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 www.Heilton.comنگارنده کتاب )رحیم لطفی( فایل کتاب را به صورت رایگان در سایت 
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 مترجممقدمه 

ضرورت وجود منبع و مرجعی کامل برای دانشجویان چه در مباحث دانشگاهی و چه در آزمون 

(  که یکی 22تا  12داده )قسمت دوم از فصل دکتری ما را بر آن داشت تا کتاب مفاهیم سیستم پایگاه

االمکان سعی شده باشد را ترجمه نماییم. در این کتاب حتیاز پربارترین منابع علمی در این راستا می

ضمن امانت داری، اصطالحات براساس کاربردهای روزمره و آنچه در بین دانشجویان رایج است استفاده 

های تدریسی در تر باشد. محتوای این کتاب بر اساس سر فصلشود تا متن کتاب برای خوانندگان روان

-گونه که میباشد. هماندکتری میها و مراکز آموزش عالی بوده و منبع مناسبی برای آزمون دانشگاه

دانید هیچ اثری کامل و بدون عیب نیست، لذا از شما خوانندگان عزیز به ویژه دانشجویان و اساتید 

  Mr_Lotfi@ymail.comگرامی تقاضا داریم که مشکالت احتمالی و نظرات خود را از طریق ایمیل 

 های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.ایید، تا انشااهلل در چاپارسال نم

 نده راب که در تمام مراحل ترجمه این کتاب علیرضا اصغریاندر آخر از دوست عزیزم مهندس 

شم ن هیچ چا بدویاری نموده و همچنین از کلیه اساتید و دوستان که در امر ترجمه  و ارائه پیشنهاده

 مال تشکر و قدردانی را داریم.اند کگشا بودهداشتی راه

 دوستان اساتید

 ابراهیم عالییمدرس دانشگاه  دکتر بهمن زمانی

 مهندس مجید سپهوند دکتر حسینعلی ناصحی

 مهندس عبداهلل سپهوند یجعفر نیمهندس حس

 مهندس مهدی شفیعی دستجردی براآنی احمددکتر 

 مهندس کاظم تقندیکی مهندس علی الماسیان

 مهندس حبیب محمدتقی پیام بیرانوندمهندس 
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 رحیم لطفی
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 وجوپردازش پرس 12فصل 

 (𝑄𝑢𝑒𝑟𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔وجو )پردازش پرس ،دادهپایگاهها برای استخراج داده از یک از فعالیتای مجموعهبه 

به عباراتی قابل استفاده  دادهپایگاهوجوها از زبان سطح باالی پرس یها شامل ترجمه. این فعالیتشودگفته می

 وجوها است.واقعی پرسوجو و ارزیابی سازی پرسبهینه تدر سطح فیزیکی سیستم فایل، تبدیال

 مرور کلی 1-12

  های اساسی عبارتنداز:آورده شده است. گام 12-1شکل وجو در در پردازش پرسهای موجود گام

 پارسینگ و ترجمه -1

 سازی بهینه -2

 ارزیابی -3

وجو را به فرم قابل استفاده ترجمه کند. زبانی وجو آغاز گردد، سیستم باید پرساز آنکه پردازش پرسقبل 

یک  برای استفاده انسان مناسب است، اما برای نمایش داخلی سیستم از پرس وجو مناسب نیست. 𝑆𝑄𝐿مانند 

 ای توسعه یافته است.تر، مبتنی بر جبر رابطهنمایش مناسب

وجوی داده شده به فرم پرس ۀترجم ،وجو باید انجام دهدپردازش پرس برایاولین عملی که سیستم بنابراین 

در تولید  گیرد.ی است که توسط پارسر یک کامپایلر انجام میترجمه مشابه کار فرایندِداخلی سیستم است. این 

های روابط کند که ناموارسی می و سپس کندوجوی کاربر را چک میپرس وجو، پارسر نحوِ فرم داخلی یک پرس

 دهندهنمایش سیستم یک درخت پارسِ غیره. باشد و دادهپایگاههای روابط موجود در وجو، نامظاهر شده در پرس

( 𝑣𝑖𝑒𝑤وجو برحسب دید )ر پرسگکند. اای ترجمه میاین درخت را به عبارت جبررابطه وسازد، وجو میپرس

 ی آن دیدهاتعریف کنندهای را با عبارت جبررابطه دیدبیان شده باشد، فاز ترجمه تمامی موارد استفاده از 

 اند.متون کامپایلر جزئیات پارسینگ را شرح داده. بیشتر 1کندجایگزین می

                                                             
بنابراین به جای استفاده از عبارت  برای دیدهای عینی شده، عبارت تعریف کننده دید ارزیابی و ذخیره شده است..  1

ونه ــگریق پروسیجر نقطه ثابت، آنـــدیدهای بازگشتی از ط تواند استفاده شود.تعریف کننده دید، رابطه ذخیره شده می

.𝐵و ضمیمه  4-5که در بخش   شوند.بحث شده، اداره می 3.6
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.وجومراحل پردازش پرس 1-12شکل   

یک  𝑆𝑄𝐿وجود دارد. مثالً، در  داده شده وجوییک پرس های متنوعی برای محاسبۀ جوابروش ،اًومعم

رق مختلفی به ــتواند به طنیز می 𝑆𝑄𝐿های مختلفی بیان شود. هر پرس وجوی تواند به روشوجو میپرس

وجو چگونگی ارزیابی آن پرس وجو ای یک پرسرابطه ترجمه شود. عالوه براین، نمایش جبرای رابطهجبرعبارات 

ای وجود دارد. برای رابطه چندین راه برای ارزیابی عبارات جبر معموالً .کندجزئی مشخص میرا به صورت 

 وجوی زیر را در نظر بگیرید:تشریح مطالب ذکر شده، پرس

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 

𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 <  75000; 

 ای زیر ترجمه شود:رابطه از عبارات جبرتواند به هریک وجو میاین پرس

• 𝜎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦<75000 (∏𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦  (𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)) 

• ∏𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦  (𝜎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦<75000(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)) 

 سازیاجرا کرد. مثالً برای پیاده های متعددیالگوریتمتوان با ای را میهر عملیات جبر رابطهعالوه براین، 

 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦های با شرط برای یافتن تاپلرا  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟توان هر تاپل در پیشین، می( 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛گزینش )

+𝐵ر یک ایندکس گجستجو کرد. ا 75000کمتر از  −  𝑡𝑟𝑒𝑒 صفت  روی بر𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 توان از می ،موجود باشد

 ها استفاده کرد.تاپل جستجو درایندکس به جای 

کند، بلکه ای کفایت نمیرابطه ، مهیا کردن عبارت جبروجوارزیابی یک پرس چگونگیبرای مشخص کردن 

کنیم. این  ذکر عملیات را نیز هرمشخص کنندۀ چگونگی ارزیابی  یهادستورالعملعبارت باید در کنار این 

یندکسیندکس یا االگوریتم مورد استفاده برای یک عملیات خاص و یا استفاده از یک ا ،جانبیهای دستورالعمل

 د.نهای خاصی را بیان کن

، ارزیابی اولیه ای به همراه دستورالعمل چگونگی ارزیابی آنرابطه یک عملیات جبر

(𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒) های اولیه یک دنباله از عملیات .شودنامیده می(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒که می ) تواند برای

 خروجی

پرس و 

 پرس و جو
 پارسر و

 مترجم

  موتور ارزیابی

   ایرابطه عبارت جبر

  طرح اجرائی

  بهینه ساز

 آمار داده
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 2-12نامیم. شکل و میــوجرسـارزیابی پ طرحوجو یا اجرای پرس طرحوجو استفاده شود را ارزیابی یک پرس

کند، که در آن یک ایندکس ویژه )در شکل با وجوی مثال ذکر شده را تشریح میارزیابی برای پرس طرحیک 

“𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥1” ارزیابی  طرحوجو یک نشان داده شده( برای عملیات گزینش مشخص شده است. موتور اجرای پرس

 گرداندوجو را برمیکند و جواب پرسرا اجرا می طرحکند، آن وجو را دریافت میپرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وجویک طرح ارزیابی پرس 2-12شکل 

دارند. از کاربران انتظار نداریم  متفاوتیهای ی داده شده هزینهوجوهای ارزیابی مختلف برای یک پرسطرح

ارزیابی را پیشنهاد کند. در عوض، سیستم مسئول  طرحوجوهای خود را به صورتی بنویسند که کاراترین که پرس

وجو سازی پرسبهینه ،این وظیفهوجو را مینیمم کند، که هزینۀ ارزیابی پرسای است ارزیابی طرحساخت 

(𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛نامیده می ) کند.سازی پرس وجو را به صورت مفصل تشریح میبهینه 13شود. فصل 

 شود.ه میبردخروجی به وجو و نتیجه پرس شدهارزیابی  طرحوجو با آن وجو، پرسپرس طرحبا انتخاب 

ها ها از این گامدادهپایگاهوجو عمومیت ندارد یعنی تمام های تشریح شده برای پردازش یک پرسدنبالۀ گام

از نمایش درخت پارس بر  ،هادادهپایگاه بسیاریای، کنند. مثالً، به جای استفاده از نمایش جبررابطهپیروی نمی

کنیم کنند. با این وجود، مفاهیمی که ما در اینجا تشریح میداده شده استفاده می 𝑆𝑄𝐿وجوی پایه ساختار پرس

 دهند.ها را شکل میدادهپایگاهوجو در پردازش پرس مبانی

محاسبۀ  هرچند،ند. وجو باید هزینۀ هر عملیات را بداساز پرسوجو، یک بهینهیک پرسسازی به منظور بهینه

ین اارد. با تگی دهزینۀ دقیق مشکل است زیرا به پارامترهای فراوانی مثل حافظۀ واقعی موجود برای عملیات بس

 تخمینی از هزینۀ اجرا برای هر عملیات امکان پذیر است.وجود بدست آوردن 

وجو و چگونگی تخمین هزینۀ پرس طرحهای منفرد در یک ارزیابی عملیات یبه مطالعۀ نحوهدر این فصل 

خط مشی چگونگی  2-12گردیم. بخش برمی وجوسازی پرسبه بهینه 13پردازیم. در فصل ها میاین عملیات

ای رابطه های جبربه ارزیابی عملیات 6-12تا  3-12کند. بخش وجو را مشخص میگیری هزینۀ یک پرساندازه

ها بر روی گروه شوند، که در آن هر یک از عملیاتالین همپردازد. ممکن است چندین عملیات در یک پایپمی

𝜋𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦  

 𝜎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦<75000; 𝑢𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 1 

 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 
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به بررسی  7-12اند. در بخش تولید شده دیگرهای ها توسط عملیاتکند که این تاپلکار می ،تاپل ورودی خود

وجو و به طور ویژه به چگونگی ارزیابی پرس طرحدر یک  چندین عملیاتچگونگی هماهنگ کردن اجرای 

 پردازیم.های پایپ الین شده برای اجتناب از نوشتن نتایج میانی بر روی دیسک میاستفاده از عملیات

 وجومعیارهای هزینۀ پرس 2-12

سب هزینه ها برحطرحهای ارزیابی متعددی وجود دارد و توانائی مقایسه این طرح ،وجوبرای یک پرس

م خمین بزنیرا ت هاتک تک عملیاتاهمیت دارد. برای انجام این کار باید هزینۀ  طرحرین بهت)تخمینی( و انتخاب 

ۀ ام مطالعدر این فصل، هنگارزیابی پرس وجو ترکیب کنیم.  طرحها را برای محاسبه هزینه و این هزینه

 ها نیز خواهیم پرداخت.به چگونگی تخمین هزینۀ عملیات های ارزیابیالگوریتم

الزم برای  𝐶𝑃𝑈 𝑡𝑖𝑚𝑒تواند برحسب منابع مختلفی شامل دسترسی دیسک، ارزیابی پرس وجو میهزینۀ 

شرح  19و  18موازی و توزیع شده )در فصل  دادهپایگاههای وجو و هزینۀ ارتباطات در سیستماجرای یک پرس

 گیری شود.داده خواهد شد( اندازه

دیسک معموالً مهمترین هزینه است زیرا  هایداده به بزرگ، هزینۀ دسترسی دادهپایگاههای سیستمدر 

بسیار سریعتر از  𝐶𝑃𝑈کندتر است. عالوه براین سرعت  ،در حافظه انجام عملیاتبا  مقایسهدسترسی دیسک در 

قسمت اعظم زمان کلی  ،های دیسکدر حال بهبود است. بنابراین زمان صرف شده در فعالیت ،سرعت دیسک

تر است زیرا مشکلسک تصرف شده برای یک  𝐶𝑃𝑈 𝑡𝑖𝑚𝑒شود. تخمین وجو را شامل میاجرای یک پرس

را نیز در  𝐶𝑃𝑈هزینۀ ، وجوپرس ی واقعیهاسازاز کد اجرائی دارد. اگرچه بهینه بستگی به جزئیات سطح پائین

 ،هزینۀ دسترسی دیسک از کنیم و تنهانظر میصرف 𝐶𝑃𝑈گیرند. برای سادگی در این کتاب از هزینۀ نظر می

 کنیم.وجو استفاده میارزیابی پرس طرحگیری هزینۀ برای اندازه

ها 𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘داد ــو تعهای انتقالی از دیسک از تعداد بالکوجو پرسارزیابی  طرحبرای تخمین هزینۀ 

داده کند و زمان  را صرف انتقال یک بالکِ ثانیه  𝑡𝑇،به صورت میانگینکنیم. اگر زیرسیستم دیسک استفاده می

بالک را انتقال  𝑏آنگاه عملیاتی که ثانیه باشد  𝑡𝑇بعالوه تأخیر چرخشی(  𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘میانگین دسترسی بالک )

∗ 𝑏،دهدانجام می 𝑆 ، 𝑠𝑒𝑒𝑘دهد و می  𝑡𝑇  +  𝑆 ∗  𝑡𝑆  کشد. مقادیر ثانیه طول می𝑡𝑇  و𝑡𝑆  باید برای سیستم

𝑡𝑠های امروزی شوند، اما مقادیر نوعی برای دیسک مقدار دهیدیسک مورد نظر  = 𝑡𝑇 ،ثانیهمیلی  4 = 0.1  

 .2مگابایت در ثانیه است 40،کیلوبایت و نرخ انتقال 4میلی ثانیه، اندازۀ بالک 

 والک درا پاالیش کرد زیرا نوشتن ب یقائل شدن میان خواندن و نوشتن بالک، هزینۀ تخمینتوان با تمایز می

خوانند ها را میسکتورها، آنهای دیسک بعد از نوشتن این است که سیستم )علت برابر خواندن بالک هزینه دارد

را به شما واگذار می و آن ردهکنظر (. برای سادگی از این جزئیات نیز صرفن نوشتن را بررسی کنندموفق بودتا 

                                                             
های آزمایشی و انتقال 𝑠𝑒𝑒𝑘و انتقال بالک،  𝑠𝑒𝑒𝑘تخمین هزینه میانگین  برای دادهپایگاههای سیستمبعضی  - 2

 کنند.افزار اجرا میبالک را به عنوان قسمتی از فرایند نصب نرم
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هزینۀ ارائه شده، تخمین هزینۀ  های مختلف بدست آورید.تری برای عملیاتکنیم تا بتوانید تخمین هزینه دقیق

شود. این هزینه در صورت لزوم جداگانه در نظر گرفته نوشتن نتایج نهائی یک عملیات به دیسک را شامل نمی

کنیم وابسته به اندازۀ بافر در حافظۀ اصلی است. در هائی که مالحظه میالگوریتمهای تمامی خواهد شد. هزینه

و لزومی به دسترسی دوباره به دیسک نخواهد بود. در  دنبافر خوانده شو ازد نتوانها میبهترین حالت تمامی داده

تقریباً یک  -نگهداری کندهای داده را تواند فقط تعداد کمی از بالککنیم که بافر میبدترین حالت، فرض می

 گیریم.بدترین حالت را در نظر می ،اًومعم ،نهبالک برای هر رابطه. هنگام تخمین هزی

بالکی که  مکن استولی مها باید از دیسک خوانده شوند داده ،کنیم که در آغازاگرچه فرض میعالوه براین، 

 ؛کنیممی نظرفمورد دسترسی واقع شده در بافر حافظه موجود باشد. دوباره برای سادگی از این مورد نیز صر

 باشد. ممکن است کمتر از هزینۀ تخمینی طرحهزینۀ واقعی دسترسی دیسک در خالل اجرای یک  بنابراین

𝑤𝑎𝑙𝑙ارزیابی پرس وجو )زمان  طرح( برای یک 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒) زمان پاسخ − 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘  الزم برای اجرای

ها را به حساب ( با فرض آنکه هیچ فعالیت دیگری در کامپیوتر در حال اجرا نباشد، تمامی این هزینهطرحیک 

ن بدو طرحتخمین زمان پاسخ یک  ،استفاده شود. متأسفانه طرحای از هزینۀ تواند به عنوان اندازهآورد و میمی

 به دالیل زیر بسیار مشکل است. طرحاجرای واقعی 

سازی ام بهینههنگوجو است و این اطالعات هنگام اجرای پرس در ی بافراوابسته به محتو ،زمان پاسخ .1

 ست.ها مشکل ادخیل کردن آن ،و حتی اگر این اطالعات موجود بودند ود نیستموجوجو، پرس

ها است که ها در میان دیسکوابسته به توزیع دسترسی، زمان پاسخ چندین دیسکدر یک سیستم با  .2

 بر روی دیسک، تخمین آن مشکل است. (𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡) هابدون آگاهی دقیق از نمای داده

اگر به زمان پاسخ بهتری دست یابد. مثاًل  اضافیممکن است با صرف منابع  طرحجالب اینجاست که یک 

ها را به صورت این خواندن واست  دیسک مازادکه نیازمند خواندن  𝐴 طرح باشدیک سیستم دارای چند دیسک 

اما  ،دیسک خواندن کمترکه دارای  𝐵 طرحممکن است سریعتر از  ،کندموازی در میان چندین دیسک اجرا می

استفاده  𝐴 طرحوجو که از های فراوانی از یک پرسر نمونهگ. با این حال، اخاتمه یابداست  ،بر روی یک دیسک

 𝐵 طرحها با استفاده از با حالتی که نمونه مقایسهزمان پاسخ سراسری در  ،کنند به صورت همروند اجرا شوندمی

 کند.ها ایجاد میبار بیشتری بر روی دیسک 𝐴 طرحشوند، بیشتر خواهد بود زیرا اجرا می

کنند مصرف منابع یک پاسخ، سعی میسازها به جای تالش برای کمینه کردن زمان عموماً بهینهبنابراین، 

و انتقال داده(  𝑠𝑒𝑒𝑘 )شامل زمان  تخمین زمان دسترسی دیسک ما از مدل وجو را کمینه کنند.طرح پرس

 وجو بر مبنای مصرف منابع است.از یک مدل هزینۀ پرس اینمونه

 عملیات گزینش  3-12

 ،فایل هایاسکن فایل است. اسکن ،هابرای دسترسی به داده گرعمل ترینوجو، سطح پائیندر پردازش پرس

های رابطهکنند. در سیستمبازیابی میرکوردهای صادق در شرط گزینش را های جستجوئی هستند که الگوریتم
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اسکن فایل اجازه خواندن کل رابطه را می ،در مواردی که رابطه در یک فایل اختصاصی ذخیره شده باشد ای،

 دهد.

 از اسکن فایل و ایندکسگزینش با استفاده  1-3-12

سر راست .یریدنظر بگاند را در های آن در یک فایل ذخیره شدهکه تاپل ایرابطهیک عملیات گزینش بر روی 

 ترین راه اجرای گزینش به صورت زیر است:

𝐀𝟏 .)در جستجوی خطی سیستم هر بالک فایل را اسکن کرده و تمام رکوردها را برای  )جستجوی خطی

برای دسترسی به اولین بالک از فایل الزم است. آغازین  𝑠𝑒𝑒𝑘 کند. یک بررسی می ،صدق شرط گزینش آزمون

اضافی باشیم 𝑠𝑒𝑒𝑘های نیازمند  ،جوار ذخیره نشده باشندهای فایل به صورت همدر حالتی که بالکممکن است 

 کنیم.پوشی میی سادگی از این مورد نیز چشماما برا

بر لی درعوض وها باشد سازی گزینش کندتر از دیگر الگوریتماگرچه ممکن است این الگوریتم برای پیاده

ل قاب، ینشات گزبدون مدنظر قرار دادن ترتیب فایل و یا موجود بودن ایندکس و یا طبیعت عملی ،روی هر فایل

 که قابل ا هنگامیقابل اعمال نیستند ام ،در تمامی حاالت شود،ارائه میهائی که است. سایر الگوریتم اعمال

 کنند.سریعتر از جستجوی خطی عمل می وماًد عمناعمال باش

آورده شده است. در شکل از  3-12های گزینش در شکل تخمین هزینه اسکن خطی به همراه دیگر الگوریتم

+𝐵برای نشان دادن ارتفاع  ℎ𝑖نماد  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 کنند که معموالً فرض می ،سازهای واقعیایم. بهینهاستفاده کرده

گیرد. بعضی از بهینهحافظه حضور دارد زیرا ریشۀ درخت مکرراً مورد دسترسی قرار می فرریشۀ درخت در با

کرات مورد به ،ها نسبتاًزیرا آن ها در حافظه حضور دارندگکنند که همۀ درخت به جز برسازها فرض می

+𝐵های درصد از نود 1و معموالً کمتر از  دنگیرقرار می دسترسی − 𝑡𝑟𝑒𝑒 .به با توجه  نودهای غیربرگ هستند

 به صورت مناسبی بهبود یابد. تواندفرمول هزینه می ،فرضیات اخیر

مسیری برای  هازیرا آن شوند،نامیده می( نیز 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠مسیرهای دسترسی ) ،ساختارهای ایندکس

که خواندن رکوردهای یک فایل در ترتیبی  دیدیم 11. در فصل کنندها فراهم مییابی و دسترسی به دادهمکان

که  (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥به یاد داشته باشید که یک ایندکس اولیه )متناظر با ترتیب فیزیکی کارا خواهد بود. 

امکان خواندن رکوردهای یک فایل در ترتیب فیزیکی را  ایندکسی است که ،شودامیده میای نیز نخوشه ایندکس

 شود. ( نامیده می𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥). ایندکسی که اولیه نیست ایندکس ثانویه کندفراهم می

در  د.نشو( نامیده می𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑠𝑐𝑎𝑛اسکن ایندکس ) کندهای جستجوئی که از ایندکس استفاده میالگوریتم

های جستجو که از ایندکس کنیم. الگوریتمگزینش برای انتخاب ایندکس استفاده می مسنداز  وجوپردازش پرس

 از: کنند عبارتنداستفاده می
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𝑨𝟐 .)تساوی روی یک صفت کلید با یک ایندکس اولیه،  ۀبرای مقایس )ایندکس اولیه، تساوی بر روی کلید

استفاده کنیم. تخمین هزینه ،کندتوانیم از ایندکس برای بازیابی یگانه رکوردی که در شرط تساوی صدق میمی

 آورده شده است. 3-12ها در شکل 

𝑨𝟑 .)هنگامی که شرط گزینش یک مقایسه برابری روی یک صفت  )ایندکس اولیه، تساوی بر روی غیرکلید

توانیم با استفاده از ایندکس اولیه چندین رکورد را بازیابی کنیم. تنها تفاوت با حالت قبل آن باشد می 𝐴غیرکلید 

در فایل  پیدرپیاست که ممکن است نیازمند واکشی چندین رکورد باشیم. با این حال، رکوردها باید به صورت 

آورده شده  3-12برحسب کلید جستجو مرتب شده است. تخمین هزینه در شکل  ،ره شده باشند زیرا فایلذخی

 است.

𝑨𝟒 .)توانند از ایندکس ثانویه یک شرط تساوی میهای مشخص کنندۀ گزینش )ایندکس ثانویه، تساوی

یک رکورد را بازیابی کند و  ،باشد در صورتی که شرط تساوی بر روی کلید توانداستفاده کنند. این استراتژی می

 غیرکلید باشد چندین رکورد بازیابی خواهد شد. ،گذاری شدهاگر فیلد ایندکس

 (𝐴2شود. هزینۀ زمانی در این حالت مشابه ایندکس اولیه )حالت در حالت اول، فقط یک رکورد بازیابی می

 .است

 ، 𝐼/𝑂های مختلف مقیم باشد که منجر به فراخوانی عملیات کهر رکورد ممکن است در بالدر حالت دوم، 

 همهاگر و یک انتقال بالک است.  𝑠𝑒𝑒𝑘 نیازمند یک   𝐼/𝑂ر عملیات ـــــو ه شودبرای هر بازیابی رکورد می

ن ـازینۀ بدترین زمـه ،ها به صورت تصادفی مرتب شده باشدد و واکشی بالکنمتفاوتی باش هایکبال در هارکورد

ℎ𝑖) در این حالت + 𝑛) ∗ (𝑡𝑠 + 𝑡𝑇)  است که𝑛  رکوردهای واکشی شده است.تعداد 

تر خواهد یز بدبدترین حالت حتی از جستجوی خطی ن ،دندر صورتی که تعداد زیادی از رکوردها بازیابی شو

 شد.

 حضورمال احت یهاگر بافر حافظه بزرگ باشد، بالک دربردارندۀ رکورد ممکن است در بافر باشد. با مالحظ

افرهای . برای بدارد وجود انتظارامکان تخمین هزینۀ میانگین و یا هزینۀ مورد  ،بالک دربردارندۀ رکورد در بافر

 از تخمین بدترین حالت خواهد بود.بزرگ، این تخمین خیلی کمتر 

+𝐵ل ، استفاده از سازماندهی فای𝐴2های خاصی، شامل در الگوریتم − 𝑡𝑟𝑒𝑒 تواند باعث صرفه جوئی در می

 اند.زیرا رکوردها در سطح برگ از درخت ذخیره شده ،شوددسترسی یک 

+𝐵تشریح شد هنگامی که رکوردها در سازماندهی فایل  2-4-11گونه که در بخش همان  −  𝑡𝑟𝑒𝑒  و یا

 های ثانویه معموالً ندکسذخیره شوند، ای ،مجدد رکوردها است یابیمکانهای فایل که نیازمند سایر سازماندهی

 هائی که برای کلید جستجو در سازماندهیدر عوض، مقدار صفت 3کنند.گرها به رکوردها را ذخیره نمیاشاره

                                                             
+𝐵به یاد داشته باشید که اگر سازماندهی فایل   - 3  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 شود، هنگامی که نودهای ها استفاده برای ذخیره رابطه

 ها حرکت کنند.شوند، رکوردها ممکن است بین بالکو هنگامی که رکوردها بازتوزیع میشوند برگ تقسیم شده یا ادغام می
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  الگوریتم هزینه دلیل

انتقال  𝑏𝑟اولیه بعالوه 𝑠𝑒𝑒𝑘 یک 
ها در فایل بیانگر تعداد بالک 𝑏𝑟بالک که 

 است.

𝑡𝑆  + 𝑏 𝑟 ∗ 𝑡𝑇  خطیجستجوی 𝐴1 

حداکثر یک رکورد در  که از آنجا
تواند به کند، اسکن میشرط صدق می

محض یافتن رکورد مورد نظر خاتمه یابد. 
انتقال بالک مورد  𝑏𝑟در بدترین حالت 

 نیاز است.

 حالت میانگین

𝑡𝑆  + (
𝑏 𝑟

2⁄ ) ∗ 𝑡𝑇 

جستجوی خطی، 
 تساوی بر روی کلید

𝐴1 

(ℎ𝑖  ).بیانگر ارتفاع ایندکس است
جستجوی ایندکس ارتفاع درخت را 

برای واکشی  𝐼/𝑂پیمایش کرده و یک 
دهد، هر کدام از این رکورد انجام می

و یک  𝑠𝑒𝑒𝑘 به یک  𝐼/𝑂های عملیات
 انتقال بالک نیازمند است.

(ℎ𝑖  +  1) ∗ (𝑡 𝑇 + 𝑡𝑆)  ایندکس𝐵+ −

𝑡𝑟𝑒𝑒  اولیه، تساوی بر  

 کلیدروی 

𝐴2 

برای هر سطح از درخت،  𝑠𝑒𝑒𝑘یک 

 𝑏برای اولین بالک. در اینجا  𝑠𝑒𝑒𝑘یک 
های دربردارنده رکوردها با تعداد بالک

کلید جستجوی مشخص شده است که 
ها، شوند. این بالکها خوانده میهمه آن

های برگ هستند که فرض شده که بالک

اند )زیرا به صورت ترتیبی ذخیره شده
ایندکس از نوع اولیه است( و نیازمند 

 𝑠𝑒𝑒𝑘.های اضافه نیست 

ℎ𝑖  ∗  (𝑡𝑇  + 𝑡𝑆) +  𝑏 ∗  𝑡𝑇  ایندکس𝐵+ −

𝑡𝑟𝑒𝑒  اولیه، تساوی بر
 روی غیر کلید

𝐴3 

رکوردهای  تعداد 𝑛)هنگامی که 

واکشی شده باشد.( در اینجا، هزینه 
است، اما هر  𝐴3پیمایش ایندکس مشابه 

رکورد ممکن است روی بالک متفاوتی 

برای هر  𝑠𝑒𝑒𝑘  باشد که نیازمند یک
بزرگ باشد، هزینه به  𝑛رکورد است. اگر 

 صورت بالقوه خیلی باال است.

(ℎ𝑖 + 𝑛)  ∗ (𝑡𝑇  + 𝑡𝑆)  ایندکس𝐵+ −

𝑡𝑟𝑒𝑒  ثانویه، تساوی بر
 روی کلید

𝐴4 

، تساوی بر روی غیر A3با حالت

 یکسان است.کلید، 

ℎ𝑖  ∗  (𝑡𝑇  + 𝑡𝑆) +  𝑏 ∗ 𝑡𝑇  ایندکس𝐵+ −

𝑡𝑟𝑒𝑒 اولیه، مقایسه 

𝐴5 

، تساوی بر روی غیر 𝐴4با حالت 

 کلید، یکسان است.

(ℎ𝑖 + 𝑛)  ∗ (𝑡𝑇  + 𝑡𝑆)  ایندکس𝐵+ −

𝑡𝑟𝑒𝑒 ثانویه، مقایسه 

𝐴6 

 

 .های گزینشها برای الگوریتمتخمین هزینه 3-12شکل 
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+𝐵 ل ــفای  −  𝑡𝑟𝑒𝑒 د. دسترسی به یک رکورد از طریق چنین نکناستفاده شده است را ذخیره می

، ایندکس سپس شود وجستجو می ،ایندکس ثانویه برای یافتن مقدار کلید ،تر است: اولای گرانایندکس ثانویه

های هزینه شرح داده فرمول ی ثانویه،هادر صورت استفاده از ایندکس شود.برای یافتن رکوردها جستجو می اولیه

 باید تعدیل شوند. ها،این ایندکسشده برای 

 هاشامل مقایسه هایگزینش  2-3-12

جوی خطی یا استفاده از ایندکس به توانیم با استفاده از جستمی ،را در نظر بگیرید 𝜎𝐴≤𝜈(𝑟)گزینش به فرم 

 را پیاده سازی کنیم: آنهای زیر یکی از روش

𝑨𝟓 ،شدۀ اولیه )مثاًل  تبهنگامی که شرط گزینش یک مقایسه باشد یک ایندکس مر .مقایسه( )ایندکس اولیه

+𝐵یک ایندکس   −  𝑡𝑟𝑒𝑒ای به فرم های مقایسهبرای شرط .تواند استفاده شود( میA > ν  یاA ≥ ν یک ،

A برای استفاده شود:ها برای بازیابی تاپل ،به صورت زیر تواندمی 𝐴اولیه روی ایندکس  ≥ ν  مقدارν  را در

𝐴ایندکس برای یافتن اولین تاپل فایل که دارای مقدار  = ν کنیم. یک اسکن فایل با شروع از جستجو می ،است

Aگرداند. برای میهای صادق در شرط را برتاپلاین تاپل تا انتهای فایل تمامی  > ν ،  اسکن فایل با اولین تاپل

Aکه  > ν مشابه حالت  ،این حالتکند. تخمین هزینه برای است آغاز می𝐴3 .است 

A های به فرمبرای مقایسه < ν یا A ≤ ν ، یک جستجوی ایندکس الزم نیست. برای A < ν با یک اسکن 

Aیافتن اولین تاپل با شرط کنیم و این اسکن را تا از ابتدای فایل آغاز میفایل  ساده = ν  )به جز این تاپل(

𝐴دهیم. حالتادامه می ≤ 𝜈   مشابه است، به جز اینکه اسکن را تا اولین تاپل با𝐴 > 𝜈  به جز این تاپل( ادامه(

 ایندکس کاربردی ندارد. ،دهیم. در هر دو حالتمی

𝑨𝟔 )ایبازیابی روی شرایط مقایسه برای ،شده ثانویه تبتوان از ایندکس مرمی .)ایندکس ثانویه، مقایسه 

<شامل  ، ≤ ، )برای  𝜈از کوچکترین مقدار تا  ،های ایندکسترین سطح بالکاستفاده کرد. پائین >یا  ≤

 .شوداسکن می )برای بزرگتر و بزرگترمساوی( بیشینهتا مقدار  𝜈مساوی( یا از تر کوچکو  تروچکک

کند اما برای دستیابی به رکوردهای واقعی باید با استفاده از گر به رکوردها را فراهم میثانویه اشارهایندکس 

از آنجا که  ،هر رکورد واکشی شده استبرای  𝐼/𝑂گرها رکوردها را واکشی کنیم. این گام نیازمند عملیات اشاره

یک نیازمند   𝐼/𝑂د همانند قبل هر عملیاتنهای متفاوت باشرکوردهای متوالی ممکن است بر روی بالک

𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘 بازیابی شده زیاد باشد، استفاده از ایندکس ثانویه ر تعداد رکوردهای گو یک انتقال بالک است. ا

تر از استفاده از جستجوی خطی باشد. بنابراین ایندکس ثانویه فقط هنگامی باید استفاده ممکن است بسیار گران

 تعداد رکوردهای انتخابی کم باشد.شود که 
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 پیچیده هایگزینشپیاده سازی   3-3-12

یک عملیات مقایسه یا تساوی   𝑜𝑝را مالحظه کردیم که 𝐴 𝑜𝑝 𝐵به فرم  ۀ گزینشساد یط، فقط شراتاکنون

 کنیم.تر را بررسی میگزینش پیچیدههای مسنداست. اکنون 

 عطف (𝑪𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏) 

 یک گزینش عطفی، گزینشی به فرم زیر است:      

𝜎𝜃1∧𝜃2∧…∧𝜃𝑛
(𝑟) 

  فصل (𝑫𝒊𝒔𝒋𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏) 

 به فرم زیر است:یک گزینش فصلی، گزینشی 

𝜎𝜃1∨𝜃2∨…∨𝜃𝑛
(𝑟) 

 کنند.شرط فصلی صدق میدر   𝜃𝑖  سادۀ طرکوردهای صدق کننده در شراجتماع   

 فین (𝑵𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏) 

، غلط است. در غیاب نال 𝜃شرط  هااست که برای آن  𝑟از یئهامجموعۀ تاپل 𝜎¬𝜃(𝑟)نتیجۀ گزینش 

(nullاین مجموعه ،)، هائی ازتاپل𝑟   است که در𝜎𝜃(𝑟)  .نیستند 

یر پیاده زهای ملی یا عطفی شرایط ساده را با یکی از الگوریتصتوانیم عملیات گزینش شامل ترکیبات فمی

 سازی کنیم:

𝑨𝟕 )کنیم که آیا یک مسیر دسترسی برای میدر ابتدا تعیین . )گزینش عطفی با استفاده از یک ایندکس

های گزینش یکی از شرایط ساده وجود دارد. اگر یکی وجود داشته باشد یکی از الگوریتم موجود دریک صفت 

𝐴2  تا 𝐴6تواند رکوردهای صادق در شرط را بازیابی کند. حال رکوردهای بازیابی شده در بافر حافظه را می

 .یابدتیب عملیات خاتمه میها برقرار است یا نه و به این ترکنیم تا ببینیم سایر شرایط در مورد آنبررسی می

𝜎𝜃𝑖هزینه  حداقل ترکیب رای اینــکه ب 𝐴6تا 𝐴1  هایو یکی از الگوریتم 𝜃𝑖برای کاهش هزینه، 
(𝑟)  دارندرا 

 .است ، برابرهزینۀ الگوریتم انتخاب شده با 𝐴7کنیم. هزینه الگوریتم انتخاب می

𝑨𝟖 ()یک ایندکس مرکب مناسب )یک ایندکس بر روی  . گزینش عطفی با استفاده از ایندکس مرکب

های فصلی موجود باشد. اگر گزینش یک شرط تساوی روی چندین صفت( ممکن است برای بعضی از گزینش

دو یا بیشتر صفت را مشخص کرده باشد و ایندکس مرکب بر روی این صفات مرکب موجود باشد آنگاه ایندکس 

استفاده  𝐴4یا  𝐴2 ،𝐴3های کند کدام یک از الگوریتمدکس مشخص میتواند مستقیماً جستجو شود. نوع اینمی

 خواهد شد.

