس اص گزضت  هي G7هٌتظش دسيبفت  HPA6اص آًجبييكِ  7كٌذ. اهب دس هَسد هيضثبى  تغييش هي 1ثِ  -2اص  HostMap[3]همذاس 

دس خَاست سا اص آى  HPA7 ،G7ثِ سَي  GraphRequestي صهبًي هطخع ٍ ػذم دسيبفت آى ثب اسسبل غشيح يك پيبم  ثبصُ

ي  كٌذ. پس دس پبيبى ايي هشحلِ آسايِ كٌذ ٍ اگش پس اص هذتي آى سا دسيبفت ًكشد ػذم حضَس اٍ سا ًيض ثِ ثميِ اػالم هي هي

HostMap  ثبضذ. ثػَست صيش هي 7ٍ  2هيضثبى ثِ غيش هيضثبى  11دس ّش 

HostMap:  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9           

 Value:     0,-2,-1, 1, 2,-2, 3,-1, 4,-2 

ثب  HPA0گشدد. دس ايي هشحلِ  تطكيل هي 0هيضثبى هؼتجش دس هيضثبى  8ثب اداهِ يبفتي الگَسيتن دس ًْبيت گشاف هتطكل اص تشكيت 

ثِ ّش   GraphRequestدس سبخت آى يكجبس ديگش ثب اسسبل پيبم  7ٍ  2ّبي  ثشسسي گشاف حبغل ٍ اعالع اص ػذم هطبسكت هيضثبى

يبثذ دس غيش ايٌػَست دٍ  كٌذ كِ دس غَست دسيبفت آًْب اداهِ سًٍذ ثػَست ػبدي اداهِ هي ًْب گشاف آًْب سا دسخَاست هيكذام اص آ

 2ّبي  ثيٌبًِ ثذٍى تَجِ ثِ هطكل هيضثبىثيٌبًِ ٍ اًتخبة ثذثيٌبًِ. دس حبلت خَشهوكي است؛ اًتخبة خَش HPA0اًتخبة ثشاي 

كٌذ. دس آيٌذُ ٍ ثبصگطت  ّب سا ثػَست ػبدي دًجبل هي گشفتِ ٍ سًٍذ كطف ٍ ثبصيبثي آسيتدس ًظش  GTگشاف حبغل سا ثؼٌَاى  7ٍ

ضَد. اهب دس حبلت ثذثيٌبًِ توبهي  ّب ضشٍع هي ّبي هطكل داس ثِ سيستن هجذداً فشآيٌذ جذيذي ثشاي كطف ٍ ثبصيبثي آسيت هيضثبى

تَاى اًتخبة  ضًَذ. هي ّبي هخشة دس ًظش گشفتِ هي ٌَاى تشاكٌصّبي هطكل داس داسًذ ثِ ػ ّبيي كِ صيشتشاكٌطي دس هيضثبىتشاكٌص

 ي هذيش سيستن گزاضت.  حبلت خَضجيٌبًِ يب حبلت ثذثيٌبًِ سا ثش ػْذُ

 نتيجه گيري .4

ي اٍل هحبفظت  ثبضين، هشحلِاي هيّوبًگًَِ كِ اضبسُ ضذ كِ ثشاي ايجبد يك پبيگبُ دادُ اهي ًيبصهٌذ اجشاي فشآيٌذي سِ هشحلِ

ّبي آسيت ديذُ دس عي   ّب دس ثشاثش حوالت، هشحلِ دٍم كطف حوالت غَست گشفتِ ثِ پبيگبُ دادُ ٍ هشحلِ سَم كطف دادُ  دادُ

ّبي ًشم افضاسي ساّكبسي ثشاي كطف ٍ ثبصيبثي  ثب استفبدُ اص ػبهل يك حولِ ٍ ثبصيبثي آًْب ثِ همبديش هؼتجش لجل اص حولِ. دس ايي همبلِ

ّبي ٍاثستگي تشاكٌص   ّبي تَصيغ ضذُ اسائِ گشديذ كِ ثش هجٌبي تطكيل گشاف  يذُ دس عي حوالت ثِ پبيگبُ دادُّبي آسيت د  دادُ

كٌذ. ًكتِ هْن ثشاي داضتي يك پبيگبُ دادُ اهي ثشخَسداسي  هحلي ٍ تشكيت آًْب ثشاي ايجبد گشاف ٍاثستگي تشاكٌص ػوَهي كبس هي

اي است كِ دس ّبي تَصيغ ضذُ هسئلِ ي يك سيستن كطف ًفَر هختع پبيگبُ دادُثبضذ. عشاح اص يك سيستن كطف ًفَر كبسا هي

 ثبضين. آيٌذُ ثِ دًجبل ثشسسي آى هي
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