𝑨𝟗 گرهای سازی گزینش عطفی استفاده از اشارهراه دیگر برای پیاده .ها()گزینش عطفی با درج شناسه

گرهای رکورد روی فیلدهای دخیل در های رکورد است. این الگوریتم نیازمند ایندکس با اشارهرکورد یا شناسه

 ،کنندهای منفرد صدق میهائی که در شرطگرها به تاپلمنفرد است. الگوریتم هر ایندکس را برای اشارهشرایط 
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هائی گرها به تاپلای از اشارهشده عبارت است از مجموعهگرهای بازیابیکند. اشتراک تمامی اشارهجستجو می

کند. برای بازیابی رکوردهای واقعی استفاده می هاگرکنند. سپس الگوریتم از اشارهکه در شرط عطفی صدق می

 مورد شرایط باقی مانده را در صدقِ ،ها بر روی تمامی شرایط منفرد موجود نباشد آنگاه الگوریتمر ایندکسگا

 آزماید. رکوردهای بازیابی شده می

در  ودــی موجوردهاـبعالوه هزینۀ بازیابی رک ،ایندکسهای نـاسکمجموع هزینۀ  𝐴9هزینۀ الگوریتم 

گرها و بازیابی تواند با مرتب کردن لیست اشارهگرها است. این هزینه میهای بازیابی شده از اشارهاشتراک لیست

شوند و گرها به رکوردها در یک بالک ظاهر می( تمام اشاره1کاهش یابد. بنابراین ) ،رکوردها به صورت مرتب

ها به صورت مرتب ( بالک2توانند بازیابی شوند و )می 𝐼/𝑂با استفاده از یک  ،ابراین تمامی رکوردهای انتخابیبن

سازی را شرح های مرتبالگوریتم 4-12کند. بخش شوند که حرکت بازوی دیسک را مینیمم میشده خوانده می

 دهد.می

𝑨𝟏𝟎  های گزینش فصلی اگر مسیر دسترسی بر روی تمامی شرط  .ها(فصلی با اجتماع شناسه)گزینش

جو میکنند جستهائی که در شرایط منفرد صدق میگرها به تاپلبرای یافتن اشاره ،موجود باشد هر ایندکس

های صادق در شرط فصلی گرها به تمامی تاپلای از اشارهمجموعه ،گرهای بازیابی شدهشود. اجتماع تمامی اشاره

 کنیم.گرها برای بازیابی رکوردهای واقعی استفاده میاه از اشاره. آنگاست

ای هن تاپلمسیر دسترسی نداشته باشد، باید یک اسکن خطی برای یافت ،اگر یکی از شرایطحتی هرچند، 

ین روش کاراتر ها در ترکیب فصلی این گونه باشداگر یکی از شرط حتی بنابراین .صادق در شرط انجام دهیم

 اسکن خطی به همراه تست شرایط فصلی بر روی هر تاپل در خالل اسکن است. ،دسترسی

 (6-12به شما واگذار شده است )تمرین  تمرینبه عنوان  ،سازی گزینش با شرط نفیپیاده

 مرتب سازی  4-12

 𝑆𝑄𝐿وجوهای کند. اوالً در پرسایفا می دادهپایگاههای ها نقش مهمی در سیستممرتب کردن داده ،به دو دلیل

اگر رابطۀ ورودی  (وجوبرای پردازش پرس به همان اهمیت) خروجی را مشخص کرد و ثانیاًتوان مرتب بودن می

د. بنابراین نسازی شود به صورت کارا پیادهنتوانمی ،پیوند انندای مرابطه هایعملیات بعضیدر ابتدا مرتب باشد 

 سازی را بحث خواهیم کرد.مرتب 5-12در بخش  پیوندقبل از بحث پیرامون عملیات 

برای از آن ایندکس جو مرتب کرد و آنگاه توان یک رابطه را با ساخت ایندکس بر روی کلید جستمی

ی رابطه را از طریق ایندکس به صورت فراینداستفاده کرد. هر چند چنین  ،به صورت مرتب ،خواندن رابطه

ها به صورت مرتب ممکن است منجر به کند. بنابراین خواندن تاپلمرتب می ،و نه به صورت فیزیکی ،منطقی

تواند بسیار گران تمام شود، زیرا بعالوه انتقال بالک( برای هر رکورد شود که می 𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘دسترسی دیسک )

رکوردها به صورت فیزیکی کردن ها باشد. به این دلیل مرتبتواند بسیار بزرگتر از تعداد بالکرکوردها میتعداد 

 مطلوب است.
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شوند و هم برای هائی که در حافظۀ اصلی جا میهم برای رابطه ،ایسازی به صورت گستردهمسأله مرتب

های مرتب سازی در حالت اول تکنیکاند مورد مطالعه قرار گرفته است. هائی که بزرگتر از حافظۀ اصلیرابطه

𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘استانداردی مثل  − 𝑠𝑜𝑟𝑡 کنیم.حالت دوم را بحث میدر اینجا چگونگی مدیریت  .تواند استفاده شودمی 

 سازی ادغامی خارجیالگوریتم مرتب 1-4-12

شود. ( نامیده می𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔سازی خارجی )شوند مرتبهائی که در حافظه جا نمیسازی رابطهمرتب

سازی ادغامی خارجی الگوریتم مرتب ،سازیاین نوع مرتبترین تکنیک مورد استفاده برای معمول

(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑟𝑡– 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒تشریح را  ـی خارجـیسازی ادغامالگوریتم مرتب در ادامـه .شود( نامیده می

 یعنی، ،سازی باشدمرتب فرایند برای ،های موجود در بافر حافظۀ اصلیتعداد بالک 𝑀خواهیم کرد. فرض کنید 

 تواند در حافظۀ اصلی بافر شود.ها میهای دیسک که محتوای آنتعداد بالک

 

مرتب شده است اما فقط تعدادی از  𝑟𝑢𝑛شود. هر های مرتب شده خلق می𝑟𝑢𝑛در مرحلۀ اول، تعدادی از  -1

 شود.رکوردهای رابطه را شامل می

𝑖 = ∘; 
𝒓𝒆𝒑𝒆𝒂𝒕 

    

𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑀 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑖𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟; 
           𝑠𝑜𝑟𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛 − 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛; 
          𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜 𝑟𝑢𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑒 𝑅𝑖  ; 
           𝑖 =  𝑖 +  1; 
𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

باشد پس می 𝑀کمتر از  𝑁یعنی  ،ها𝑟𝑢𝑛فرض کنید تعداد کلی  .شوندها ادغام می𝑟𝑢𝑛 ،در مرحلۀ دوم -2

به یک بالک از خروجی اختصاص داد. مرحلۀ  نیزی را ئاختصاص داد و فضا 𝑟𝑢𝑛توان یک بالک به هر 

 کند:ادغام به صورت زیر عمل می

𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑛𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑜𝑓 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑁 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑖  𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦; 
𝒓𝒆𝒑𝒆𝒂𝒕 
       𝑐ℎ𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 (𝑖𝑛 𝑠𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟) 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠; 
        𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡, 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑖𝑡 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘; 
       𝒊𝒇 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑜𝑓 𝑎𝑛𝑦 𝑟𝑢𝑛 𝑅𝑖  𝑖𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝑒𝑛𝑑 − 𝑜𝑓 − 𝑓𝑖𝑙𝑒(𝑅𝑖  ) 
              𝒕𝒉𝒆𝒏 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑜𝑓 𝑅𝑖  𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘; 
𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 

های نوشتن مرتب شده است. فایل خروجی برای کاهش تعداد عملیات یهرابط ،مرحلۀ ادغامخروجی 

𝑡𝑤𝑜تعمیم ادغام دوسویه ) ذکر شده،شود. عملیات ادغام بافر می ،دیسک − 𝑤𝑎𝑦استفاده شده در الگوریتم )

 ،کندام میـــــرا ادغ 𝑟𝑢𝑛 عدد 𝑁 و از آنجا کهست اام در حافظۀ اصلی ـــــسازی ادغاستاندارد مرتبهای 

𝑁سویه ) 𝑁ادغام  − 𝑤𝑎𝑦 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒شود.( نامیده می 
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 .سازی ادغامیسازی خارجی با استفاده از مرتبمرتب 4-12شکل 

اول تولید  یهدر مرحل 𝑟𝑢𝑛 عدد 𝑀و یا بیشتر از  𝑀ر رابطه خیلی بزرگتر از حافظه باشد، گدر حالت کلی، ا

مرحلۀ ادغام وجود ندارد. در این حالت، عملیات در خالل  𝑟𝑢𝑛برای هر شود و امکان تخصیص یک بالک می

𝑀شود. از آنجا که فضای حافظۀ کافی برای ادغام در چند گذر انجام می − بالک بافر ورودی موجود است هر  1

𝑀  ادغام − 1  ، 𝑟𝑢𝑛کند.را به عنوان ورودی دریافت می 

𝑀کند: این گذر به این صورت عمل میگذر آغازین  − باال شرح  2ها را )آنگونه که در آیتم 𝑟𝑢𝑛تا از  1

𝑀کند. آنگاه برای گذر بعدی ادغام می 𝑟𝑢𝑛داده شد( برای بدست آوردن یک  − بعدی به صورت  𝑟𝑢𝑛 عدد 1

𝑀ها با فاکتور 𝑟𝑢𝑛های اولیه خاتمه یابند. در این جا تعداد  𝑟𝑢𝑛شوند تا تمام مشابه ادغام می − کاهش  1

گذر دیگری ساخته می ،باشد 𝑀ها همچنان بزرگتر و یا مساوی 𝑟𝑢𝑛کاهش یافته از  تعدادِر این گیافته است. ا

ها را 𝑟𝑢𝑛کنند. هر گذر تعداد های ایجاد شده در گذر اول، به عنوان ورودی عمل می 𝑟𝑢𝑛شود. که در این گذر 

𝑀با فاکتور  − شود.  𝑀ها کمتر از 𝑟𝑢𝑛تا تعداد  شونددهد. گذرها هرچقدر الزم باشد تکرار میکاهش می 1

 کند.گذر نهائی خروجی مرتب شده را تولید میآنگاه 
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کند. به منظور تشریح ادغام خارجی را برای یک رابطۀ فرضی تشریح میهای مرتب سازی گام 4-12شکل 

𝑓𝑟 )شود می در یک بالک فقط یک تاپل جاایم که فرض کرده ،فرآیند  = کنیم حافظه حداکثر و فرض می (1 

 شوند.سه بالک فضا دارد. در خالل مرحلۀ ادغام، دو بالک برای ورودی و یک بالک برای خروجی استفاده می

 جیارتحلیل هزینۀ مرتب سازی ادغام خ 2-4-12

 𝑏𝑟کنیم: فرض کنید هزینۀ دسترسی دیسک برای مرتب سازی ادغام خارجی را به صورت زیر محاسبه می

نویسد خواند و میهر بالک از رابطه را می ،باشد. مرحلۀ اول الگوریتم 𝑟رکوردهای رابطۀ  شاملهای تعداد بالک

⌉  ی اولیهها 𝑟𝑢𝑛شود. تعداد می انتقال بالک 2𝑏𝑟که منجر به 
𝑏𝑟

𝑀
⁄ ها در هر 𝑟𝑢𝑛از آنجا که تعداد . است ⌈

𝑀با فاکتور گذر  )log𝑀−1⌉یابد تعداد کلی گذرهای مورد نیاز کاهش می 1−
𝑏𝑟

𝑀
⁄  این است. هریک از ⌈(

تواند گذر نهائی می اینکه، نویسد البته با دو استثناء. اولخواند و یکبار میگذرها هر بالک از رابطه را یکبار می

هائی موجود باشد 𝑟𝑢𝑛ممکن است  ،خروجی مرتب شده را بدون نوشتن نتایج به دیسک تولید کند. دوم اینکه

𝑀قرار باشد در یک فاز ادغام شوند،  𝑀 ،𝑟𝑢𝑛مثالً اگر  -شوندکه در یک گذر خوانده و یا نوشته نمی − تا  1

پوشی از صرفهگیرد. با چشمدر خالل گذر مورد دسترسی قرار نمی 𝑟𝑢𝑛شوند و یک خوانده شده و ادغام می

سازی خارجی یک رابطه برابر تعداد کلی انتقال بالک برای مرتب، حاصل شده از پدیده اخیرجوئی )نسبتاً کم( 

 است با:

𝑏𝑟(2 ⌈log𝑀−1 (
𝑏𝑟

𝑀⁄ )⌉ + 1) 

12 تعداد 4-12این معادله به مثال شکل  کردن با اعمال ∗ (4 + 1) = آید که انتقال بالک بدست می 60

 شود.توجه شود که اعداد باال هزینۀ نوشتن نتایج نهائی را شامل نمی .کندشکل نیز آنرا تائید می

ها 𝑟𝑢𝑛برای خواندن داده و نوشتن  𝑠𝑒𝑒𝑘 ها نیازمند 𝑟𝑢𝑛را نیز اضافه کنیم. تولید  𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘باید هزینۀ 

 𝑟𝑢𝑛بالک بافر به هر  𝑏𝑏بالک باشد )یعنی،  𝑟𝑢𝑛 ،𝑏𝑏در خالل فاز ادغام اگر دادۀ خوانده شده از هر  ست وا

⌉نیازمند اختصاص یابد(، آنگاه هر گذر ادغام 
𝑏𝑟

𝑏𝑏
⁄ ⌉  ، 𝑠𝑒𝑒𝑘 اگرچه خروجی به  4ها است. برای خواندن داده

های ورودی روی آن قرار دارند 𝑟𝑢𝑛شود، اگر خروجی بر روی همان دیسکی باشد که صورت ترتیبی نوشته می

⌉2های متوالی حرکت کند. بنابراین باید های بالکنوشتن در میانهِد ممکن است 
𝑏𝑟

𝑏𝑏
⁄ ⌉  ، 𝑠𝑒𝑒𝑘  برای هر

کنیم. پس شود( اضافه ایم که نتیجۀ نهائی به دیسک نوشته نمیگذر ادغام به جز گذر نهائی )زیرا فرض کرده

 ها عبارت است از:𝑠𝑒𝑒𝑘 تعداد کلی 

 2 ⌈
𝑏𝑟

𝑏𝑏
⁄ ⌉ + ⌈

𝑏𝑟
𝑏𝑏

⁄ ⌉ (2 ⌈𝑙𝑜𝑔𝑀−1 (
𝑏𝑟

𝑀⁄ )⌉ − 1) 

                                                             
را  𝑟𝑢𝑛خوانیم و ممکن است هنگامی که انتهای یک را به صورت جداگانه می 𝑟𝑢𝑛تر، از آنجا که هر به بیان دقیق - 4

باشیم. برای سادگی از  𝑟𝑢𝑛اضافی برای هر  𝑠𝑒𝑒𝑘بدست آوریم، ممکن است نیازمند  𝑏𝑏های کمتری از خوانیم، بالکمی

 کنیم.این جزئیات چشم پوشی می
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باشد یعنی  𝑟𝑢𝑛 ،1رای هر ـر بــــهای بافبا فرض آنکه تعداد بالکو  4-12ه به مثال شکل ــبا اعمال این معادل

𝑏𝑏 = 8ها 𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘داد ـ، تع1 + 12 ∗ (2 ∗ 2 − 1) =  خواهد شد. 44

 پیوندعملیات  5-12

 یم. کنمی ها را محاسبهو هزینۀ آن کرده روابط ارائه پیونددر این بخش چندین الگوریتم برای محاسبه 

𝑒𝑞𝑢𝑖از عبارت  −  𝑗𝑜𝑖𝑛  هائی به فرم پیوندبرای ارجاع به 𝑟 ⋈𝑟.𝐴=𝑠.𝐵 𝑠  که𝐴 و  𝐵 و یا  صفت به ترتیب

 کنیم.استفاده می ،هستند 𝑠و 𝑟ای از صفات مجموعه

 کنیم:به عنوان مثال از عبارت زیر استفاده می

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 ⋈ 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 

 .روض استمفداشتیم. اطالعات زیر در مورد دو رابطه  2از شمای مشابه آن چیزی که در فصل با استفاده 

 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡  تعداد رکوردهای ∶  𝑛𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 = 5000. 

 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 تعداد  بالکهای ∶  𝑏𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 = 100. 

 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 تعداد رکوردهای    :  𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 = 10000. 

 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 های تعداد بالک  :  𝑏𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 = 400. 

 های تودرتوحلقه پیوند 1-5-12

𝑟تتا، پیوندیک الگوریتم ساده برای محاسبۀ  5-12شکل  ⋈𝜃 𝑠 از دو رابطۀ ،𝑟 و 𝑠 دهد. این را نشان می

𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑)   های تودرتوهــــــــحلق پیوندوریتم، الگوریتم ـــالگ − 𝑙𝑜𝑜𝑝 𝑗𝑜𝑖𝑛زیرا اساسًا  ،شود( نامیده می

نامیم، می پیوندرا رابطۀ درونی  𝑠را رابطۀ بیرونی و رابطۀ  𝑟تودرتو است. رابطۀ  𝑓𝑜𝑟های شامل یک زوج از حلقه

𝑡𝑟 های است. این الگوریتم از نمادگذاری 𝑠دربرگیرندۀ حلقۀ  𝑟زیرا حلقۀ  ∙ 𝑡𝑠 که𝑡𝑟  و𝑡𝑠  تاپل هستند استفاده

𝑡𝑟 کند،می ∙ 𝑡𝑠  هایمقادیر صفات از تاپل اتصالتاپلی است که با 𝑡𝑟  و𝑡𝑠 آید.بدست می 

ایل برای گزینش، نیازمند هیچ ایندکسی نیست و فخطی اسکن همانند الگوریتم  ،های تودرتوالگوریتم حلقه

 پیوندتواند به عنوان یک طبیعی می پیوندچیست قابل اعمال است. از آنجا که  پیوندبدون توجه به این که شرط 

طبیعی  پیوندتعمیم الگوریتم برای محاسبۀ ، عملگر پرتو انجام شود باتتا و به دنبال آن حذف صفات تکراری 

𝑡𝑟حذف صفات تکراری از تاپل  ،تنها تغییر الزم. سرراست است ∙ 𝑡𝑠 .قبل از اضافه کردن آن به نتیجه است 

کند. هزینۀ می را بررسیدو رابطه  یهااست، زیرا هر زوج از تاپل پرهزینههای تودرتو حلقه پیوندالگوریتم 

𝑛𝑟 ها عبارت است ازمالحظه کنید. تعداد زوج تاپل در زیر های تودرتو راالگوریتم ادغام حلقه ∗ 𝑛𝑠  که𝑛𝑟  تعداد

انجام دهیم. در  𝑠، باید یک اسکن کامل روی 𝑟است. برای هر رکورد در  𝑠ها در تعداد تاپل 𝑛𝑠و  𝑟ها در تاپل

𝑛𝑟تواند یک بالک از هر رابطه را نگهداری کند وبدترین حالت، بافر می ∗ 𝑏𝑠 + 𝑏𝑟  انتقال بالک الزم است که

𝑏𝑟  و𝑏𝑠  های های شامل تاپلتعداد بالکبه ترتیب𝑟  و𝑠  هستند. فقط یک 𝑠𝑒𝑒𝑘  برای هر اسکن روی رابطۀ

احتیاج داریم که منجر  𝑟  ، 𝑏𝑟 ،𝑠𝑒𝑒𝑘شود و برای خواندن زیرا به صورت متوالی خوانده می نیاز داریم 𝑠درونی 
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𝑛𝑟به + 𝑏𝑟   ،𝑠𝑒𝑒𝑘 فضای کافی برای هر دو رابطه در حافظه وجود دارد پس هر در بهترین حالت، شود. می

𝑏𝑟 بنابراین  ،شودبالک فقط یکبار خوانده می + 𝑏𝑠  2 عالوهانتقال بالک به ، 𝑠𝑒𝑒𝑘 الزم است 

 

 

 

 

 

 

 .های تودرتوپیوند حلقه 5-12شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تودرتوی بالکیپیوند حلقه 6-12شکل   

از روابط به صورت کامل در حافظۀ اصلی قرار گیرد، استفاده از آن رابطه به عنوان رابطۀ درونی اگر یکی 

به اندازۀ کافی کوچک  𝑠شود. پس اگر زیرا در آن صورت رابطۀ درونی فقط یکبار خوانده می ،مفید خواهد بود

𝑏𝑟ما فقط نیازمند  راهکارشود  باشد که در حافظۀ اصلی جا + 𝑏𝑠   2انتقال بالک و ، 𝑠𝑒𝑒𝑘 ایههزین -است 

 گیرند.مشابه با حالتی که هر دو رابطه در حافظه قرار می

را در نظر بگیرید. فرض کنید هیچ ایندکسی بر روی هیچکدام از  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠و  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡طبیعی  پیونداکنون 

استفاده  پیوندتوانیم از حلقه های تودرتو برای محاسبۀ روابط نداریم و قصد خلق هیچ ایندکسی را نیز نداریم. می

5000 د ـد. بایـباش دـپیونی در ـرابطۀ درون 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠رابطۀ بیرونی و  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡فرض کنید که  ؛کنیم ∗

10000 = 50 ∗ 5000الک ـال بـداد انتقـالت تعـن حـدتریـان کنیم. در بـها را امتحاپلـزوج از ت 106 ∗

400 + 100 = 5000بعالوه  2000100 + 100 = 5100  ، 𝑠𝑒𝑒𝑘  .در سناریوی بهترین حالت، خواهد بود

100بار بخوانیم و محاسبات را انجام دهیم. این محاسبات نیازمند حداکثر توانیم هر دو رابطه را یکمی +

400 =  به عنوان یک بهبود جدی نسبت به سناریوی بدترین حالت. -است  𝑠𝑒𝑒𝑘 ، 2انتقال بالک بعالوۀ  500

دترین ــــهزینۀ ب ،استفاده کنیم درونیبرای حلقۀ  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡و از  بیرونیبه عنوان رابطه حلقۀ  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠از اگر 

10000ا ــــــــحالت از استراتژی نهائی م ∗ 100 + 400 = ، 10400انتقال بالک بعالوه  1000400

𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑟  𝒊𝒏 𝑟 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
          𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑠 𝒊𝒏 𝑠 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
               𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑖𝑟 (𝑡𝑟  , 𝑡𝑠) 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝜃 

              𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑜, 𝑎𝑑𝑑 𝑡𝑟 · 𝑡𝑠 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡; 
         𝒆𝒏𝒅 
𝒆𝒏𝒅 

𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝐵𝑟 𝒐𝒇 𝑟 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
          𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝐵𝑠 𝒐𝒇 𝑠 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                   𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑟 𝒊𝒏 𝐵𝑟 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                             𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑠 𝒊𝒏 𝐵𝑠 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑖𝑟 (𝑡𝑟 , 𝑡𝑠 ) 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
                 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑑𝑜, 𝑎𝑑𝑑 𝑡𝑟 ·  𝑡𝑠 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡; 
                            𝒆𝒏𝒅 
                  𝒆𝒏𝒅 
     𝒆𝒏𝒅 
𝒆𝒏𝒅 
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𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘 اگرچه تعداد  ،خواهد بود. تعداد انتقال بالک به صورت معناداری کمتر است𝑠𝑒𝑒𝑘 ها بیشتر است

𝑡𝑠ولی با فرض  = 𝑡𝑇ثانیه و میلی 4 =  هزینۀ کلی کاهش یافته است ،ثانیهمیلی 0.1

 های تودرتوی بالکیحلقه پیوند  2-5-12

د ند به صورت کامل در حافظه قرار گیرنتوانها نمیاگر اندازۀ بافر به قدری کوچک است که هیچ کدام از رابطه

به جای پردازش بر  ،ها بر مبنای بالکدر صورت پردازش رابطه ،جوئی در دسترسی به بالکهمچنان امکان صرفه

𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑های تودرتوی بالکی )حلقه پیوندیک  6-12وجود دارد. شکل  ،مبنای تاپل − 𝑙𝑜𝑜𝑝 𝑗𝑜𝑖𝑛 را )

های تودرتو است که هر بالک از رابطۀ داخلی با هر بالک از رابطۀ خارجی حلقه پیوندای از دهد که گونهنشان می

شود تا تمام می جفتبا هر تاپل در بالک دیگر ها، هر تاپل در یک بالک از بالک جفتشود. درون هر جفت می

کنند به نتیجه اضافه میصدق می پیوندهائی که در شرط ها را تولید کند. همانند قبل، تمام زوج تاپلزوج تاپل

 شوند.

های تودرتو آن است که در بدترین حلقه پیوندبالکی و  یهای تودرتوحلقه پیوندبین  ،ایهزینهتفاوت اصلی 

برای هر بالک از رابطۀ بیرونی، و نه برای هر تاپل از رابطۀ بیرونی، یکبار  𝑠رابطۀ درونی  ازحالت، هر بالک 

𝑏𝑟بنابراین در بدترین حالت  شود.خوانده می ∗ 𝑏𝑠 + 𝑏𝑟 انتقال بالک خواهیم داشت که 𝑏𝑟  و𝑏𝑠  به ترتیب

و اسکن  است 𝑠𝑒𝑒𝑘 هستند. هر اسکن رابطۀ داخلی نیازمند یک  𝑠و  𝑟های در برگیرندۀ رکوردهای تعداد بالک

2در هر بالک است که منجر به  𝑠𝑒𝑒𝑘 رابطۀ خارجی نیازمند یک  ∗ 𝑏𝑟 ، 𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘  خواهد شد. به وضوح

ها در حافظه جا نمی شوند، دام از رابطهـدر وضعیتی که هیچ ک ،استفاده از رابطۀ کوچکتر به عنوان رابطۀ بیرونی

𝑏𝑟 و شودرابطۀ داخلی در حافظه جا می ،در بهترین حالت کاراتر است. + 𝑏𝑠   2انتقال بالک و، 𝑠𝑒𝑒𝑘  الزم

 .شود(خواهد بود )در این حالت رابطۀ کوچکتر به عنوان رابطۀ درونی انتخاب می

⋈ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡اسبۀ ـال محـون به مثـاکن  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 ی میـوی بالکـودرتـهای تهـحلق دـپیوناده از ـبا استف

100ن حالت ـریـدتـردازیم. در بـپ ∗ 400 + 100 = 2انتقال بالک بعالوه  40100 ∗ 100 = 200 ، 𝑠𝑒𝑒𝑘  الزم

5000که نیازمند  ،های تودرتوحلقه پیوندنسبت به بدترین حالت در  محسوساست. این هزینه یک بهبود  ∗

400 + 100 =  شود.است محسوب می 𝑠𝑒𝑒𝑘 ،  5100انتقال بالک بعالوۀ  2000100

 ود یابد:بهب نیز تواند بیشترهای تودرتو میهای تودرتوی بالکی و حلقهکارائی پروسیجرهای حلقه

 

  طبیعی یا  پیونددر  پیوند صفتاگر𝑒𝑞𝑢𝑖 − 𝑗𝑜𝑖𝑛 آنگاه برای هر  ،یک کلید روی رابطۀ درونی باشد

 تواند خاتمه یابد.می درونیحلقۀ  ،تاپل از رابطۀ بیرونی، به محض یافتن اولین تطابق

 بندی های دیسک به عنوان واحد بالکهای تودرتوی بالکی، به جای استفاده از بالکدر الگوریتم حلقه

البته باید  .استفاده کرد ،شودای که در حافظه جا میتوان از بزرگترین اندازهبرای رابطۀ بیرونی می

بالک  𝑀فضای کافی برای بافرهای رابطۀ درونی و خروجی کنار گذاشته شود. به عبارتی اگر حافظه 

𝑀دارد،  − ی که هر بالک از رابطۀ درونی را ــخوانیم و هنگامبالک از رابطۀ بیرونی را یکباره می 2
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𝑀ی ــخوانیم آنرا با تماممی − های تعداد اسکن ،. این تغییردهیممی پیوندی ـبالک از رابطۀ بیرون 2

⌉به  𝑏𝑟رابطۀ درونی را از 
𝑏𝑟

(𝑀 − 2)⁄ های رابطۀ بیرونی تعداد بالک 𝑏𝑟 که  ،دهدکاهش می  ⌈

⌉است. هزینۀ کلی برابر
𝑏𝑟

(𝑀 − 2)⁄ ⌉ ∗ 𝑏𝑠 + 𝑏𝑟   2 انتقال بالک و ⌈
𝑏𝑟

(𝑀 − 2)⁄ ⌉ ، 𝑠𝑒𝑒𝑘  .است 

 وش رم. این اسکن کنی گردبه صورت روبه جلو و عقبتوانیم حلقۀ درونی را به صورت یک درمیان می

نده در بافر از باقی ما ۀکند که دادای مرتب میهای دیسک را به گونهها برای بالکدرخواست ،اسکن

 د.ابیهای دیسک کاهش میبنابراین تعداد دسترسی ،تواند دوباره استفاده شودباسکن قبلی 

  از  لتوانیم به جای اسکن فایحلقۀ داخلی یک ایندکس موجود باشد می پیوند صفتاگر برای

 دهد.یسازی را شرح ماین بهینه 3-5-12جستجوی ایندکس که کاراتر است استفاده کنیم. بخش 

 یهای تودرتوی ایندکسحلقه پیوند 3-5-12

حلقۀ درونی موجود باشد از  پیوند صفتر یک ایندکس بر روی گ( ا5-12های تودرتو )شکل حلقه پیونددر 

، ایندکس برای 𝑟رابطۀ بیرونی  از 𝑡𝑟شود. برای هر تاپل جستجوی ایندکس به جای اسکن فایل استفاده می

 شود.استفاده می ،کنندصدق می𝑡𝑟 با تاپل  پیوندکه در شرط  𝑠های یافتن تاپل

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑑 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑های تودرتوی ایندکسی )حلقه پیوند، پیونداین روش  − 𝑙𝑜𝑜𝑝 𝑗𝑜𝑖𝑛شود. ( نامیده می

شود خلق می پیوندتواند با ایندکس موجود و یا یک ایندکس موقتی که فقط به منظور ارزیابی این روش می

 استفاده شود.

 𝑠روی بر کنند اساساً یک گزینش صدق می  𝑡𝑟با تاپل داده شدۀ  پیوندکه در شرط  𝑠 ازهائی یافتن تاپل

⋈ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡است. مثالً،   𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠  را در نظر بگیرید. فرض کنید یک تاپل𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡  با𝐼𝐷 "00128"  داریم

𝐼𝐷"هائی هستند که در گزینش آن 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠های مرتبط در آنگاه تاپل =  کنند.صدق می "00128

تواند به صورت زیر محاسبه شود: برای هر تاپل در رابطۀ تودرتوی ایندکسی میهای حلقه پیوندهزینۀ 

در شوند. در بدترین حالت، های مرتبط بازیابی میشود و تاپلانجام می 𝑠، یک جستجو بر روی ایندکس 𝑟بیرونی 

 𝑟برای خواندن رابطۀ  𝐼/𝑂عملیات   𝑏𝑟فضا وجود دارد. پس  ،و یک بالک از ایندکس 𝑟برای یک بالک از بافر 

و یک انتقال بالک  𝑠𝑒𝑒𝑘 نیازمند یک  𝐼/𝑂است. هر  𝑟های در بردارندۀ رکوردهای تعداد بالک  𝑏𝑟الزم است که

یک جستجوی  ،𝑟حرکت کرده باشد. برای هر تاپل در  𝐼/𝑂بین هر ما دیسک  داست زیرا ممکن است ه

𝑏𝑟 تواند به صورت می پیونددهیم. پس هزینۀ زمانی انجام می 𝑠ایندکس روی  ∗ (𝑡𝑇 + 𝑡𝑠) + 𝑛𝑟 ∗ 𝑐  محاسبه

است. در بخش  پیوندبا استفاده از شرط  ،𝑠هزینۀ یک گزینش روی  𝑐و  𝑟تعداد رکوردها در رابطۀ   𝑛𝑟شود که

، آن مالحظه کردیمیک الگوریتم گزینش را )احتماالً با استفاده از ایندکس( هزینۀ  چگونگی تخمین 12-3

 دهد.را به ما می 𝑐تخمین مقدار

استفاده از رابطه موجود باشد عموماً ایندکس  ،𝑠و  𝑟ر برای هر دو رابطۀ گفرمول هزینه بیانگر آن است که ا

 کاراتر است. ،به عنوان رابطۀ بیرونی ،های کمتربا تاپل
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⋈ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡های تودرتوی ایندکسی حلقه پیوند ،مثالً  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠  را در نظر بگیرید که𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡  رابطۀ

+𝐵 دارای یک ایندکس اولیۀ  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠بیرونی است. فرض کنید  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 پیوند صفتروی 𝐼𝐷  است که به

است ارتفاع تاپل  10000دارای  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠نود ایندکس است. از آنجا که  هر درایه در 20شامل  ،صورت میانگین

 𝑛𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 ،5000 ا که ــــاست و یک دسترسی اضافه نیز برای یافتن داده واقعی الزم است. از آنج 4درخت 

100ی ـــاست هزینۀ کل + 5000 ∗ 5 = ها نیازمند یک است که هر یک از آندسترسی دیسک  ،25100

𝑠𝑒𝑒𝑘 های تودرتوی بالکیحلقه پیوندبرای ، همانگونه که قبالً دیدیم ،و یک انتقال بالک است. در قیاس، 

 𝑠𝑒𝑒𝑘ولی هزینۀ  عداد انتقال بالک کاهش یافتهالزم است. اگرچه ت 𝑠𝑒𝑒𝑘 ،200انتقال بالک بعالوه  40100

از انتقال  ترپرهزینهبه صورت قابل توجهی  𝑠𝑒𝑒𝑘زیرا  ،افزایش یافته است که هزینه کلی را افزایش داده است

که تعداد سطرها را به صورت  کردیممیاعمال  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡هرچند اگر یک گزینش روی رابطۀ  بالک است.

حلقه پیوندتر از به صورت قابل توجهی سریع ،ایندکسیهای تودرتوی حلقه پیوندداد آنگاه ی کاهش میمحسوس

 شد.های تودرتوی بالکی می

 ادغام پیوند 4-5-12

𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒ادغام ) پیوندالگوریتم  − 𝑗𝑜𝑖𝑛 الگوریتم( )𝑠𝑜𝑟𝑡 − 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 − 𝑗𝑜𝑖𝑛 تواند شود( مینیز نامیده می

𝑒𝑞𝑢𝑖 وطبیعی  پیوند ۀبرای محاسب − 𝑗𝑜𝑖𝑛  .فرض کنید  استفاده شود𝑟(𝑅)  و𝑠(𝑆)  روابطی باشند که قرار

𝑅 ها محاسبه گردد و فرض کنیدطبیعی آن پیونداست  ∩ 𝑆  ها باشد. فرض کنید هر دو صفات مشترک آن

𝑅رابطه روی صفات  ∩ 𝑆 شبیه مرحلۀ ادغام از الگوریتم  فرایندیتواند با ها میآن پیونداند. آنگاه مرتب شده

 محاسبه گردد. ،سازی ادغاممرتب

 ادغام -پیوندالگوریتم  1-4-5-12

𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒ادغام ) -پیوندالگوریتم  7-12شکل − 𝑗𝑜𝑖𝑛الگوریتمدهد. در این ( را نشان می، 𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠  صفات در

𝑅 ∩ 𝑆 و است 𝑡𝑟 ⋈ 𝑡𝑠   اشاره دارد پرتوکمک ها و به دنبال آن حذف صفات تکراری با به اتصال صفات از تاپل 

 .هستند 𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠ئی هستند که دارای مقادیر یکسان برای اهتاپل𝑡𝑠  و 𝑡𝑟 که

𝑝𝑟 ∶=  𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑟; 
𝑝𝑠 ∶=  𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑠; 
𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 (𝑝𝑠 ≠  𝑛𝑢𝑙𝑙 𝒂𝒏𝒅 𝑝𝑟 ≠  𝑛𝑢𝑙𝑙) 𝒅𝒐 

      𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
          𝑡𝑠 ∶=  𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑠 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠; 
          𝑆𝑠 ∶=  {𝑡𝑠}; 
         𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑠 𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑠; 

         𝑑𝑜𝑛𝑒 ∶=  𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒; 
         𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 (𝒏𝒐𝒕 𝑑𝑜𝑛𝑒 𝒂𝒏𝒅 𝑝𝑠 ≠  𝑛𝑢𝑙𝑙) 𝒅𝒐 
              𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                           𝑡𝑠

′ ∶=  𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑠 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠; 
                   𝒊𝒇 (𝑡𝑠

′[𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]  =  𝑡𝑠  [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]) 
                       𝒕𝒉𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
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                                      𝑆𝑠 ∶=  𝑆𝑠  ∪  {𝑡𝑠
′}; 

                                      𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑠 𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑠; 
                                 𝒆𝒏𝒅 
                      𝒆𝒍𝒔𝒆 𝑑𝑜𝑛𝑒 ∶=  𝑡𝑟𝑢𝑒; 
            𝒆𝒏𝒅 
        𝑡𝑟 ∶=  𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑟 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠; 
       𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 ( 𝑝𝑟 ≠  𝑛𝑢𝑙𝑙 𝒂𝒏𝒅 𝑡𝑟 [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]  <  𝑡𝑠  [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]) 𝒅𝒐 
             𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                  𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟 𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑟; 
                  𝑡𝑟 ∶=  𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑟 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠; 
            𝒆𝒏𝒅 
   𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 ( 𝑝𝑟 ≠  𝑛𝑢𝑙𝑙 𝒂𝒏𝒅 𝑡𝑟 [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]  =  𝑡𝑠  [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]) 𝒅𝒐 
        𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
            𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑡𝑠  𝒊𝒏 𝑆𝑠 𝒅𝒐 
                𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                     𝑎𝑑𝑑 𝑡𝑠  ⋈  𝑡𝑟 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡; 
               𝒆𝒏𝒅 

           𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟 𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑟; 
           𝑡𝑟 ∶=  𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑟 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠; 
        𝒆𝒏𝒅 

𝒆𝒏𝒅. 
 پیوند ادغام 7-12شکل 

گرها در ابتدا به اولین تاپل از این اشاره دهد.گر تخصیص میبه هر رابطه یک اشارهادغام  -پیوندالگوریتم 

کنند. یک گروه از گرها در میان رابطه پیشروی میکنند. با پیشرفت الگوریتم، اشارههای متناظر اشاره میرابطه

-12شکل  ارائه شده درشوند. الگوریتم خوانده می  𝑆𝑠به  پیوند صفاترابطه با مقادیر یکسان روی  ی یکهاتاپل

تعمیمی از الگوریتم را  به زودی ؛در حافظۀ اصلی جا شود   𝑆𝑠هاینیازمند آن است که هر مجموعه از تاپل 7

)در صورت وجود( از رابطه دیگر خوانده و به  های متناظرمطرح خواهیم کرد. آنگاه تاپل ،برای اجتناب از این الزام

 شوند.خوانده شدن، پردازش می حضم
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های دهد. پیمودن گاماند نشان میمرتب شده  𝑎1یعنی  پیوند، صفتدو رابطه را که بر روی  8-12شکل 

 بروی روابط نشان داده شده در شکل آموزنده است.  ،ادغام -پیوندالگوریتم 

ها با مقدار از تمام تاپلمتشکل  𝑆𝑠 مستلزم آن است که هر مجموعۀ 7-12ادغام در شکل  پیوندالگوریتم 

این الزام قابل حصول  ،بزرگ باشد 𝑠حتی اگر رابطۀ ، در حافظۀ اصلی جا شود. معموالًیکسان برای صفت پیوند، 

های حلقه پیونداز حافظۀ موجود بزرگتر باشد یک    𝑆𝑠موجود باشد که برای آن پیوند صفت. اگر مقادیری از است

های های متناظر از تاپلها را با بالکو آن اجرا شودای  𝑆𝑠 هایرای چنین مجموعهــتواند بتودرتوی بالکی می

𝑟،  کند.جور وجفت پیوند، صفاتبا مقدار یکسان در 

گاه از ها را در ابتدا مرتب کرد و آنتوان آند مینمرتب نباش پیوند صفاتبرروی   𝑠و 𝑟 اگر هر کدام از روابط

تر طبیعی به حالت کلی پیوندتواند به سادگی از ادغام می -پیوندادغام استفاده کرد. الگوریتم  -پیوندالگوریتم 

𝑒𝑞𝑢𝑖 − 𝑗𝑜𝑖𝑛 .گسترش یابد 

 تحلیل هزینه 2-4-5-12

هستند. بنابراین  پشت سر هم پیوند صفاتها با مقدار یکسان برای تاپل ،ها مرتب شده باشندهنگامی که رابطه

شود. از آنجا هر تاپل در ترتیب مرتب شده نیازمند یکبار خواندن است و بنابراین هر بالک نیز یکبار خوانده می

ادغام کارا است.  -پیونددر حافظه جا شود( روش  𝑆𝑠)با فرض آنکه  شودبر روی هر دو فایل انجام میکه یک گذر 

𝑏𝑟یعنی  ،ها در هر دو فایلد بالکبرابر با تعدا ،انتقالیتعداد بالک  + 𝑏𝑠  .است 

⌉های الزم  𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘به هر رابطه تخصیص یابد، تعداد  ،بالک بافر  𝑏𝑏با فرض آنکه 
𝑏𝑟

𝑏𝑏
⁄ ⌉ + ⌈

𝑏𝑠
𝑏𝑏

⁄ ⌉ 

به شرطی  ،از انتقال داده بسیار گرانتر است تخصیص چندین بالک بافر به هر رابطه 𝑠𝑒𝑒𝑘خواهد بود. از آنجا که 

𝑡𝑇 رسد. مثالً با که حافظه کافی موجود باشد منطقی بنظر می =  کیلوبایتی و  4ثانیه برای هر بالک میلی 0.1

𝑡𝑠 = میلی 40ثانیه برای هر میلی 𝑠𝑒𝑒𝑘، 4پس زمان  ،مگابایت( 6/1بالک )یا  400اندازۀ بافر  ،ثانیهمیلی 4

 درصد از زمان انتقال است. 10فقط  𝑠𝑒𝑒𝑘به عبارت دیگر، زمان  ،ثانیه زمان انتقال است

باید در ابتدا مرتب شوند. و هزینۀ  ،مرتب نباشند پیوندصفات بر روی  𝑠و  𝑟اگر هر کدام از روابط ورودی 

 ،هزینه در حافظه جا نشود  𝑆𝑠هایباال اضافه شود. اگر بعضی از مجموعه ذکر شده در سازی باید به هزینۀمرتب

 اندکی افزایش خواهد یافت.

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡ادغام به مثال  -پیوندفرض کنید ترفند  ⋈ 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠   .در اینجا  پیوند صفتاعمال شده است𝐼𝐷 

ادغام نیازمند  پیونداند. در این حالت، مرتب شده ،𝐼𝐷 ،پیوند صفتها بر روی است. فرض کنید رابطه

انتقال بالک است. در بدترین حالت فرض کنیم یک بالک بافر به هر رابطۀ ورودی تخصیص  100+400=500

𝑏𝑏یافته است )یعنی  = تواند بزرگتر می 𝑏𝑏البته در واقعیت  ،نیز الزم است 𝑠𝑒𝑒𝑘، 400+100=500( آنگاه   1

 کمتر خواهد شد. محسوسیبه طور  𝑠𝑒𝑒𝑘و هزینۀ  کنیمبافر ها را دو رابطه بالک هر زیرا باید برایفرض شود 
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رت زینه به صواست. ه بدترین حالت، یعنی فقط سه بالک ها مرتب نیستند و اندازۀ حافظهفرض کنید رابطه

 زیر است:

 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠سازی رابطۀ کنید که مرتبتوسعه دادیم مالحظه می 4-12با استفاده از فرمولی که در بخش  .1

log3−1⌉  نیازمند 
400

3⁄ ⌉ = 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 ، 400رابطۀ گذر ادغام است. مرتب کردن  8 ∗

(2⌈log3−1
400

3⁄ ⌉ + انتقال بالک دیگر برای نوشتن  400انتقال بالک، به همراه  6800و یا   (1

2 های الزم  𝑠𝑒𝑒𝑘نتایج الزم دارد. تعداد  ∗ ⌈400
3⁄ ⌉ + 400 ∗ (2 ∗ 8 −  𝑠𝑒𝑒𝑘 ،6228و یا   (1

زیرا  ،الزم است 𝑠𝑒𝑒𝑘، 6668پس در کل  ،برای نوشتن خروجی است 𝑠𝑒𝑒𝑘، 400سازی و برای مرتب

 موجود است. 𝑟𝑢𝑛فقط یک بالک بافر برای هر 

𝑙𝑜𝑔3−1⌉ نیازمند  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡مشابه مرتب کردن رابطۀ به صورت  .2
100

3⁄ ⌉ = 100 گذر ادغام و 6 ∗

(2⌈log3−1
100

3⁄ ⌉ + ی برای ـــــانتقال بالک اضاف 100ه همراه ــــانتقال بالک ب 1300و یا  (1

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 ،2ردن ــــکرتبـــرای مــــهای الزم ب 𝑠𝑒𝑒𝑘داد ــــنوشتن است. تع ∗ [100/3] +

100 ∗ (2 ∗ 6 − 1) = برای نوشتن خروجی الزم است پس در کل  𝑠𝑒𝑒𝑘، 100و است  1164

1264، 𝑠𝑒𝑒𝑘 .الزم است 

 الزم دارد.  𝑠𝑒𝑒𝑘 ،500انتقال بالک و  400+100=500و رابطه نهایتاً ادغام د .3

، 8923انتقال بالک و  9100هزینۀ کلی  ،بالک باشد 3ها مرتب نباشند و اندازه حافظه فقط اگر رابطه، پس

𝑠𝑒𝑒𝑘 .است 

ادغام به صورت  پیوند سازی و به دنبال آنهزینۀ مرتب ،غیرمرتب هایبالک و رابطه 25به اندازه  ایهبا حافظ

 زیر خواهد بود:

400 تواند با یک گام ادغام انجام شود و نیازمند فقط می 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠مرتب کردن رابطۀ  -1 ∗

(2⌈𝑙𝑜𝑔24
400

25⁄ ⌉ + 1) =  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡انتقال بالک است. به طور مشابه مرتب کردن  1200

 400+100=500انتقال بالک است. نوشتن خروجی مرتب شده به دیسک نیازمند  300نیازمند 

ها است. با جمع زدن این انتقال بالک برای خواندن داده 500انتقال بالک است و گام ادغام نیازمند 

 رسیم.انتقال بالک می 2500ها به هزینۀ کلی هزینه

2ن حالت ـیت در اـاختصاص یافته اس 𝑟𝑢𝑛ر ـه هـر بـاگر فرض کنیم فقط یک بالک باف -2 ∗

⌈ 400
25⁄ ⌉ + 400 + 400 = 832  ،𝑠𝑒𝑒𝑘  برای مرتب کردن𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠  و نوشتن خروجی مرتب

2شده به دیسک و به طور مشابه  ∗ ⌈ 100
25⁄ ⌉ + 100 + 100 =  بعالوه 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡برای  208

100+400 ،𝑠𝑒𝑒𝑘 این هزینه . با جمع زدنالزم است های مرتب شده در گام ادغامبرای خواندن داده

 .آیدبدست می 𝑠𝑒𝑒𝑘 ،1640ها، هزینۀ 
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 محسوسیتواند به صورت ها می 𝑠𝑒𝑒𝑘تعداد  𝑟𝑢𝑛های بافر بیشتر برای هر با تخصیص بالک

 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡از  𝑟𝑢𝑛 ،4 و برای خروجی حاصل از ادغام 𝑟𝑢𝑛بالک بافر برای هر  5کاهش یابد. مثالً اگر 

2به  𝑠𝑒𝑒𝑘 ،208تخصیص یابد هزینه از  ∗ ⌈100
25⁄ ⌉ + ⌈100

4⁄ ⌉ + ⌈100
5⁄ ⌉ = 48 ، 𝑠𝑒𝑒𝑘 

بالک کنار گذاشته  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 ،12 و 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠ادغام برای بافر کردن  -پیوندمرحلۀ اگر  یابد.کاهش می

400⌉ به  500ادغام از  -پیوندها برای گام  𝑠𝑒𝑒𝑘تعداد ، باشد
12⁄ ⌉ + ⌈100

12⁄ ⌉ = کاهش  43

 خواهد شد. 251ها  𝑠𝑒𝑒𝑘تعداد کلی بنابراین یابد. می

، 251انتقال بالک بعالوه  2500 ،هزینۀ کلی ،بالک باشد 25مرتب نباشند و اندازۀ حافظه ها اگر رابطه پس

𝑠𝑒𝑒𝑘 .خواهد بود 

 ترکیبیادغام  پیوند 3-4-5-12

ادغام  -پیوند ای از عملیاتاجرای گونه رابطه،پیوند در هر دو  صفاتدر صورت وجود ایندکس ثانویه برروی 

به  کند که منجررکوردها را از طریق ایندکس، اسکن می ،. الگوریتمپذیر استامکانهای نامرتب، برروی تاپل

های فایل بالک یک عیب مهم دارد زیرا رکوردها ممکن است در روششود. این ها به صورت مرتب میبازیابی آن

 است. یک بالک دیسک است که هزینه بر به شامل دسترسی ،تاپل دسترسیپخش شده باشند. بنابراین هر 

ادغام  -پیوندها را با که ایندکس ،ترکیبیادغام  -پیوندتوانیم از تکنیک برای اجتناب از این هزینه، می

دیگری نامرتب است اما دارای یک  و ها مرتب شدهکند استفاده کنیم. فرض کنید یکی از رابطهترکیب می

+𝐵 ایندکس ثانویه  − 𝑡𝑟𝑒𝑒  ترکیبی ادغام پیونداست. الگوریتم  پیوند صفتروی (ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 −

𝑗𝑜𝑖𝑛 های برگ از ایندکس ثانویۀ( رابطۀ مرتب شده را با درایه  𝐵+ − 𝑡𝑟𝑒𝑒شامل  ،کند. فایل نتیجه، ادغام می

های تاپلآدرس حسبفایل نتیجه بر های رابطۀ نامرتب است.هائی از تاپلرابطه مرتب شده و آدرسها از تاپل

ی متناظر، به ترتیب ذخیره فیزیکی، برای کامل هابازیابی کارای تاپلهای رابطه نامرتب، مرتب شده است و اجازه 

به شما  تمرینیرمرتب به عنوان . گسترش این تکنیک برای مدیریت دو رابطۀ غکندفراهم میرا  پیوندکردن 

 شود.واگذار می

 هش پیوند 5-5-12

𝑒𝑞𝑢𝑖طبیعی و  پیوندتواند برای پیاده سازی هش می پیوند ادغام، الگوریتم -پیوندالگوریتم همانند  − 𝑗𝑜𝑖𝑛 

میهای هر دو رابطه استفاده کردن تاپل بندیبرای پارتیشن ℎهش، یک تابع هش  پیوندالگوریتم  بکار رود. در

هائی است که دارای مقدار هش به مجموعه ،هااز رابطههای هر کدام کردن تاپل بندیپارتیشنشود. ایدۀ اساسی، 

 هستند. پیوند صفاتیکسان روی 

 کنیم که:فرض می
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 ℎ  که مقادیر یک تابع هش است𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠  0,1}را به, … , 𝑛ℎ} وکند تصویر می 𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠 

 شود.طبیعی استفاده می پیونداست که در  𝑠و 𝑟های مشترک صفت

 𝑟𝑛ℎ
, … , 𝑟1 , 𝑟0 های تاپل هایپارتیشن𝑟 ر تاپل ـــــکه هر کدام در آغاز تهی هستند. ه هستند𝑡𝑟 ∈

𝑟  در پارتیشن 𝑟𝑖 شود که یـرار داده مــــق𝑖 =  ℎ(𝑡𝑟 [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]) . 

 𝑠𝑛ℎ
, … , 𝑠1, 𝑠0 هایتاپل هایپارتیشن 𝑠 ر تاپل ـــدام در آغاز تهی هستند. هــــاست که هر ک 

𝑡𝑠 ∈ 𝑠 در پارتیشن 𝑠𝑖 شود که یـقرار داده م𝑖 =  ℎ(𝑡𝑠  [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]) 

  
.بندی هش روابطپارتیشن 9-12شکل   

کنیم. بحث می 11فصل تصادفی بودن و یکنواختی باشد که در  "خوب"های باید دارای خاصیت ℎتابع هش 

 ها را به تصویر کشیده است.رابطه بندیپارتیشن 9-12شکل 

 مبانی 1-5-5-12

پس کنند صدق می پیونددر شرط  𝑠و تاپل  𝑟است: فرض کنید که تاپل  به این صورتهش  پیوندایدۀ الگوریتم 

خواهد  𝑠𝑖در  𝑠و تاپل   𝑟𝑖در  𝑟، هش شود، تاپل 𝑖اگر آن مقدار به مقدار  برای صفات پیوند، مقدار یکسانی دارند.

در پارتیشن 𝑠های با تاپلمقایسه شوند و لزومی ندارد  𝑠𝑖در  𝑠 هایباید با تاپل𝑟𝑖 در  𝑟های بود. بنابراین تاپل

 های دیگر مقایسه شوند.

 هااز تاپل 𝐼𝐷 صفتیک تابع هش روی  ℎو  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠یک تاپل در  𝑐و  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡یک تاپل در  𝑑مثالً اگر 

ℎ(𝑐)اگر  فقط ،باشد = ℎ(𝑑)  آنگاه𝑑  و𝑐  اگر  ،شوند بررسیبایدℎ(𝑐) ≠ ℎ(𝑑)   آنگاه𝑐 و 𝑑  باید مقادیر

ℎ(𝑐)هنگامی که  با این حالداشته باشند.  𝐼𝐷برای  یمختلف = ℎ(𝑑)، پیوند صفتد یکسان بودن مقادیر بای 𝑐  

ها د ولی مقدار هش آننهای مختلف باش𝐼𝐷دارای  𝑑و 𝑐زیرا این امکان وجود دارد که  ،کنیم بررسیرا  𝑑و 

 یکسان باشد.
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ℎ𝑎𝑠ℎهش ) پیوندجزئیات الگوریتم  10-12شکل  − 𝑗𝑜𝑖𝑛 های طبیعی رابطه پیوند( را برای محاسبۀ𝑟 و𝑠 

𝑡𝑟ادغام،  پیونددهد. همانند الگوریتم نشان می ⋈ 𝑡𝑠   های صفات تاپلبه اتصال𝑡𝑟   و𝑡𝑠   و به دنبال آن حذف

های حلقه پیوندیک  ،هش پیوند ها، مابقی کدکردن رابطه بندیکند. بعد از پارتیشنتکراری اشاره می اتصف

𝑖 برای  𝑖های تودرتوی ایندکسی را روی زوج پارتیشن = 0, … , 𝑛ℎ کند. برای انجام این کار در ابتدا اجرا می

بررسی می 𝑠𝑖 شود )جستجو آغاز می ،𝑟𝑖 هائی از شود و آنگاه با تاپلیک ایندکس هش ساخته می 𝑠𝑖 روی هر 

 نامند.می 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒را ورودی  𝑟و  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑را ورودی  𝑠رابطۀ  شود(

ها وجود شود پس نیازی به دسترسی دیسک برای بازیابی تاپلساخته میدر حافظه  𝑠𝑖ایندکس هش روی 

که پیش از این استفاده شد   ℎتابع هش باه برای ساخت این ایندکس هش باید ندارد. تابع هش استفاده شد

 شود.اعمال می پیوند صفاتمتفاوت باشد. اما همچنان به 

/∗  𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠 ∗/ 
                       𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑠  𝒊𝒏 𝑠 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

              𝑖 ∶=  ℎ(𝑡𝑠  [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]); 
                                                               𝐻𝑠𝑖

∶=  𝐻𝑠𝑖
∪ {𝑡𝑠}; 

        𝒆𝒏𝒅 
/∗  𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟 ∗/ 

                          𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑟 𝒊𝒏 𝑟 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                 𝑖 ∶=  ℎ(𝑡𝑟  [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]); 

    𝐻𝑟𝑖
∶=  𝐻𝑟𝑖

∪ {𝑡𝑟}; 

              𝒆𝒏𝒅 
                            /∗  𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑜𝑛 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗/ 

         𝒇𝒐𝒓 𝑖 ∶=  0 𝒕𝒐 𝑛ℎ  𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                                        𝑟𝑒𝑎𝑑 𝐻𝑠𝑖

 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 𝑎𝑛 𝑖𝑛 − 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 ℎ𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑛 𝑖𝑡; 

                            𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑟 𝒊𝒏 𝐻𝑟𝑖
 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏                                                               

                                                   𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑛 𝐻𝑠𝑖
 𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑠 

                                                          𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑠  [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]  =  𝑡𝑟 [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠]; 
                                                       𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑠 𝒊𝒏 𝐻𝑠𝑖

 𝒅𝒐 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

                                    𝑎𝑑𝑑 𝑡𝑟  ⋈  𝑡𝑠  𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡; 
                 𝒆𝒏𝒅 
                         𝒆𝒏𝒅 
                                           𝒆𝒏𝒅 

 .پیوند هش 10-12شکل 

با های تودرتوی ایندکسی، سیستم از این ایندکس هش برای بازیابی رکوردهائی که حلقه پیونددر جریان 

 کند.تطابق دارند استفاده می  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒در ورودی رکوردهای موجود

. گسترش هستند  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒و  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑های یک گذر از روی ورودینیازمند فقط  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒و  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑فازهای 

𝑒𝑞𝑢𝑖اسبۀ ـرای محـــهش ب پیوندالگوریتم  − 𝑗𝑜𝑖𝑛 .سرراست است 

از رابطۀ  𝑠𝑖 ها در پارتیشن تاپل ،𝑖باید به اندازۀ کافی بزرگ انتخاب شود به طوری که برای هر  𝑛ℎمقدار 

𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑های رابطۀ ، به همراه ایندکس هش برروی پارتیشن در حافظه جا شوند. لزومی ندارد که پارتیشن
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𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒 عنوان رابطۀ  هدر حافظه جا شوند. واضح است که استفاده از رابطه ورودی کوچکتر ب𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑  .بهتر است

 ،باشد 𝑀کمتر یا مساوی ،پارتیشن 𝑛ℎهریک از اندازه  آنگاه برای آنکه ک باشدبال𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 ، 𝑏𝑠 اگر اندازۀ رابطۀ

⌉ حداقل   𝑛ℎباید 
𝑏𝑠

𝑀
⁄ اشغال شده توسط ایندکس هش روی تر ما باید فضای اضافه به بیان دقیق باشد. ⌈

اغلب از فضای الزم برای  ،باید بزرگتر باشد. برای سادگی تحلیل 𝑛ℎها را نیز مدنظر قرار دهیم پس پارتیشن

 کنیم.پوشی میچشم ،ایندکس هش

 بازگشتی بندیپارتیشن 2-5-5-12

-توانند در یک گذر پارتیشنها نمیآنگاه رابطه ،های حافظه باشدمساوی تعداد بالک بزرگتر و یا  𝑛ℎاگر مقدار 

کردن باید در گذرهای تکراری انجام شود.  بندیشوند. زیرا بالک بافر کافی وجود ندارد. درعوض پارتیشن بندی

تواند حداکثر به اندازه بالکهای موجود برای بافر خروجی تقسیم شود. هر باکت تولید در یک گذر، ورودی می

بعدی شود و دوباره در گذر جداگانه خوانده می های کوچکتر،، برای خلق پارتیشنشده توسط یک گذر

استفاده شده در گذر قبلی متفاوت است.  هششده در یک گذر با تابع شود. تابع هش استفاده می بندیپارتیشن

 دهد.در حافظه جا شود ادامه می 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑سیستم این تقسیم کردن ورودی را تا زمانی که هر پارتیشن از ورودی 

 ( گویند.𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔بازگشتی )  بندیِرا پارتیشن بندیپارتیشن این نحوۀ

𝑀که در صورتی یک رابطه  > 𝑛 ℎ + 𝑀و یا معادالً  1 > (𝑏𝑠  /𝑀) + آن )تقریباً( که ساده شدۀ  ،1

𝑀 >  √𝑏𝑠 مگابایت را  12کردن بازگشتی ندارد. برای مثال یک حافظه به اندازه بندینیازی به پارتیشن، است

توانیم از یک بالک است. ما می 3𝑘(3072) شاملدر نظر بگیرید که  ،کیلوبایتی تقسیم شده 4های که به بالک

3𝑘با حداکثر اندازۀ  هاکردن رابطه بندیبا این اندازه برای پارتیشنحافظه  ∗ 3𝑘  گیگابایت است 36بالک که، 

 2بالک، یا  256𝑘√ گیگابایت نیازمند کمی بیشتر از  1 استفاده کنیم. به صورت مشابه، یک رابطه از اندازۀ

 کردن بازگشتی است. بندیمگابایت، برای اجتناب از پارتیشن

 مدیریت سرریز 3-5-5-12

رخ  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑  ،𝑠از رابطۀ 𝑖سرریز جدول هش در پارتیشن  ،از حافظۀ اصلی بزرگتر باشد 𝑠𝑖 یاگر ایندکس هش رو

موجود باشد و یا اگر تابع  پیوند صفاتبا مقدار یکسان برای  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑اگر تعداد زیادی تاپل در رابطۀ  .دهدمی

 . در هر یک ازتواند رخ دهدسرریز جدول هش می ،هش خواص یکنواختی و تصادفی بودن را نداشته باشد

 هایها دارای تاپلدر حالی که دیگر پارتیشن بوده های بیشتر از میانگینها دارای تاپلحاالت، بعضی از پارتیشن

   ( گویند.𝑠𝑘𝑒𝑤𝑒𝑑کج ) را بندیاین پارتیشن د.کمتر از میانگین خواهند بو

به صورتی که اندازه مورد توقع از هر پارتیشن )شامل ها، را با افزایش تعداد پارتیشنبه مقدار کم کجی 

به ها توان مدیریت کرد. و بنابراین تعداد پارتیشنمی باشد،ایندکس هش روی پارتیشن( کمتر از اندازۀ حافظه 

آنگونه که در  این فاکتور فاج، یابد،شود، افزایش مینامیده می (𝑓𝑢𝑑𝑔𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)که فاکتور فاج  یممقدار ک

 های هش محاسبه شده است.درصد تعداد پارتیشن 20معموالً  ،تشریح شد 5-5-12بخش 
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تواند رخ دهد. سرریز همچنان می ،هستیمها محتاط از فاکتور فاج ما بر روی اندازه پارتیشنحتی با استفاده 

( یا اجتناب از سرریز 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛تواند با حل سرریز )سرریز جدول هش می

(𝑜𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 )حل سرریز در خالل فاز  ،اگر سرریز ایندکس هش کشف شود شود. مدیریت

𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 اگرشودانجام مییز به طریق زیر حل سرر شود.انجام می :𝑠𝑖 برای هر𝑖 ، بسیار بزرگ باشد با استفاده از

با استفاده از تابع هش   𝑟𝑖شود. به صورت مشابه بندی میهای کوچکتر، پارتیشنبه پارتیشن ،تابع هش متفاوتی

 شوند. پیوندهای تطابق کننده، باید ها در پارتیشنشود و فقط تاپلبندی میپارتیشنجدید 

رخ 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 کند، به صورتی که سرریز هرگز در فاز بندی را با دقت اجرا میاز سرریز، پارتیشن، اجتناب ولی

شود و های کوچک، افراز میاز پارتیشن تعداد زیادیدر آغاز به  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 ،𝑠ندهد. در اجتناب از سرریز، رابطۀ 

 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒  ،𝑟شوند. رابطۀترکیب می ،در حافظه جا شوند هاترکیب آنبه صورتی که  ،هاآنگاه بعضی از پارتیشن

 اهمیتی ندارد. 𝑟𝑖 شود اما اندازۀ می بندی، پارتیشن𝑠های ترکیبی روی نیز به طریق مشابه با پارتیشن

اجتناب از  وحل  هایباشند تکنیک پیوند صفتدارای مقدار یکسانی برای  sها در زیادی از تاپلاگر تعداد 

در  هش ایندکس ها شکست بخورند. در آن حاالت به جای خلقسرریز ممکن است روی بعضی از پارتیشن

حلقه پیوندمثل  ،یوندپهای ها، از سایر تکنیکپارتیشن پیوندهای تودرتو برای حلقه پیوندحافظه و استفاده از 

 کنیم.میها استفاده روی این پارتیشن ،های تودرتوی بالکی

 هش پیوندهزینۀ  4-5-5-12

هش نداریم.  کنیم. تحلیل ما براین فرض استوار است که سرریز جدولهش را بررسی می پیوندهزینۀ اکنون 

 در نظر بگیرید. ،بندی بازگشتی الزم نیستکه پارتیشن ابتدا حالتی را

 بندی دو رابطۀ پارتیشن𝑟 و𝑠 است.  رابطه نیازمند خواندن هر دو رابطه و متعاقب آن نوشتن هر دو

2این عملیات نیازمند  ∗ (𝑏𝑟 + 𝑏𝑠)   انتقال بالک است که𝑏𝑟  و 𝑏𝑠   تعداد بالکهای در به ترتیب

یکبار ها را ، هر کدام از پارتیشن𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒و   𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 هستند. فازهای 𝑠و 𝑟بردارندۀ رکوردهای رابطه 

𝑏𝑟خوانند که منجر به می + 𝑏𝑠  های به صورت جزئی پر،به دلیل وجود بالک شوند.انتقال بالک می 

𝑏𝑟از  کمی بیشتر تواندمیبندی تعداد بالکهای اشغال شده توسط پارتیشن + 𝑏𝑠  شود. دسترسی به

برای هر  2𝑛ℎ اندازۀ  حداکثرا تواند سرباری باند میپرشدهکه به صورت جزئی ی ئهاچنین بالک

به صورت جزئی پر داشته باشد که های بالک تواندمی ،پارتیشن𝑛ℎ رابطه اضافه کند، زیرا هر کدام از 

 هش به صورت تقریبی نیازمند  پیوندباید نوشته و خوانده شوند. بنابراین 

 3(𝑏𝑟 + 𝑏𝑠) + 4𝑛ℎ 

 

𝑏𝑟در قیاس با  4𝑛ℎ انتقال بالک است. سربار  + 𝑏𝑠  پوشی شود.تواند چشمکوچک است و می 

  فرض کنید𝑏𝑏 بافر خروجی نیازمند  بندیِبالک به بافر ورودی تخصیص یافته و هر پارتیشن 

2(⌈
𝑏𝑟

𝑏𝑏
⁄ ⌉ + ⌈

𝑏𝑠
𝑏𝑏

⁄ ⌉)  ،𝑠𝑒𝑒𝑘  است. فازهای𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑   و𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒  برای هر یک از 𝑛ℎ از  پارتیشن
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تواند به صورت پشت سرهم خوانده شود. هستند زیرا هر پارتیشن می 𝑠𝑒𝑒𝑘نیازمند یک هر رابطه 

2 هش نیازمند  پیوندبنابراین  (⌈
𝑏𝑟

𝑏𝑏
⁄ ⌉ + ⌈

𝑏𝑠
𝑏𝑏

⁄ ⌉) + 2𝑛ℎ  ،𝑠𝑒𝑒𝑘 .است 

اندازۀ هر پارتیشن  ،بندی بازگشتی الزم است. هر فازاکنون حالتی را در نظر بگیرید که پارتیشن

𝑀را با فاکتور  − ، بالک شود 𝑀دهد و تا هنگامی که هر پارتیشن از اندازۀ حداکثر کاهش می 1

𝑙𝑜𝑔𝑀−1(𝑏𝑠)⌉   مورد انتظار الزم برای پارتیشن بندی های گذر شوند. تعدادتکرار می گذرها − 1⌉ 

 است.

 از آنجا که در هر گذر، هر بالک از𝑠  شود، تعداد کلی انتقال بالک برای پارتیشنخوانده و نوشته می-

2𝑏𝑠⌈log𝑀−1(𝑏𝑠)برابر 𝑠 بندی − مشابه تعداد  𝑟بندی تعداد گذرها برای پارتیشن است.   ⌈1

 نیازمند پیونداست. بنابراین  𝑠 بندیگذرها برای پارتیشن

 2(𝑏𝑟 + 𝑏𝑠)⌈𝑙𝑜𝑔𝑀−1(𝑏𝑠) − 1⌉ + 𝑏𝑟 + 𝑏𝑠 
 انتقال بالک است.

 دوباره فرض کنید  𝑏𝑏  تخصیص یافته و با چشم پوشی از تعداد بالک برای بافرکردن هر پارتیشن

 بندی بازگشتی نیازمندهش با پارتیشن پیوند،  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒و 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑در خالل فازهای  𝑠𝑒𝑒𝑘نسبتاً کم 

2(⌈
𝑏𝑟

𝑏𝑠
⁄ ⌉ + ⌈

𝑏𝑠
𝑏𝑏

⁄ ⌉)⌈𝑙𝑜𝑔𝑀−1(𝑏𝑠) − 1⌉ 

𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘 .است 

𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠طبیعی  پیوندبرای مثال،  ⋈ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 بالکی 20افظه ـــرا در نظر بگیرید. با یک ح، 

شود. فقط یک  بندیبالک پارتیشن 20هر یک با اندازه  ،تواند به پنج پارتیشنمی 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡رابطۀ 

هر کدام با  و پارتیشنبه صورت مشابه به پنج  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠بندی نیاز است. رابطۀ پارتیشن برایگذر 

 های به صورت جزئی پر، هزینهشود. با چشم پوشی از هزینۀ نوشتن بالکمیبندی پارتیشن 80اندازه

100)3 برابر با + 400) = بافر ورودی و  3کافی برای تخصیص انتقال بالک است. حافظۀ  1500

100⌉)2 روجی در خالل پارتیشن بندی وجود دارد که منجر به ـــخ 5ر یک از ـــه
3⁄ ⌉ +

⌈400
3⁄ ⌉) = 336  ،𝑠𝑒𝑒𝑘 شود.می 

تواند بهبود یابد. هنگامی که کل ورودی هش می پیونداندازه حافظۀ اصلی بزرگ باشد اگر 

𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑  ،را بتوان در حافظۀ اصلی نگه داشت𝑛ℎ  شود آنگاه الگوریتم هش بدون برابر صفر می

تواند به ، می𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒بدون توجه به اندازۀ ورودی و  های موقتیها به فایلکردن رابطه بندیپارتیشن

𝑏𝑟 سرعت اجرا شود. هزینه تخمینی به  + 𝑏𝑠  انتقال بالک و دو𝑠𝑒𝑒𝑘 کاهش می  

 ترکیبیهش  پیوند 5-5-5-12

ℎ𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 ℎ𝑎𝑠ℎ) ترکیبیهش  پیوندالگوریتم  − 𝑗𝑜𝑖𝑛دهد. این الگوریتم سازی دیگر نیز انجام می( یک بهینه

شود مناسب است. فاز در حافظه جا نمی 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑نسبتاً بزرگ است اما همۀ رابطه  که اندازه حافظه در شرایطی
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هش نیازمند حداقل یک بالک از حافظه به عنوان بافر برای هر پارتیشنی که  پیوندبندی از الگوریتم پارتیشن

ها تعداد زیادی از بالک،  𝑠𝑒𝑒𝑘و یک بالک از حافظه به عنوان بافر ورودی است. برای کاهش اثر شود خلق می

استفاده شده به عنوان بافر برای ورودی و هر های تعداد بالک 𝑏𝑏 د. فرض کنیدنشوبه عنوان بافر استفاده می

𝑛ℎ)پارتیشن باشد. بنابراین  + 1) ∗ 𝑏𝑏   دو رابطه نیاز است. اگر حافظه  بندیاز حافظه برای پارتیشنبالک

𝑛ℎ) بزرگتر از + 1) ∗ 𝑏𝑏 حافظهتوانیم از مابقی باشد می ( 𝑀 − (𝑛ℎ + 1) ∗ 𝑏𝑏   بالک( برای بافر کردن

نخواهد  دوباره بنابراین نیازی به نوشتن و خواندن ،( استفاده کنیم𝑠0 )یعنی  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑اولین پارتیشن از ورودی 

𝑀در 𝑠0  یابد که ایندکس هش رویبود. عالوه براین، تابع هش به صورتی تخصیص می − (𝑛ℎ + 1) ∗ 𝑏𝑏 

به صورت کامل در حافظه است و ایندکس   𝑠 ،𝑠0کردن  بندیبه صورتی که در پایان پارتیشن ،شودبالک جا می

 ساخته شود. 𝑠0تواند روی هش می

نویسد، درعوض نمی  را به دیسک 𝑟0 های موجود در کند، تاپلرا پارتیشن بندی می 𝑟 ،که سیستمهنگامی 

تولید   و به منظور 𝑠0 ایندکس هش مقیم در حافظه روی  از آنها برای جستجویسیستم در هنگام تولید آنها، 

بنابراین  .توانند دور انداخته شوندمی جستجوکند. تاپلها بعد از استفاده برای استفاده می پیوندهای خروجی تاپل

برای یک دسترسی  𝑠0 و  𝑟0از بالک کند. بنابراین برای هرافظه اشغال نمیــهیچ فضائی از ح  𝑟0پارتیشن

نویسد و بعداً مطابق معمول می ،هاها را در سایر پارتیشنتاپل ،سیستم خواندن و نوشتن صرفه جوئی شده است.

قابل  ترکیبیهش  پیوندکمی بزرگتر از حافظه باشد صرفه جوئی  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑کند. اگر ورودی می پیوندها را آن

 مالحظه خواهد بود.

 اً برابر ــتقریب 𝑛ℎ باشد،  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 ، 𝑏𝑠اگر اندازه رابطۀ 
𝑏𝑠

𝑀⁄ ترکیبیهش  پیوند نــــاست. بنابرای، 

𝑀ی که ـــهنگام ≫ (
𝑏𝑠

𝑀⁄ ) ∗ 𝑏𝑏  یا𝑀 ≫ √𝑏𝑠 ∗ 𝑏𝑏 به معنی بسیار بزرگتر است،   ≪، که در آن نماد

 𝑏𝑏 ،20کیلوبایت و  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 ،5کیلوبایت و اندازه رابطۀ  4فرض کنید اندازه بالک  مثالً ،بیشترین فایده را دارد

 ،ابایت باشدگم 20ظه به صورت معناداری بیش از ، در صورتی که اندازه حافترکیبی پیوندگاه الگوریتم آن است.

گیگابایت برای  1رایج است. اگر های گیگابایتی و بیشتر حافظه در کامپیوترهای امروزی، مفید است. اگرچه

درصد ارزانتر  20حدوداً  ،ترکیبیهش  پیوندگیگابایت خواهد شد و  1حدوداً  𝑠0 دهیم، اختصاص پیوندالگوریتم 

 هش خواهد شد. پیونداز 

 های پیچیدهپیوند 6-5-12

توانند استفاده شوند. سایر می پیوندبدون توجه به شرایط های تودرتو، های تودرتو بالکی و حلقههای حلقهپیوند

، همانند پیوند ساده های آن کاراتر هستند اما فقط شرایطهای تودرتو و گونهحلقه پیونداز  پیوندهای تکنیک

𝑒𝑞𝑢𝑖طبیعی یا  پیوند − 𝑗𝑜𝑖𝑛3-3-12های توسعه داده شده در بخش توانند اداره کنند. اگر تکنیکها را می، 

مثل ترکیبات  ،دهپیچی پیوندها با شرایط پیوندتوانیم های پیچیده را اعمال کنیم میبرای مدیریت گزینش

 سازی کنیم.کارا پیاده پیوندهای عطفی و فصلی را با استفاده از تکنیک
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 زیر با شرط عطفی را در نظر بگیرید: پیوند

 𝑟 ⋈𝜃1∧𝜃2…∧𝜃𝑛
𝑠 

𝑟 ها برروی شرایط منفرد پیوندشرح داده شده ممکن است برای  پیوندتکنیک یک یا چند  ⋈𝜃1
s  ،

𝑟 ⋈𝜃2
s ، 𝑟 ⋈𝜃3

s  های پیوندکلی را با محاسبه نتیجۀ یکی از این  پیوندتوان قابل اعمال باشد. می...  و

𝑟تر ساده ⋈ 𝜃𝑖
𝑠 ها در نتایج میانی شامل یک تاپل از هر زوج از تاپل ،محاسبه کرد𝑟 و یک تاپل از𝑠  .است

 هائی از نتایج میانی است که در شرایط باقی مانده :شامل تاپل نهایی،نتیجه 

𝜃1 ∧ … ∧ 𝜃𝑖−1 ∧ 𝜃𝑖+1 ∧ … ∧ 𝜃𝑛 
𝑟 ها درتولید تاپل محضکنند. این شرایط به صدق می ⋈ 𝜃𝑖

𝑠 شوند. بررسیتوانند می 

 د:در نظر بگیریزیر را  پیوندی که شرط آن فصلی است به صورت زیر قابل محاسبه است. پیوند

𝑟 ⋈𝜃1∨𝜃2…∨𝜃𝑛   
s 

𝑟های منفردپیونددر  ی موجودتواند به صورت اجتماع رکوردهامی پیوند ⋈𝜃𝑖
𝑠  :محاسبه گردد 

 (𝑟 ⋈𝜃1
s ) ∪ (𝑟 ⋈𝜃2

s ) ∪ … ∪ (𝑟 ⋈𝜃𝑛
s ) 

 دهد.ها برای محاسبه اجتماع روابط را شرح میالگوریتم 6-12بخش 

 هاسایر عملیات 6-12

های ملیات، عپرتومثل حذف تکرار،  –یافته ای گسترشهای رابطهای و عملیاتهای رابطهسایر عملیات

 5-6-12ا ت 1-6-12های توانند به شکلی که در بخشمی -های تجمعیبیرونی و عملیات پیوندای، مجموعه

 سازی شوند.دهیم پیادهشرح می

 حذف تکرار  1-6-12

های یکسان تاپل ،سازیسازی کرد. در نتیجۀ عمل مرتبسازی پیادهبا مرتبحذف تکرار را توان میبه سادگی 

سازی ادغام خارجی، د. در مرتبنند حذف شونتواها به غیر از یکی میکپیشوند و همۀ در کنار یکدیگر ظاهر می

د و بنابراین تعداد نبه دیسک حذف شو 𝑟𝑢𝑛تواند قبل از نوشتن می 𝑟𝑢𝑛تکرارهای یافته شده هنگام خلق یک 

 عنصر شدۀ نهائیمرتب 𝑟𝑢𝑛 د و ند در خالل ادغام حذف شونتوانرارها میـ. سایر تکیابدانتقال بالک کاهش می

تخمین هزینۀ بدترین حالت برای حذف تکرار مشابه تخمین هزینۀ بدترین حالت برای مرتب  تکراری ندارد.

 کردن یک رابطه است.

اعمال تابع  باسازی کرد. ابتدا رابطه هش پیاده پیوندکردن، همانند الگوریتم توان حذف تکرار را با هشمی

شود و یک ایندکس هش در شود. آنگاه هر پارتیشن خوانده میبندی میها پارتیشن هش بر روی کل تاپل

شود که در حال حاضر یک تاپل فقط در صورتی درج می ،شود. هنگام ساخت ایندکس هشحافظه ساخته می

پارتیشن پردازش شدند،  یهاشود. بعد از آنکه تمام تاپلموجود نباشد. در غیر این صورت تاپل دور انداخته می

 و بندیمشابه هزینۀ پردازش )پارتیشن ،شوند. تخمین هزینهنتیجه نوشته می به ،ها در ایندکس هشتاپل

 هش است. پیونددر  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑خواندن هر پارتیشن( رابطۀ 
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نیازمند درخواست صریح کاربر است  𝑆𝑄𝐿در  ، حذف تکراریتکرارعناصر هزینۀ نسبتاً باالی حذف به دلیل 

 مانند.باقی می کراریعناصر تدر غیر این صورت 

 پرتو 2-6-12

ست که اای ن رابطهآسازی کرد که نتیجۀ روی هر تاپل پیاده پرتورا با انجام  پرتوعملیات توان میبه سادگی 

د با نوانتاری میتکرعناصر کنیم. تواند رکوردهای تکراری داشته باشد و سپس رکوردهای تکراری را حذف میمی

د نبطه باششامل کلید را ،پرتوحاضر در لیست  صفاتد. اگر نحذف شو 1-6-12تشریح شده در بخش  هایروش

ه طریق تواند بینیز م تعمیم یافته پرتوهیچ رکورد تکراری وجود ندارد و بنابراین لزومی به حذف تکرارها نیست. 

 سازی شود.پیاده ،پرتومشابه 

 ایهای مجموعهعملیات 3-6-12

کردن هر دو رابطه و آنگاه اسکن کردن هر یک از ای را با مرتبتوانیم اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعهمی

𝑟. در کنیمسازی برای تولید نتیجه پیاده ،های مرتب شدهرابطه ∪ 𝑠  ،هنگامی که اسکن همروند هر دو رابطه

𝑟شود. نتیجۀ ها نگهداری میکند، فقط یکی از تاپلتاپل مشابهی را در هر دو رابطه آشکار می ∩ 𝑠 شامل تاپل-

𝑟ای، شوند. تفاضل مجموعهکه در هر دو رابطه ظاهر میهائی است  − 𝑠  با نگهداری تاپلهائی در ، به سادگی𝑟 ،

 شود.انجام می ،حضور ندارند 𝑠که در 

ها به الزم است بنابراین اگر رابطه ،مرتب شدهها فقط یک اسکن از دو رابطۀ ورودی برای تمامی این عملیات

𝑏𝑟 ،هزینه ،مشابهی مرتب شده باشندترتیب  + 𝑏𝑠 یعنی یک بالک  ،انتقال بالک است. با فرض بدترین حالت

𝑏𝑟عالوه بر ،بافر برای هر رابطه + 𝑏𝑠    ،انتقال بالک 𝑏𝑟 + 𝑏𝑠 ،𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘  نیز الزم است. تعداد𝑠𝑒𝑒𝑘ها با 

 تواند کاهش یابد.های بافر اضافی میاختصاص بالک

های یاتعمل یابیارزسازی نیز باید محاسبه گردد. برای در ابتدا مرتب نباشند، هزینه مرتبها اگر رابطه

ی یب مشابهشرطی که هر دو ورودی دارای ترت هتواند استفاده شود بسازی میای هر ترتیب مرتبمجموعه

 باشند.

دو رابطه با تابع هش دی بنپارتیشن ،ای است. گام اولهای مجموعهسازی عملیاتدیگر پیادهراه هش کردن 

𝑟𝑛ℎ های یکسان و سپس خلق پارتیشن
, … , 𝑟1 , 𝑟∘  و 𝑠𝑛ℎ

, … , 𝑠1, 𝑠∘به این که چه عملیاتی را میبسته . است-

𝑖ها را روی هر پارتیشن خواهیم پیاده سازی کنیم، سیستم این گام =∘ ,1, … , 𝑛ℎ   دهد.انجام می 

 𝑟 ∪ 𝑠 

 .𝑟𝑖 ساخت یک ایندکس هش در حافظه اصلی بر روی  -1

 .در حال حاضر موجود نباشندها فقط اگر آن ،به ایندکس هش𝑠𝑖 های تاپلاضافه کردن  -2

 های ایندکس هش به نتیجه.تاپلاضافه کردن  -3

 𝑟 ∩ 𝑠 

 .𝑟𝑖 اصلی بر روی ایندکس هش در حافظه  ساخت یک -1
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و اگر تاپل در ایندکس هش حاضر باشد،  کردههش را بررسی ، ایندکس 𝑠𝑖 برای هر تاپل در -2

 .دکنرا به نتیجه اضافه می تاپل

 𝑟 − 𝑠 

 .𝑟𝑖 یک ایندکس هش در حافظۀ اصلی بر روی ساخت  -1

و اگر تاپل در ایندکس هش حاضر باشد آنرا از  کرده، ایندکس هش را جستجو 𝑠𝑖 برای هر تاپل در  -2

 .دکنایندکس هش حذف می

 .دکنهای باقیمانده در ایندکس هش را به نتیجه اضافه میتاپل -3

 بیرونی پیوند  4-6-12

𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟بیرونی ) پیوندعملیات  − 𝑗𝑜𝑖𝑛 بیرونی  پیوندرا به خاطر بیاورید. مثالً  2-1-4( شرح داده شده در بخش

از  𝑡است و عالوه براین برای هر تاپل  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡و  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 پیوندشامل  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠⟕ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡چپ طبیعی 

𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 ای از کنندهل تطبیقــکه تاپ𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡  ،یعنی( ندارد𝐼𝐷  در𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡  تاپل ،)نیست 𝑡1 را به شرح زیر

 ،است 𝑡دارای مقادیر یکسانی با تاپل 𝑡1 ، تاپل 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠. برای تمامی صفات در شمای کنیمنتیجه اضافه میبه 

 هستند. نالمقادیر  دارای 𝑡1 ( تاپل𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡مابقی صفات )از شمای 

 رد:کسازی زیر پیاده راهکاربیرونی را با استفاده از یکی از دو  پیوندهای توان عملیاتمی

 ی اضافه راهاتاپل ،بیرونی پیوندبرای بدست آوردن نتیجه  و سپس کنیمرا محاسبه می متناظر پیوند -1

را در نظر بگیرید. برای 𝑠(𝑆) و 𝑟(𝑅)بیرونی چپ و دو رابطۀ  پیوند. عملیات افزاییممی پیوندبه نتیجۀ 

𝑟  در ابتدا 𝑟⟕𝜃𝑠ی ارزیاب ⋈𝜃 𝑠 رابطۀ موقتی را محاسبه کرده و نتیجه را به عنوان  𝑞1ذخیره می-

𝑟 کنیم. در گام بعدی − 𝜋𝑅(𝑞1) هائی از را برای محاسبۀ تاپل𝑟  پیوندکه در 𝜃 کنندشرکت نمی، 

ای که و تفاضل مجموعه پرتو، پیوندهای محاسبۀ توان از هر یک از الگوریتمکنیم. میمحاسبه می

ها را با مقدار بیرونی استفاده کرد. هر کدام از این تاپل پیوندبرای محاسبۀ پیش از این شرح داده شد 

-اضافه می 𝑞1آنرا به  ،بیرونی پیوندبرای رسیدن به نتیجۀ  کنیم ومی مقدار دهی، 𝑠ت برای صفا نال

 کنیم.

تواند به روش متقارنی میاست و بنابراین  𝑠⟕𝜃𝑟معادل  𝑟⟖𝜃𝑠 ،بیرونی راست پیوندعملیات 

را با  ،𝑟⟗𝜃𝑠،بیرونی کامل پیوندتوان عملیات سازی شود. میبیرونی چپ پیاده پیوندنسبت به 

𝑟 پیوندمحاسبۀ  ⋈ 𝑠 بیرونی راست و چپ پیوندهای از عملیات ،های اضافهو آنگاه اضافه کردن تاپل، 

 سازی کرد.همانند قبل پیاده

بیرونی چپ ساده  پیوندهای تودرتو برای محاسبۀ حلقه پیوند. گسترش پیوندالگوریتم کردن تعدیل  -2

 اضافهبعد از  تطابق ندارند،ها در رابطه درونی هیچکدام از تاپل ها در رابطۀ بیرونی که بااست: تاپل

های تودرتو حلقه پیوندگسترش  با این حال،شوند. در کنار آنها به خروجی نوشته می نالکردن مقادیر 

 مشکل است. ،بیرونی کامل پیوندبرای محاسبه 
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𝑒𝑞𝑢𝑖های بیرونی با شرط پیوندو های بیرونی طبیعی پیوند − 𝑗𝑜𝑖𝑛 د با گسترش نتوانمی

تواند به صورت زیر گسترش یابد ادغام می پیوندادغام محاسبه شوند.  پیوندهش و  پیوندهای الگوریتم

 ،در حال انجام استبیرونی کامل استفاده شود: هنگامی که ادغام دو رابطه  پیوندو برای محاسبۀ 

جفت  نالتوانند با مقادیر می ،تطابق ندارندها در رابطۀ دیگر ها که با تاپلها در هر یک از رابطهتاپل

های پیوندادغام را گسترش دهیم تا  پیوندتوانیم شده و به خروجی نوشته شوند. به صورت مشابه می

ها به ( از یکی از رابطهنالهای جفت نشده )با اضافه کردن بیرونی چپ و راست را با نوشتن تاپل

ها مرتب شده هستند تشخیص این که آیا تاپلی با تاپل دیگر . از آنجا که رابطهخروجی، محاسبه کنند

شود، انجام می 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡و  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 پیوندآسان است. مثالً هنگامی که  ،شوداز رابطۀ دیگر جفت می

وجود یک تاپل  بررسی ،شوند و برای هر تاپلخوانده می 𝐼𝐷ها با ترتیب مرتب شده برحسب تاپل

 در رابطۀ دیگر ساده است. تطبیق کننده،

 به هزینهمشا ،مادغا پیوندبیرونی با استفاده از الگوریتم  پیوندبرای پیاده سازی  تخمین هزینه،

ه در کنوشتن است  ها براینتیجه و بنابراین انتقال بالک یاست. تنها تفاوت در اندازه متناظر پیوند

 منظور نشده بود.تخمین هزینۀ پیشین 

-یاگذار موبیرونی را به عنوان تمرین به شما  پیوندهش برای محاسبه  پیوندگسترش الگوریتم 

 .(15-12 نکنیم )تمری

 تجمع 5-6-12

 عبحث شد به یاد آورید. مثالً تاب 7-3تجمع را که در بخش توابع )عملگر( 

 

 

 

 کند.را محاسبه می دانشکدهدر هر  دستمزدمیانگین 

همانگونه که  ،سازی یا هش کردند. ما از مرتبکرسازی مشابه حذف تکرار پیاده توانمی را تجمععملیات 

کنیم. ولی به در مثال پیشین( استفاده می𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒صفات )بندی براساس گروه ،برای حذف تکرارها دیدیم

کنیم و عملیات تجمع بندی، ما آنها را در یک گروه جمع میها با مقدار یکسان برای صفت گروهجای حذف تاپل

 کنیم.را روی هر گروه برای بدست آوردن نتیجه اعمال می

 و 𝑚𝑖𝑛 ،𝑚𝑎𝑥 ،𝑠𝑢𝑚 ،𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡برای توابع تجمعی مثل ، سازی عملیات تجمعبرای پیاده یهزینۀ تخمین

𝑎𝑣𝑔  است.مشابه هزینه حذف تکرار 

های تجمعی توانیم عملیاتهایی تجمع میبه جای جمع کردن تمام تاپلها در یک گروه و آنگاه اعمال عملیات

𝑠𝑢𝑚 ،𝑚𝑖𝑛 ،𝑚𝑎𝑥 ،𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  و𝑎𝑣𝑔  های سازی کنیم. برای وضعیتپیادهها گروهرا هنگام ساختن𝑠𝑢𝑚 ،𝑚𝑖𝑛 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝒂𝒗𝒈 (𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦) 

𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒; 
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 ،𝑠𝑢𝑚سیستم آنها را با یک تاپل شامل  ، به ترتیب،شد هیافت یهنگامی که دو تاپل در گروه مشابه 𝑚𝑎𝑥یا 

𝑚𝑖𝑛  یا𝑚𝑎𝑥 کند. برای عملیات جایگزین می ،اندع یافتهـــستونهائی که تجم𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡گر ، سیستم یک شمارش

با محاسبۀ مجموع و تعداد و نهایتاً  کند. سرانجامداری میـشود نگهبرای هر گروهی که برای آن تاپلی یافته می

 کنیم.را پیاده سازی می 𝑎𝑣𝑔آوریم و به این ترتیب عملیات میانگین را بدست می ،تقسیم مجموع بر تعداد

سازی نیازی به نوشتن های برمبنای هش و مرتبسازیپیاده ،در حافظه جا شوندهای نتیجه اگر تمامی تاپل

توانند به یک ساختار درخت مرتب شده و یا شوند میند. به محض آنکه تاپلها خوانده هیچ تاپلی به دیسک ندار

𝑜𝑛های تجمعی در یک ایندکس هش درج شوند. هنگامی که از تکنیک − 𝑡ℎ𝑒 − 𝑓𝑙𝑦 کنیماستفاده می، 

یا ایندکس هش در ساختار درخت مرتب شده  فقط یک تاپل برای هر گروه الزم است. بنابراین ذخیره کردنِ

 ،انتقال )و در بدترین حالت 3𝑏𝑟 ( به جای 𝑠𝑒𝑒𝑘بالک )و یک  𝑏𝑟 تواند با انتقالشوند و تجمع میحافظه جا می

  ( انجام گردد. 2𝑏𝑟  ،𝑠𝑒𝑒𝑘حداکثر 

 ارزیابی عبارات 7-12

شامل  که ای منفرد را مطالعه کردیم. اکنون چگونگی ارزیابی یک عبارتهای رابطهانجام عملیات ۀنحو ،تاکنون

ها در ترتیب تک تک عملیاتارزیابی  ،کنیم. راه ساده ارزیابی یک عبارترا مالحظه می است چندین عملیات

( 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑) ت بخشیعینی ،های بعدی در یک رابطۀ موقتی. نتیجۀ هر ارزیابی برای استفادهاست مناسب

اند( باید برروی های موقتی است که )مگر در حالتی که کوچکشود. عیب این روش نیاز به ساختن رابطهمی

ۀ ، که نتیجاستپایپ الین ارزیابی چندین عملیات به صورت همزمان در یک  ،دیسک نوشته شوند. روش دیگر

 شود.بدون نیاز به ذخیره کردن روابط موقتی به عملیات بعدی داده می ،یک عملیات

دید که  کنیم. خواهیممیالین را مالحظه هر دو روش عینیت بخشی و پایپ 2-7-12و  1-7-12در بخش 

 ،ینیت بخشهائی وجود دارد که فقط روش عیها به صورت معناداری متفاوت است اما وضعیتهزینه این روش

 است. کارآمد

 عینیت بخشی 1-7-12

( ساده 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑒𝑒در درخت عملگر ) ،با نگاه به نمایش تصویری عبارت ،درک شهودی ارزیابی یک عبارت

   نظر بگیرید:در 11-12شکل  است. عبارت زیر را در

𝛱𝑛𝑎𝑚𝑒(𝜎𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔="𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛"(𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡) ⋈ 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟) 
ها در عبارت )در پائین درخت( شروع عملیاتترین سطح از پائین، اگر از روش عینیت بخشی استفاده کنیم

. است 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡عملیات گزینش بر روی  که وجود داردعملیات از این نوع  کنیم. در مثال ما فقط یکمی

هائی که ها را با الگوریتمهستند. ما این عملیات دادهپایگاهها در رابطه ،ترین سطحهای پائینعملیاتهای ورودی

توانیم از این روابط کنیم. میکنیم و نتایج را در روابط موقتی ذخیره میپیش از این مطالعه کردیم، اجرا می

روابط موقتی و یا روابط  ،هاورودی اکنون .ها در سطح بعدی درخت استفاده کنیمموقتی برای اجرای عملیات
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و رابطۀ موقتی خلق شده به  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟رابطۀ  ،پیوند. در مثال ما ورودی هستند دادهپایگاهذخیره شده در 

 تواند با خلق یک رابطۀ موقتی دیگر ارزیابی شود.می پیونداکنون است.  𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 رویبر وسیلۀ گزینش 

 
 نمایش تصویری یک عبارت 11-12شکل 

کنیم. ارزیابی می رداند،گبرمینهایتاً عملیات را در ریشۀ درخت که نتیجۀ نهائی عبارت را  ،این فرآیندبا تکرار 

ق شده وقتی خلمشود که از رابطۀ در ریشۀ درخت حاصل می ،پرتودر مثال ما، نتیجۀ نهائی با اجرای عملیات 

 کند.به عنوان ورودی استفاده می پیوندتوسط 

نامیم. زیرا نتیجۀ ( می𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) یت بخشی شدهشده را ازیابی عینی تشریحارزیابی 

 شود.های سطح بعدی استفاده میو آنگاه برای ارزیابی عملیات( ت بخشی)عینی ایجادهر عملیات میانی 

توان حساب کرد. هنگامی نمی دخیل،های را با جمع زدن هزینه عملیات شدهت بخشیهزینۀ ارزیابی عینی

-پوشی مینوشتن نتایج عملیات به دیسک چشمکنیم از هزینه که تخمین هزینه یک الگوریتم را محاسبه می

کنیم و البته هزینۀ نوشتن نتایج  جمعکنیم. برای محاسبه هزینه ارزیابی یک عبارت باید هزینۀ تمام عملیاتها را 

که رکوردهای نتیجه در بافر جمع و هنگامی که بافر پر شد  کنیممیمیانی به دیسک نیز باید حساب شود. فرض 

𝑛𝑟تواند با ، می 𝑏𝑟 های نوشته شده،بالکشوند. تعداد به دیسک نوشته می
𝑓𝑟

تعداد  𝑛𝑟تخمین زده شود که   ⁄

تعداد رکوردهای  عبارت است از که ،بندی رابطۀ نتیجه استفاکتور بالک 𝑓𝑟و  𝑟ها در رابطۀ نتیجه تاپل یتخمین

𝑟 یتعداد ،شوند. عالوه بر زمان انتقالکه در یک بالک جا می 𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑒𝑒𝑘  دهنیز ممکن است الزم باشد، زیرا 

⌉ ها به صورت تخمینی 𝑠𝑒𝑒𝑘های متوالی حرکت کند. تعداد دیسک ممکن است بین نوشتن
𝑏𝑟

𝑏𝑏
⁄ است که   ⌈

𝑏𝑏 ها( است.اندازۀ بافر خروجی )برحسب بالک 

حالی که  از دو بافر، یکی مشغول اجرای الگوریتم در( )استفاده 𝐷𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔مضاعف ) کردنبافر

اجرای سریعتر  مکانا ،𝐼/𝑂ی هابا فعالیت 𝐶𝑃𝑈ی هافعالیت موازی سازیبا  شود(دیگری به دیسک نوشته می

های اضافه به بافر خروجی و نوشتن چندین تواند با تخصیص بالکها می𝑠𝑒𝑒𝑘. تعداد کندفراهم میالگوریتم را 

   بالک در یک زمان به دیسک، کاهش یابد.

 

𝜎𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔="𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛" 

Π𝑛𝑎𝑚𝑒  

 

department  

instructor  
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 الینپایپ 2-7-12

با ترکیب  ،های موقتی بهبود داد. این کاهشتعداد فایل تولید توان کارائی ارزیابی پرس وجو را با کاهشمی

-ها، که در آن نتیجۀ یک عملیات به عملیات بعدی در پایپعملیاتالین از ای در یک پایپچندین عملیات رابطه

 شده الینشود. این ارزیابی آنگونه که شرح داده شد، ارزیابی پایپشود، حاصل میالین داده می

(𝑝𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛نامیده می ).شود  

Π𝑎1,𝑎2(𝑟  مثالً عبارت  ⋈ 𝑠) بخشی اعمال شود، ارزیابی شامل خلق یک رابطۀ عینیترا درنظر بگیرید. اگر

توانند ترکیب ها میاست. این عملیات پرتوو سپس خواندن نتایج برای اجرای  پیوندموقتی برای نگهداری نتایج 

 پرتوکند فوراً تاپل را برای پردازش به عملیات یک تاپل از نتیجه را تولید می پیوندشوند: هنگامی که عملیات 

و به جای آن مستقیماً نتیجۀ نهائی را تولید  ه، از تولید نتایج میانی جلوگیری کردپرتوو  پیوندبا ترکیب  .هددمی

 کنیم.می

 ها دو مزیت دارد:از عملیات یالینایجاد پایپ

-یکاهش م وجو راهای موقتی را حذف کرده و هزینۀ ارزیابی پرسخواندن و نوشتن رابطه یهزینه .1

 دهد.

د نب شده باشالین ترکیهایش در یک پایپورودیوجو به همراه ارزیابی پرس طرح یریشه اگر عملگر .2

 ود کامالًن داده شاگر نتایج به محض تولید به کاربر نشاتواند سریعاً تولید شود. وجو مینتایج پرس

یر یک تأخ بروجو توسط کارقبل از مشاهدۀ نتایج پرس ممکن است صورتاین مفید است. زیرا در غیر

 .داشته باشدطوالنی وجود 

 الینسازی پایپپیاده 1-2-7-12

کند، ترکیب میا رالین یک پایپ ی سازندههاکه عملیات ،ت یک عملیات پیچیدهالین را با ساخیک پایپتوان می

ی لت کلدر حا ،باشد عملی های پرتکرارموقعیت بعضی پیاده سازی کرد. اگرچه این روش ممکن است برای

 الین مطلوب است.های منفرد در ساخت یک پایپاستفادۀ مجدد از کد برای عملیات

حض زینش را به مالین قرار داده شوند، که نتیجۀ گتوانند در پایپسه عملیات می هر 11-12در مثال شکل 

یرا زئین است ورد نیاز پامدهد. حافظۀ می پرتوها را به نیز به محض تولید نتایج آن پیوندو  دهدمی پیوندتولید به 

های همۀ ورودی فوراً ،الینپایپ انجام شود. اگرچه در نتیجۀنتیجۀ یک عملیات برای طوالنی مدت ذخیره نمی

 ها برای پردازش آماده نیستند.عملیات

 سازی شود:زیر پیاده روش دو تواند به یکی ازالین میپایپ

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑محور ) الین تقاضادر یک پایپ .1 − 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒)، فوقاتیهای سیستم از عملیات 

ها را تاپل تقاضای ،کند. هر زمان که یک عملیاتبه صورت متوالی درخواست تاپل می ،الینپایپ

-میبرکند و آنگاه آن تاپل را محاسبه می تحویل دادن،ها( بعدی را برای دریافت کرد تاپل )یا تاپل



 47  /    جووفصل دوازدهم: پردازش پرس
 

 

 هایتوانند از رابطهتاپل )های( بعدی می نشده باشند، الینپایپ ،عملیاتهای یک گرداند. اگر ورودی

محاسبه  کند(می ردگیریاند را ی که تاکنون باز گردانده شدهمقادیر ،در حالی که سیستم) ورودی

 ،الین شدههای پایپاز ورودی ، عملیاتدداشته باش شده الینورودی پایپ عملیات گر. ادگرد

 ها را برایعملیات تاپل شده، الینپایپ هایها از ورودی. با دریافت تاپلکنندمیدرخواست تاپل 

 دهد.میتحویل خود  والدها را به و آن بردبه کــار می خروجی  محاسبه

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟الین تولیدکننده محور )در یک پایپ .2 − 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒ها منتظر (، عملیات

 کنند. هر عملیاتها را تولید می( تاپل𝑒𝑎𝑔𝑒𝑟𝑙𝑦مانند، درعوض مشتاقانه )درخواست تولید تاپل نمی

ها که جریانی از تاپل ،مجزا یا یک نخ در سیستم فرایندیک الین تولیدکننده محور به صورت در پایپ

-مدل می ،کندها برای خروجی تولید میگیرد و جریانی از تاپلمی شده الینهای پایپرا از ورودی

 شود.

 دهیم.محور را شرح می الین تقاضا محور و تولیدکنندهسازی پایپدر زیر چگونگی پیاده

 توابع دارای که( 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟تکرارگر ) تواند به صورت یکمی ،الین تقاضا محورهر عملیات در پایپ

𝑜𝑝𝑒𝑛() ،𝑛𝑒𝑥𝑡()  و𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒()،  ی سازی شود: بعد از یک فراخوانپیاده𝑜𝑝𝑒𝑛()، هر فراخوانی 𝑛𝑒𝑥𝑡()  تاپل

 ()𝑛𝑒𝑥𝑡و ()𝑜𝑝𝑒𝑛  ،خودهای برای ورودیبه ترتیب سازی عملیات گرداند. پیادهبعدی عملیات را برمیخروجی 

گوید میتکرارگر به یک ()𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 را دریافت کند. تابع خود های ورودیهنگام لزوم تاپلدر تا  کندرا فراخوانی می

-درخواست کهطوریبه ،کندها نگهداری میحالت اجرائی خود را بین فراخوانیتکرارگر، تاپل دیگری الزم نیست. 

 کند.دریافت میرا نتیجۀ  متوالی هایتاپل ()𝑛𝑒𝑥𝑡 های متوالی

، عملیات کنندمیسازی پیادهبا استفاده از جستجوی خطی را  𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡عملیات تکرارگری که مثالً برای 

𝑜𝑝𝑒𝑛()  ای از فایل که تا آنجا اسکن انجام شده را ثبت می، نقطهتکرارگر کند و حالتفایل میشروع به اسکن-

. هنگامی که تاپل بعدی یابداسکن فایل از نقطۀ قبلی ادامه می ،شودفراخوانی می  ()𝑛𝑒𝑥𝑡کند. هنگامی که تابع 

آنکه نقطه یافته شدنش در حالت تکرارگر ذخیره  بعد از ،تاپل ،در گزینش توسط اسکن فایل یافت شدصادق 

ها در حال کند و اگر آنش را باز میهایورودی ،ادغام پیونددر  تکرارگر ()𝑜𝑝𝑒𝑛 شود. عملیاتبرگردانده می ،شد

را  تطبیق کنندههای زوج بعدی از تاپل ( )𝑛𝑒𝑥𝑡 ی کند. فراخوانرا مرتب می هاحاضر مرتب نباشند ورودی

سازی اند. جزئیات پیادهها تا آنجا اسکن شدهشامل مکانی است که ورودی ،گرداند. اطالعات حالتبازمی

 به شما واگذار شده است. 7-12ها به عنوان تمرین تکرارگر

های مجاور در شود. برای هر زوج از عملیاتطریق دیگر پیاده سازی میالین تولیدکننده محور، به پایپ

هائی که قرار است از یک عملیات به عملیات الین تولیدکننده محور، سیستم یک بافر برای نگهداری تاپلپایپ

شوند. می های مختلف به صورت همروند اجراهای متناظر با عملیاتها یا نخفرایندکند. دیگر داده شوند خلق می

-کند و آنها را در بافر خروجی قرار میهای خروجی تولید میالین به صورت پیوسته تاپلهر عملیات در ته پایپ
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های ورودی را از تا هنگامی که بافر پر شود. یک عملیات در هر سطح دیگری از پایپ الین هنگامی که تاپلدهد 

هنگامی کند. تا هنگام پرشدن بافر خروجی تولید می را خروجیهای د، تاپلنکنالین دریافت میسطح پائین پایپ

دارد. در هرحالت، کند. آن تاپل را از بافر ورودی برمیالین استفاده میکه عملیات از یک تاپل در ورودی پایپ

که بافر د به صورتی ها را از بافر بردارتاپل والدشکند تا عملیات می شد، عملیات صبر هنگامی که بافر خروجی پر

کند تا بافر دوباره پر های بیشتر تولید میتاپل ،های بیشتری داشته باشد. در این نقطه عملیاتتاپل برای فضا

 دهد.های خروجی تولید شوند ادامه میرا تا هنگامی که همۀ تاپل فراینداین  ،شود. عملیات

ید رای تولهای ورودی بیشتری بت یا بافر ورودی خالی است و تاپلکه بافر خروجی پر اسفقط هنگامی 

زی، ازش مواها سوئیچ کند. در سیستم های پردهای خروجی بیشتر الزم است، سیستم باید بین عملیاتتاپل

 ببینید(. را 18صل های متمایز اجرا شوند )فپردازندهها در پایپ الین ممکن است به صورت همروند روی عملیات

تصور محاسبه  ها به باالی درختِهل دادن داده شکلتواند به محور می الین تولید کنندهاستفاده از پایپ

درخت عملیات  یها به باالکشیدن داده صورتتواند به محور می الین تقاضادر حالی که استفاده از پایپ ،شود

ین تقاضامحور الشوند، در پایپها مشتاقانه تولید میالین تولیدکننده محور تاپلتصور شود. در حالی که در پایپ

محور الین تولیدکنندهشوند. پایپ الین تقاضامحور عموماً بیشتر از پایپ( تولید می𝑙𝑎𝑧𝑖𝑙𝑦ها به صورت تنبل )آن

های پردازش الین تولیدکننده محور در سیستمتر است. اگرچه پایپسازی آن سادهشود. زیرا پیادهاستفاده می

 موازی بسیار مفید است.

 الینهای ارزیابی پایپالگوریتم 2-2-7-12

 ،( هستند𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠کننده )ود سدمهای ذاتاً عملیات ،سازیها مانند مرتببعضی از عملیات

 5قادر به تولید خروجی نیست. ها بررسی نشوندتا همۀ ورودییعنی 

ود سدمصی ممکن است های ارزیابی خاالگوریتمکننده نیستند. اما ود سدمذاتاً  ،پیوندمثل  ،هاسایر عملیات

هر  فرستادن کننده است زیرا قبل از به خروجیود سدمهش یک عملیات  پیوندکننده باشند. مثالً الگوریتم 

 یدرتوهای توهحلق یوندپشوند. در حالی که الگوریتم  بندیکامالً بازیابی شده و پارتیشن بایدهر دو رابطه  ،تاپل

وی رراین بر برد. بنابهای نتیجه را به خروجی بتواند تاپلمی ،بیرونیها از رابطه گرفتن تاپل ایندکسی به محض

 ودسدم دخو )دست راست( ایندکس شده الین شده است اگرچه برروی ورودیِرابطۀ بیرونی )دست چپ( پایپ

 ه شود.ایندکس باید کامالً ساخت ،های تودرتوحلقه پیوند زیرا قبل از اجرای الگوریتمِ ؛است شده

-مالحظه گردد زیرا می 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒رابطۀ  جزئی بر روی الین شدۀپایپتواند به صورت می ترکیبیهش  پیوند

هائی که ها از پارتیشن اول را به خروجی ببرد. اگرچه، تاپلتاپل ،𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒ها از رابطۀ تواند به محض دریافت تاپل

                                                             
کننده مسدودهای عملیات دارا باشد،های خاص مانند مرتب بودن، یا جزئاً مرتب بودن را اگر ورودی بعضی ویژگی - 5

های هرچند، در غیاب چنین اطالعاتی، عملیات. ها را زودهنگام به خروجی ببرندبتوانند تاپلسازی ممکن است مثل مرتب

 ها را زودهنگام به خروجی ببرند.توانند تاپلکننده نمیمسدود
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توانند به خروجی دریافت شد می شده، الیننیستند فقط بعد از آنکه کل رابطه ورودی پایپپارتیشن در اولین 

به صورت کامل در حافظه جا شود برروی  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑ورودی  در صورتی که ترکیبیهش  پیوند در بروند. بنابراین

 شود، در حافظه جا 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑ی کند یا اگر بیشتر ورودمهیا می شده الینخود یک ارزیابی پایپ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒ورودی 

 کند.مهیا می شده، پایپ الینتقریباً ارزیابی  یک

𝑒𝑞𝑢𝑖یک  پیوندمرتب شده باشند، و شرط  پیوند صفاتاگر هر دو ورودی بر روی  − 𝑗𝑜𝑖𝑛  ،پیوندباشد 

 تواند با دو ورودی پایپ الین شده استفاده شود.ادغام می

الین کنیم در ابتدا مرتب شده نیستند، پایپ ،پیوندخواهیم در ای که میدو ورودی ،اگرچه در بیشتر حاالت

 12-12است که در شکل ( 𝐷𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑗𝑜𝑖𝑛مضاعف ) شدۀ الینپایپ پیوندتکنیک  ،روش دیگر

اند. الین شدهپایپ 𝑠و  𝑟های ورودی برای هر دو رابطه ورودی کند که تاپلاست. الگوریتم فرض می آورده شده

صف به نام  ویژه هایشوند. درایهمی قرار دادههای موجود برای هر دو رابطه برای پردازش در یک صف، تاپل

𝐸𝑛𝑑𝑟  و𝐸𝑛𝑑𝑠 های بعد از تولید تمام تاپلو کنندبه عنوان عالمت پایان فایل عمل می𝑟  و𝑠 )در  )به ترتیب

ها ساخته شوند. ایندکس  𝑠و 𝑟های های مناسبی روی رابطهایندکس باید برای ارزیابی کارا، شوند.درج می صف

شوند، استفاده می 𝑠و  𝑟های هش روی روزرسانی شوند. هنگامی که ایندکسبه  𝑠و 𝑟تاپل به باید با اضافه شدن 

 شود.مضاعف نامیده می شده الینهش پایپ پیوندتکنیک  ،الگوریتماین 

شوند. کند که هر دو ورودی در حافظه جا میفرض می 12-12الین مضاعف در شکل پایپ پیوندالگوریتم 

الین مضاعف به صورت پایپ پیونداند، همچنان استفاده از تکنیک دو ورودی بزرگتر از حافظه هر در حالتی که

که تا آن  𝑠و  𝑟های تاپل با پرشودست. هنگامی که حافظۀ موجود پذیر امکاناحافظۀ موجود پر شدن معمول تا 

رسند به که بعد از آن می 𝑠و  𝑟 یها. تاپلکردبرخورد  ∘𝑠و  ∘𝑟های همانند پارتیشن تواناند مینقطه رسیده

شوند و به ایندکس موجود در حافظه به دیسک نوشته می ویابند تخصیص می  𝑠1و 𝑟1های ترتیب به پارتیشن

قبل از آنکه به دیسک نوشته شوند به ترتیب برای  𝑠1 و 𝑟1های تخصیص یافته به اگرچه تاپلشوند. اضافه نمی

 شوند.استفاده می ∘𝑠و  ∘𝑟 یجستجو

 

     𝑑𝑜𝑛𝑒𝑟 ∶=  𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒; 
                                    𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 ∶=  𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒; 
                                    𝑟 ∶=  ∅; 
                                    𝑠 ∶=  ∅; 
                                   𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 ∶=  ∅; 
                                  𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑟 𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒕 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 𝒅𝒐 
                                       𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

   𝒊𝒇 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒 𝑖𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦, 𝒕𝒉𝒆𝒏 𝑤𝑎𝑖𝑡 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦; 
                                              𝑡 ∶=  𝑡𝑜𝑝 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒; 
                                             𝒊𝒇 𝑡 =  𝐸𝑛𝑑𝑟 𝒕𝒉𝒆𝒏 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑟 ∶=  𝑡𝑟𝑢𝑒 
                                                 𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒊𝒇 𝑡 =  𝐸𝑛𝑑𝑠  𝒕𝒉𝒆𝒏 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠 ∶=  𝑡𝑟𝑢𝑒 
                                                       𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒊𝒇 𝑡 𝑖𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑟 
                                                             𝒕𝒉𝒆𝒏 
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                                                                   𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                           𝑟 ∶=  𝑟 ∪ {𝑡}; 

                𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 ∶=  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 ∪ ({𝑡}  ⋈  𝑠); 
        𝒆𝒏𝒅 
               𝒆𝒍𝒔𝒆 /∗  𝑡 𝑖𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑠 ∗/ 
        𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                          𝑠 ∶=  𝑠 ∪ {𝑡}; 

              𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 ∶=  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 ∪ (𝑟 ⋈  {𝑡}); 
       𝒆𝒏𝒅 
                                      𝒆𝒏𝒅 

  .الین شده مضاعفالگوریتم پیوند پایپ 12-12شکل 

به صورت  𝑠و  𝑟شود. بعد از آنکه انجام می شده الیننیز به صورت پایپ 𝑟1 با   ∘𝑠و ∘𝑠با  𝑟1 پیوندبنابراین 

های کامل شود. هر یک از تکنیک پیوندتا  انجام شود 𝑠1با تاپلهای  𝑟1تاپلهای  پیوند باید ،کامل پردازش شدند

 استفاده شود. 𝑠1با  𝑟1 پیوندتواند برای که تاکنون مشاهده شد می پیوند

 خالصه 8-12

  سیستم خلیوجو به فرم داوجو انجام دهد ترجمه پرسروی یک پرس عملی که سیستم باید براولین 

تولید  دفراین. در ای استپایه جبررابطه ای( معموالً بررابطه دادهپایگاههای است. که )برای سیستم

های نام کند کهکند، وارسی میوجوی کاربر را چک میپرس نحوِ پارسر ،وجوفرم داخلی یک پرس

سب دید وجو برحسباشد و... اگر پر دادهپایگاههای موجود در وجو همان نامروابط ظاهر شده در پرس

ایگزین جدید  دهبیان کننای ها به دیدها را با عبارت جبررابطهبیان شده باشد، پارسر تمامی ارجاع

 کند.می

  هد. بهینود دارـــبرای محاسبۀ جواب وج متعددی یهاوجوی داده شده، عموماً روشیک پرسبرای-

رت د به صوه بتوانـــوجوی معادل کوجوی وارد شده توسط کاربر را به یک پرسپرس ،وجوساز پرس

 دهد.وجو را پوشش میپرسسازی بهینه 13کند. فصل میکاراتر محاسبه شود تبدیل 

 وانیم تنیم. میهای ساده گزینش را با اسکن خطی یا استفاده از ایندکس پردازش کعملیاتتوانیم می

 یم.های ساده محاسبه کنهای پیچیده را با محاسبۀ اجتماع و اشتراک نتایج گزینشگزینش

 کنیم. بادغام خارجی مرتسازی زرگتر از حافظه را با الگوریتم مرتببهای توانیم رابطهمی 

 ود برای سازی فیزیکی موجبه وجود ایندکس و فرم ذخیره بسته ،طبیعی پیوندوجوهای شامل پرس

 توانند پردازش شوند.ها به چندین طریق میرابطه

o  حلقه دپیون ارراهکتقریباً هم اندازه ضرب کارتزین دو رابطه است، ممکن است  پیونداگر نتیجۀ-

 بالکی مزیت داشته باشد.های تودرتوی 

o ود.تواند استفاده شمیهای تودرتوی ایندکسی حلقه پیوندموجود باشد  ،اگر ایندکس 
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o رتب کردن ادغام ممکن است مطلوب باشد. ممکن است م پیوندد، نباششده ها مرتب اگر رابطه

 .اشته باشدادغام( مزیت د پیوند راهکار)برای استفاده از  پیوندیک رابطه پیش از محاسبۀ 

o  رابطه در به صورتی که هر قطعه از یکو  ها را به چندین قطعههش، رابطه پیوندالگوریتم 

 صفاتروی  تابع هش بر استفاده از بندی باپارتیشن .کندمی بندیپارتیشن ،شودحافظه جا 

 شوند. دپیونقالً توانند مستها میهای متناظر از پارتیشنشود به صورتی که زوجانجام می پیوند

  ،فاده از د با استتوانو تجمع می ای )اجتماع، اشتراک و تفاضل(های مجموعه، عملیاتپرتوحذف تکرار

 کردن انجام شود.سازی یا هشمرتب

 سازی کردپیاده پیوندهای توان با گسترش الگوریتمبیرونی را می پیوندهای عملیات. 

 کرارتحذف  انندد. به این معنی که هر عملیاتی مدوگان یکدیگر هستن ،هش کردن و مرتب سازی ،

یز قابل نسازی رتبسازی شود، با متواند با هش کردن پیادهبیرونی که می پیوندو  پیوند، تجمع، پرتو

ش ود با هشتواند با مرتب سازی پیاده سازی سازی است و برعکس، یعنی هر عملیاتی که میپیاده

 ل پیاده سازی است.کردن نیز قاب

  حاسبه کند مرا  زیرعبارتسیستم نتیجۀ هر  هرگاهشود میعبارت با عینیت بخشی ارزیابی یک گوئیم

 ند.تفاده کاس والدو آنگاه از آن برای محاسبۀ نتیجۀ عبارت  ردهرا بر روی دیسک ذخیره ک و آن

 کند و به این ترتیب از نوشتن استفاده می والدها در عبارت از آن ،الین به محض تولید نتایجپایپ

 کند.بسیاری از زیرعبارات به دیسک اجتناب می

 تمرین

 بالک را در 3حداکثر شود و حافظه فقط یک تاپل جا می در یک بالک کهفرض کنید )برای سادگی(  12-1

های زیر برروی کردن تاپلبرای مرتب   سازی ادغامهای خلق شده در هر گذر از الگوریتم مرتب𝑟𝑢𝑛بردارد. 

 نشان دهید: را صفت اول

(𝑘𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑜𝑜, 17), (𝑤𝑎𝑙𝑙𝑎𝑏𝑦, 21), (𝑒𝑚𝑢, 1), (𝑤𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡, 13), (𝑝𝑙𝑎𝑡𝑦𝑝𝑢𝑠, 3), (𝑙𝑖𝑜𝑛, 8), 

 (𝑤𝑎𝑟𝑡ℎ𝑜𝑔, 4), (𝑧𝑒𝑏𝑟𝑎, 11), (𝑚𝑒𝑒𝑟𝑘𝑎𝑡, 6), (ℎ𝑦𝑒𝑛𝑎, 9), (ℎ𝑜𝑟𝑛𝑏𝑖𝑙𝑙, 2), (𝑏𝑎𝑏𝑜𝑜𝑛, 12). 

 پاسخ:  

,𝑘𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑜𝑜) هایبه تاپل ,𝑏𝑎𝑏𝑜𝑜𝑛)تا  (17  𝑗کنیم. رجوع می 𝑡12تا  𝑡1 های تاپلبا استفاده از شماره (12

آغازین دارای سه بالک های مرتب شده 𝑟𝑢𝑛 دهیم. مینشان  𝑟𝑖𝑗 امین گذر را با   𝑖 در مورد استفاده 𝑟𝑢𝑛مین ا

 از: ها عبارتندهستند. آن

𝑟11  =  {𝑡3,  𝑡1,  𝑡2} 
𝑟12  =  {𝑡6,  𝑡5, 𝑡4} 
𝑟13  =  {𝑡9, 𝑡7,  𝑡8} 

     𝑟14  =  {𝑡12,  𝑡11,  𝑡10} 
 از: ها بعد از اولین گذر عبارتند𝑟𝑢𝑛کند. بنابراین را ادغام می 𝑟𝑢𝑛هر گذر سه 
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     𝑟21  =  {𝑡3,  𝑡1,  𝑡6,  𝑡9,  𝑡5 ,  𝑡2 ,  𝑡7,  𝑡4,  𝑡8} 
                                                        𝑟22  =  {𝑡12,  𝑡11,  𝑡10} 

 شوند:مرتب می 𝑟𝑢𝑛ها به صورت کامل در یک در پایان گذر دوم، تاپل

𝑟31  =  {𝑡12,  𝑡3,  𝑡11, 𝑡10,  𝑡1 ,  𝑡6, 𝑡9, 𝑡5,  𝑡2,  𝑡7,  𝑡4,  𝑡8} 
وجوی و پرسمالحظه کنید را که زیر کلید اصلی خط کشیده شده  13-12بانک در شکل  دادهپایگاه 12-2

𝑆𝑄𝐿 :زیر را در نظر بگیرید 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑇. 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_𝑛𝑎𝑚𝑒 

𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ 𝑇, 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ 𝑆 

𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑇. 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 >  𝑆. 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝒂𝒏𝒅 𝑆. 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ _𝑐𝑖𝑡𝑦 =  “𝐵𝑟𝑜𝑜𝑘𝑙𝑦𝑛” 
 ید.. انتخاب خود را توجیه کنباشدوجو ای کارا بنویسید که معادل این پرسیک عبارت جبررابطه

 پاسخ: 

  :پرس وجوی

𝛱𝑇.𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑛𝑎𝑚𝑒
((𝛱𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠(𝜌𝑇(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ))) ⋈𝑇.𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠>𝑆.𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

(𝛱𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝜎 𝑏𝑟𝑎𝑣𝑐ℎ_𝑐𝑖𝑡𝑦="𝐵𝑟𝑜𝑜𝑘𝑙𝑦𝑛")(𝜌𝑠(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ))))) 

 

کند. این کار را با محدود کردن عملوند را اجرا می هاهممکن از داد تتا روی کمترین مقدار پیوند ،این عبارت

 دهد.از هر دو عملوند انجام می الزمو حذف صفات غیر  𝐵𝑟𝑜𝑜𝑘𝑙𝑦𝑛درموجود به شعب  پیوندسمت راست از 

𝑟1های رابطهکنید فرض  12-3  (𝐴, 𝐵, 𝐶) و  𝑟2 (𝐶, 𝐷, 𝐸) های زیر باشند: دارای ویژگی𝑟1 ،20000  تاپل و

𝑟2 ،45000  .تاپل از  25تاپل دارد𝑟1 تاپل از  30و𝑟2 پیوندهای استفاده از استراتژیبا شوند. در یک بالک جا می 

𝑟1 رای محاسبۀــــمورد نیاز ب 𝑠𝑒𝑒𝑘تعداد انتقال بالک و  ،زیر ⋈  𝑟2  .را تخمین بزنید 

 های تودرتوحلقه پیوند الف(

 های تودرتوی بالکی حلقه پیوندب( 

 ادغام پیوندج( 

 هش پیوند د(  

 پاسخ:

𝑟1  بالک و  800نیازمند𝑟2  بالک است. فرض کنیم  1500نیازمند𝑀  صفحه از حافظه داریم. اگر𝑀 >

های تودرتوی ساده حلقه پیونددسترسی به دیسک با استفاده از  800+1500تواند با به آسانی می پیوند، 800

𝑀انجام شود. پس فقط حالتی که  ≤  کنیم.صفحه است بررسی می 800

 های تودرتو:حلقه پیوندالف( 

دسترسی به دیسک  30000800=800+1500*20000به عنوان رابطه بیرونی نیازمند  𝑟1ده از با استفا

 دسترسی دیسک هستیم. 36001500=1500+800*45000 نیازمند رابطه بیرونی باشد، 𝑟2هستیم. اگر 
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 های تودرتوی بالکی:حلقه پیوند   (ب

⌉د رابطه بیرونی باشد، نیازمن 𝑟1 اگر
800

𝑀−1
⌉ ∗ 1500 + رابطۀ بیرونی  𝑟2ر دیسک هستیم. اگدسترسی   800

⌉ باشد نیازمند
1500

𝑀−1
⌉ ∗ 800 +  دسترسی دیسک هستیم. 1500

 ادغام: پیوند (ج

مرتب شده نیستند، هزینه کلی مرتب سازی با در نظرگرفتن  پیوندروی کلید  در ابتدا r2و  r1با فرض آنکه 

 خروجی عبارت است از

𝐵𝑠 = 1500 (2 ⌈𝑙𝑜𝑔𝑀−1(1500
𝑀⁄ )⌉ + 2) + 800(2⌈𝑙𝑜𝑔𝑀−1(800

𝑀⁄ )⌉ +  .دسترسی دیسک (2

ا شوند، هزینۀ ــــــافظه جـــدر ح دـــــپیوندار یکسان برای صفت ـــــها با مقکه تمام تاپلبا فرض آن

𝐵𝑠ی برابر ــــکل + 1500 +  دسترسی دیسک است.  800

 هش پیوند (د

 𝑟2و از  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑کوچکتر است، از آن به عنوان رابطه  𝑟1دهد. از آنجا که کنیم هیچ سرریزی رخ نمیفرض می

𝑀 کنیم. اگر استفاده می 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒به عنوان رابطه  > 800
𝑀⁄ کردن بازگشتی  بندییازی به پارتیشنباشد، ن

1500)3نیست، آنگاه هزینه   + 800) =  دسترسی دیسک است، در غیراین صورت هزینه  6900

 2(1500 + 800)⌈𝑙𝑜𝑔𝑀−1(800) − 1⌉ + 1500 + 800 

 دسترسی دیسک است.

ایندکس از  در صورتی که 3-5-12های تودرتوی ایندکسی شرح داده شده در بخش حلقه پیوندالگوریتم  12-4

چرا  ارا باشد.تواند ناکموجود باشد می پیوند صفاتبا مقدار یکسان برای  تاپل چندین نوع ثانویه باشد و

ید. تحت شرح ده های رابطه درونیروشی برای کاهش هزینۀ بازیابی تاپلناکاراست؟ با استفاده از مرتب سازی 

 کاراتر است؟ ترکیبیادغامی  پیوندچه شرایطی این الگوریتم از 

 پاسخ:

ه بمجبور  داشته باشیم، ممکن است پیوندبا مقدار یکسان برای صفات  درونیاگر چندین تاپل در رابطه 

ن بودن آ اراناکلیل برای هر تاپل از رابطه بیرونی شویم. این د درونیهای فراوانی از رابطه دسترسی به بالک

به  یایندکس ثانویه، اهای برگ های رابطه بیرونی با درایهتاپل پیوندتوانیم یک است. برای کاهش این هزینه می

خلی مرتب شده است، های رابطه داتعویق انداختن بازیابی تاپل رابطه داخلی اجرا کنیم. فایل نتیجه روی آدرس

زم آن است که مستل ترکیبیادغام  پیوند .دهدرا می پیوندکه به اسکن مرتب شده فیزیکی اجازه کامل کردن 

ای نیازمند اجر ،ه بیرونیرابط مرتب شده باشد. الگوریتم باال این الزام را ندارد، اما برای هر تاپل در ،رابطه بیرونی

این هزینه  باشد، ز رابطه داخلیای رابطه داخلی است. اگر رابطه بیرونی بسیار بزرگتر یک جستجوی ایندکس رو

 .د بودجستجوی ایندکس از هزینه مرتب سازی کمتر خواهد بود، بنابراین این الگوریتم کاراتر خواه
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مرتب نیستند. فرض کنید  هااین رابطه همچنیند و نبدون  ایندکس باشدو رابطه  𝑠و  𝑟فرض کنید  12-5

𝑟 ( برای محاسبه𝐼/𝑂های ترین راه )از لحاظ عملیاتحافظه نامحدود است ارزان ⋈ 𝑠  چیست؟ چه مقدار از

 حافظه برای الگوریتم الزم است؟

 پاسخ:

های حلقه پیوندتوانیم کل رابطه کوچکتر را در حافظه ذخیره کنیم، رابطه بزرگتر را بالک به بالک بخوانیم و می

𝑏𝑟برابر  𝐼/𝑂های تودرتو را با استفاده از رابطه بزرگتر به عنوان رابطه بیرونی اجرا کنیم. تعداد عملیات  + 𝑏𝑠 

, 𝑚𝑖𝑛(𝑏𝑟است و حافظۀ مورد نیاز  𝑏𝑠  )  +  صفحه است. 2 

کشیده شده است. ط ــه در آن زیر کلید اصلی خـــرا در نظر بگیرید ک 12-13بانک در شکل داده پایگاه 12-6

+𝐵فرض کنید یک ایندکس  − 𝑡𝑟𝑒𝑒  برروی𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_𝑐𝑖𝑡𝑦   در رابطۀ𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ  موجود است و ایندکس

 های زیر که شامل نفی هستند را لیست کنید.های مختلف اداره کردن گزینشدیگری موجود نیست. راه

𝜎¬(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑐𝑖𝑡𝑦<"Brooklyn")(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ)(الف 

  𝜎¬(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑐𝑖𝑡𝑦="Brooklyn") (𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ)(ب 

 𝜎¬(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑐𝑖𝑡𝑦<"Brooklyn" ∨ assets<5000)(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ)(ج 

 :پاسخ

است ”𝐵𝑟𝑜𝑜𝑘𝑙𝑦𝑛“ آن دارای مقدار  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_𝑐𝑖𝑡𝑦از ایندکس برای یافتن اولین تاپلی که فیلد الف( 

-ها را بازیابی میو تمام تاپل کنیمدنبال می گرها را تا پایانزنجیر اشاره ،کنیم. از این تاپلاستفاده می

  کنیم. 

توانیم فایل را به صورت متوالی اسکن کنیم و تمام وجو، ایندکس سودی ندارد. میبرای این پرس (ب

 است را انتخاب کنیم. ”𝐵𝑟𝑜𝑜𝑘𝑙𝑦𝑛“ها هر چیزی به غیر از آن  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_ 𝑐𝑖𝑡𝑦هائی که فیلد تاپل

 وجویوجو معادل پرساین پرس (ج

 𝜎( 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_𝑐𝑖𝑡𝑦≥"Brookilyn"∧ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠<5000)(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ) 

 بزرگتر یا مساوی  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_𝑐𝑖𝑡𝑦ها با مقدار توانیم تمام تاپل، می𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_𝑐𝑖𝑡𝑦با استفاده از ایندکس است. 

“𝐵𝑟𝑜𝑜𝑘𝑙𝑦𝑛” گرها از اولین تاپل با دنبال کردن زنجیر اشارهرا “𝐵𝑟𝑜𝑜𝑘𝑙𝑦𝑛”  بازیابی کنیم. البته معیار اضافی

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 <  کنیم.را روی هر تاپل اعمال می  5000 

ابطه بیرونی و ر کندسازی میهای تودرتوی ایندکسی را پیادهحلقه پیوندکه  تکرارگرشبه کدی برای یک  12-7

را  ()𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒و  ()𝑜𝑝𝑒𝑛() ،𝑛𝑒𝑥𝑡، تکرارگراستاندارد  توابعشبه کد شما باید  .بنویسید ،شده است پایپ الین

 .، نشان دهیدها نگهداری کندباید بین فراخوانی تکرارگر که تعریف کند. اطالعات حالتی را
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 branch(branch_name, branch_city, assets) 
                             customer (customer_name, customer_street, customer_city) 

   loan (loan_number, branch_name, amount) 

borrower (customer_name, loan_number) 

              account (account_number, branch_ name, balance) 

    depositor (customer_name, account_number) 

 

 بانک دادهپایگاه .13-12شکل 

 پاسخ:

گرداند. فرض الین شده برمیهای متوالی را از رابطه بیرونی پایپباشد که تاپل تکرارگری، 𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 کنید فرض

های متوالی را از رابطه داخلی که دارای یک مقدار داده شده در صفت باشد که تاپل تکرارگری، 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟کنید 

دکس ـــــوی اینــــک جستجــــها را با اجرای یداخلی، این تاپل تکرارگرگرداند. هستند برمی پیوند

:𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒆𝒅𝑵𝑳𝑱𝒐𝒊𝒏ابع ـــــــگرداند. تیــــبازم : 𝒐𝒑𝒆𝒏    و 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒆𝒅𝑵𝑳𝑱𝒐𝒊𝒏: : 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆 و 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒆𝒅 𝑵𝑳𝒋𝒐𝒊𝒏: : 𝒏𝒆𝒙𝒕    های تودرتوی ایندکسی در زیر داده حلقه ندپیو تکرارگربرای پیاده سازی

که 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑟 و فلگ  𝑡𝑟 ،مقدار آخرین تاپل خوانده شده رابطه بیرونی ،𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟و  𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟، تکرارگرشده است. دو 

، اطالعات حالتی هستند که نیاز به یادآوری ایمانتهای اسکن رابطه بیرونی رسیدهبه نشان دهنده آن است که آیا 

 ها وجود دارد.بین فراخوانی 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒆𝒅𝑵𝑳𝑱𝒐𝒊𝒏ها توسط آن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒆𝒅𝑵𝑳𝑱𝒐𝒊𝒏: : 𝒐𝒑𝒆𝒏() 
𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

       𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟. 𝒐𝒑𝒆𝒏(); 
       𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟. 𝒐𝒑𝒆𝒏(); 
       𝑑𝑜𝑛𝑒𝑟 ∶=  𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒; 
       𝒊𝒇(𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟. 𝒏𝒆𝒙𝒕()  ≠  𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) 
            𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟’𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝑡𝑟  ; 
       𝒆𝒍𝒔𝒆 
             𝑑𝑜𝑛𝑒𝑟 ∶=  𝑡𝑟𝑢𝑒; 

𝒆𝒏𝒅 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒆𝒅𝑵𝑳𝑱𝒐𝒊𝒏: : 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆() 
𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

     𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟. 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆(); 
     𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟. 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆() 

𝒆𝒏𝒅 
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د راحی کنیطای و برمبنای هش برای محاسبۀ عملیات تقسیم رابطهسازی ی برمبنای مرتبئهاالگوریتم 12-8

 .را برای تعریف عملیات تقسیم ببینید( 6های فصل )تمرین

 پاسخ:

𝑟(𝑇 فرض کنید  ∪ 𝑆)  و 𝑠(𝑆)  دو رابطه باشند و 𝑟 ÷ 𝑠 باید محاسبه شود. برای الگوریتم بر مبنای مرتب-

,𝑇)را روی  𝑟کنیم. رابطۀ مرتب می 𝑆روی بر را  𝑠سازی، رابطه  𝑆) کنیم. اکنون، با اسکن کردن مرتب می𝑟  و

هستند  𝑇هائی که دارای مقدار یکسانی از ا تاپلـــرا ت 𝑟 کنیم.شروع می از اولین تاپل 𝑇نگاه به مقادیر صفت 

کنیم که می بررسی ادغام پیوندبه روشی مشابه کنیم و را به طور همزمان اسکن می 𝑠کنیم. همچنین اسکن می

بریم و را به خروجی می 𝑇اگر چنین باشد، آن مقدار از  .دهدنیز رخ می 𝑟از  𝑆، به عنوان صفت 𝑠آیا هر تاپل از 

شود. فقط یکبار اسکن می 𝑟ممکن است چندین مرتبه اسکن شود اما  sدهیم. رابطۀ ادامه می 𝑇با مقدار بعدی 

| 𝑟|سازی هر دو رابطه، بهای دیسک، بعد از مرتکل دسترسی  +  𝑁 ∗  |𝑠|  خواهد بود که𝑁  تعداد مقادیر

  است.   𝑟در  𝑇متمایز 

در حافظه جا شوند و در پایان  𝑇 برای با آن مقدار 𝑟ها در تمام تاپل ،𝑇که برای هر مقدار از  کنیمفرض می

به صورتی که هر پارتیشن در حافظه جا شود،  𝑇را روی صفات در   𝑟کنیم. رابطه حالت کلی را مالحظه می

کنیم. برروی مالحظه می تک تکها را کنیم )به خاطر فرض، همیشه ممکن است(. پارتیشنمی بندیپارتیشن

𝒃𝒐𝒐𝒍𝒆𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒆𝒅𝑵𝑳𝑱𝒐𝒊𝒏: : 𝒏𝒆𝒙𝒕() 
𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

        𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆(￢𝑑𝑜𝑛𝑒𝑟 ) 
        𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                𝒊𝒇(𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟. 𝒏𝒆𝒙𝒕(𝑡𝑟 [𝐽𝑜𝑖𝑛𝐴𝑡𝑡𝑟𝑠])  ≠  𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) 
                𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                        𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟’𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝑡𝑠 ; 

                        𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 𝑡𝑟  ⋈  𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟; 

                        𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑒; 
                𝒆𝒏𝒅 
                    𝒆𝒍𝒔𝒆 
                            𝒊𝒇(𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟. 𝒏𝒆𝒙𝒕()  ≠  𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) 
                            𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                                     𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟’𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝑡𝑟  ; 
                                     𝑟𝑒𝑤𝑖𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑠; 
                            𝒆𝒏𝒅 
                            𝒆𝒍𝒔𝒆 
                                   𝑑𝑜𝑛𝑒𝑟 ∶=  𝑡𝑟𝑢𝑒; 
          𝒆𝒏𝒅 
           𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒; 

𝒆𝒏𝒅 
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در یک جدول هش جداگانه را  𝑇کنیم و در همان زمان تمام مقادیر متمایز ها یک جدول هش ایجاد میتاپل

، جدول هش را روی 𝑆از  𝑠، هر مقدار 𝑇از  𝑉𝑇، اکنون برای هر مقدار 𝑇از  کنیم. برای هر مقدارجمع می

(𝑉𝑇 , 𝑆) کنیم. اگر هر کدام از مقادیر غایب باشد، مقدار جستجو می 𝑉𝑇صورت مقدار این ریزیم در غیررا دور می

𝑉𝑇 بریم.را به خروجی می 

به شکلی که  𝑆را روی صفات  𝑠و  𝑟در حافظه جا نشوند،  𝑇با یک مقدار برای  𝑟های در حالتی که تمام تاپل

کنیم. اجرا می 𝑠𝑖 و  𝑟𝑖 کنیم، الگوریتم را روی هر زوج از پارتیشن های می بندیشرط صدق کند، پارتیشن

 بریم.تولید شده در هر پارتیشن را به خروجی می 𝑇اشتراک مقادیر 

بافر کردن  برای افزایش یابد، در حالی که حافظه کلی موجود 𝑟𝑢𝑛های بافر برای هر بالکاگر تعداد  12-9

𝑟𝑢𝑛کردن ها ثابت است. چه اثری برهزینه ادغام 𝑟𝑢𝑛.ها دارد 

 پاسخ:

توانند در یک گذر ادغام شوند به صورت بالقوه کاهش که می ئیها𝑟𝑢𝑛یابد، اما تعداد کاهش می 𝑠𝑒𝑒𝑘بار سر

 کند باید انتخاب شود.که هزینه کلی را مینیمم می 𝑏𝑏 از  یشود. مقدارگذرهای بیشتر مییابد و منجر به می

 

کیلوبایتی با استفاده از حافظه به اندازه  4های با بالکگیگابایتی را  40خواهیم یک رابطۀ میفرض کنید  12-10

مگابایت در  40خ انتقال دیسک رکه ن ثانیه در حالیمیلی 𝑠𝑒𝑒𝑘، 5مرتب کنیم. فرض کنید هزینه مگابایت  40

 ثانیه است.

𝑏𝑏هزینه مرتب کردن رابطه را برحسب ثانیه با فرض الف(  = 𝑏𝑏و  1 =  بیابید. 100

 لت، چه تعداد گذر ادغام الزم استدر هر حاب( 

ثانیه و نرخ میکرو 𝑠𝑒𝑒𝑘، 1سازی فلش به جای دیسک استفاده شده و دارای زمان فرض کنید وسیلۀ ذخیرهج( 

𝑏𝑏مگابایت در ثانیه است. هزینه مرتب کردن رابطه را برحسب ثانیه، با  40انتقال  = 𝑏𝑏 و  1 = حساب  100

 کنید.

ه از ا استفادبلیات را ای توسعه یافته زیر را در نظر بگیرید. تشریح کنید چگونه هر عمعملگرهای جبررابطه 12-11

 .کنیدسازی میسازی و هش کردن پیادهمرتب

𝑟 : (𝜃⋊)پیوند  نیمالف(  ⋉𝜃 𝑠  به صورت𝛱𝑅(𝑟 ⋈𝜃 𝑠)شود که تعریف می𝑅 ای از صفات مجموعه

چنان موجود  𝑠در  𝑠𝑗 ها تاپل شوند که برای آنانتخاب می  𝑟در  𝑟𝑖های است. یعنی تاپل 𝑟در شمای 

 کنند.صدق می 𝜃  در شرط 𝑠𝑗 و  𝑟𝑖 است که 

𝑟  : (𝜃̅⋊) پیوندپاد نیم (ب ⋉̅𝜃 𝑠   به صورت 𝑟 − 𝛱𝑅(𝑟 ⋈𝜃 𝑠) های یعنی تاپلشود، تعریف می

𝑟𝑖 در𝑟  کند که هیچ تاپلرا انتخاب می 𝑠𝑗  در𝑠 به صورتی که𝑟𝑖  و𝑠𝑗   در شرط𝜃  کنند صدق

 موجود نیست.
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 اییها حاالتنیست؟ آیوجو مطلوب استراتژی پردازش پرس صریح چرا مجبور کردن کاربران برای انتخاب 12-12

ود را خجواب  های پردازش پرس وجوی رقیب مطلوب باشد؟وجود دارد که آگاه بودن کاربر از هزینه استراتژی

 شرح دهید؟

 یستند امانکی مرتب برای حالتی که هر دو رابطه به صورت فیزی ترکیبیادغام  پیوندای از الگوریتم گونه 12-13

 باشد طراحی کنید. پیوند صفاتهر دو دارای ایندکس مرتب شده ثانویه بر روی 

𝑟1برای  13-12الزم برای راه حل شما در تمرین  𝑠𝑒𝑒𝑘بالک و تعداد انتقال  12-14 ⋈ 𝑟2 در   𝑟2و   𝑟1که   

 را تخمین بزنید.اند تعریف شده 3-12تمرین 

کند. چگونگی طبیعی دو رابطه را محاسبه می پیوند 5-5-12تشریح شده در بخش هش  پیوندالگوریتم  12-15

 پیوندبیرونی راست طبیعی و  پیوندبیرونی چپ طبیعی،  پیوندهش برای محاسبۀ  پیوندگسترش الگوریتم 

را شرح دهید. )راهنمائی: به همراه هر تاپل در ایندکس هش اطالعات اضافه نگهداری کنید بیرونی کامل طبیعی 

.( الگوریتم خود را روی تطابق داردبا تاپلی در ایندکس هش  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒تا تشخیص دهید آیا هیچ تاپلی در رابطه 

 امتحان کنید. 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡و  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠های رابطه

را با  𝑟خواهید رابطه اجتناب از نوشتن نتایج میانی بر روی دیسک است. فرض کنید میالین برای پایپ 12-16

 ادغام کنید. پیوند، 𝑠سازی ادغام، مرتب کرده و نتیجه را با رابطۀ مرتب شدۀ استفاده از مرتب

الین پایپادغام  پیوندبه  ،بدون نوشتن برروی دیسک تواندمی 𝑟 شدۀشرح دهید چگونه خروجی مرتب  الف(

 شود.

عمال ده قابل اسازی ادغام باشند. همین ایهای مرتبخروجی عملیات ،ادغام پیوندحتی اگر هر دو ورودی  ب(

م رد( تسهییاج دای احتمحافظۀ ک ادغام -پیونداست. اگرچه حافظۀ موجود باید بین دو عملیات ادغام )الگوریتم 

 سازی ادغام چیست؟مرتبشود. اثر حافظۀ مشترک برروی هزینه هر عملیات 

سازی ادغامی را که در آن نتیجه ادغام نهائی به مصرف مرتبای از الگوریتم که گونه تکرارگریبرای  12-17

استاندارد،  تکرارگرکند، شبه کد بنویسید. شبه کد شما باید توابع سازی میشود پیادهالین میکنندگان پایپ

𝑜𝑝𝑒𝑛() ،𝑛𝑒𝑥𝑡()  و𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒()  را ها نگهداری کندباید بین فراخوانیکه تکرارگر  را تعریف کند. اطالعات حالتی 

 .نشان دهید

𝒢𝑠𝑢𝑚(𝐶)(𝑟)𝐴  خواهیمفرض کنید می 18-12
𝒢𝑠𝑢𝑚(𝐶)(𝑟)𝐴,𝐵و    

را محاسبه کنیم. شرح دهید چگونه با   

 ها را محاسبه کنیم.، آن𝑟استفاده از یک مرتب سازی 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 وجوسازی پرسبهینه  13فصل 

وجو از میان ارزیابی پرس طرحانتخاب کاراترین  (، فرایند𝑄𝑢𝑒𝑟𝑦 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) وجوسازی پرسبهینه

. از کاربران توقع نداریم است ،وجوپرسپیچیده بودن بویژه هنگام  ،وجوممکن برای پردازش یک پرس راهکارهای

ای بنویسند که بتواند به صورت کارا پردازش شود ولی انتظار داریم سیستم یک وجوهایشان را به گونهکه پرس

وجو وجو را مینیمم کند. اینجاست که بهینه سازی پرسوجو ایجاد کند که هزینۀ ارزیابی پرسپرسارزیابی  طرح

 شود.می عرصهوارد 

تی معادل کند عبارشود، سیستم تالش میای ظاهر میسازی در سطح جبررابطههای بهینهیکی از جنبه

ن برای زئیات آجبه همراه  راهکارتخاب یک . جنبه دیگر انبیابد است، برای اجرا کاراتر که ،عبارت داده شده

برای  س خاصیوجو، مثل انتخاب الگوریتم مورد استفاده برای اجرای یک عملیات، انتخاب ایندکپردازش پرس

گیر بد اغلب چشم کارراهخوب و یک  کارراهاستفاده و... است.اختالف هزینه )از لحاظ زمان ارزیابی( بین یک 

ا کبار اجراست ی وجو قرارباشد. بنابراین حتی اگر یک پرس برهزینه دین برابر دیگریاست و ممکن است یکی چن

 رزشمنداخوب برای پردازش یک پرس وجو  راهکارشود، صرف مقدار قابل توجهی از زمان برای انتخاب یک 

 است.

 مرور کلی 1-13

 وسه عنوان دربه همرارا در دانشکده موسیقی  اساتیدنام تمام "وجوی برای پرس را ای زیرعبارت جبررابطه

 .مالحظه کنید"بیابید  هاتدریسی آن

Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒="Music"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ⋈ (𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)))) 
 

,𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_ 𝑖𝑑برروی ) پرتوتوجه شود که عملگر  𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒رابطه ( از 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒  الزم است زیرا صفت𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒 

این صفت را حذف نکنیم، عبارت باال با  پرتومشترک است. اگر با استفاده از  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟و  𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒در 

فقط  ،ها تدریس کنندسیقی در سایر دانشکدهحتی اگر بعضی از اساتید دانشکده مو، طبیعی پیونداستفاده از 

 گرداند.ها از دانشکده موسیقی را برمیدرس

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟، عبارت باال رابطۀ میانی بزرگ ⋈  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 ⋈  ∏𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_ 𝑖𝑑 ,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒  (𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)  ایجاد میرا-

ده موسیقی هستند( هائی که مرتبط با اساتید در دانشک)آنگرچه ما فقط به تعداد کمی تاپل از این رابطه ا .کند

 صفت از ده صفت این رابطه عالقمند هستیم. و تنها به دو
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عبارات معادل  1-13شکل   

که مرتبط با دانشکده موسیقی هستند عالقمند هستیم  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟هائی از رابطۀ از آنجا که فقط به تاپل 

-نیست نداریم. با کاهش تعداد تاپل ”𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐“ها آن 𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒هائی که پس نیازی به در نظر گرفتن تاپل

دهیم. ها هستیم، اندازه نتیجۀ میانی را نیز کاهش مینیازمند دسترسی به آنکه   𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟هائی از رابطه 

 شود:ای زیر نمایش داده میوجوی ما اکنون با عبارت جبررابطهپرس

Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒((𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒="Music"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)) ⋈ (𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒))) 

بارت ع 1-13 کند. شکلهای میانی کوچکتری تولید میاست اما رابطه اصلی ایکه معادل عبارت جبررابطه

 دهد.اولیه و عبارت تبدیل شده را نشان می

ها را دقیقاً یک طرح ارزیابی، الگوریتم مورد استفاده برای هر عملیات و چگونگی هماهنگی اجرای عملیات

گونه دهد. همانرا نشان می (𝑏) 1-13ارزیابی محتمل برای عبارت شکل  طرحیک  2-13شکل د. کنمشخص می

های طرحای استفاده شود که منجر به تواند برای هر عملیات رابطههای مختلفی میکه مالحظه کردیم، الگوریتم

انتخاب شده است در حالی که  پیوندهای هش برای یکی از عملیات پیونددر شکل،  شود.می متعددیارزیابی 

-لیاکه جائیکند. است استفاده می 𝐼𝐷که  پیوندصفت ها برروی بعد از مرتب کردن رابطه ،ادغام پیونددیگری از 

الین مستقیماً به مشتری پایپ ،بدون نوشتن برروی دیسک، اند، خروجی تولیدکنندهالین عالمت خوردهها با پایپ

 شود.می

رت داده تایج عباوجو است که نتایج تولیدی آن با نوجو یافتن یک طرح ارزیابی پرسز پرسساوظیفه بهینه

 باشد ر نباشد(تپرهزینه ترین راه، خیلیهزینهترین راه تولید نتیجه )یا حداقل از کمهزینهشده برابر باشد و کم

Π𝑛𝑎𝑚𝑒 ,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒=𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 

Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟  

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 

𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒  

  

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 

𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒  

∏

  

Π𝑛𝑎𝑚𝑒 ,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒=𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 

 

درخت عبارت اولیه   (a)  درخت عبارت تبدیل شده(b) 
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ند ای همانیجهکه نت متعددیی هاطرحساز باید وجو، بهینهارزیابی پرس طرحترین برای یافتن کم هزینه

شامل سه  وجورسپارزیابی  طرحترین آنها را انتخاب کند. تولید یک عبارت داده شده دارند تولید و کم هزینه

 ( تولید عباراتی که منطقاً معادل عبارت داده شده باشد.1گام است: )

 
 یک طرح ارزیابی 2 -13شکل

 (3تلف و )وجوی مخهای ارزیابی پرسطرحنتیجه به طرق مختلف برای تولید  نگاری عباراتِ( حاشیه2)

 است. کمینهآن  یی که هزینۀ تخمینطرحارزیابی و انتخاب  طرحتخمین هزینه هر 

ارزیابی  طرحبرای تولید  . عباراتی تولید وشوندمی ( در آمیخته3( و )2(، )1های )گام ،وجوساز پرسدر بهینه

ۀ ینبی، هزای ارزیاهطرحگردد و... با تولید نگاری مینگاری شده و آنگاه عبارات بیشتری تولید و حاشیهحاشیه

 .شوده میمین زدهمانند اندازه روابط و عمق ایندکس تخ ،ها با استفاده از اطالعات آماری درباره روابطآن

ساز وجو باید عبارات معادل عبارت داده شده را تولید کند. بهینهساز پرسسازی گام اول، بهینهبرای پیاده

 یۀ تبدیل یک عبارت به عبارت منطقکه نحو( 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑠) ارزیهماین گام را به وسیله قواعد 

 کنیم.تشریح می 2-13دهد. ما این قواعد را در بخش انجام می ،دکنرا مشخص می معادل آن

ستفاده از ادهیم. با را شرح می وجوپرس طرحنحوۀ تخمین آمارهای نتایج هر عملیات در  3-13در بخش 

ر است. برای پذیها امکانتک عملیات، تخمین هزینه تک12های هزینه در فصل این آمارها به همراه فرمول

نشان داده  7-12گونه که در بخش آن ها،تک تک هزینهای داده شده، تخمین هزینۀ ارزیابی عبارت جبررابطه

 شوند.شد، ترکیب می

انتخاب را براساس  کنیم. اینوجو را تشریح میارزیابی پرس طرحچگونگی انتخاب یک  4-13در بخش 

-انتخاب شده لزوماً کم هزینه طرحیک تخمین است،  ،دهیم. از آنجا که هزینهها انجام میطرح یهزینۀ تخمین

ΠΠ𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

σ
 

𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒=𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 

𝑠𝑜𝑟𝑡𝐼𝐷 

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 

(𝑠𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑠)

    

  

(ℎ𝑎𝑠ℎ 𝑗𝑜𝑖𝑛)  

  

(𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 𝑗𝑜𝑖𝑛)  

𝑝𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒  

  
(𝑢𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  1) 

)  

𝑝𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 

𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒  

ΠΠ𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒  

𝑠𝑜𝑟𝑡𝐼𝐷 

𝑝𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒  𝑝𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒  
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است و یا  طرحترین انتخابی کم هزینه طرحها خوب باشند احتماالً نیست. اگرچه هنگامی که تخمین طرحترین 

 دارد. طرحترین اختالف کمی با کم هزینه

وجوهای به سرعت گرفتن پردازش پرس (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑒𝑤𝑠) شده ت بخشینهایتاً دیدهای عینی

یعنی به  -شده عینیت بخشیدیدهای  "نگهداری"به مطالعه چگونگی  5-13کنند. در بخش شخصی کمک میم

 پردازیم.شده می ت بخشیوجو با دیدهای عینیسازی پرساجرای بهینه نحوۀو  -داشتن دیدهاروز نگه

______________________________________________________________________ 

 وجوهای ارزیابی پرس مشاهدۀ طرح

 های طرحهائی برای مشاهده راه دادهپایگاههای وجوی داده شده، بیشتر سیستمبرای اجرای پرس

مهیا شده توسط  های𝐺𝑈𝐼اند. معموالً بهترین راه مشاهده استفاده از ارزیابی انتخاب شده فراهم کرده

- دادهپایگاهکنید، بسیاری از است. اما اگر شما از واسط خط فرمان استفاده می دادهپایگاههای سیستم

> 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛“هائی از فرمان ها از گونه 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 وجوی اجرائی انتخاب شده برای پرس طرحکه  ”<

>مشخص شده  𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 های دادهپایگاهکنند. سینتکس دقیق در دهد پشتیبانی میرا نمایش می <

 مختلف متفاوت است:

 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒𝑆𝑄𝐿 کند.از سینتکس نشان داده شده در باال استفاده می 

 𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒  از سینتکس𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑜𝑟 این دستور به جای نمایش کند. اگرچه استفاده می

∗ 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕“وجوی کند. پرسذخیره می 𝑝𝑙𝑎𝑛_ 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒را در یک جدول به نام  نتیجه، آن

 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆(𝑑𝑏𝑚𝑠_ 𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛. 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦);” دهد.ذخیره شده را نمایش می طرح 

 𝐷𝐵2  از روش مشابه𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒 کند، اما باید برنامه پیروی می𝑑𝑏2𝑒𝑥𝑓𝑚𝑡  ذخیره  طرحبرای نمایش

 شده اجرا شود.

 𝑆𝑄𝐿 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟  مستلزم آن است که دستور𝒔𝒆𝒕 𝒔𝒉𝒐𝒘𝒑𝒍𝒂𝒏_ 𝒕𝒆𝒙𝒕 𝒐𝒏 وجو قبل از ارسال پرس

داده  ارزیابی نمایش طرحوجو، اجرا شود آنگاه هنگامی که پرس وجو ارسال شد به جای اجرای پرس

 شود.می

ها معموالً در شوند. قابل ذکر است که هزینهها نمایش داده می طرحهای تخمینی، به همراه هزینه

نیستند و درعوض در واحدهایی هستند  𝐼/𝑂خارجی معنادار مانند ثانیه و یا عملیات  واحدهایِ

دو عدد  𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒𝑆𝑄𝐿سازها مثل کند. بعضی بهینهساز از آن استفاده میکه مدل هزینه بهینه

دهند که اولی بیانگر هزینه تخمینی برای به خروجی بردن اولین تخمین هزینه را نمایش می

 نتیجه است و دومی هزینه تخمینی برای به خروجی بردن تمام نتایج است.

________________________________________________________________________ 
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 ایدیل عبارات رابطهبت 2-13

ه ی تکیه بخش، به جاارزیابی بیان شود. در این ب ،های مختلفهای مختلف با هزینهتواند به راهوجو مییک پرس

 پردازیم.ها میای داده شده به عبارات معادل آنعبارات رابطه

، دو عبارت دادهپایگاه معتبر هر نمونهنامند اگر در می( 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡ارز )همای را دو عبارت جبررابطه

ای است که در ، نمونهدادهپایگاه معتبر ها تولید کنند. )به یاد داشته باشید که یک نمونهۀ یکسانی از تاپلـمجموع

 ،ها اهمیتی نداردکند.( توجه شود که ترتیب تاپلصدق  دادهپایگاهیکپارچگی مشخص شده در شمای  قیودتمام 

های با ترتیب متفاوت تولید کنند اگرچه تا زمانی که مجموعۀ تاپل ها یکسان باشد ن است تاپلدو عبارت ممک

 شوند.این دو معادل محسوب می

ای )در از جبررابطه  𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡ها هستند و گونه از تاپلای  𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡ها ها و خروجی، ورودی𝑆𝑄𝐿در 

از  𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡شود. دو عبارت در گونه استفاده می 𝑆𝑄𝐿وجوهای ارزیابی پرستشریح شده( برای  238صفحۀ 

ها ایجاد یکسانی از تاپل 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡معتبر هر دو عبارت  دادهپایگاهای را معادل گویند اگر برروی هر جبررابطه

ای را به عنوان از جبررابطه 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡 مگسترش گونۀ  ای است.ها در این فصل برپایه جبررابطهکنند. بحث

 کنیم.تمرین به شما واگذار می

 
  .هانمایش تصویری معادل  2-13شکل 

 ارزیقواعد هم  1-2-13

توانیم کند. میرا بیان میمختلف ها با دو فرم ، معادل بودن عبارت(𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑒) ارزییک قاعدۀ هم

جایگزین  -یعنی عبارت در فرم دوم را با عبارت در فرم اول -را با عبارت با فرم دوم و برعکس اول عبارت در فرم



مفاهيم پايگاه داده پيشرفته   /    64 

 

ارزی برای ساز از قواعد همکنند. بهینهمعتبر تولید می دادهپایگاهکنیم. زیرا هر دو عبارت نتایج مشابهی روی هر 

 کند.ها به سایر عبارات منطقاً معادل استفاده میتبدیل عبارت

کنیم. بعضی از این قواعد در شکل را لیست میای ارزی روی عبارات جبررابطهنون تعدادی از قواعد هماک

برای اشاره به لیستی از صفات و  و... 𝐿1 ،𝐿2،𝐿3  ها و ازمسندو... برای اشاره به  𝜃،𝜃1، 𝜃2شوند. ازدیده می 3-13

حالت خاصی از عبارت  𝑟کنیم. نام رابطۀ ای استفاده میبرای اشاره به عبارات جبررابطه  و... 𝐸1،𝐸2،𝐸3  از

 تواند استفاده شود.شود میظاهر می 𝐸ای است و هرجائی که جبررابطه

های منفرد شکسته شود. این تبدیل ای از گزینشتواند به دنبالههای گزینش عطفی میعملیات -1

 .شودها نامیده می𝜎 توالی

𝜎𝜃1∧𝜃2
(𝐸) = 𝜎𝜃1

(𝜎𝜃2
(𝐸)) 

 های گزینش جابجاپذیراند.عملیات -2

𝜎𝜃2
(𝜎𝜃1

(𝐸)) = 𝜎𝜃1
(𝜎𝜃2

(𝐸)) 

توان بقیه را حذف کرد. این ، فقط عملیات نهائی الزم است و میپرتوهای ای از عملیاتدر دنباله -3

 شود.نامیده می ∏تبدیل، توالی 

Π𝐿1
(Π𝐿2

(… (Π𝐿𝑛
(𝐸)) … )) = Π𝐿1

(𝐸) 

 تتا ترکیب شود. پیوندتواند با ضرب کارتزین و ها میگزینش -4

𝑎.   𝜎𝜃 (𝐸1  ×  𝐸2)  =  𝐸1  ⋈𝜃  𝐸2 

 تتا نیز هست. پیونداین عبارت تعریف    

         𝑏.   𝜎𝜃1
(𝐸1 ⋈𝜃2

𝐸2)  =  𝐸1 ⋈𝜃1∧𝜃2
𝐸2 

 تتا جابجاپذیر است. پیوندعملیات  -5

𝐸1  ⋈𝜃 𝐸2  =  𝐸2  ⋈𝜃  𝐸1 

 وشد، دهم باراین اگر ترتیب صفات مبناب .سمت چپ و راست متفاوت است عبارت در واقع، ترتیب صفات در

بی صفات را ها اضافه شود و به صورت مناستواند به یکی از طرفمی پرتوطرف معادل نیستند. یک عملیات 

یمپوشی شمچها الرا حذف و از ترتیب صفات در بیشتر مث پرتوبازآرائی کند اما به خاطر سادگی ما این عملگر 

 کنیم.

یعی نیز طب وندپیبنابراین  ،طبیعی یک حالت خاص از عملگر تتا است پیوندبه یاد داشته باشید که عملگر 

 جابجاپذیر است.

6- a  .طبیعی شرکت پذیراند. پیوندهای عملیات 

 (𝐸1 ⋈ 𝐸2) ⋈ 𝐸3 = 𝐸1 ⋈ (𝐸2 ⋈ 𝐸3) 

b             .های تتا به صورت زیر شرکت پذیرند: پیوند 

 (𝐸1 ⋈𝜃1
𝐸2) ⋈𝜃2∧𝜃3

𝐸3 = 𝐸1 ⋈𝜃1∧𝜃3
(𝐸2 ⋈𝜃2

𝐸3) 
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 ،است. هرکدام از این شرایط ممکن است تهی باشد بنابراین  𝐸3و  𝐸2فقط شامل صفاتی از  𝜃2که 

 پیوندهای پذیری عملیاتپذیری و شرکتپذیر است. جابجائی( نیز شرکت×عملیات ضرب کارتزین )

 .دارداهمیت وجو سازی پرسدر بهینه پیوندبرای بازآرائی 

 تتا تحت دو شرط زیر توزیع پذیر است: - پیوندعملیات گزینش برروی  -7

a.  هنگامی که تمام صفات در شرط گزینش 𝜃0 مثالً فقط شامل صفات یکی از عبارت( های𝐸1 )پیوند 

 باشند.

𝜎𝜃0
(𝐸1 ⋈𝜃 𝐸2) = (𝜎𝜃0

(𝐸1)) ⋈𝜃 𝐸2 

b.  هنگامی که شرط گزینش𝜃1  فقط شامل صفات𝐸1  و𝜃2  فقط شامل صفات𝐸2 .باشد 

𝜎𝜃1∧𝜃2
(𝐸1  ⋈𝜃  𝐸2)  = (𝜎𝜃1

 (𝐸1))  ⋈𝜃 (𝜎𝜃2
(𝐸2)) 

 شود.تتا توزیع می پیوندبرروی عملیات  پرتوتحت شرایط زیر عملیات  -8

a.  فرض کنید𝐿1  و𝐿2  به ترتیب صفات𝐸1  و𝐸2 پیوندرط ــــد. فرض کنید شنباش 𝜃  فقط شامل

𝐿1 صفات در  ∪ 𝐿2  است. آنگاه 

 Π𝐿1∪𝐿2
(𝐸1 ⋈𝜃 𝐸2) = (Π𝐿1

(𝐸1)) ⋈𝜃 (Π𝐿2
(𝐸2)) 

b. پیوند  𝐸1 ⋈𝜃 𝐸2 را در نظر بگیرید. فرض کنید𝐿1  و𝐿2  به ترتیب مجموعۀ صفات𝐸1  و𝐸2 

𝐿1دخیل هستند اما در  𝜃 پیوندباشد که در شرط  𝐸1صفاتی از  𝐿3باشد. فرض کنید  ∪  𝐿2  

𝐿1دخیل هستند اما در 𝜃 پیوندباشد که در شرط  𝐸2صفاتی از  𝐿4نیستند و فرض کنید  ∪

 𝐿2    نیستند. آنگاه 

 Π𝐿1∪𝐿2
(𝐸1 ⋈𝜃 𝐸2) =  Π𝐿1∪𝐿2

(Π𝐿1∪𝐿3
(𝐸1)) ⋈𝜃 (Π𝐿2∪𝐿4

(𝐸2)) 

 ای اجتماع و اشتراک جابجاپذیرند.های مجموعهعملیات -9

𝐸1 ∪ 𝐸2 = 𝐸2 ∪ 𝐸1 

𝐸1 ∩ 𝐸2 = 𝐸2 ∩ 𝐸1 

 ای جابجاپذیر نیست.تفاضل مجموعه    

 پذیری است.ای شرکتاشتراک مجموعه اجتماع و -10

(𝐸1 ∪ 𝐸2) ∪ 𝐸3 = 𝐸1 ∪ (𝐸2 ∪ 𝐸3) 

(𝐸1 ∩ 𝐸2) ∩ 𝐸3 = 𝐸1 ∩ (𝐸2 ∩ 𝐸3) 

 شود.ای توزیع میعملیات گزینش برروی اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه -11

𝜎𝑃(𝐸1 − 𝐸2) = 𝜎𝑃(𝐸1) − 𝜎𝑃(𝐸2) 

 براین هم ارزی باال برقرار است. عالوه −به جای  ∩یا  ∪قرار دادن به طریق مشابه، با 

𝜎𝑃(𝐸1 − 𝐸2) = 𝜎𝑃(𝐸1) − 𝐸2 

 برقرار نیست. −به جای   ∪قرار دادن برقرار است ولی با  –به جای  ∩ قرار دادنارزی باال با هم

 شود.برروی عملیات اجتماع توزیع می پرتوعملیات  -12

 Π𝐿(𝐸1 ∪ 𝐸2) = (Π𝐿(𝐸1)) ∪ (Π𝐿(𝐸2)) 
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ای گسترش بیشتر شامل عملگرهای رابطههای ارزیها هستند. هماز هم ارزی کوچکیها فقط قسمت این

 شوند.ها بحث میبیرونی و تجمع در تمرین پیوندیافته مانند 

 هائی از تبدیالتمثال 2-2-13

 یم:کنه میکنیم. از مثال دانشگاه با شمای زیر استفادارزی را تشریح میاکنون استفاده از قواعد هم

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟(𝐼𝐷, 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦) 

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠(𝐼𝐷, 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_ 𝑖𝑑, 𝑠𝑒𝑐_ 𝑖𝑑, 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟, 𝑦𝑒𝑎𝑟) 

𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 _𝑖𝑑, 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑠) 
 عبارت: 1-13در بخش  ذکر شدهدر مثال 

 Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒="Music"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ⋈ (𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)))) 

 به عبارت زیر تبدیل شد:

 Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒((𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒="𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)) ⋈ (𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠) ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)) 

ین تبدیل را با اتوانیم کند. میاست اما نتایج میانی کوچکتری تولید می اصلی ایکه معادل عبارت جبررابطه

کند و در ت را بیان میفقط معادل بودن دو عبارانجام دهیم. به یاد داشته باشید که قانون  a.7استفاده از قانون 

 گوید.مورد ارجح بودن یکی بر دیگری چیزی نمی

عمال شود. وجو اوجو یا قسمتی از پرستواند یکی پس از دیگری روی یک پرسارزی میهم هقاعدچندین 

ه ود را بخای جدید زیر را در نظر بگیرید که در آن توجه وجوی جبر رابطهبرای روشن شدن مطلب، پرس

 ایم:اند، معطوف کردهدرس ارائه کرده 2009اساتیدی که در سال 

Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒="Music"∧𝑦𝑒𝑎𝑟=2009(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ⋈ (𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠

⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)))) 
 

های شامل صفاتی از رابطه مسنداعمال کنیم زیرا  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟گزینش را مستقیماً به رابطۀ  مسندتوانیم نمی

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟  و𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 6دا قاعدۀ ـتوانیم در ابتیــرچه مـــاست. اگ.a  طبیعی( را  پیوند)شرکت پذیری

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 پیوندبرای تبدیل  ⋈ (𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒))   به(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ⋈

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠) ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)  :اعمال کنیم 

 Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒=Music∧𝑦𝑒𝑎𝑟=2009((𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ⋈ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠) ⋈

Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒))) 
 صورت زیر بازنویسی کنیم:وجو را به توانیم پرسمی a.7آنگاه با استفاده از قاعده 

  Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒((𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒="Music"∧𝑦𝑒𝑎𝑟=2009(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ⋈ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠)) ⋈

Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)) 

توانیم گزینش را به دو ، می1گزینش در این عبارت بپردازیم. با استفاده از قاعدۀ  زیرعبارتاجازه دهید به بررسی 

 زیر را بدست آوریم: زیرعبارتگزینش شکسته و 

 𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒="Music"(𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟=2009(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ⋈ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠)) 
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= 𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒با  ییهاهر دو عبارت ذکر شده تاپل  “𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐”   و𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_ 𝑖𝑑 = را انتخاب می 2009 

کند و ( فراهم می"اجرای زودهنگام گزینش") a.7کنند. فرم اخیر عبارت یک موقعیت جدید برای اعمال قاعدۀ 

 شود:زیر می زیرعبارتمنجر به 

 𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒="𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟) ⋈ 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟=2009(𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠) 
بدون استفاده ، نستیمتوادهد. البته میاعمال تبدیالت را نشان میعبارت اولیه و عبارت نهائی بعد از  4-13شکل 

ورت مستقیم صبرای رسیدن به عبارت نهائی به  b.7از قاعدۀ  ،برای شکستن گزینش به دو گزینش 1از قاعدۀ 

 مشتق شود. a.7 و1می تواند از قواعد  b.7استفاده کنیم. در واقع قاعدۀ 

گویند اگر هیچ قانونی را نتوان از ترکیب دیگر  (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙) نیمالارزی را مییک مجموعه از قواعد هم

مینیمال نیست.  1-2-13ارزی در بخش که مجموعۀ قواعد هم دهدنشان میقوانین استنتاج کرد. مثال پیشین 

قواعد هم تواند تولید شود، اگر از مجموعه غیرمینیمالی از یک عبارت معادل با عبارت اصلی به طرق مختلفی می

وجو از مجموعهسازهای پرسیابد. بهینههای مختلف تولید یک عبارت افزایش میارزی استفاده کنیم تعداد راه

 کنند.ارزی مینیمال استفاده میقواعد هم های

 را مالحظه کنید: ذکر شده وجویهای زیر از مثال پرساکنون فرم

 

 

 .تبدیالت چندگانه 4-13شکل 

 Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒((𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒="𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟) ⋈ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠) ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)) 

 هنگامی که زیرعبارت را محاسبه کنیم:

(𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒="𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟) ⋈ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠) 

 یابیم:ای با شمای زیر دست میبه رابطه

(𝐼𝐷, 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦, 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑, 𝑠𝑒𝑐_ 𝑖𝑑, 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟, 𝑦𝑒𝑎𝑟) 

Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒  Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒  

Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 ∏

  

𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒=𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐∧𝑦𝑒𝑎𝑟=2009 

  

  

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟  

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 

𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒  

Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

∏

∏

  
𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒=𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟=2009 

    

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒  

درخت عبارت اولیه     (a)    درخت بعد از چندین تبدیل (b) 
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توانیم چندین صفت را از شما حذف کنیم. تنها صفاتی که می b.8و  a.8بر پایه قواعد هم ارزی  پرتوبا اعمال 

های بعدی برای پردازش عملیاتشوند و یا وجو ظاهر میهائی هستند که یا در نتیجۀ پرسباید نگهداری شوند آن

کاهیم. بنابراین اندازۀ نتایج میانی را های نتایج میانی میالزم هستند. با حذف صفات غیرالزم، از تعداد ستون

 𝑛𝑎𝑚𝑒احتیاج داریم،  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠و  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 پیوندتی که برای ادهیم در مثال ذکر شده تنها صفکاهش می

 توانیم عبارت را به صورت زیر تغییر دهیم:هستند. پس می 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_ 𝑖𝑑و 

 Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒((Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑((𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒="𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)) ⋈ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠)

⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)) 
 کاهد.میانی می پیونداز اندازۀ نتایج  𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_ 𝑖𝑑∏ پرتو

 پیوندترتیب   3-2-13

سازهای ، بنابراین بیشتر بهینهاهمیت دارد پیوندهای یک ترتیب خوب از عملیات موقتی، برای کاهش اندازه نتایج

ذکر شد  a.6ارزی و قاعدۀ هم 6کنند. همانگونه که در فصل معطوف می پیوندوجو توجه زیادی به ترتیب پرس

 : 𝑟3و   𝑟1  ،𝑟2پذیر است. بنابراین برای تمامی روابط طبیعی شرکت پیوندعملیات 

(𝑟1 ⋈ 𝑟2) ⋈ 𝑟3 = 𝑟1 ⋈ (𝑟2 ⋈ 𝑟3) 
 یر را دربارت زها ممکن است متفاوت باشد. دوباره عاگرچه این عبارات معادل هستند، ولی هزینه محاسبۀ آن

 نظر بگیرید:

 Π𝑛𝑎𝑚𝑒,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒((𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒="𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)) ⋈ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)) 

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠توانیم در ابتدا می ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)    پیوندرا محاسبه و آنگاه نتیجه را با عبارت زیر 

 کنیم:

 𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒="𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟) 

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 اگرچه  ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)  ،احتماالً یک رابطه بزرگ است زیرا برای هر درس ارائه شده

 دارای یک تاپل است. در عوض

  𝜎𝑑𝑒𝑝𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒="𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐"(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟) ⋈ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 

احتماالً یک رابطه کوچک است. برای مشاهدۀ این مورد، توجه کنید که از آنجا که دانشگاه تعداد زیادی دانشکده 

دارد، محتمل است که فقط کسر کوچکی از اساتید دانشگاه با دانشکده موسیقی مرتبط باشد. بنابراین عبارت 

شود. بنابراین سط یک استاد در دانشکده موسیقی میتدریس شده تو پیشین منجر به یک تاپل برای هر درس

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠رابطه موقتی که باید ذخیره کنیم از آنچه که ابتدا محاسبه کردیم  ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)   

 کوچکتر خواهد بود.

 پیوندرفت. ترتیب صفات در توان در نظر گهای دیگری را نیز میگزینه، وجوی ذکر شدهبرای ارزیابی پرس

 :𝑟2و  𝑟1اهمیتی ندارد زیرا تغییر ترتیب قبل از نمایش نتیجه ساده است. بنابراین برای تمام روابط 

𝑟1 ⋈ 𝑟2 = 𝑟2 ⋈ 𝑟1 
 (.5ارزی پذیر است )قاعدۀ همطبیعی جابجائی پیوندیعنی 
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ای زیر را در نظر ه(، عبارت جبررابط6و 5طبیعی )قواعد  پیوندپذیری پذیری و جابجائیبا استفاده از شرکت

 بگیرید:

(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ⋈ Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)) ⋈ 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠  
ت مشترکی وجود ندارد بنابراین اصف  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟و    Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)توجه شود که بین

 Π𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒)تاپل در  𝑏و  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 تاپل در 𝑎شود. اگر به ضرب کارتزین تبدیل می پیوند

𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 ،𝑎و  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟های هر زوج ممکن از تاپل، برای موجود باشد این ضرب کارتزین ∗ 𝑏  تاپل )بدون

کند. این ضرب کارتزین یک رابطۀ موقتی خیلی بزرگ کند( تولید میاستاد درس را ارائه میتوجه به این که آیا 

پذیری پذیری و جابجائیتوانیم از شرکتکند. با این حال، اگر کاربر عبارت پیشین را وارد کرده باشد میایجاد می

 طبیعی برای تبدیل این عبارت به یک عبارت کاراتر استفاده کنیم: پیوند

(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ⋈  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠)  ⋈  ∏𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_ 𝑖𝑑 ,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 (𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒) 
 شمارش عبارات معادل  4-2-13

وجوی داده شده استفاده ارزی برای تولید سیستماتیک عبارات معادل با پرسوجو از قواعد همسازهای پرسبهینه

انجام گیرد. فرآیند به  ،مشخص شده 5-13گونه که در شکل تواند آنمی فرایند کنند. از لحاظ مفهومی اینمی

فقط  ،𝐸𝑄، در ابتدا مجموعۀ عبارات معادل 𝐸وجوی داده شده شود. برای یک عبارت پرسصورت زیر انجام می

، از هر 𝐸𝑖. اگر یک عبارت، مثالً کندمطابقت میارزی با هر قاعدۀ هم 𝐸𝑄است. اکنون هر عبارت در  𝐸شامل 

باشد( با یک طرف از یک قاعدۀ هم ارزی تطابق   𝐸𝑖تواند در حالت خاص خود )که می  𝐸𝑖از   𝑒𝑖 عبارتزیر

. شودبا طرف دیگر قاعده، تبدیل می تطابقبرای  𝑒𝑖کند که ساز یک عبارت جدید تولید می، بهینهداشته باشد

 یابد.تا زمانی که عبارت جدیدی تولید نشود ادامه می فرایندشود. این اضافه می 𝐸𝑄عبارت نتیجه به 

تواند با استفاده از یساز مذکر شده هم از نظر فضا و هم از نظر زمان به شدت هزینه بر است اما بهینه فرایند

 دو ایدۀ کلی فضا و زمان را کاهش دهد.

 ، تولید کنیم. آنگاه𝑒𝑖 زیرعبارتارزی روی با استفاده از یک قاعده هم 𝐸1 را از عبارت ′𝐸 اگر عبارت  -1

𝐸′  و 𝐸1  به غیر از𝑒𝑖  ،برابر هستند. زیرعبارات دارای و تبدیالتش 

𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒖𝒓𝒆 𝑔𝑒𝑛𝐴𝑙𝑙𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡(𝐸) 
𝐸𝑄 =  {𝐸} 
𝒓𝒆𝒑𝒆𝒂𝒕 
          𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑖  𝑖𝑛 𝐸𝑄 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑒 𝑅𝑗 

          𝒊𝒇 𝑎𝑛𝑦 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑖  𝑜𝑓 𝐸𝑖  𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑅𝑗 

                  𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑎 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐸′ 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑜 𝐸𝑖 , 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 
                         𝑒𝑖  𝑖𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑅𝑗  

                𝐴𝑑𝑑 𝐸′ 𝑡𝑜 𝐸𝑄 𝑖𝑓 𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑄 
    𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛 𝑏𝑒 𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝐸𝑄 

 .پروسیجر تولید تمام عبارات معادل 5-13شکل 
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 یک های نمایش. تکنیکاشتراک دارندفراوانی  یکسان عباراتمعموالً در زیر ،و تبدیل آن  𝑒𝑖حتی 

توانند فضای مورد نیاز را به طور می کنند،مشترک را فراهم می زیرعبارته امکان اشاره به عبارت ک

 کاهش دهند. محسوسی

هینه ساز تخمین بارزی تولید شود ضرورتی ندارد. اگر یک تواند با قواعد همتولید هر عبارتی که می -2

ش ر بخکه د گونههزینه یک ارزیابی را مدنظر قرار دهد، ممکن است از بررسی بعضی از عبارات، آن

 خواهیم دید، اجتناب کند. 13-4

 .خواهیم پرداختدوباره به این موضوعات  2-4-13در بخش 

 تخمین آماری نتایج عبارات 3-13

𝑎ش است. برای یک عبارت داده شده مثل یاههزینۀ یک عملیات وابسته به اندازه و سایر آمارهای ورودی ⋈

(𝑏 ⋈  𝑐)   پیوندبرای تخمین هزینۀ 𝑎  با(𝑏 ⋈ 𝑐)  هائی از آمارهائی مثل اندازۀ باید تخمین𝑏 ⋈ 𝑐   داشته

 باشیم.

ذخیره شده دادهپایگاه که در کاتالوگ سیستم دادهپایگاههای در این بخش ابتدا بعضی از آمارها درباره رابطه

ای بطهراهای لیاتچگونگی استفاده از این آمارها برای تخمین آماری نتیجه عم گاهکنیم و آناند را لیست می

  .دهیمنشان می مختلف را

این تخمین ها خیلی دقیق نیستند. زیراچیزی که بعدها در این بخش روشن خواهد شد آن است که تخمین

دارای کمترین  وجو کهارزیابی پرس طرحها برپایه مفروضاتی هستند که ممکن است دقیقاً برقرار نباشند. یک 

 ه است کهن دادترین هزینۀ اجرائی نباشد. اگرچه، تجربیات واقعی نشااست ممکن است واقعاً دارای کم ۀهزین

  کمتریننی یا واقعاًها با کمترین هزینه تخمیمعموالً هزینه اجرائی واقعی طرحها دقیق نباشد، حتی اگر تخمین

 هزینه اجرائی است و یا به کمترین هزینه اجرائی نزدیک است.

 اطالعات کاتالوگ 1-3-13

 کند:یذخیره م دادهپایگاههای اطالعات آماری زیر را در مورد رابطه دادهپایگاهکاتالوگ سیستم 

 𝑛𝑟ۀهای موجود در رابط، تعداد تاپل 𝑟 

 𝑏𝑟های رابطۀ های دربرگیرندۀ تاپل، تعداد بالک𝑟 

 𝑙𝑟 اندازه یک تاپل از رابطۀ ،𝑟 بایت بر حسب 

 𝑓𝑟بندی رابطۀ ، فاکتور بالک𝑟 - های رابطۀ تاپلیعنی، تعداد𝑟 شوند.که در یک بالک جا می 

 𝑉(𝐴 , 𝑟)  تعداد مقادیر متمایز برای صفت ،𝐴 که در رابطۀ𝑟  شوند. این مقدار همان اندزۀ ظاهر می

 Π𝐴(𝑟) است. اگر𝐴  یک کلید برای رابطۀ𝑟  باشد𝑉(𝐴 , 𝑟)  برابر𝑛𝑟 .است 

, 𝑉(𝐴آمار آخر،  𝑟)  ،برای مجموعه ای از صفات نیز نگهداری شود. بنابراین برای تواند در صورت نیاز می

, 𝒜 ،𝑉(𝒜مجموعۀ صفات داده شده  𝑟)  عبارت است از اندازه Π𝒜(𝑟) . 
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شوند معادله زیر کی در یک فایل با همدیگر ذخیره به صورت فیزی 𝑟های رابطۀ اگر فرض کنیم که تاپل

 برقرار است:

𝑏𝑟  =  ⌈
𝑛𝑟

𝑓𝑟

⌉ 

+𝐵آمارهائی درباره ایندکس، مثل ارتفاع ایندکس  − 𝑡𝑟𝑒𝑒  و تعداد صفات برگ در ایندکس نیز در کاتالوگ

 شوند.نگهداری می

باید آمارها را به  کندگاه هر زمان که یک رابطه تغییر میاگر بخواهیم آمارهای دقیق را نگهداری کنیم، آن

ها آمارها را برای یستمسکند. بنابراین بیشتر قابل توجهی سربار ایجاد می روزرسانی کنیم. این به روزرسانی مقدار

 را به روزرسانی های زمانی که بار سیستم سبک است آمارهاعوض در دوره کنند. درهر تغییر به روزرسانی نمی

 دقیق کامالًست پردازش پرس وجو ممکن ا راهکارکنند. در نتیجه، آمارهای مورد استفاده برای انتخاب یک می

ی ارائه یک برا ارهاشد، آممیان به روزرسانی آمارها انجام نشده با ۀاگر تغییرات زیادی در باز با این حال،نباشند. 

  .به اندازه کافی دقیق خواهند بود ،های مختلفطرحتخمین خوب از هزینه نسبی 

اند. بهینه سازهای واقعی اغلب اطالعات آماری بیشتری برای اطالعات آماری اشاره شده در اینجا ساده شده

ها توزیع مقادیر را دادهپایگاهکنند. برای نمونه، بیشتر های ارزیابی نگهداری میطرحبهبود دقت تخمین هزینه 

دهند: در هیستوگرام مقادیر یک صفت به نمایش می (ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚) برای هر صفت به صورت هیستوگرام

ها هائی که مقدار صفت آنهر محدوده، تعداد تاپل هیستوگرام بهشوند و تقسیم می( 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒) دادی محدودهتع

با مقدار  یک صفتمثالی از یک هیستوگرام برای  6-13. شکل دهدمینسبت گیرد را در آن محدوده قرار می

 است.کند را نشان داده اختیار می 25تا  1که مقادیری در محدودۀ  ،صحیح

-ئی که مقادیر صفت آنهاعالوه بر تعدادتاپلمعموالً  دادهپایگاههای های مورد استفاده در سیستمهیستوگرام

 کنند.گیرد، تعداد مقادیر متمایز در هر محدوده را نیز ثبت میها در آن محدوده قرار می

-19، 0-9تواند به می 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛از رابطه  𝑎𝑔𝑒به عنوان مثالی از هیستوگرام، محدوده مقادیر برای صفت 

 𝑎𝑔𝑒که مقدار  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛های ( تقسیم شود. در هر محدوده تعداد تاپل99)با فرض حداکثر سن  99-90، ...، 10

بدون چنین  کنیم.ذخیره می در آن محدوده را  𝑎𝑔𝑒گیرد و تعداد مقادیر متمایز ها در آن محدوده قرار مینآ

ها محدوده تعداد در همه ساز باید فرض کند که توزیع مقادیر یکنواخت است یعنیت هیستوگرامی، بهینهاطالعا

 .است برابر

د نتوانها روی چندین صفت مختلف میکند بنابراین هیستوگرامیک هیستوگرام فضای کمی اشغال می

شود. مثالً استفاده می دادهپایگاهد. چندین نوع از هیستوگرام در سیستم ندر کاتالوگ سیستم ذخیره شو

𝑒𝑞𝑢𝑖) عرض برابر با یک هیستوگرام − 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚) های با اندازه محدوده مقادیر را به محدوده

𝑒𝑞𝑢𝑖) عمق برابر با کند در حالی که هیستوگرامبرابر تقسیم می − 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ) ها را به گونهمرز بین محدوده

 باشد. برابرها همه محدوده تعداد مقادیر در دهد کهای تغییر می
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value 

مثالی از هیستوگرام.  4-13 شکل  

 تخمین اندازه گزینش 2-3-13

ظر میرا در ن تساوی مسند با یکبستگی دارد. در ابتدا یک  ،گزینش مسندبه  تخمین اندازه نتیجۀ گزینش

 گیریم.را در نظر می مسندهامقایسه و نهایتاً ترکیبی از با یک  مسنداه یک گگیریم و آن

  𝜎𝐴=𝑎(𝑟)   :  اگر توزیع یکنواخت مقادیر مفروض باشد )یعنی هر مقدار با احتمال برابر ظاهر

,𝑛𝑟/𝑉 (𝐴،یشود( نتیجۀ گزینش به صورت تخمین 𝑟)   تاپل خواهد داشت البته با فرض این که

در بعضی رکوردها  𝑎ظاهر شود. این فرض که مقدار  𝑟از بعضی رکوردهای  𝐴در صفت  𝑎مقدار 

با گیرند. آنرا به صورت ضمنی در نظر می ،های هزینهظاهر شود عموماً درست است و تخمین

شوند واقع گرایانه نیست. صفت فرض اینکه همۀ مقادیر با احتمال برابر ظاهر می این حال،

𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑  در رابطۀ𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠  توقع آنکه یک درس  .از معتبر نبودن این فرض استمثالی

محبوب دورۀ کارشناسی از یک درس تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشجوی بیشتری داشته 

 مقادیر با احتمال بیشتری از سایر 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒_𝑖𝑑باشد منطقی است. بنابراین، مقادیر مشخصی از 

شوند. علیرغم این حقیقت که فرض توزیع یکنواخت اغلب درست نیست ولی در ظاهر می

ها را نسبتاً ساده کند تا نمایشسیاری از موارد تقریب منطقی از واقعیت است و به ما کمک میب

 نگه داریم.

است را پیدا کرده و  𝑎ای که شامل مقدار توانیم محدودهموجود باشد می 𝐴اگر یک هیستوگرام روی صفت 

,𝑛𝑟/𝑉 (𝐴 ،تخمین ذکر شده در باال 𝑟)   تکرار در دامنه به جای جایگزینیرا با 𝑛𝑟  و تعداد مقادیر متمایزی که

,𝑉(𝐴دهند به جای در دامنه رخ می 𝑟) ، .تعدیل کنیم 
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____________________________________________________ 

 محاسبه و نگهداری آمارها

ی شده، در بخشتوان به عنوان دیدهای عینیت ها را میاز نظر مفهومی، آمارها روی رابطه

گه روز نهبفانه ها، به صورت اتوماتیک تعدیل شوند. متأسنظر گرفت که باید هنگام تغییر رابطه

سیار گران تمام تواند بمی دادهپایگاهداشتن آمارها روی هر درج، حذف یا به روز رسانی برروی 

ین با درصد پائ ک خطایسازها عموماً نیاز به آمارهای دقیق ندارند: یشود. از سوی دیگر، بهینه

طرح  احتمال دارد کهشود که کامالً بهینه نیست اما  طرحیممکن است منجر به انتخاب 

ا بارکردن ین ک. بنابراای باشد که با هزینه بهینه درصد کمی فاصله داردانتخابی دارای هزینه

 آمارهای تقریبی قابل قبول است.

 هداری آمارها را باهزینه تولید و نگ دادهپایگاه هایآنگونه که در زیر نشان داده شده، سیستم

 دهند.توانند تقریبی باشد، کاهش میگیری از این حقیقت که آمارها میبهره

 شوند. ها، محاسبه میها، به جای بررسی کلیه دادهآمارها اغلب از یک نمونه از داده

چندین هزار تاپل حتی تواند از یک نمونه شامل مثالً یک هیستوگرام نسبتاً دقیق می

ها یا صدها میلیون رکورد است محاسبه شود. اگرچه ای که دارای میلیوندر رابطه

ای که ( باشد، نمونه𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒نمونه استفاده شده باید یک نمونه تصادفی )

تصادفی نیست ممکن است دارای نمایش اغراق آمیز از یک قسمت از رابطه باشد و 

ای از اساتید برای محاسبه ند نتایج گمراه کننده تولید کند. مثالً اگر ما از نمونهتوامی

هیستوگرام برروی دستمزد استفاده کنیم اگر نمونه دارای تعداد زیادی از اساتید با 

های شود. سیستمهای غلط میدستمزد پائین باشد هیستوگرام منجر به تخمین

گیری تصادفی برای ایجاد آمارها استفاده از نمونه امروزی به صورت روتین دادهپایگاه

 گیری، کتابنامه مالحظه گردد.کنند. برای مالحظه مراجع نمونهمی

  شوند. در واقع، بعضی از سیستمبازنگری نمی دادهپایگاهآمارها روی هر به روزرسانی

-پایگاهکنند. این هرگز آمارها را به صورت اتوماتیک به روزرسانی نمی دادهپایگاههای 
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برای اجرای فرمان به روزرسانی آمارها به صورت پریودیک  دادهپایگاهها به مدیر  داده

را فراهم  𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒به نام  𝑆𝑄𝐿یک دستور  𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒𝑆𝑄𝐿و  𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒تکیه دارند. 

کند. لید میها تواند که آمارها را روی رابطه مشخص شده و یا تمامی رابطهکرده

𝐼𝐵𝑀 𝐷𝐵2   از دستور معادلی به نام𝑟𝑢𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑠 کند. برای مالحظۀ حمایت می

جزئیات، راهنمای سیستم را مالحظه کنید. باید آگاه باشید که بعضی اوقات بهینه

کنند. بسیاری از خیلی بد را انتخاب می طرحسازها، به سبب آمارهای غیردقیق یک 

، آمارها را به  𝑆𝑄𝐿 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟و  𝐼𝐵𝑀 𝐷𝐵2  ،𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒مثل  دادهپایگاههای سیستم

تواند کنند. مثالً سیستم میروز رسانی میهای مشخصی بهصورت اتوماتیک در زمان

های موجود در یک رابطه را ردگیری کند و اگر این تعداد تغییر محسوسی تعداد تاپل

به کند. روش دیگر مقایسه کاردینالیتی تخمینی یک پیدا کرد آمارها را دوباره محاس

وجو است و اگر این دو به اسکن رابطه با کاردینالیتی واقعی، هنگام اجرای یک پرس

 داری متفاوت باشد به روزرسانی آمارهای آن رابطه آغاز می شود. صورت معنی

__________________________________________________________ 
 𝜎𝐴≤𝜈(𝑟)    گزینش به فرم :𝜎𝐴≤𝜈(𝑟)   را در نظر بگیرید. اگر مقدار واقعی استفاده شده در مقایسه

(𝜈در زمان تخمین هزینه موجود باشد. یک تخمین دقیق )ترین و پایین تواند انجام شود.تر می

,𝑚𝑖𝑛 (𝐴باالترین مقادیر  𝑟))  و(𝑚𝑎𝑥 (𝐴, 𝑟) کاتالوگ ذخیره شود. تواند در برای یک صفت می

توانیم تعداد رکوردهائی که در شرط فرض کنیم مقادیر به صورت یکنواخت توزیع شده باشند، می

𝐴 ≤ 𝑣 کنند را اگر صدق می𝑣 < 𝑚𝑖𝑛(𝐴, 𝑟) و اگر  ∘ با𝑣 ≥ 𝑚𝑎𝑥(𝐴, 𝑟)  با 𝑛𝑟    و در غیراین

 اصورت ب

𝑛𝑟 ∙
𝑣 − 𝑚𝑖𝑛 (𝐴, 𝑟)

𝑚𝑎𝑥(𝐴, 𝑟) − 𝑚𝑖𝑛 (𝐴, 𝑟)
 

 تخمین بزنیم.

تری دست پیدا کنیم توانیم به تخمین دقیقموجود باشد می 𝐴اگر یک هیستوگرام روی صفت 

کنیم. در بعضی حاالت مثالً هنگامی که یک پرسکه جزئیات را به عنوان تمرین به شما واگذار می

 𝑣مقدار  وجو،پرسسازی هنگام بهینه امکان دارد که ،ذخیره شده است قسمتی از یک پروسیجرِ ،وجو

کنیم تقریباً نیمی از رکوردها در شرط مقایسه صدق میموجود نباشد. در چنین حاالتی فرض می

که ممکن است خیلی نادقیق باشد  یتاپل دارد، تخمین  𝑛𝑟/2،کنیم که نتیجهکنند. یعنی فرض می

 توانیم انجام دهیم.بهترین کاری است که می ،اما بدون اطالعات بیشتر
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 های پیچیدهگزینش 

o :یک گزینش عطفی، گزینشی به فرم زیر است: عطف 

𝜎𝜃1∧𝜃2∧…∧𝜃𝑛
(𝑟) 

𝜎𝜃𝑖اندازه گزینش ، 𝜃𝑖ر توانیم اندازۀ نتیجه چنین گزینشی را تخمین بزنیم: برای همی
(𝑟) 

. بنابراین احتمال آنکه زنیمدهیم، همانطور که قبالً گفته شد، تخمین مینشان می 𝑠𝑖را که با 

 است. 𝑠𝑖/𝑛𝑟صدق کند  𝜃𝑖یک تاپل در رابطه در شرط گزینش 

𝜎𝜃𝑖گزینش ( 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦) احتمال ذکر شده را دستچین
(𝑟) نامیم. با فرض آنکه می

با حاصل  برابر شرایط مستقل از یکدیگر باشد احتمال آنکه یک تاپل در همۀ شرایط صدق کند

 ها در گزینش برابر است با:است. بنابراین تعداد کلی تاپل ضرب تمامی این احتماالت

𝑛𝑟 ∗
𝑠1 ∗ 𝑠2 … ∗ 𝑠𝑛

𝑛𝑟
𝑛

 

o :یک گزینش فصلی، گزینشی به فرم زیر است: فصل 

 𝜎𝜃1∨𝜃2∨…∨𝜃𝑛
(𝑟) 

 کند.در شرط فصلی صدق می 𝜃𝑖های ساده و منفرد اجتماع تمام رکوردهای صادق در شرط

صدق کند.  𝜃𝑖احتمال آن باشد که یک تاپل در شرط  𝑠𝑖/𝑛𝑟همانند قبل، فرض کنید 

منهای احتمال آنکه آن تاپل در  1احتمال آنکه تاپلی در شرط فصلی صدق کند برابر با 

 :است هیچکدام از شرایط صدق نکند

1 − (1 −  
𝑠1

𝑛𝑟

 ) ∗ (1 − 
𝑠2

𝑛𝑟

 ) ∗ … ∗ (1 − 
𝑠𝑛

𝑛𝑟

 ) 

کنند هائی که در گزینش صدق میتاپل ی، تعداد تخمین  𝑛𝑟 دربا ضرب کردن این مقدار 

 شود.حاصل می

 :نتیجۀ گزینش ، نال مقادیر در غیاب نفی𝜎¬𝜃(𝑟) هائی از تاپل𝑟  است که در𝜎𝜃(𝑟)  .نیستند

 ها در دانیم بنابراین تعداد تاپلرا می 𝜎𝜃(𝑟) یهادر حال حاضر چگونگی تخمین تعداد تاپل

𝜎¬𝜃(𝑟)  به صورت𝑛(𝑟) ها درتاپل یمنهای تعداد تخمین𝜎𝜃(𝑟) ، شود.تخمین زده می 

شود و کم ارزیابی می 𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛به صورت 𝜃 ها شرط هائی که برای آنبا تخمین تعداد تاپل

دخیل ها را نیز در محاسبه نال  توانیمها، مینالکردن این تعداد از تخمین باال، با چشم پوشی از 

 کنیم.

 پیوندتخمین اندازه  3-3-13

 کنیم.را مالحظه می پیونددر این بخش، چگونگی تخمین اندازه نتیجۀ 

𝑟ضرب کارتزین  × 𝑠  شامل 𝑛𝑟 ∗ 𝑛𝑠 تاپل است. هر تاپل از  𝑟 × s  ،𝑙𝑟 + 𝑙𝑠 کند که از بایت اشغال می

 توانیم اندازه ضرب کارتزین را محاسبه کنیم.آن می
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،   𝑟(𝑅)تر است. فرض کنید طبیعی از تخمین اندازه گزینش یا ضرب کارتزین پیچیده پیوندتخمین اندازه 

𝑠(𝑆)  .دو رابطه باشد 

  اگر𝑅 ∩ S = 𝑟آنگاه  -ها صفت مشترکی نداشته باشندیعنی رابطه- ∅ ⋈ 𝑠  مشابه𝑟 × 𝑠  است و

 توانیم از تکنیک تخمین ذکر شده برای ضرب کارتزین استفاده کنیم.می

  اگر 𝑅 ∩ S   کلیدی برای𝑅 دانیم که یک تاپل از باشد می𝑆  با حداکثر یک تاپل از𝑟 شود. می پیوند

𝑟ها در بنابراین تعداد تاپل ⋈ 𝑠 های از تعداد تاپل𝑠  بزرگتر نیست. حالتی که𝑅 ∩ S  کلیدی برای𝑆 

𝑅 است متقارن وضعیت ذکر شده است. اگر ∩ S   یک کلید خارجی𝑆  با ارجاع به ،𝑅 ، باشد تعداد

𝑟های تاپل ⋈ 𝑠 های دقیقاً همان تعداد تاپل𝑠 .است 

 ترین حالت هنگامی است کهمشکل 𝑅 ∩ S   نه کلید𝑅  و نه کلید𝑆 است. در این حالت فرض می

𝑅 را در نظر بگیرید و فرض کنید  𝑟از  𝑡کنیم، همۀ مقادیر با احتمال برابر ظاهر شوند. تاپل  ∩ S =

{𝐴}. زنیم تاپل تخمین می𝑡 ، 

𝑛𝑠

𝑉(𝐴, 𝑠)
 

𝑟 تاپل در  ⋈ 𝑠ها در کند، زیرا این عدد، تعداد میانگین تاپلتولید می𝑠  با مقدار داده شده برای صفت𝐴 

 ی، به صورت تخمین𝑟ها در است. با در نظر گرفتن تمام تاپل
𝑛𝑟 ∗ 𝑛𝑠

𝑉(𝐴, 𝑠)
 

𝑟  تاپل در ⋈ 𝑠 اگر نقش  که کنیدوجود دارد. مشاهده می𝑟  و𝑠  را در تخمین پیشین تعویض کنیم، به

 تخمین
𝑛𝑟 ∗ 𝑛𝑠

𝑉(𝐴, 𝑟)
 

𝑟  تاپل در ⋈ 𝑠 کنیم. اگر دست پیدا می𝑉(𝐴, 𝑟)  ≠  𝑉(𝐴, 𝑠)  اگر این  .ندااین دو تخمین متفاوت

کنند محتمل است. بنابراین، مینیمم دو شرکت نمی پیوندهای معلقی که در رخ دهد وجود تاپل شرایط

 تر است.دقیقتخمین 

 𝑠در  𝐴دارای مقادیر مشترک اندکی با مقادیر  برای صفت   𝑟در 𝐴در صورتی که مقادیر  برای صفت 

ممکن است خیلی بزرگ شود. اگرچه احتمال رخداد چنین موقعیتی  پیوندتخمین پیشین از اندازۀ ، باشد

د و نهای معلق وجود نداردنیای واقعی یا تاپلهای در دنیای واقعی بسیار کم است. زیرا در بسیاری از رابطه

 د.نشوها را شامل مییا کسر کوچکی از تاپل

شود. اگر با احتمال برابر ظاهر می همه مقادیرتر آنکه، تخمین پیشین براین فرض استوار است که مهم

 صفتتری برای تخمین اندازه باید استفاده شود. مثالً، اگر برروی های پیچیدهاین فرض برقرار نباشد تکنیک

د آنگاه مینهر دو رابطه هیستوگرام داشته باشیم، و هر دو هیستوگرام دارای محدودۀ مشابهی باش پیوند در

ها در محدوده با جایگزین کردن تعدادسطرهائی که مقادیر آنتوانیم از تکنیک تخمین باال در هر محدوده 
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,𝑉(𝐴و جایگزین کردن تعداد مقادیر متمایز در محدوده به جای  𝑛𝑠یا  𝑛𝑟به جای  است 𝑟)  یا𝑉(𝐴, 𝑠) 

-های بدست آمده در هر محدوده را جمع میآوردن تخمین کلی، تخمینآنگاه برای بدست. استفاده کنیم

ها دارای دارای هیستوگرام هستند اما هیستوگرام پیوند صفتکه در آن هر دو رابطه برروی  را حالتی زنیم.

 کنیم.به عنوان تمرین به شما واگذار می ،های متفاوت هستندمحدوده

𝑟تتا  پیوندتوانیم اندازه می ⋈𝜃 𝑠   به صورت  پیوندرا با بازنویسی 𝜎𝜃(𝑟 × 𝑠) و استفاده از تخمین

 ،مالحظه کردیم 2-3-13گزینش که در بخش اندازه برای ضرب کارتزین به همراه تخمین اندازه برای 

 برآورد کنیم.

 ، عبارت زیر را مالحظه کنید: پیوندتخمین اندازه های روشبرای تشریح 

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 ⋈  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 

 فرض کنید اطالعات کاتالوگ زیر در مورد دو رابطه وجود دارد:

  𝑛𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 = 5000. 

 𝑓𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 = 𝑏𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 بنابراین، 50 = 5000
50⁄ = 100. 

  𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 = 10000. 

 𝑓𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 = 𝑏𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 بنابراین، 25 = 10000
25⁄ = 400 . 

 𝑉(𝐼𝐷 , 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠) = اند )این غیرواقعی فقط نیمی از دانشجویان درس برداشته بنابراین،  2500

ز درست است( و نشان دهیم تخمین اندازه ما حتی در این حالت نی هدف آن است کهاست، اما 

 به صورت میانگین هر دانشجوئی که درسی را برداشته، چهار درس را برداشته است.

.𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠در  نالاست و مقادیر  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡یک کلید خارجی روی  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠در  𝐼𝐷صفت  𝐼𝐷 شوند ظاهر نمی

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡بنابراین اندازۀ   .است 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠قسمتی از کلید اصلی  𝐼𝐷زیرا  ⋈ 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠  ًدقیقا𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠  10000یعنی 

 است.

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡اکنون تخمین اندازه برای  ⋈  𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠 را بدون استفاده از اطالعات کلید خارجی محاسبه می

,𝑉(𝐼𝐷کنیم. از آنجا که   𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠) = ,𝑉(𝐼𝐷و  2500 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡) = ز دو تخمین ما عبارتند ا 5000

5000 ∗ 10000/2500 = 5000و  20000 ∗ 10000/5000 = تر را انتخاب و ما مقدار کوچک 10000

تر برابر با همان مقدار پیشین محاسبه شده با استفاده از اطالعات کلید کنیم. در این حالت مقدار کوچکمی

 خارجی است.

 ها تخمین اندازه برای سایر عملیات 4-3-13

 کنیم.ای را تشریح میهای جبررابطهسایر عملیاتدر زیر چگونگی تخمین اندازه نتایج 

 به فرم  پرتوها( از یک اندازه تخمینی )تعداد رکوردها یا تعداد تاپل :پرتوΠ𝐴(𝑟)   برابر𝑉(𝐴, 𝑟) 

 کند.تکرارها را حذف می پرتو،است زیرا 
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 :اندازه  تجمع 𝒢𝐹(𝑟)𝐴
,𝑉(𝐴برابر    𝑟)  است زیرا برای هر مقدار متمایز𝐴 یک تاپل در ، 𝒢𝐹(𝑟)𝐴

  

 وجود دارد.

 هائی روی رابطه مشابهی ای گزینشیک عملیات مجموعه اگر دو ورودیِ ای:های مجموعهعملیات

لی، عطفی یا نفی بنویسیم. مثالً صای را به صورت ترکیب فتوانیم عملیات مجموعهد مینباش

 𝜎𝜃1
(𝑟) ∪ 𝜎𝜃2

(𝑟) توان به صورترا می𝜎𝜃1∨𝜃2
(𝑟)  توانیم اشتراک را نوشت. به صورت مشابه، می

البته تا  .ای را با استفاده از نفی بازنویسی کنیمو تفاضل مجموعهبنویسیم به صورت ترکیب عطفی 

توانیم هائی روی یک رابطه باشد. میای گزینشمجموعه شرکت کننده در عملیاتِ ۀزمانی که دو رابط

 استفاده کنیم. 2-3-13عطف، فصل و نفی در بخش شامل  یهایها برای گزینشاز تخمین

زنیم: برروی رابطه مشابهی نباشد اندازه را به صورت زیر تخمین می هاگزینش ،هااگر ورودی

𝑟 یاندازه تخمین ∪ 𝑠 های برابر با مجموع اندازه𝑟  و𝑠 یاست. اندازه تخمین 𝑟 ∩ 𝑠  مینیمم اندازه𝑟 

𝑟یاست. اندازه تخمین 𝑠و  − 𝑠   همان اندازه𝑟  است. ممکن است تمامی این سه تخمین نادقیق

  کنند.ها تعیین میباشند. اما یک کران باال برای اندازه

 :اندازه تخمینی  پیوند بیرونی𝑟⟕𝑠  برابر اندازه𝑟 ⋈ 𝑠  بعالوه اندازه𝑟  است، اندازه𝑟⟗𝑠  برابر

𝑟اندازه  ⋈ 𝑠  بعالوه اندازه𝑟  و𝑠 ها ممکن است نادقیق باشد اما یک کران میناست. تمامی این تخ

 کند.ها تعیین میباال برای اندازه

 تخمین تعداد مقادیر متمایز 5-3-13

درنتیجۀ  𝐴ای از صفات( ها، تعداد مقادیر متمایز از یک صفت )یا مجموعهبرای گزینش

,𝑉(𝐴گزینش، 𝜎𝜃 (𝑟)) تواند به طرق زیر تخمین زده شود.، می 

 اگر شرط گزینش𝜃، 𝐴 مثالً  ای کند را مجبور به اختیار کردن مقدار مشخص شده(𝐴 = 3 ) ،

𝑉(𝐴, 𝜎𝜃 (𝑟)) = 1. 

 اگر𝜃 ،𝐴 ،ًرا مجبور به اختیار کردن مقداری از مجموعۀ مشخصی از مقادیر کند )مثال(𝐴 = 1 ∨ 𝐴 =

3 ∨ 𝐴 = ,𝑉(𝐴 گاه ( آن( 4 𝜎𝜃 (𝑟))   .برابر با تعداد مقادیر مشخص شده است 

  اگر شرط گزینش𝜃  به فرم𝐴 𝑜𝑝 𝑉  باشد که𝑜𝑝 ای است، یک عملگر مقایسه𝑉(𝐴, 𝜎𝜃 (𝑟))  را با

𝑉(𝐴, 𝑟) ∗ 𝑠 زنیم که تخمین می𝑆.دستچین گزینش است ، 

 ِکنیم که توزیع مقادیر گزینش، فرض می در سایر حاالت𝐴  مستقل از توزیع مقادیری باشد که برروی

,𝑚𝑖𝑛 (𝑉(𝐴 خمین تقریبی شرایط گزینش مشخص شده و از ت هاآن 𝑟), 𝑛𝜎𝜃(𝑟))کنیم. استفاده می

شود، اما تقریب باال نیز به  حاصلتواند با استفاده از نظریۀ احتماالت تر میک تخمین دقیقــــی

در نتیجۀ  𝐴ای از صفات( ها، تعداد مقادیر یک صفت )یا مجموعهپیوندبرای  کند.وبی عمل میــخ

,𝑉(𝐴، پیوند 𝑟 ⋈ 𝑠) تواند به طرق زیر تخمین زده شود:، می 
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  در موجود اگر تمام صفات𝐴  از𝑟 د، نباش𝑉(𝐴, 𝑟 ⋈ 𝑠)   با 𝑚𝑖𝑛 (𝑉(𝐴, 𝑟), 𝑛𝑟⋈𝑠) تخمین زده

,𝑉(𝐴د، نباش 𝑠از  𝐴در  موجود شود و به طور مشابه اگر تمام صفاتمی 𝑟 ⋈ 𝑠)   با

𝑚𝑖𝑛 (𝑉(𝐴, 𝑟), 𝑛𝑟⋈𝑠)  شود.تخمین زده می 

  اگر𝐴  شامل صفت𝐴1  از𝑟  و𝐴2  از𝑠  باشد آنگاه تخمین𝑉(𝐴, 𝑟 ⋈ 𝑠)  :به صورت زیر است 

𝑚𝑖𝑛 (𝑉(𝐴1, 𝑟)  ∗  𝑉(𝐴2 − 𝐴1, 𝑠), 𝑉(𝐴1 − 𝐴2, 𝑟) ∗  𝑉(𝐴2, 𝑠), 𝑛𝑟⋈𝑠) 
𝐴1باشد و  𝐴2و هم در  𝐴1توجه شود که بعضی صفات ممکن است هم در  − 𝐴2  و𝐴2 − 𝐴1  به ترتیب

یک  همچنان. دهدهستند را نشان می 𝑠که فقط از  𝐴هستند و صفاتی در  𝑟که فقط از  𝐴صفاتی در 

-تواند با استفاده از نظریه احتماالت حاصل شود، اما تقریب باال نیز به خوبی عمل میتر میتخمین دقیق

 کند.

هستند نتیجۀ  𝑟همانند  Π𝐴(𝑟) در  این مقادیرسرراست است:  پرتوتخمین مقادیر متمایز برای 

-می 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒و  𝑠𝑢𝑚  ،𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡بندی شده در تجمع برقرار است. برای نتایج مشابهی برای صفات گروه

تعداد  𝑚𝑎𝑥(𝐴)و  𝑚𝑖𝑛(𝐴)توانیم برای سادگی فرض کنیم که تمام مقادیر تجمعی متمایزاند. برای 

,𝑚𝑖𝑛(𝑉(𝐴تواند با مقادیر متمایز می 𝑟 ), 𝑉(𝐺, 𝑟 ))  که𝐺 بندی اشاره دارد تخمین زده به صفات گروه

 ایم.ها را حذف کردهشود. جزئیات تخمین مقادیر متمایز برای سایر عملیات

 ارزیابی هایطرحانتخاب  4-13

 راتاپس تولید عب سازی شود،های مختلفی پیادهتواند با الگوریتماز آنجا که هر عملیات در یک عبارت می

ده برای هر الگوریتم مورد استفا ،ارزیابی طرحوجو است. یک سازی پرسبهینه فراینداز فقط قسمتی 

 کند.ها را دقیقاً مشخص میعملیات و چگونگی هماهنگی اجرای عملیات

ده با شزده ینآمارهای تخم توانیم هزینه آن را با استفاده ازارزیابی داده شده، می طرحبرای یک 

زیابی تشریح های ارهای مختلف و روشهای هزینه برای الگوریتمهمراه تخمینبه  3-13های بخش تکنیک

 ، تخمین بزنیم.12شده در فصل 

𝑐𝑜𝑠𝑡) ساز بر مبنای هزینهیک بهینه − 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒𝑟 ) های ارزیابی پرسطرحفضای تمام-

را  یبا کمترین هزینۀ تخمین طرحکند. و وجوی داده شده هستند جستجو میوجو را که معادل پرس

های معادل استفاده طرحتواند برای تولید که چگونه قواعد هم ارزی می یمکند. پیش از این دیدانتخاب می

نسبتاً پیچیده است. در  دلخواه ارزیقواعد هماستفاده از سازی بر مبنای هزینه با ، بهینهبا این وجودشود. 

 ،است پیوندو انتخاب الگوریتم  پیوندسازی را که شامل ترتیب ر از بهینهتگونه ساده 1-4-13در بخش  ابتدا

همه منظوره برپایه  سازِبه اختصار چگونگی ساخت یک بهینه 2-4-13دهیم. بعدها در بخش پوشش می

 کشیم.ارزی را بدون پرداختن به جزئیات به تصویر میقواعد هم
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وجوهای پیچیده ممکن است بسیار گران باشد. های ممکن، برای پرسطرحجستجوی فضای تمام 

وجو، با ریسک بالقوه عدم یافتن سازی پرسبرای کاهش هزینه بهینه (ℎ𝑒𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠ابتکار )سازها از بهینه

 کنیم.مطالعه می 3-4-13را در بخش  ابتکاراتکنند. بعضی از این بهینه استفاده می طرح

 برمبنای هزینه پیوندانتخاب ترتیب   1-4-13

و گزینش در  پیوندهای سندتعداد کمی رابطه است که م پیوندشامل  𝑆𝑄𝐿وجو در ترین نوع پرسمعمول

وجوهائی بهینه برای چنین پرس پیونداند. در این بخش مسأله انتخاب ترتیب مشخص شده 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒عبارت 

 کنیم.را مالحظه می

ند تواتند میوجو هسهای ارزیابی مختلف که معادل یک پرسطرحپیچیده، تعداد  پیوندوجوهای برای پرس

 تشریح عبارت زیر را مالحظه کنید: برایبزرگ باشد. 

𝑟1 ⋈ 𝑟2 ⋈ ⋯ ⋈ 𝑟𝑛 
𝑛بدون ترتیب ذکر شده اند. برای  پیوندهاکه  =  مختلف وجود دارد: پیوندترتیب  12، 3

𝑟1 ⋈ (𝑟2 ⋈ 𝑟3)         𝑟1 ⋈ (𝑟3 ⋈ 𝑟2)          (𝑟2 ⋈ 𝑟3) ⋈ 𝑟1              (𝑟3 ⋈ 𝑟2) ⋈ 𝑟1  

𝑟2 ⋈ (𝑟1 ⋈ 𝑟3)         𝑟2 ⋈ (𝑟3 ⋈ 𝑟1)          (𝑟1 ⋈ 𝑟3) ⋈ 𝑟2              (𝑟3 ⋈ 𝑟1) ⋈ 𝑟2  

𝑟3 ⋈ (𝑟1 ⋈ 𝑟2)         𝑟3 ⋈ (𝑟2 ⋈ 𝑟1)          (𝑟1 ⋈ 𝑟2) ⋈ 𝑟3              (𝑟2 ⋈ 𝑟1) ⋈ 𝑟3  

𝑛)2)رابطه،  𝑛در حالت کلی برای  − 1))!/(𝑛 − )محاسبه این  مختلف وجود دارد پیوندترتیب  !(1

ی رابطه، این عدد قابل مها شامل تعداد کپیوندبرای  .(ایمبه شما واگذار کرده 10-13ین عبارت را در تمر

𝑛قبول است، مثاًل با  = ، این عدد نیز به سرعت رشد 𝑛است. اگرچه با افزایش  1680، این عدد برابر 5

𝑛. برای کندمی = 𝑛است و برای  665280این عدد  7 =  بیلیون است! 6/17این عدد بزرگتر از  10

یم خواهمی کنید عبارت داده شده لزومی ندارد. مثالً فرض برای خوشبختانه، تولید تمام عبارات معادل

 زیر را بیابیم: عبارت پیوندبهترین ترتیب 

(𝑟1 ⋈ 𝑟2 ⋈ 𝑟3) ⋈ 𝑟4 ⋈ 𝑟5 
)به  𝑟5و  𝑟4شوند )به ترتیبی( و نتیجه با می پیونددر ابتدا  𝑟3و  𝑟1 ،𝑟2که را پیوندهای که تمام ترتیب

𝑟1مختلف برای محاسبۀ  پیوندترتیب  12دهد. شود را نمایش میمی پیوندترتیبی(  ⋈ 𝑟2 ⋈ 𝑟3  12و 

باید بررسی شود.  پیوندترتیب  144وجود دارد. پس  𝑟5 و  𝑟4 این نتیجه با  پیوندترتیب برای محاسبه 

,𝑟1}  یعنی هاای از رابطهبرای زیرمجموعه پیونداگرچه، هر زمان که بهترین ترتیب  𝑟2 , 𝑟3} یافت شد می-

 ترپرهزینه پیوندهای استفاده کرده و از سایر ترتیب 𝑟5 و 𝑟4های بعدی با پیوندتوانیم از آن ترتیب برای 

𝑟1 ⋈ 𝑟2 ⋈ 𝑟3 12+12انتخاب، نیازمند امتحان کردن  144 بررسیپوشی کنیم. پس به جای چشم 

 انتخاب هستیم.

 ایجاد ندپیو هینهب رتیبپویا برای یافتن ت -توانیم یک الگوریتم برنامه نویسیبا استفاده از این ایده، می

-مجدد می استفاده هاداری کرده و از آنپویا، نتیجه محاسبات را نگه -های برنامه نویسیکنیم. الگوریتم

 تواند زمان اجرا را به شدت کاهش دهد.می این فرایند،کنند، 
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آورده شده  7-13کند در شکل سازی مینویسی پویا را پیادهیک پروسیجر بازگشتی که الگوریتم برنامه

ها ابطهامی که رمان ممکن، یعنی، هنگهای منفرد در زودترین زها را روی رابطهاست. این فرآیند گزینش

 طبیعی یوندپها، پیوندکند. درک پروسیجر با فرض آنکه تمام گیرند، اعمال میمیمورد دسترسی قرار 

خواه دل طایا شرکند. بکار می نیز دیگری یپیوندپروسیجر با هر شرط  با این وجود، .تر استهستند ساده

 ازند.سرتبط میمرا  زیرعبارتی است که صفات از دو پیوندهای دو زیرعبارت شامل تمام شرط پیوند، پیوند

𝒄𝒆𝒅𝒖𝒓𝒆 𝐹𝑖𝑛𝑑𝐵𝑒𝑠𝑡𝑃𝑙𝑎𝑛(𝑆) 
      𝒊𝒇 (𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆]. 𝑐𝑜𝑠𝑡 ≠ ∞) /∗  𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆] 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑑 ∗/ 
              𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆] 
      𝒊𝒇 (𝑆 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑜𝑛𝑙𝑦 1 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 
             𝑠𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆]. 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆]. 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑤𝑎𝑦 𝑜𝑓 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑆 
       𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑛𝑜𝑛 − 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡 𝑆1 𝑜𝑓 𝑆 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑆1 ≠  𝑆 
                𝑃1 =  𝐹𝑖𝑛𝑑𝐵𝑒𝑠𝑡𝑃𝑙𝑎𝑛(𝑆1) 
                𝑃2 =  𝐹𝑖𝑛𝑑𝐵𝑒𝑠𝑡𝑃𝑙𝑎𝑛(𝑆 −  𝑆1) 
               𝐴 =  𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚 𝑓𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑃1 𝑎𝑛𝑑 𝑃2 
              𝑐𝑜𝑠𝑡 =  𝑃1. 𝑐𝑜𝑠𝑡 +  𝑃2. 𝑐𝑜𝑠𝑡 +  𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐴 
              𝒊𝒇 𝑐𝑜𝑠𝑡 <  𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆]. 𝑐𝑜𝑠𝑡 
                       𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆]. 𝑐𝑜𝑠𝑡 =  𝑐𝑜𝑠𝑡 
                      𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆]. 𝑝𝑙𝑎𝑛 =  “𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒 𝑃1. 𝑝𝑙𝑎𝑛;  𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒 𝑃2. 𝑝𝑙𝑎𝑛; 
                                                           𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑃1 𝑎𝑛𝑑 𝑃2 𝑢𝑠𝑖𝑛𝑔 𝐴” 

      𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆] 
.پیوندسازی ترتیب نویسی پویا برای بهینهالگوریتم برنامه 7-13 شکل  

ای از که با مجموعه 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛های ارزیابی محاسبه شده را در آرایه انجمنی طرحاین پروسیجر 

و مولفه است: هزینه بهترین دکند. هر عنصر از آرایه انجمنی، شامل گذاری شده ذخیره میها ایندکسرابطه

.𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆]. مقدار طرحو خود  𝑆 طرح 𝑐𝑜𝑠𝑡ه ، در صورتی ک𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛[𝑆]  هنوز محاسبه نشده باشد

 شود.مقداردهی اولیه می ∞با 

-مجموعه داده شده از رابطه پیوندبرای محاسبه  طرحآیا بهترین  که کندمی بررسیپروسیجر در ابتدا 

 طرحذخیره شده( اگر چنین باشد  𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛)و در آرایه انجمنی  است تاکنون محاسبه شده 𝑆های 

 گرداند.محاسبه شده را برمی

، در 𝑆ها روی )با در نظر گرفتن گزینش 𝑆شامل فقط یک رابطه باشد، بهترین راه دسترسی به  𝑆اگر 

ممکن است شامل استفاده از یک  راه دسترسی ، ذخیره شده است. این𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛صورت وجود( در 

ها )اغلب موسوم به اسکن ایندکس( یا اسکن کل رابطه تاپلها و آنگاه واکشی ایندکس برای شناسائی تاپل

هائی که با اسکن موجود باشد، به غیر از آن 𝑆. اگر شرط گزینشی روی 1)اغلب موسوم به اسکن رابطه( باشد

                                                             
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥وجو باشد، اجرای یک اسکن . اگر ایندکسی شامل تمام صفات یک رابطه استفاده شده در یک پرس 1 − 𝑜𝑛𝑙𝑦 

 کند، امکان پذیر است.ها بازیابی میاقعی تاپلکه مقادیر صفات مورد نیاز را از ایندکس، بدون واکشی و
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 طرح، به 𝑆روی  هااند، یک عملیات گزینش برای تضمین ارضا شدن تمام گزینشایندکس تضمین شده

 شوند.اضافه می

به دو  𝑆تقسیم های راه همۀشامل بیش از یک رابطه باشد، پروسیجر  𝑆یر این صورت اگر در غ

ها برای طرحکند. برای هر تقسیم، پروسیجر به صورت بازگشتی بهترین زیرمجموعۀ مجزا را امتحان می

. 2کندرا با استفاده از آن تقسیم محاسبه می طرحیابد و آنگاه هزینه سراسری هریک از دو زیرمجموعه را می

و  طرحکند. ارزانترین به دو مجموعه انتخاب می 𝑆های تقسیم را از میان تمام راه طرحترین پروسیجر ارزان

پیچیدگی زمانی  شوند.اند و توسط پروسیجر برگردانده میذخیره شده 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑝𝑙𝑎𝑛هزینۀ آن در آرایۀ 

 را ببینید( 11-13است )تمرین  𝑂(3𝑛)جر برابر یپروس

اند برای یافتن بهترین ها تولید شدهیک مجموعه از رابطه پیوندها توسط در واقع، ترتیبی که تاپل

ادغام استفاده  پیوندهای بیشتر را )مثالً اگر پیوندتواند هزینه زیرا می ،سراسری مهم است پیوندترتیب 

 سازی جذابها را ترتیب مرتبسازی ویژه از تاپلشود( تحت تأثیر قرار دهد. یک ترتیب مرتب

(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟) مثالً، استفاده کردهای بعدی برای عملیات بتوان از آن ترتیب گویند اگر .

𝑟1 نتیجه تولیدی از ⋈  𝑟2 ⋈  𝑟3  سازی برروی صفات مشترک با با مرتب𝑟4 ای 𝑟5  ممکن است مفید

ام ــادغ پیوندمفید نیست. استفاده از   𝑟2 و   𝑟1برروی صفات مشترک  یتولید نتیجه سازیمرتب باشد، اما

𝑟1 برای محاسبۀ  ⋈  𝑟2 ⋈  𝑟3 باشد اما ممکن است  پیوندهای تر از سایر تکنیکممکن است پرهزینه

 تولید کند. ،سازی جذابترتیب مرتب باخروجی مرتب شده 

رابطه داده شده  𝑛برای هر زیرمجموعه از یک مجموعه شامل  پیوندبنابراین، یافتن بهترین ترتیب 

سازی جذاب از برای هر زیرمجموعه، برای هر ترتیب مرتب پیوندکافی نیست. درعوض، باید بهترین ترتیب 

-است. عموماً تعداد ترتیب 2𝑛رابطه  𝑛های تعداد زیرمجموعه برای آن زیرمجموعه را بیابیم. پیوندنتیجۀ 

د. الگوریتم برنامه نذخیره شو پیوند بایدعبارت  2𝑛سازی جذاب بزرگ نیست. بنابراین حدوداً های مرتب

سازی گسترش توان به راحتی برای مدیریت ترتیب مرتبرا می پیوندنویسی پویا برای یافتن بهترین ترتیب 

 .ها استهای جذاب برای هر زیرمجموعه از رابطهنه الگوریتم گسترش یافته وابسته به تعداد ترتیبداد. هزی

𝑛ماند. با باقی می 𝑂(3𝑛)شده که این تعداد کوچک است هزینه همان  ثابتاز آنجا که در عمل  = 10 

-تر آنکه ذخیرهمختلف است. مهم پیوندبیلیون ترتیب  6/17است که خیلی بهتر از  59000این عدد حدود 

سازی برای هر ترتیب مرتب پیوندسازی یک ترتیب سازی الزم خیلی کمتر از قبل است زیرا نیازمند ذخیره

                                                             
به عنوان رابطه  𝑃2، با استفاده از  𝑃2و  𝑃1های تودرتوی ایندکسی برای پیوند .توجه کنید که یک پیوند حلقه 2

. طرح شودموجود باشد، مالحظه می 𝑟، و یک ایندکس روی صفات پیوند 𝑟فقط دارای یک رابطه باشد، مثالً  𝑃2درونی، اگر 
𝑃2  ممکن است شامل یک دسترسی ایندکس به𝑟  بر پایه شرایط گزینش روی𝑟 پذیر بودن پیوند حلقهباشد. برای امکان-

شود، در عوض شرط حذف می 𝑃2از  𝑟های تودرتوی ایندکسی، یک جستجوی ایندکس با استفاده از شرط گزینش روی 

 شود.بررسی می 𝑟های بازگشتی از ایندکس بر روی صفات پیوند گزینش بر روی تاپل
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,𝑟10 زیرمجموعه از  1024جذاب از هر  … , 𝑟1  هستیم. اگرچه هر دو عدد همچنان با رشد𝑛  به سرعت ،

 توانند به آسانی مدیریت شوند.رابطه دارند و می 10متر از های مرسوم معموالً کپیوند اما کنندرشد می

 ارزیسازی بر مبنای هزینه با استفاده از قواعد همبهینه 2-4-13

ز امجموعه  وجوهائی را که پیوند داخلی یک، بیشتر پرسذکر شدهسازی ترتیب پیوندی تکنیک بهینه

جمع، تدیگر، مثل  هایوجوها از ویژگیپرس. اگرچه، بسیاری از کندکنند، مدیریت میها را اجرا میرابطه

 رند.گیر نمیقرا پیوندکنند که مخاطب انتخاب ترتیب وجوهای تودرتو استفاده میبیرونی و پرس پیوند

ه باختارها سایر س ی برای مدیریتابتکارسازها از روشی بر مبنای استفاده از تبدیالت بسیاری از بهینه

ط فقکه ی ئاهیرعبارتزبر مبنای هزینه، برای  پیوندالگوریتم انتخاب ترتیب  کنند و ازاستفاده می پیوندجز 

ختصاصی اسازها نهها، برای بهیابتکارکنند. جزئیات بیشتر  این استفاده می هستند، و گزینش پیوندشامل 

تو به تودرجوهای وبرای مدیریت پرس ابتکاریتبدیالت  با این وجوددهیم. ها را پوشش نمیهستند و ما آن

 .یرندگمورد بررسی قرار می 4-4-13د و با جزئیات بیشتر در بخش نشوصورت گسترده استفاده می

یت به مدیر که قادرارزی منظوره برمبنای قواعد همساز همه در این بخش، چگونگی ایجاد یک بهینه

 کنیم.وجو است را بررسی میگسترۀ وسیعی از ساختارهای پرس

ت ای مدیریساز با قواعد جدید بربهینه دادن ارزی آن است که گسترشقواعد هممزیت استفاده از 

رهای از ساختا توانند با استفادهوجوهای تودرتو میوجوی مختلف آسان است. مثالً پرسساختارهای پرس

یان زی بارمقواعد ه د بانتوانوجوهای تودرتو میپرس تد و تبدیالنای توسعه یافته نمایش داده شوجبررابطه

رای توانند بیارزی میم قواعد هماههای تجمع را مشاهده کردارزی با عملیاتتاکنون قواعد هم د.نشو

 شوند. ایجاد های بیرونی نیز پیوند

تواند به صورت سیستماتیک تمامی عبارات ساز میدیدیم که چگونه یک بهینه 4-2-13در بخش 

-طرحتواند برای تولید تمامی کند. فرآیند تولید عبارات معادل میوجوی داده شده را تولید معادل با پرس

ارزی که قواعد هم ارزی های ارزیابی ممکن به صورت زیر تعدیل شود: یک کالس جدید از قواعد هم

های دهد عملیاتشود و اجازه میشود اضافه مینامیده می (𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑠) فیزیکی

های تودرتو تبدیل شود. با اضافه حلقه پیوندهش یا  پیوند، به یک عملیات فیزیکی مثل  پیوندمنطقی مثل 

های ارزیابی ممکن را طرحتواند تمام کردن چنین قواعدی به مجموعۀ اصلی قواعد هم ارزی، فرآیند می

بهینه )یعنی،  طرحبرای انتخاب  توانندهای تخمین هزینه که پیش از این دیدیم میتولید کند. تکنیک

 حداقل هزینه( استفاده شوند.

ا در نظر رهای ارزیابی طرححتی اگر تولید  4-2-13با این حال، فرآیند نشان داده شده در بخش 

 نگیریم خیلی پرهزینه است. برای کارا کردن روش نیازمند موارد زیر هستیم:
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م اعمال ه هنگاباز ایجاد چندین کپی از یک زیرعبارت  ها که از نظر فضا کاراست ونمایشی از عبارت -1

 ارزی اجتناب کند.قواعد هم

 های چندگانه از یک عبارت.قاقهای کارا برای کشف اشتتکنیک -2

وجوی بهینه های ارزیابی پرسطرحکه  (𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)نویسی پویا برپایه یادآوری از برنامهفرمی  -3

های بعدی کند و درخواستشوند ذخیره میامی که برای اولین بار بهینه میرا برای زیرعبارات، هنگ

 .کندمدیریت میرجوع به طرح ذخیره شده، با  را سازی همان زیرعبارتبرای بهینه

دور  وز زمان ادر هر لحظه  زیرعبارتترین طرح تولید شده برای هر هائی که با ردگیری ارزانتکنیک -4

عادل های متر است از تولید تمامی طرحرزانترین طرح یافت شده، گرانانداختن هر طرحی که از ا

 کنند.اجتناب می زیرعبارتممکن برای آن 

 𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑛𝑜ها بپردازیم. این روش توسط پروژه تحقیقاتی تر از آن هستند که بخواهیم به آنپیچیده ،جزئیات

کتابنامه را برای ارجاع به اطالعات بیشتر  برپایه این روش است. 𝑆𝑄𝐿 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟وجوی ساز پرسآغاز شد و بهینه

 مالحظه کنید.

 سازیها در بهینهابتکار  3-4-13

تواند یموجو رسپسازی سازی است. اگرچه هزینه بهینهسازی بر مبنای هزینه، خودِ هزینۀ بهینهیک ضعف بهینه

یلی ختواند یوجو میابی مختلف برای یک پرسهای ارزطرحهای هوشمندانه کاهش یابد. تعداد توسط الگوریتم

از  سازهانهین بهیبهینه از این مجموعه نیازمند تالش محاسباتی فراوانی است. بنابرا طرحبزرگ باشد و یافتن 

 کنند.سازی استفاده میبرای کاهش هزینه بهینه ابتکار

 ای است:بطهوجوهای جبرراون زیر برای تبدیل پرسن، قاابتکارییک مثال از قواعد 

 های گزینش را هر چه سریعتر انجام دهید.عملیات 

کند. ستفاده میایابد یی از این قانون بدون توجه به این که آیا هزینه با این تبدیل کاهش مابتکارساز یک بهینه

 هُل داده شد. پیوندعملیات گزینش به داخل  2-13در اولین مثال تبدیل در بخش 

کند. برای مثالی از نامیم زیرا معموالً، نه همیشه، به کاهش هزینه کمک میمی ابتکاریقانون پیشین را 

𝜎𝜃(𝑟 تواند باعث افزایش هزینه شود عبارت مواردی که می ⋈ 𝑠) را در نظر بگیرید که شرط𝜃  فقط شامل

خیلی  𝑠در قیاس با  𝑟انجام شود. با این حال، اگر  پیوندتواند قبل از است. مطمئناً گزینش می 𝑠صفات در 

موجود باشد و هیچ ایندکسی برروی صفات استفاده شده  𝑠 پیوند صفتکوچک باشد و اگر یک ایندکس برروی 

یعنی  -. اجرای زودهنگام گزینشخوبی نیستدۀ عمال زودهنگام گزینش ایموجود نباشد آنگاه ا 𝜃توسط 

با استفاده از  پیونداست. در این حالت محاسبۀ  𝑠ها در نیازمند انجام اسکن تمامی تاپل -𝑠مستقیماً برروی 

 تر است.کنند احتماالً ارزانهائی که در شرط گزینش صدق نمیایندکس و سپس دورانداختن تاپل



 85 / وجوسازی پرسفصل سيزدهم: بهينه     

 

 

ید ازمند تولان که نیدهد. بنابراین هر زمها را کاهش می، همانند عملیات گزینش، اندازه رابطهپرتوعملیات 

 " بتکاراه برای . این مزیت یک همراداشته باشدمزیت  است ممکن پرتوشیم اعمال زودهنگام یک رابطه موقتی با

 کند:پیشنهاد می "اجرای زودهنگام گزینش

 را زودهنگام اجرا کنید. پرتو 

ها بطهندازه رای کاهش اها دارای پتانسیل زیادی براها بهتر است زیرا گزینشپرتوها قبل از معموالً اجرای گزینش

رای بکه نچه آمشابه  یها را دارند. مثالها برای دسترسی به تاپلها توانائی استفاده از ایندکسو گزینش تندهس

 هد.دهش نمیهمیشه هزینه را کا ابتکارتواند شما را متقاعد کند که این می ،گزینش استفاده شد ابتکار

سازی هستند. بیشتری برای کاهش هزینۀ بهینههای ابتکاردارای  کاربردی،وجوی سازهای پرسبیشتر بهینه

گیرند را در نظر نمی پیوندهای ، تمامی ترتیب 𝑅 3ساز سیستم وجو مثل بهینهسازهای پرسمثالً بسیاری از بهینه

ی را ئهافقط ترتیب 𝑅ساز سیستم کنند. بهینهمحدود می پیوندهای ای از ترتیببلکه جستجو را به انواع ویژه

𝑟𝑛 های آغازین یکی از رابطه پیوندکند که عملوند راست هر میمالحظه  , … , 𝑟1 یپیوندهای باشد. چنین ترتیب 

الین به صورت ویژه برای ارزیابی پایپ عمق -چپ پیوندهای شوند. ترتیبعمق نامیده می -چپ پیوندهای ترتیب

الین پایپ پیوندیک رابطۀ ذخیره شده است و بنابراین فقط یک ورودی به هر  ،سوم هستند زیرا، عملوند راسترم

 شود. می

کند. عمق را تشریح می -غیر چپ پیوندهای عمق و درخت -چپ پیوندهای تفاوت بین درخت 8-13شکل 

است که بسیار کمتر از زمان الزم برای  𝑂(𝑛!)عمق  -چپ پیوندهای زمان الزم برای در نظر گرفتن تمام ترتیب

 𝑅ساز سیستم سازی برنامه نویسی پویا، بهینهاست. با استفاده از بهینه پیوندهای در نظر گرفتن تمامی ترتیب

بیابد. این هزینه را با زمان الزم برای یافتن بهترین ترتیب  𝑂(𝑛2𝑛)را در زمان  پیوندتواند بهترین ترتیب می

ها به پائین درخت پرتوها و دادن گزینشبرای هل ابتکاراز  𝑅ساز سیستم ری مقایسه کنید. بهینهسراس پیوند

 کند.وجو استفاده میپرس

از اوراکل استفاده می هائینسخه، که در اصل در  پیوندی برای کاهش هزینه انتخاب ترتیب ابتکاریک روش 

– پیوندکرد: برای یک شد، تقریباً این گونه کار می 𝑛  راهی، این روش𝑛 طرحگیرد. هر ارزیابی در نظر می طرح 

 طرح 𝑛برای هریک از  پیوند، ترتیب ابتکار کند.عمق استفاده می -چپ پیونداز ترتیب  ،رابطه 𝑛با آغاز از یکی از 

یابی موجود، بندی مسیرهای دستبعدی، برپایه رتبه پیوندرابطه برای  "بهترین"ارزیابی را با انتخاب متناوب 

یابی ها وابسته به مسیرهای دستپیوندبرای هر یک از  ،ادغام پیوندهای تودرتو یا حلقه پیوندکند. سازماندهی می

کردن تعداد ی برپایه مینیممابتکارارزیابی را به طریق  طرح 𝑛یکی از  ابتکارشود. نهایتاً، موجود انتخاب می

 کندهای ادغام انتخاب میپیوندیندکس روی رابطه درونی نیستند و تعداد های تودرتو که دارای اهای حلقهپیوند

                                                             
بر مبنای  پیوندسازی ترتیب ساز آن پیشگام ایدۀ بهینهبود و بهینه 𝑆𝑄𝐿سازی های اولیه یکی از پیاده 𝑅 سیستم - 3

 .هزینه بود
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 عمق. -چپ پیوندهای درخت  8-13شکل 

کنند با وجو انتخاب میهای پرسی را برای بعضی قسمتابتکارهای طرحوجو که سازی پرسهای بهینهروش

وجو، در های دیگر پرسهای دسترسی چندگانه روی قسمتطرحی برمبنای هزینه برپایه تولید یهاانتخاب

، که یک 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡، پروژۀ های بعدیشسیستمو 𝑅اند. روش در سیستم های متعددی پذیرفته شدهسیستم

های برمبنای شود. تکنیکاست استفاده می 𝑆𝑄𝐿های تودرتوی سلسله مراتبی برپایه مفاهیم بالکپروسیجر 

 دادهپایگاهسازها در چندین شوند. بهینهجداگانه استفاده می ی،وجوبرای هر بالک از پرس ،هزینه شرح داده شده

ها مثل هائی برای مدیریت سایر عملیاتبا گسترشالبته  ،برپایه روش باال هستند 𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒و  𝐼𝐵𝑀 𝐷𝐵2، مثل 

ساز هر مولفه را کنند(، بهینهاستفاده می -یا عملیات ∩، ∪مرکب )که از  𝑆𝑄𝐿برای پرس وجوهای  .تجمع

 کند.ارزیابی سراسری ترکیب می طرحهای ارزیابی را برای شکل دادن به طرحجداگانه پردازش کرده و 

. جستجو اندوجو را فراهم کردهسازی پرسمشخص کردن بودجه هزینه برای بهینه امکانسازها بیشتر بهینه

( فراتر رویم 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 سازیای بهینهبهینه هنگامی که از بودجه هزینه طرحبرای 

ودجه ممکن است به صورت شود. خود بیافت شده تا آن زمان بازگردانده می طرحیابد و بهترین خاتمه می

ی که قبالً طرحدر صورتی که وجو یافت شود، ارزان برای یک پرس طرحدینامیک تنظیم شود، مثالً، اگر یک 

، گران است یافته شده طرح، از سوی دیگر اگر بهترین ، صرف کردن زمان بیهوده استایم کامالً ارزان استیافته

گیری در زمان اجرا شود معنادار است. تواند منجر به کاهش چشممیسازی که بیشتر در بهینه صرف کردن زمان

استفاده  طرحهای ارزان برای یافتن یک ابتکارسازها معموالً اول از برداری از این ایده، بهینهبرای بهترین بهره

 دهند.انجام میسازی بر مبنای هزینه را ای بر مبنای طرح انتخابی ابتکاری، بهینه، با بودجهکنند و آنگاهمی

کنند. مثالً یک ها اجرا میوجو را متناوباً با مقادیر مختلف برای ثابتها یک پرسبسیاری از اپلیکیشن

هائی که یک دانشجو ثبت نام کرده، اما وجوئی را برای یافتن درساپلیکیشن دانشگاهی ممکن است مرتباً پرس

r5  

r4  

r3  

r2  r1 

r4 r5  r3 

r1 r2  

 (b)درخت ادغام غیر چپ عمق  (a)درخت ادغام چپ عمق 
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، بسیاری از ابتکاراجرا کند. به عنوان یک  جودانش 𝐼𝐷رای هربار برای یک دانشجوی متفاوت با مقدار متفاوت ب

-بهینه ،وجو مهیا شده استها هنگام اولین فراخوانی پرسوجو را با مقداری که برای ثابتسازها یکبار پرسبهینه

با مقادیر  شود، احتماالًوجو دوباره اجرا میکنند. هر زمان که پرسمی 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒وجو را پرس طرحکنند و سازی می

ها( مورد استفاده مجدد قرار وجوی کش شده )با استفاده از مقادیر جدید برای ثابتها، پرسجدید برای ثابت

بهینه برای مقادیر آغازین متفاوت باشد اما به  طرحهای جدید ممکن است با بهینه برای ثابت طرحگیرد. می

وجو را های پرسطرحکردن و استفادۀ مجدد از . کش4شودکش شده مجدداً استفاده می طرح ابتکارعنوان یک 

 ( نامند.𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔) طرحکردن کش

-ش پرسوی پردازریک سربار قابل توجه  ،وجوی برمبنای هزینهسازی پرس، بهینهابتکارحتی با استفاده از 

هزینۀ  بیشتر از هزینه، معموالًوجوی برمبنای سازی پرسکند. اگرچه، هزینه اضافه شده بهینهوجو تحمیل می

ر زمان د اختالف، است. باشدمیوجو، که بیشتر شامل دسترسی دیسک جوئی شده در زمان اجرای پرسصرفه

ا نشان روجو سازی پرسبد ممکن است عظیم باشد که اساسی بودن بهینه طرحخوب و یک  طرحاجرا بین یک 

-رسپ طرحود، و شسازی میوجو یکبار بهینهشوند، پرسجرا میا به صورت منظمهائی که دهد. در اپلیکیشنمی

نابراین ابر است. بجوئی حاصل چند برصرفه .شوداستفاده می ،شودوجو اجرا میهر زمان که پرس وجوی انتخابی،

ی اسازهینهی به بهسازهای نسبتاً پیشرفته هستند. کتابنامه شامل ارجاعاتهای تجاری شامل بهینهبیشتر سیستم

 واقعی است. دادهپایگاههای وجو از سیستمپرس

 وجوهای تودرتوسازی زیر پرسبهینه 4-4-13

𝑆𝑄𝐿 وجوهای تودرتو در عبارت پرسزیر با𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒  یک  یابه عنوان تابعی که پارامترها را دریافت و یک مقدار

وجوی پارامترها متغیرهائی از پرسکند. رفتار می ،گرداندمجموعه از مقادیر )احتماالً یک مجموعه تهی( را برمی

شوند )این متغیرها را متغیرهای وابستگی وجوی تودرتو استفاده میسطح بیرونی هستند که در زیر پرس

(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) وجوی زیر برای یافتن نام تمام اساتیدی که درسی را در نامند( مثالً، پرسمی

 :در نظر بگیریداند ردهتدریس ک 2007سال 

                                     𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑛𝑎𝑚𝑒 

                                     𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

                                     𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒔 (𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 ∗ 

                                                             𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 

                                                            𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟. 𝐼𝐷 =  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠. 𝐼𝐷 

                                                                         𝒂𝒏𝒅 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠. 𝑦𝑒𝑎𝑟 =  2007); 

                                                             
وجوئی که یک بود. اما پرس دانشجو مطمئناً یکسان خواهد 𝐼𝐷برای هر  طرحوجوی ثبت نام دانشجو، برای پرس - 4

احتمااًل گرداند، های دانشجویان در آن محدوده را برمی𝐼𝐷گیرد، و اطالعات ثبت نامی همۀ دانشجویان را می 𝐼𝐷محدوده از 

  بهینه متفاوتی نسبت به حالتی که دامنه خیلی بزرگ باشد است. طرحدارای  در حالتی که محدوده خیلی کوچک است



مفاهيم پايگاه داده پيشرفته   /    88 

 

.𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟گیرد )اینجا، توان به عنوان تابعی که یک پارامتر میوجو را میاز لحاظ مفهومی زیر پرس 𝐼𝐷 و )

گرداند مالحظه یکسان( را برمی 𝐼𝐷اند )با توسط اساتید ارائه شده 2007هائی که در سال مجموعه تمام درس

 کرد.

𝑆𝑄𝐿 ها در عبارت وجوی سراسری را )مفهوماً( با محاسبه ضرب کارتزین رابطهپرس𝑓𝑟𝑜𝑚  بیرونی و آنگاه

تهی  ،مسندکند. در مثال پیشین برای هر تاپل در حاصل ضرب ارزیابی می 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒ها در عبارت سندم بررسی

 کند.می وجو را بررسیبودن نتیجه ارزیابی زیر پرس

وجوهای تودرتو را ارزیابی وابسته وجو با زیرپرسارزیابی یک پرس این تکنیکِ

(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛می )وجو برای هر تاپل در پرسنامند. ارزیابی وابسته خیلی کارا نیست زیرا زیر

دیسک نتیجه این عمل  𝐼/𝑂لیات تصادفی شود. تعداد زیادی عموجوی سطح بیرونی جداگانه ارزیابی میپرس

 است.

تبدیل  پیوندوجوهای تودرتو را در صورت امکان به کنند زیرپرستالش می 𝑆𝑄𝐿سازهای بنابراین بهینه

کنند. هرگاه این تبدیل ممکن کمک می پرهزینههای تصادفی 𝐼/𝑂به اجتناب از  پیوندی های کاراکنند. الگوریتم

گاه کند و آنسازی میها را جداگانه بهینهوجوها به عنوان عبارات مجزا رفتار کرده، آنا زیرپرسساز بنباشد بهینه

 کند.ها را با ارزیابی وابسته ارزیابی میآن

ت زیر د به صورتوانوجوی مثال پیشین می، پرس پیوندوجوی تودرتو به به عنوان مثالی از تبدیل زیرپرس

 بازنویسی شود:

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑛𝑎𝑚𝑒 
𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 
𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟. 𝐼𝐷 =  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠. 𝐼𝐷 𝒂𝒏𝒅 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠. 𝑦𝑒𝑎𝑟 =  2007; 

آنگونه  های چندگانه نباید به خاطر این بازنویسی تغییر کند،، تعداد اشتقاق𝑆𝑄𝐿 نحوِ)برای انعکاس صحیح 

 .تواند برای تضمین این خاصیت تعدیل شود(وجوی بازنویسی شده میپرس ،که خواهیم دید

-ممکن است انتقال مستقیم رابطه وجوی تودرتو خیلی ساده بود. در حالت کلی، زیر پرسذکر شده در مثال

 ،عوض یک رابطه موقتی وجوی بیرونی، شدنی نباشد. دراز پرس 𝑓𝑜𝑟𝑚وجوی تودرتو به عبارت های زیر پرس

وجوی بیرونی خلق کرده ها با استفاده از متغیرهای وابستگی از پرسوجوی تودرتو بدون گزینششامل نتایج پرس

 وجو به فرم:کنیم. مثالً یک پرسمی پیوندوجوی سطح بیرونی و جدول موقتی را با پرس

                                  𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 . . . 

                                  𝒇𝒓𝒐𝒎 𝐿1 

                                  𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑃1 𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒔 (𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 ∗ 

                                                                       𝒇𝒓𝒐𝒎 𝐿2 

                                                                       𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑃2); 
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 تواند به صورت زیر بازنویسی شود:می ،تر استهای سادهسندتلفیقی از م 𝑝2که 

                                  𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑡1 𝒂𝒔 

                                              𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒄𝒕 𝑉 

                                                         𝒇𝒓𝒐𝒎 𝐿2 

                                                         𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑃2
1; 

                                  𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 . . . 

                                  𝒇𝒓𝒐𝒎 𝐿1, 𝑡1 

                                  𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑃1 𝒂𝒏𝒅 𝑃2
2 ; 

 

𝑃2 که
𝑃2 های شامل متغیرهای وابسته است و بدون گزینش 𝑝2ها در سندشامل م 1

 کهرا ی هایگزینش2

به صورت مناسب( معرفی  سندهای ارجاع شده در م)با نامگذاری مجدد رابطه هستند شامل متغیرهای وابسته

وجوهای تودرتو ها با متغیرهای وابسته در زیر پرسشامل تمام صفاتی است که در گزینش 𝑉کند. در اینجا، می

 شوند.استفاده می

 شود:وجوی اصلی به صورت زیر تبدیل میدر مثال ذکر شده، پرس

       𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑡1 𝒂𝒔 
                         𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒄𝒕 𝐼𝐷 
                         𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠 
                        𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑦𝑒𝑎𝑟 =  2007; 
      𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑛𝑎𝑚𝑒 
     𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟,  𝑡1 
      𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑡1. 𝐼𝐷 =  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟. 𝐼𝐷; 

بدیلی توجوی رسسازی پتواند با سادهیم میاهوجوئی که برای تشریح خلق یک رابطۀ موقتی بازنویسی کردپرس

 باال، با فرض آنکه تعداد تکرارهای هر تاپل اهمیتی ندارد بدست آید.

)احتماالً با یک رابطه موقتی( را  پیوند شاملوجو با یک پرس وجوی تودرتوفرآیند جایگزین کردن یک پرس

 نامیم.( می𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛جداسازی )

وجوی تودرتو کند و یا هنگامی که نتیجه زیر پرسوجوی تودرتو از تجمع استفاده میهنگامی که زیر پرس

وجوی وجوی تودرتو به پرسپرسکننده زیرشود یا هنگامی که شرط متصل برای تست کردن تساوی استفاده می

در  ،کنیمتر است. برای ارائه الگوریتم در حالت کلی تالشی نمیباشد و... جداسازی پیچیده 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑠بیرونی 

 دهیم. کتابنامه ارجاع می بهموارد مرتبط  برایعوض شما را 

ر مشکل چیده، یک کاوجوهای تودرتوی پیپرسازی زیرسبهینه ،شودمیکه از بحث باال قابل استنتاج  گونهآن

 استفاده رهیز ازدهند. در صورت امکان پسازها فقط مقدار محدودی جداسازی انجام میاست و بسیاری از بهینه

 رمی که بهفها به نوجو در تبدیل آساز پرسوجوهای تودرتو بهتر است زیرا مطمئن نیستیم که بهینهاز زیر پرس

 ا ارزیابی شود موفق باشد. صورت کار
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 شده ت بخشیدیدهای عینی 5-13

وجوی تعریف کننده دید را به صورت طبیعی فقط پرس دادهپایگاهشود، هنگامی که یک دید تعریف می

دیدی است که محتوای آن  (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑒𝑤شده ) ت بخشیکند. در مقابل، دید عینیذخیره می

تواند از تعریف دید و ها میاز این جهت که محتوای آن ،شده یت بخشیشود. دیدهای عینیمحاسبه و ذخیره می

در بسیاری از حاالت  با این حالکنند. می ایجادهای زائدی را داده ،استنتاج شود دادهپایگاهمابقی محتوای 

وجوی تعریف شده نسبت به محاسبه محتوی دیدها با اجرای پرس ت بخشیخواندن محتوای دیدهای عینی

 ارزانتر است.  ،کنندۀ دید

زد کلی ه دستمکها مهم است. دید زیر را شده برای بهبود کارائی در بعضی اپلیکیشن ت بخشیدیدهای عینی

 مالحظه کنید: کنددر هر دانشکده را تولید می

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒗𝒊𝒆𝒘 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡_ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦(𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦) 𝒂𝒔 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑑𝑒𝑝𝑡 _𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝒔𝒖𝒎 (𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦) 

𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒; 
مستلزم خواندن هر  ،فرض کنید مقدار کلی دستمزد در یک دانشکده متناوباً مورد نیاز است. محاسبۀ دید

بر است. در یندی زمانامع زدن مقدار دستمزدها است که فرو ج دانشکدهوابسته به یک   𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟تاپل

تواند با جستجوی مقدار کلی دستمزد می بخشی شود.تعریف کننده مقدار کلی دستمزد، عینیت اگر دیدِعوض، 

 5شود. حاصلشده  ت بخشیعینی یک تاپل در دیدِ

 نگهداری دید 1-5-13

های استفاده شده در تعریف دید، به ها باید با تغییر دادهشده آن است که آن ت بخشیمشکل دیدهای عینییک 

های شده با توجه به داده ت بخشیروزرسانی شوند. مثالً اگر مقدار دستمزد یک استاد تغییر کند، دید عینی

شده با توجه به  ت بخشیداشتن دید عینیشود و باید به روزرسانی شود. وظیفۀ به روز نگه تحتانی ناسازگار می

 نامند.می (𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒های تحتانی را نگهداری دید )داده

زد را به ر دستمهر قطعه از کد که مقدا شته شده دستی نگهداری شوند: یعنیتوانند با کدهای نودیدها می

ا این ب .ه شودییر دادلی دستمزد برای دانشکده متناظر، تغتواند برای به روزرسانی مقدار ککند، میروزرسانی می

دید  وشود که دستمزد در آن به روزرسانی می از دست دادن جاهائیاین روش مستعد خطاست زیرا  حال،

 های تحتانی تطابق ندارد آسان است.شده با داده ت بخشیعینی

                                                             
تواند خیلی ها تفاوت میبرای یک دانشگاه با اندازه متوسط آنقدر بزرگ نخواهد بود، اما در سایر موقعیتتفاوت  - 5

ها میلیون تاپل حساب کنیم، تفاوت بین بزرگ باشد. مثالً، اگر دید عینی شده فروش کلی هر محصول را از یک رابطه با ده

 تواند از نظر بزرگی بسیار چشمگیر باشد.شده میهای تحتانی و جستجوی دید عینی محاسبه تجمع از داده
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 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 و 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 ،𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒یگر روی  شده تعریف تر ت بخشیدیگر برای نگهداری دیدهای عینی یهگزین

شده را تعدیل  ت بخشیهای موجود در تعریف دید است. تریگرها باید محتوای دیدهای عینیهر یک از رابطه

د. یک راه ساده برای انجام این نکنند تا تغییری که باعث فعال شدن تریگر شده را مورد مالحظه قرار داده باش

 شده برای هر به روزرسانی است.  ت بخشیکامل دید عینی کار محاسبه

که نگهداری  است شده ت بخشیهای تحت تأثیر قرار گرفته از دید عینیقسمت تعدیل کردن ،بهتر یهگزین

د . چگونگی اجرای نگهداری تدریجی دیشودنامیده می( 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒تدریجی دید )

 دهیم. شرح می 2-5-13را در بخش 

 ننویسابرنامه .کنندمیمستقیم بیشتری از نگهداری تدریجی دید  پشتیبانی ،مدرن دادهپایگاههای سیستم

ید به رگاه یک ده، دیگر نیازی به تعریف تریگر برای نگهداری دید ندارند. در عوض،  دادهپایگاههای سیستم

های غییر دادهمحاسبه کرده و با ت را محتوای دید دادهپایگاهد سیستم وشمیشده معرفی  ت بخشیصورت عینی

 کند.تحتانی تدریجاً محتوا را به روزرسانی می

 پشتیبانی( 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒از نگهداری دید فوری ) دادهپایگاههای بیشتر سیستم

شود. بعضی از به محض وقوع تغییر به عنوان قسمتی از تراکنش انجام می کنند. یعنی، نگهداری تدریجی دیدمی

کنند، که می پشتیبانی (𝑑𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒)  از نگهداری دید تعویقی دادهپایگاههای سیستم

ها در یک روز جمع شده سانیبه روزر تمام شود، مثالً ممکن استدر آن نگهداری دید به زمان دیگری موکول می

با کاهد. های به روزرسانی میربار تراکنشسرسانی شود. این روش از  روزشده شب هنگام به ت بخشیو دید عینی

 یکنندهعریفهای تحتانی تشده با نگهداری دید تعویقی ممکن است با رابطه ت بخشیدیدهای عینی این حال

 د. نها سازگاری نداشته باشآن

 نگهداری تدریجی دید 2-5-13

نحوۀ  و آنگاه های منفرد آغاز کردهعملیاتبا شده،  ت بخشیدیدهای عینی تدریجی برای درک چگونگی نگهداری

 مدیریت یک عبارت کامل را خواهیم دید.

روز شوند یک دید عینیت بخشی شده بهتغییراتی هستند که باعث می ،یک رابطه روزرسانیِدرج، حذف و به

ها، عملیات به روزرسانی یک تاپل را با حذف آن تاپل و به دنبال آن درج یک تاپل ی ساده کردن بحث. برانباشد

ها و کنیم. بنابراین فقط نیازمند در نظر گرفتن درج و حذف هستیم. تغییرات )درججایگزین می ،به روز شده

 نامیم.( می𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙ها( یک رابطه یا عبارت را دگرسانی )حذف

 پیوندعملیات  1-2-5-13

𝑣شده  ت بخشیدید عینی = 𝑟 ⋈  𝑠   را در نظر بگیرید. فرض کنید𝑟 ها کهای از تاپلرا با درج کردن مجموعه 

نشان دهیم،  𝑟𝑛𝑒𝑤را با  𝑟جدید  دارو مق 𝑟𝑜𝑙𝑑را با  𝑟کهنه  داردهیم اگر مقتغییر  دهیم،نشان می 𝑖𝑟با  ها راآن

𝑟𝑛𝑒𝑤 = 𝑟𝑜𝑙𝑑 ∪  𝑖𝑟 کهنه دید،  دار. اکنون مق𝑣𝑜𝑙𝑑 𝑟𝑜𝑙𝑑با    ⋈ 𝑠  و مقادیر جدید𝑣𝑛𝑒𝑤 𝑟𝑣𝑒𝑤با    ⋈ 𝑠   
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𝑟𝑣𝑒𝑤توانیم اند. میداده شده ⋈ 𝑠  را به صورت(𝑟𝑜𝑙𝑑 ∪  𝑖𝑟) ⋈  𝑠  توانیم به بازنویسی کنیم که دوباره می

𝑟𝑜𝑙𝑑)صورت  ⋈ 𝑠) ∪ ( 𝑖𝑟 ⋈  𝑠) :بازنویسی کنیم. به عبارت دیگر 

 𝑣𝑛𝑒𝑤 = 𝑣𝑜𝑙𝑑  ∪ ( 𝑖𝑟 ⋈  𝑠) 

𝑖𝑟های تاپل باید، 𝑣شدۀ  ت بخشیبنابراین، برای به روزرسانی دید عینی ⋈ 𝑠  ت به محتوای کهنه دید عینیرا

 شوند.به طریق متقارنی مدیریت می 𝑠ها به . درجاضافه کنیمشده  بخشی

تغییر داده شود. با دهیم، نشان می 𝑑𝑟 ها را باکه آن هاای از تاپلمجموعهبا حذف   𝑟اکنون فرض کنید 

 استداللی مشابه باال، داریم: 

 𝑣𝑛𝑒𝑤 = 𝑣𝑜𝑙𝑑 − ( 𝑑𝑟 ⋈  𝑠) 

 د.نشوبه طریق متقارنی مدیریت می 𝑠روی  رب هاحذف

 پرتوهای گزینش و عملیات 2-2-5-13

𝑣دید  = 𝜎𝜃(𝑟)  را در نظر بگیرید. اگر𝑟 های ای از تاپلرا با درج کردن مجموعه𝑖𝑟 جدید  دارتغییر دهیم، مق𝑣 

 تواند به صورت زیر محاسبه شود:می

 𝑣𝑛𝑒𝑤 = 𝑣𝑜𝑙𝑑 ∪ 𝜎𝜃( 𝑖𝑟) 

تواند به صورت زیر می 𝑣جدید  دارتغییر کند، مق 𝑑𝑟های با حذف یک مجموعه از تاپل 𝑟به صورت مشابه، اگر 

 محاسبه شود:

 𝑣𝑛𝑒𝑤 = 𝑣𝑜𝑙𝑑 ∪ 𝜎𝜃( 𝑑𝑟) 

𝑣شده  ت بخشیتر است. دید عینیمشکل پرتوعملیات  اداره کردن =  Π𝐴(𝑟) رض ــــرا در نظر بگیرید. ف

𝑅روی شمای  𝑟کنید رابطۀ  = (𝐴, 𝐵)  باشد و𝑟  شامل دو تاپل(𝑎, ,𝑎)و  (2 دارای   Π𝐴(𝑟)باشد. پس  (3

,𝑎( است. اگر تاپل )𝑎یک تاپل یکتای ) حذف کنیم: اگر   Π𝐴(𝑟)( را از𝑎توانیم تاپل )نمی ،حذف کنیم 𝑟( را از 2

( است. 𝑎همچنان دارای یک تاپل )  Π𝐴(𝑟)چنین کنیم، نتیجه یک رابطه تهی است در حالی که در واقعیت 

( 𝑎دن )های مشتق کرفقط یکی از راه 𝑟( به دو طریق حاصل شده و حذف یک تاپل از 𝑎دلیل آن است که تاپل )

 دارد و دیگری همچنان حاضر است.  را برمی

ای برای تعداد شماره Π𝐴(𝑟) ی مثل پرتوئکند: برای هر تاپل در حل ارائه میراهیک این دلیل سرنخی برای 

 کنیم.دفعات مشتق شدن آن تاپل نگهداری می

کارهای زیر را انجام می 𝑑𝑟در  𝑡د، برای هر تاپل نشوحذف می 𝑟از  𝑑𝑟 هایتاپل ای ازهنگامی که مجموعه

.𝑡دهیم: فرض کنید  𝐴 پرتو𝑡   روی صفت𝐴  .باشد(𝑡. 𝐴) یابیم و شمارۀ ذخیره شده می ت بخشیرا در دید عینی

.𝑡)دهیم. اگر شماره صفر شد، شده با آن را یکی کاهش می 𝐴) شود.شده حذف می ت بخشیاز دید عینی 

درج شود، برای هرتاپل   𝑟به 𝑖𝑟های نسبتاً سرراست است. هنگامی که یک مجموعه از تاپل هامدیریت درج

𝑡   در 𝑖𝑟  دهیم. اگر کارهای زیر را انجام می)𝑡. 𝐴( شده حاضر باشد شماره  ت بخشیهم اکنون در دید عینی
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.𝑡)دهیم. اگر چنین نباشد ذخیره شده با آن را یکی کاهش می 𝐴) کرده و شده اضافه  ت بخشیرا به دید عینی

 دهیم.برابر با یک قرار می شماره را

 های تجمعیعملیات 3-2-5-13

، 𝑆𝑄𝐿  ،𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ،𝑠𝑢𝑚 ،𝑎𝑣𝑔های تجمع در . عملیاتشودبرخورد می پرتوعملیات  همانندهای تجمع عملیاتبا 

𝑚𝑖𝑛  و𝑚𝑎𝑥 :هستند 

 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕 دید عینی شده : 𝑣 = 𝒢𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐵)(𝑟)𝐴
تعداد ، 𝐴برحسب صفت  𝑟بندی که بعد از گروه 

 کند در نظر بگیرید.را محاسبه می 𝐵صفت 

عملیات زیر را انجام می 𝑖𝑟 در  𝑡درج شود، برای هر تاپل   𝑟به 𝑖𝑟 هایهنگامی که یک مجموعه از تاپل

.𝑡دهیم: به جستجوی گروه  𝐴 پردازیم. اگر موجود نباشد شده می ت بخشیدر دید عینی(𝑡. 𝐴, را به دید  (1

.tکنیم. اگر گروه شده اضافه می ت بخشیعینی A   کنیم.گروه اضافه می شگررا به شمار 1حاضر باشد 

به صورت زیر اقدام  𝑑𝑟 در  𝑡حذف شود برای هر تاپل  𝑟از  𝑑𝑟های هنگامی که یک مجموعه از تاپل

.𝑡کنیم: به جستجوی گروه می 𝐴 کنیم. را از شمارۀ گروه کم می 1پردازیم و شده می ت بخشیدر دید عینی

.𝑡اگر شماره صفر شد، تاپل را از گروه  𝐴 کنیم.شده حذف می ت بخشیدید عینی در 

 𝒔𝒖𝒎شدۀ  ت بخشی: دید عینی 𝑣 = 𝒢𝑠𝑢𝑚(𝐵)(𝑟)𝐴
 را مالحظه کنید.  

اقدامات زیر را انجام  𝑖𝑟در  𝑡شود، برای هر تاپل میدرج   𝑟به𝑖𝑟 های هنگامی که یک مجموعه از تاپل

.𝑡دهیم: به جستجوی گروه می 𝐴 پردازیم. اگر موجود نباشد در دید عینی شده می(𝑡. 𝐴, 𝑡. 𝐵 ) را به دید

.𝑡)مرتبط با  1کنیم و عالوه براین شمارۀ شده اضافه می ت بخشیعینی 𝐴, 𝑡. 𝐵)   پرتورا همانند آنچه برای 

.𝑡کنیم. اگر گروهذخیره می ،دیدیم 𝐴   حاضر باشد مقدار𝑡. 𝐵 1کنیم و را به مقدار تجمعی گروه اضافه می 

 کنیم. اضافه می ،به شمارۀ گروهرا 

اقدامات زیر را انجام   𝑑𝑟در  𝑡حذف شود، برای هر تاپل  𝑟از  𝑑𝑟 هایهنگامی که یک مجموعه از تاپل

.𝑡دهیم: به جستجوی گروه می 𝐴 پردازیم و در دید عینی شده می𝑡. 𝐵 گروه کم می یرا از مقدار تجمع

.𝑡کنیم و اگر شماره صفر شد تاپل را برای گروه را از شماره گروه کم می 1کنیم. همچنین  𝐴  از دید

 کنیم.شده حذف می ت بخشیعینی

که آخرین  حالتی باتوانیم بین حالتی که مجموع گروه صفر است ، نمیبدون نگهداری مقدار شمارشی

 تمایز قائل شویم. ،شودتاپل در گروه حذف می

 𝒂𝒗𝒈شدۀ  ت بخشی: دید عینی 𝑣 = 𝒢𝑎𝑣𝑔(𝐵)(𝑟)𝐴
 را در نظر بگیرید.  

 ی و تاپلقدیم به روزرسانی مستقیم میانگین روی درج و یا حذف ممکن نیست زیرا نه تنها به میانگین

 ها در گروه نیز وابسته است. تعداد تاپلدرج شده/ حذف شده وابسته است بلکه به 
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 ،را همانند آنچه قباًل تشریح شد 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡و  𝑠𝑢𝑚، مقادیر تجمعی 𝑎𝑣𝑔در عوض، برای مدیریت حالت 

 کنیم.تقسیم برتعداد محاسبه می ،کنیم و میانگین را به عنوان مجموعنگهداری می

 𝒎𝒂𝒙  و𝒎𝒊𝒏شدۀ  ت بخشی: دید عینی 𝑣 = 𝒢𝑚𝑖𝑛(𝐵)(𝑟)𝐴
دقیقاً  𝑚𝑎𝑥را در نظر بگیرید. )حالت   

 معادل است.(

 ،در حذف ممکن است 𝑚𝑎𝑥و  𝑚𝑖𝑛 سرراست است. نگهداری مقادیر تجمعیِ 𝑟مدیریت درج روی 

های حذف شود، باید سایر تاپل 𝑟تر باشد. مثالً اگر تاپل متناظر با مقدار مینیمم برای یک گروه از پرهزینه

𝑟  کرده و مقدار مینیمم جدید را بیابیم. را بررسیدر همان گروه 

 هاسایر عملیات 4-2-5-13

𝑣شدۀ  ت بخشیشود: برای دید عینیای اشتراک به صورت زیر نگهداری میعملیات مجموعه = 𝑟 ∩ 𝑠  هنگامی

کنیم. اضافه می 𝑟موجود است و اگر چنین باشد آنرا به  𝑠کنیم آیا در شود، بررسی میدرج می  𝑟که یک تاپل در

ای کنیم. سایر عملیاتهای مجموعهاگر در اشتراک حاضر باشد آنرا حذف می و حذف شود 𝑟اگر یک تاپل از 

 کنیم.شوند که جزئیات امر را به شما واگذار میای به طریق مشابهی اداره میاجتماع و تفاضل مجموعه

 𝑟شوند. در حالت حذف از مدیریت می ،ری کار اضافهولی با مقدا ها،پیوندهای بیرونی بیشتر شبیه به پیوند

هائی ، باید تاپل𝑟را مدیریت کنیم. در حالت درج به تطابق ندارند  𝑟که دیگر با هیچ تاپلی در  𝑠هائی در باید تاپل

 کنیم.شوند را مدیریت کنیم. دوباره جزئیات را به شما واگذار میوجور نمیجفت 𝑟که با هیچ تاپلی از  𝑠در 

 مدیریت عبارات 5-2-5-13

عبارت،  کل یک های منفرد را مشاهده کردید برای مدیریتتاکنون چگونگی به روزرسانی تدریجی نتیجه عملیات

ت زیرعبار یجۀ هرعباراتی را برای محاسبۀ تغییرات تدریجی در نت ،توانیم با شروع از کوچکترین زیرعبارتمی

 مشتق کنیم.

𝐸1شدۀ  ت بخشیعینی خواهیم دیدمثالً، فرض کنید می ⋈ 𝐸2 هایای از تاپلرا هنگامی که مجموعه 𝑖𝑟  به

به کار رفته است فرض  𝐸1 فقط در  𝑟د به صورت تدریجی به روزرسانی کنیم. فرض کنیم نشودرج می 𝑟رابطۀ 

𝐷2داده شده باشد. آنگاه عبارت  𝐷1 درج شود با عبارت  𝐸1 هائی که قرار است به کنید مجموعه تاپل ⋈ 𝐸2 

𝐸1 که باید به  است هائیمجموعه تاپل ⋈ 𝐸2 د.ندرج شو 

 .ها مشاهده کنیدکتابنامه را برای جزئیات بیشتر پیرامون نگهداری تدریجی دید در عبارت

 شده ت بخشیوجو و دیدهای عینیسازی پرسبهینه 3-5-13

گرچه اانجام شود.  شده همانند عبارات معمولی ت بخشیتواند با برخورد با دیدهای عینیوجو میسازی پرسبهینه

 کنند:سازی ارائه میهای بیشتری برای بهینهشده موقعیت ت بخشیدیدهای عینی

 شده: ت بخشیوجوها برای استفاده از دیدهای عینیبازنویسی پرس 



 95 / وجوسازی پرسفصل سيزدهم: بهينه     

 

 

𝑣شدۀ  ت بخشیفرض کنید یک دید عینی = 𝑟 ⋈ 𝑠 وجوی موجود است و یک کاربر پرس𝑟 ⋈ 𝑠 ⋈

𝑡 وجو به صورت دهد. بازنویسی پرسجام میرا ان𝑣 ⋈ 𝑡  سازی کاراتر نسبت به بهینه یوجوپرس طرحیک

𝑟وجوی پرس ⋈ 𝑠 ⋈ 𝑡 وجوست که تشخیص دهد چه هنگام ساز پرسکند. بنابراین وظیفه بهینهمهیا می

 وجو استفاده شود.تواند برای سرعت دادن یک پرسشده می ت بخشییک دید عینی

  شده با تعریف دید: ت بخشیاستفاده از دید عینیجایگزینی 

𝑣شده  ت بخشیفرض کنید یک دید عینی = 𝑟 ⋈ 𝑠  بدون هیچ ایندکسی موجود باشد و یک کربر

 𝑟است و  Bدارای یک ایندکس روی صفت مشترک   𝑠را انجام دهد. فرض کنید  𝜎𝐴=10(𝑣)وجوی پرس

𝑟را با  𝑣وجو ممکن است برای این پرس طرحاست. بهترین  𝐴دارای یک ایندکس روی صفت  ⋈ 𝑠 

𝜎𝐴=10(𝑣) وجوی پرس طرحجایگزین کند که منجر به  ⋈ 𝑠 تواند به صورت می پیوندگزینش و  .شودمی

.𝑟ها روی کارا با استفاده از ایندکس 𝐴   و𝑟. 𝐵 ارزیابی گزینش به صورت مستقیم  ،انجام شود. در قیاس

 تر است. باشد که پرهزینه 𝑣ممکن است مستلزم یک اسکن کامل  𝑣روی 

 ت بخشیای عینیوجوی کارا با دیدهسازی پرسکتابنامه به تحقیقاتی اشاره دارد که چگونگی اجرای بهینه

 دهد.شده را نشان می

 شده و انتخاب ایندکست بخشی دیدهای عینی 4-5-13

 "است یعنی  (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)هشد بخشی تعینی دیدهای انتخاب دیگر سازیبهینه مسأله یک

 (𝑤𝑜𝑟𝑘𝑙𝑜𝑎𝑑کاری )این تصمیم باید براساس بارِ "کدام است؟ ت بخشیبهترین مجموعه از دیدها برای عینی

دهد، اتخاذ نشان میها است که بار نوعی برروی سیستم را وجوها و به روزرسانیای از پرسسیستم، که دنباله

شده به صورتی است که زمان اجرای  ت بخشیشود. یک معیار ساده انتخاب یک مجموعه از دیدهای عینی

شده را  ت بخشیها و زمان صرف شده برای نگهداری دیدهای عینیوجوها و به روزرسانیسراسری بارکاری پرس

ها وجوهای مختلف و به روزرسانیی به حساب آوردن پرسمعموالً این معیار را برا دادهپایگاهکند. مدیران  کمینه

الزم باشد اما یک  سریع،پاسخ  هاوجوها و به روزرسانیدهند: ممکن است برای بعضی پرسمورد مالحظه قرار می

 قابل قبول باشد. وجوهاپرس ند ممکن است برای سایرپاسخ کُ

وجوها را سرعت بخشند و ممکن است توانند پرساند و میهای مشتق شدهها از این جهت که دادهایندکس

شده هستند. بنابراین مسأله انتخاب ایندکس  ت بخشیها را کند کنند شبیه دیدهای عینیبه روزرسانی

(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) انتخاب دید تر استولی ساده دارد شده رابطه نزدیکی ت بخشیبا انتخاب دید عینی .

 بررسی خواهیم کرد. 7-1-24و  6-1-24انتخاب ایندکس را با جزئیات بیشتر در بخش شده و  ت بخشیعینی

 ت بخشیدر انتخاب دیدهای عینی دادهپایگاهابزارهائی برای کمک به مدیر  دادهپایگاههای بیشتر سیستم

کنند و نگهداری میها را وجوها و به روزرسانیکنند. این ابزارها سابقه پرسشده و انتخاب ایندکس مهیا می
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 و 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡 𝑆𝑄𝐿 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡،𝐼𝐵𝑀 𝐷𝐵2 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝐴𝑑𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟کنند. پیشنهاد می ت بخشیبرای عینی را ها و دیدهاایندکس

𝑜𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒 𝑆𝑄𝐿 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑊𝑖𝑧𝑎𝑎𝑟𝑑 هستند. ابزارهائی چنین از هائیمثال 

 وجوسازی پرسمباحث پیشرفته در بهینه 6-13

ها را در ی از آنموجوها وجود دارد که تعداد کسازی پرسهائی فراسوی آنچه تاکنون دیدیم برای بهینهموقعیت

 کنیم.این بخش بررسی می

 تای باالئی𝒌سازی بهینه 1-6-13

نتیجۀ باالئی برای  𝑘وجوها نتایج ذخیره شده در بعضی صفات را واکشی کرده و فقط نیازمند بسیاری از پرس

ها از دادهپایگاهشود. مثالً بعضی از به صورت صریح مشخص می 𝑘ها کران هستند. بعضی وقت 𝑘یک مقدار 

کنند. سایر پشتیبانی می شودمیوجو نتیجه باالئی توسط پرس 𝑘که منجر به بازگرداندن  𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝐾عبارت 

کنند. در حاالت دیگر، ممکن های مشابه استفاده میهای دیگر برای مشخص کردن محدودیتها از راهدادهپایگاه

می تلویحیساز اجازه مشخص کردن آن را به صورت وجو چنین محدودیتی را مشخص نکند اما بهینهاست پرس

وجو نتایج بیشتری تولید حتی اگر پرس ،وجو مورد نظر استنتیجه باالئی پرس 𝑘دهد به این معنی که فقط 

 کند.

کند و آنگاه وجو که مجموعۀ کاملی از نتایج را تولید میسازی پرسبهینه طرحکوچک است  𝑘هنگامی که 

ریزد. یانی را دور میکند خیلی ناکارآمد است زیرا بیشتر نتایج ممی ارائهتای باالئی را 𝑘نتایج را مرتب کرده و 

طرحتای باالئی پیشنهاد شده است. یک روش استفاده از 𝑘وجوهای سازی پرسهای فراوانی برای بهینهتکنیک

تخمین باالترین مقدار در  ،که قادر به تولید نتایج به صورت مرتب شده هستند. روش دیگر ی استالینهای پایپ

گزینش که مقادیر بزرگتر را  هایمعرفی مسندشوند و ظاهر می تای باالئی𝑘صفات مرتب شده که در خروجی 

های کمی شوند و اگر تاپلدور انداخته می ،تای باالئی تولید شوند𝑘های اضافی فراسوی حذف کند است. اگر تاپل

انجام  شود. کتابنامه را برای ارجاع به کارهایوجو دوباره اجرا میکند و پرستولید شوند شرط گزینش تغییر می

 تای باالئی مالحظه کنید.𝑘سازی شده در بهینه

 پیوندسازی مینیمم 2-6-13

وجو ها، بیشتر از آنچه که برای محاسبه پرسرابطهشوند. بعضاً وجوها از طریق دیدها تولید میهنگامی که پرس

باشد اما   𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡و  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 پیوندممکن است شامل  𝑣شوند. مثالً یک دید می نیاز است پیوند

از  𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒 پیوند صفتاستفاده کند.  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟ممکن است فقط از صفات  𝑣یک استفاده از دید 

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟  یک کلید خارجی ارجاع کننده به𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡  است. فرض کنید

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟. 𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒   به صورت𝑛𝑜𝑡 𝑛𝑢𝑙𝑙  با  پیونداعالن شده است𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 تواند بدون می

را  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 هیچ تاپلی از𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 با  پیوندوجو حذف شود. تحت مفروضات باال، هیچ اثری بر پرس

 شود.هم نمی 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟های های اضافه از تاپلکند و منجر به کپیحذف نمی
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در  پیوندسازی مماست. در واقع، مینی پیوندسازی مثالی از مینیمم ،همانند باال پیوندحذف یک رابطه از 

 مالحظه کنید. پیوندزی ساهای بیشتر به مینیممتواند انجام شود. کتابنامه را برای ارجاعها نیز میسایر موقعیت

 هانیسازی به روزرسابهینه 3-6-13

سازی به هستند که در بهینه ئیوجوهاشامل زیرپرس 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒و  𝑠𝑒𝑡وجوهای به روزرسانی اغلب در عبارات پرس

تون به روزشده هستند )مثالً سهائی که شامل یک گزینش روی روزرسانی باید مدنظر قرار گیرند. به روزرسانی

دالر است( باید با دقت  100000درصد افزایش حقوق برای تمام کارکنانی که حقوقشان بیشتر از  10قرار دادن 

ارزیابی گزینش با اسکن ایندکس انجام شود، یک تاپل به روز رسانی شده  بامدیریت شوند. اگر به روزرسانی 

یکسانی  𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒رج شود و دوباره توسط اسکن دیده شود، تاپل ممکن است در ایندکس جلوتر از اسکن د

مشابه در به روزرسانی شکلممکن است اشتباهاً بارها به روزرسانی شود )در این حالت به تعداد نامتناهی(. یک م

 دهد.ها تحت تأثیر به روزرسانی است نیز رخ میوجوها که نتیجۀ آنهای شامل زیر پرس

دهد مسأله وجوی مرتبط با به روزرسانی را تحت تأثیر قرار میای که اجرای یک پرسزرسانیبه رو مشکل

گذاری آن است که اولین بار در روز هالوین در )علت نام شودنامیده می (𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚هالوین )

𝐼𝐵𝑀 .)روزرسانی در ابتدا و خلق لیستی از وجوی تعریف کننده به توان با اجرای پرسمی تشخیص داده شد

ها در آخرین گام، از این مشکل اجتناب کرد. اگرچه، ها و ایندکسهای تحت تأثیر و به روزرسانی تاپلتاپل

توانند پتانسیل های به روزرسانی میطرحدهد. هزینه اجرا را افزایش می ،اجرائی به این طریق طرحشکستن 

تواند وجو میکرده و در صورت عدم رخداد، به روزرسانی هنگام پردازش پرسرخداد مسأله هالوین را بررسی 

های ایندکس را تحت تأثیر قرار ندهد بار به روزرسانی بکاهد. مثالً اگر به روزرسانی، مولفهسرانجام شود و از 

-، اگر بهدهد های ایندکس را تحت تاثیر قرارروزرسانی، مولفهبهاگر  حتی تواند رخ دهدمسأله هالوین نمی

های به روزرسانی شود، با تاپلروزرسانی مقادیر را کاهش دهد، در حالی که ایندکس به ترتیب صعودی اسکن می

شود وجو اجرا میشده در خالل اسکن برخورد نخواهد شد. در چنین حاالتی ایندکس حتی هنگامی که پرس

 توانند به روزرسانی شود و هزینه سراسری را کاهش دهد.می

آوری به تواند با جمعشوند نیز میها میوجوهای به روزرسانی که منجر به تعداد زیادی از به روزرسانیپرس

ها به صورت جداگانه به هر ایندکس تحت ای از به روزرسانیها به صورت دسته و آنگاه اعمال دستهروزرسانی

ها به یک ایندکس، در ابتدا دسته به ترتیب روزرسانیای از به د. هنگام اعمال دستهنسازی شوتأثیر، بهینه

های تصادفی برای به روزرسانی  𝐼/𝑂حجم  ایسازیشود، چنین مرتبایندکس برای آن ایندکس مرتب می

 دهد.ها را کاهش میایندکس

امه را کتابنشود. یسازی مپیاده دادهپایگاههای در بیشتر سیستمبه این شکل، ها سازی به روزرسانیبهینه

 هائی مالحظه کنید.سازیبرای ارجاعات به چنین بهینه
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 های مشترکوجوئی و اسکنسازی چند پرسبهینه 4-6-13

برداری از وجو پتانسیل بهرهساز پرسشود یک بهینهداده می دادهپایگاهوجوها به ای از پرسهنگامی که دسته

 اها در صورت لزوم را دارها و استفاده مجدد از آنوجوهای مختلف، ارزیابی آنمشترک بین پرس زیرعبارات 

د که نوجو باشهای مختلف پرسوجوهای پیچیده ممکن است دارای زیرعباراتی تکرارشده در قسمتاست. پرس

سازی سازی را بهینهوجو مورد استفاده قرار گیرد. چنین بهینهتواند به سادگی برای کاهش هزینه ارزیابی پرسمی

 نامند.( می𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛وجوئی )چند پرس

مشترک بین  زیرعبارات ،(𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛حذف زیرعبارت مشترک )

زیرعبارت،  عبارات مختلف برنامه را با محاسبه و ذخیره کردن نتیجه و استفاده مجدد از آن در صورت رخداد

-های برنامهسازی استاندارد است که توسط کامپایلر زبانکند. حذف زیرعبارت مشترک یک بهینهسازی میبهینه

های ارزیابی انتخاب شده طرحبرداری از زیرعبارات مشترک در شود. بهرهسازی روی عبارات محاسباتی اعمال می

-ها پیادهدادهپایگاهها مفید است و توسط بعضی دادهپایگاهوجوی وجوها در ارزیابی پرسبرای هر دسته از پرس

-کند: یک پرسبهتر عمل  تواندمی وجوئی در بعضی حاالت حتیسازی چند پرسسازی شده است. اگرچه بهینه

وجو برای های ارزیابی پرسطرحای از ارزیابی است و یک انتخاب با درایت مجموعه طرحوجو دارای بیش از یک 

با کمترین هزینه  طرحجوها ممکن است باعث فراهم کردن اشتراک بیشتر و هزینه کمتر نسبت به انتخاب وپرس

در ارجاعات ذکر شده در  ،وجوئیسازی چند پرسوجو شود. جزئیات بیشتر پیرامون بهینهارزیابی برای هر پرس

 شود.کتابنامه یافت می

وجوئی است سازی چندپرسدیگر از بهینه ۀدیک فرم محدود ش ،وجوهاهای رابطه بین پرسگذاری اسکناشتراک

𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑سازی شده است. بهینه سازی اسکن مشترک )ها پیادهدادهپایگاهکه در بعضی  − 𝑠𝑐𝑎𝑛 به صورت زیر )

وجوئی که نیازمند اسکن یک رابطه است، کند: به جای چندین بار خواندن رابطه هربار برای هر پرسکار می

سازی اسکن مشترک به بهینه شوند.الین میوجوها پایپها یکبار از دیسک خوانده شده و به هریک از پرسدهدا

جدول "دهند )نوعاً یک وجو یک اسکن را روی یک رابطه بزرگ انجام میصورت ویژه هنگامی که چندین پرس

 ( مفید است."حقیقت

 وجوی پارامتریکسازی پرسبهینه 5-6-13

ها استفاده دادهپایگاهدر بسیاری از  ابتکاردیدیم به عنوان  3-4-13که پیش از این در بخش  طرحکردن کش

انتخابی  طرحهائی فراخوانی شود، وجو با ثابتاگر یک پرس طرحشود. به یاد داشته باشید که با کش کردن می

د، نوجو متفاوت باشها در پرسوجو دوباره انجام شود حتی اگر ثابتو اگر پرس شودمیکش  ،سازتوسط بهینه

وجو نام یک دانشکده را به عنوان پارامتر دریافت گیرد. مثالً فرض کنید یک پرسمجدداً مورد استفاده قرار می

وجو، شده در اولین پرسانتخاب  طرح، طرحکردن گرداند. با کشهای آن دانشکده را برمیکند و تمامی درسمی
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مجدداً مورد استفاده قرار وجو برای دانشکده دیگری اجرا شود، پرسدر صورتی که  مثالً برای دانشکده موسیقی،

 .گیردمی

ه شدیدًا وجوی بهینپرس طرحکردن در صورتی که کشاستفاده از ها با  طرحچنین استفاده مجددی از 

ا باشد هر ثابتداتحت تأثیر مق طرح اما اگروجو نباشد، منطقی است. ها در پرستحت تأثیر مقدار دقیق ثابت

 وجوی پارامتریک یک راه حل است.سازی پرسبهینه

وجو بدون یک پرس (𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛وجوی پارامتریک )سازی پرسدر بهینه

ساز آنگاه شود. بهینهمیسازی در مثال پیش، بهینه 𝑑𝑒𝑝𝑡 _𝑛𝑎𝑚𝑒کردن مقادیر برای پارامترهایش، مثالً  فراهم

در صورتی که  طرحبرد. یک اند به خروجی میرا که هرکدام برای مقدار متفاوتی از پارامتر بهینه طرحچندین 

 های خروجیِ  طرحشود. مجموعۀ ساز ظاهر میبرای بعضی از مقادیر ممکن پارامتر بهینه باشد در خروجی بهینه

-می ارائه دادهپایگاهبه وجو با مقادیر مشخص برای پارامترهایش یک پرس شوند. هنگامی کهساز ذخیره میبهینه

شود. معموالً های محاسبه شده استفاده میطرحاز مجموعه  طرحارزانترین  ،سازی کاملشود، به جای بهینه

سازی کند. برای ارجاعات به بهینهسازی دوباره صرف میزمان کمتری نسبت به بهینه طرح،یافتن ارزانترین 

 وجوی پارامتریک کتابنامه را ببینید.پرس

 خالصه 7-13

 د. ترجمهگوناگونی برای محاسبه جواب وجود دار هایروشوجوی داده شده، عموماً برای یک پرس 

 ود وظیفهشتواند کاراتر محاسبه وجوی معادل که میوجوی وارد شده توسط کاربر به یک پرسپرس

جو وسازی پرسبهینه ،وجوخوب برای پردازش یک پرس راهکارسیستم است. فرآیند یافتن یک 

 شود.نامیده می

 ها از های فراوان به دیسک است. از آنجا که انتقال دادهوجوهای پیچیده شامل دسترسیارزیابی پرس

سیستم کامپیوتر کندتر است. تخصیص مقدار قابل  𝐶𝑃𝑈دیسک نسبت به سرعت حافظۀ اصلی و 

 کند ارزشمند است.که دسترسی دیسک را مینیمم می روشیانتخاب توجهی از پردازش برای 

 ستفاده انیم اتوارزی وجود دارد که برای تبدیل یک عبارت به عبارت معادل میتعدادی از قواعد هم

-فاده میه استوجوی داده شدکنیم. از این قواعد برای تولید سیستماتیک تمام عبارات معادل با پرس

 کنیم.

 پردازش  ارراهکخاب ها است. گام نخست در انتای از عملیاتویژه ۀای بیانگر دنبالابطهعبارت جبرر هر

 ت.متر اسکاجرائی  یای معادل عبارت داده شده با هزینۀ تخمینوجو، یافتن عبارت جبررابطهپرس

 برای ارزیابی یک عملیات به اندازه هر رابطه و توزیع مقادیر بین  دادهپایگاهانتخابی سیستم  راهکار

 دادهپایگاههای برمبنای اطالعات موثق باشد، سیستم راهکارها وابسته است. برای آنکه انتخاب ستون

 :موارد زیر است کنند. این آمارها شاملذخیره می 𝑟آمارهائی را برای هررابطه 
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 ها در رابطۀ تعداد تاپل𝑟 

 ندازه یک رکورد )تاپل( از رابطه ا𝑟 .برحسب بایت 

  تعداد مقادیر متمایز که برای یک صفت ویژه در رابطۀ𝑟 شوند.ظاهر می 

 از  در هریک از هیستوگرام برای ذخیره تعداد مقادیر برای یک صفت دادهپایگاههای بیشتر سیستم

 شوند.یمبرداری محاسبه نمونهها اغلب با کنند. هیستوگراممقادیر استفاده می هایمحدوده

 کنند.می فراهم ها راهای مختلف، و هزینه اجرائی عملیاتتآمارها امکان تخمین اندازه نتایج عملیا 

ش یک پرداز ها به طور ویژه هنگامی که چندین ایندکس برای کمک بهاطالعات آماری درباره رابطه

 رراهکاب گیر در انتخاساختارها دارای تأثیر چشموجو موجود باشد مفید هستند. حضور این پرس

 وجو دارد.پردازش پرس

 در  طرحن تریرزانارزی تولید و اتوانند بوسیله قواعد همهای ارزیابی مختلف برای هر عبارت میطرح

رات و داد عباسازی متعددی برای کاهش تولید تعهای بهینهمیان تمامی عبارات انتخاب شود. تکنیک

 موجود است. ،الزم هایطرح

  اعد کنیم. قوسازی استفاده میها و بنابراین کاهش هزینه بهینهطرحبرای کاهش تعداد  ابتکاراز

، "نشاجرای هرچه زودتر عملیات گزی"ای شامل رابطه وجوهای جبری برای تبدیل پرسابتکار

 است. "اجتناب از ضرب کارتزین"و  "پرتواجرای زودهنگام "

 وند. وجو استفاده شتوانند برای سرعت بخشیدن به پردازش پرسشده می شیت بخدیدهای عینی

ی هاطهشده هنگام تغییر راب ت بخشینگهداری تدریجی برای به روزرسانی کارآمد دیدهای عینی

-ورودی هایتواند توسط عبارات جبری شامل دگرسانیتحتانی الزم است. دگرسانی یک عملیات می

نگی شده شامل چگو ت بخشیسایر موضوعات مرتبط با دیدهای عینی های عملیات محاسبه گردد.

ها اب دیدشدۀ موجود و چگونگی انتخ ت بخشیوجوها با استفاده از دیدهای عینیبهینه کردن پرس

 شدن است. ت بخشیبرای عینی

 سازی سازی پیشرفته مانند بهینههای بهینهتعدادی از تکنیک𝑘پیوندسازی تای باالئی، مینیمم ،

وجوی پارامتریک پیشنهاد سازی پرسوجوئی و بهینهسازی چندپرسها، بهینهسازی به روزرسانیبهینه

 شده است.

 تمرینات

وجوهای رائی پرستوانیم برای بهبود کاهای زیر برقرار است. توضیح دهید چگونه مینشان دهید هم ارزی 13-1

 ها را اعمال کنیم:معینی آن

𝐸1 ⋈𝜃 الف(  (𝐸2  −  𝐸3)  =  (𝐸1  ⋈𝜃  𝐸2  −  𝐸1  ⋈𝜃  𝐸3). 

)𝜎𝜃  ب( 𝒢𝐹(𝐸)𝐴
 ) = 𝒢𝐹(𝜎𝜃(𝐸))𝐴

 کند.استفاده می 𝐴فقط از صفات  𝜃که ، 
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𝜎𝜃(𝐸1⟕𝐸1) ج( = 𝜎𝜃(𝐸1)⟕𝐸2 که ،𝜃 فقط از صفات𝐸1  کند.استفاده می 

 پاسخ:

𝐸1 ⋈𝜃)با نامگذاری الف(   (𝐸2  −  𝐸3))  به عنوان𝑅1  و(𝐸1  ⋈𝜃  𝐸2)  به عنوان𝑅2  و(𝐸1  ⋈𝜃  𝐸3)   به

 𝑅3متعلق به  𝑡نیز تعلق دارد. اگر یک تاپل   𝑅2باشد، به   𝑅1متعلق به  𝑡واضح است که اگر تاپل  𝑅3عنوان 

𝑡 ،باشد  داریم: دوباشد. از این  𝑅1 به  تواند متعلقنمی 𝑡تعلق دارد، بنابراین  𝐸3 به  [𝐸3 صفات]

∀𝑡, 𝑡 ∈ 𝑅1  ⇒  𝑡 ∈  (𝑅2 − 𝑅3) 

𝑅2متعلق به   𝑡واضح است که اگر یک تاپل  − 𝑅3 د  باش∈ 𝐸2 𝑡 ∌و [𝑅2 صفات] 𝐸3 𝑡  بنابراین:  [𝑅2 صفات]

∀𝑡, 𝑡 ∈  (𝑅2 − 𝑅3)  ⇒  𝑡 ∈  𝑅1 
 سمت راست پیوندی ارزی از این جهت مفید است که ارزیابدهند. این هممعادله باال، هم ارزی را نتیجه می ود

ر سیار کاراتتواند بشوند. عبارت سمت چپ میکند که سرانجام از نتیجه حذف میمیهای زیادی ایجاد تاپل

 ارزیابی شود.

𝒢𝐹(𝐸)𝐴در خروجی 𝑡کند. بنابراین اگر هر تاپل استفاده می 𝐴فقط از صفات  𝜃 ب(
توسط گزینش سمت چپ    

شوند. توسط گزینش سمت راست فیلتر میاست  𝑡[𝐴]برابر  𝐴ها در که مقدار آن Eها در فیلتر شود. تمامی تاپل

 بنابراین:

 ∀𝑡, 𝑡 ∉ 𝜎𝜃( 𝒢𝐹(𝐸)𝐴
 ) ⇒ 𝑡 ∉ 𝒢𝐹(𝜎𝜃(𝐸))𝐴

  
 توانیم نتیجه بگیریم.با استفاده از استدالل مشابه، می

∀t, t ∉ A𝒢F (𝜎𝜃 (E)) ⇒ t ∉ 𝜎𝜃 (A𝒢F (E)) 
 دهند.ارزی داده شده را نتیجه میمعادله باال هم ود

یجه د از نتخواهنهائی که میمفید است زیرا ارزیابی سمت راست مانع اجرای تجمع روی گروهاین هم ارزی 

 تواند کاراتر از سمت چپ ارزیابی شود.شوند. عبارت سمت راست میمی ،برداشته شوند

توسط گزینش در سمت  (𝐸1⟕𝐸1)کند. بنابراین اگر هر تاپلی در خروجی استفاده می 𝐸1فقط از صفات  𝜃 ج(

-است توسط گزینش سمت راست فیلتر می𝑡[𝐸1] که مقدارشان مساوی  𝐸1 های چپ فیلتر شود، تمامی تاپل

 شوند. بنابراین:

 ∀𝑡, 𝑡 ∉ (𝐸1⟕𝐸1) ⇒ 𝑡 ∉ 𝜎𝜃(𝐸1)⟕𝐸2  
 توانیم نتیجه بگیریم که با استفاده از استدالل مشابه می

 ∀𝑡, 𝑡 ∉ 𝜎𝜃(𝐸1)⟕𝐸2 ⇒  ∀𝑡, 𝑡 ∉ (𝐸1⟕𝐸1)  
 دهند.ارزی را نتیجه میدو معادله باال هم

ز نتیجه ر است اهای خروجی که قراارزی مفید است زیرا ارزیابی سمت راست از تولید بسیاری از تاپلاین هم

 ود.شتواند کاراتر از عبارت سمت چپ ارزیابی کند. پس عبارت سمت راست میاجتناب می ،حذف شوند
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 .ل نیستندرات معادد عباندهمیها ارائه کنید که نشان هائی از رابطهبرای هر زوج از عبارات زیر نمونه 13-2

Π𝐴(𝑅  الف( − 𝑆)  وΠ𝐴(𝑅) − Π𝐴(𝑆) . 

)𝜎𝐵<4 ب( 𝒢max(𝐵)𝑎𝑠 𝐵(𝑅)𝐴
𝒢max(𝐵)𝑎𝑠 𝐵(𝜎𝐵<4(𝑅))𝐴و  ( 

  . 

 ند؟اجایگزین شوند آیا عبارات معادل 𝑚𝑖𝑛با  𝑚𝑎𝑥در عبارات پیشین اگر هر دو رخداد  ج(

 𝑅⟕ (𝑆⟕𝑇) و     𝑇 ⟖(𝑅⟕𝑆)د(

طبیعی بیرونی چپ شرکت پذیر نیست. )راهنمائی: فرض کنید شمای سه رابطه  پیوندبه عبارت دیگر، 

𝑅(𝑎, 𝑏1)  و𝑆(𝑎, 𝑏2)  و𝑇(𝑎, 𝑏3) ).است 

 کند.استفاده می𝐸2 فقط از صفات  𝜃که  𝐸1⟕𝜎𝜃(𝐸2) و 𝜎𝜃(𝐸1⟕𝐸2) ن(

 پاسخ:

𝑅 الف( = {(1, 𝑆و  {(2 = {(1, 3)} . 

 است در حالی که نتیجه عبارت سمت راست تهی است. {(1)}نتیجه عبارت سمت چپ 

𝑅 ب( = {(1, 2), (1, 5)} 

,1)}عبارت سمت چپ دارای نتیجه تهی است در حالی که سمت راست دارای نتیجۀ   است. {(2

-عبارات معادل خواهند شد. هر تاپلی که گزینش در سمت راست حذف می ،𝑚𝑖𝑛با  𝑚𝑎𝑥بله با جایگزینی  ج(

کند و در هر صورت اگر مقدار مینیمم نباشد حذف کند، اگر مقدار مینیمم باشد از گزینش سمت چپ عبور نمی

 شود.می

𝑅 د( = {(1, 𝑆و  {(2 = {(2, 𝑇و  {(3 = {(1, ,1)}، عبارت سمت چپ  {(4 2, 𝑛𝑢𝑙𝑙, دهد در را می {(4

,1)}حالی که عبارت سمت راست  2, 3, 𝑛𝑢𝑙𝑙)} دهد.را می 

,𝐴)دارای شمای  𝑅فرض کنید  ن( 𝐵)  و𝑆  دارای شمای(𝐴, 𝐶)  باشد، فرض کنید𝑅 = {(1, 𝑆و  {(2 =

{(2, 𝐶عبارت  𝜃و {(3 = در حالی که نتیجۀ عبارت سمت راست  است،عبارت سمت چپ تهی نتیجه باشد.  1

{(1, 2, 𝑛𝑢𝑙𝑙)} .است 

13-3 𝑆𝑄𝐿 (3دهد )فصل اجازه روابط با تکرار را می. 

های با تکرار به تعریف کنید که برروی رابطه ∩و  ∪، −، ×، σ، Π های جبررابطه ایهائی از عملیاتگونه الف(

 کنند.عمل می 𝑆𝑄𝐿صورت سازگار با 

ای تعریف شده در قسمت جبررابطه 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡 گونهبرای  b.7تا  1ارزی کنید کدام یک از قواعد هم بررسیب( 

 برقرار است. الف

 پاسخ:

و  𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡 ، 𝑟1های کنیم. برای رابطهای را در اینجا تعریف میهای جبررابطهعملیات مولتی ست گونه الف(

𝑟2. 



 103 / وجوسازی پرسفصل سيزدهم: بهينه     

 

 

i .𝜎 

در  𝑡1 کپی از 𝑐1 صدق کند آنگاه  𝜎𝜃در گزینش  𝑡1موجود باشد. اگر  𝑟1در  𝑡1کپی از تاپل  𝑐1فرض کنید 

𝜎𝜃(𝑟1)   وجود ندارد.  چیزیوجود دارد، در غیر این صورت 

ii .∏ 

 𝑡1تاپل  پرتوبه  Π𝐴(𝑡1) وجود دارد که  Π𝐴(𝑟1) در  Π𝐴(𝑡1)، یک کپی از تاپل  𝑟1در  𝑡1برای هر کپی از تاپل 

 اشاره دارد.

iii .× 

𝑐1 موجود باشد  𝑟2 در 𝑡2 کپی از تاپل  𝑐2 و  𝑟1در   𝑡1کپی از تاپل 𝑐1اگر  ∗ 𝑐2 کپی از از تاپل 𝑡1 ∙ 𝑡2 در 

𝑟1 × 𝑟2.وجود دارد 

iv .⋈ 

 .خروجی عبارت است از ضرب کارتزین و به دنبال آن گزینش

v .– 

𝑐1موجود باشد، آنگاه  𝑟2در  𝑡کپی از  𝑐2و  𝑟1در  𝑡کپی از تاپل  𝑐1اگر  − 𝑐2   کپی از𝑡  در 𝑟1 − 𝑟2  موجود

𝑐1 خواهد بود مشروط برآنکه  − 𝑐2 .مثبت باشد 

vi .∪ 

𝑐1موجود باشد آنگاه  𝑟2در 𝑡کپی از   𝑐2و  𝑟1در  𝑡کپی از تاپل 𝑐1 اگر  + 𝑐2   کپی از𝑡  در𝑟1 ∪ 𝑟2   موجود

 است.

vii .∩ 

, 𝑚𝑖𝑛(𝑐1ه موجود باشد، آنگا 𝑟2 در  𝑡کپی از   𝑐2و   𝑟1در 𝑡کپی از تاپل 𝑐1 اگر  𝑐2)  کپی از𝑡 در𝑟1 ∩ 𝑟2  

 خواهد بود.

ای تعریف شده در رابطه از جبر 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡گونه برای  1-2-13از بخش  b.7تا  1تمامی قواعد هم ارزی  ب(

ای معمولی برقرار است اما برای ورژن ای موجود است که برای جبررابطهقسمت اول برقرار است. قواعد هم ارزی

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡 :برقرار نیست. مثالً قاعده زیر را ببینید 

𝐴 ∩ 𝐵 =  𝐴 ∪ 𝐵 − (𝐴 − 𝐵) − (𝐵 − 𝐴) 
 𝐵بار در  3و  𝐴بار در  𝑡 ،4ای که در آن تاپل ای ساده برقرار است. یک نمونه ابرمجموعهاین رابطه در جبررابطه

شود اما در خروجی عبارت سمت سه بار در خروجی عبارت سمت چپ ظاهر می 𝑡دهد را در نظر بگیرید. رخ می

برقرار نیست عدم تقارن در سمنتیک  ، 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡گونه شود. دلیل آنکه این قانون در بار ظاهر می 6راست 

 .است 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡اجتماع و اشتراک 
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𝑟1رابطۀ  13-4  (𝐴, 𝐵, 𝐶)  ،𝑟2(𝐶, 𝐷, 𝐸)  و𝑟3(𝐸, 𝐹)  با کلیدهای اصلی𝐴 ،𝐶 و𝐸   را در نظر بگیرید. فرض

𝑟1تاپل است. اندازه  750دارای  𝑟3 تاپل و  1500دارای  𝑟2 تاپل و  1000دارای  𝑟1کنید  ⋈ 𝑟2 ⋈ 𝑟3  را

 ارائه دهید. پیوندکارا برای محاسبه  راهکارتخمین بزنید و یک 

 پاسخ:

  پیوندرابطه نتیجه 𝑟1 ،𝑟2  و𝑟3  های شرکتها به سبب خاصیتآن پیوندبدون توجه به طریقه-

𝑟1))راهکار یکسان است. پس اندازه را برپایه  پیوند پذیری پذیری و جابجائی ⋈ 𝑟2) ⋈ 𝑟3) 

کلیدی  𝐶شود زیرا تاپل می 1000ای با حداکثر منجر به رابطه 𝑟2با  𝑟1 پیوندکنیم. مالحظه می

تاپل  1000ای با حداکثر منجر به رابطه 𝑟3نتیجه با دادن  پیونداست. به طریق مشابه،  𝑟2برای 

 تاپل خواهد بود. 1000است. بنابراین رابطه نهائی دارای حداکثر  𝑟3کلیدی برای  𝐸شود زیرا می

  خلق یک ایندکس روی صفت  پیوندکارا برای محاسبه این  راهکاریک𝐶 بطۀ برای را𝑟2  و روی𝐸 

 دهیم:، کارهای زیر را انجام می𝑟1است. پس برای هر تاپل در  𝑟3برای 

استفاده  ،کندتطبیق می 𝑟1از  𝐶برای جستجوی حداکثر یک تاپل که با مقادیر   𝑟2از ایندکسالف( 

 کنیم.می

  𝑟2در 𝐸حداکثر یک تاپل با مقدار یکتای که  ، 𝑟3برای جستجوی 𝐸از ایندکس ایجاد شده روی ب( 

 .کنیم، استفاده میتطبیق کند

𝑟1های رابطه 13-5  (𝐴, 𝐵, 𝐶) ،𝑟2  (𝐶, 𝐷, 𝐸)  و𝑟3  (𝐸, 𝐹)  را مالحظه کنید. فرض کنید هیچ  4-13از تمرین

,𝑉(𝐶فرض کنید  .کلید اصلی وجود ندارد، مگر کل شما 𝑟1)  ،900 و  𝑉(𝐶,  𝑟2) ،1100  و𝑉(𝐸, 𝑟3) ،50  و

𝑉(𝐸, 𝑟3) ،100  باشد. فرض کنید𝑟1   تاپل، 1000دارای 𝑟2   تاپل و  1500دارای 𝑟3 تاپل است.  750دارای

𝑟1اندازۀ  ⋈ 𝑟2 ⋈ 𝑟3  ارائه دهید. پیوندکارا برای محاسبه  راهکاررا تخمین بزنید و یک 

 پاسخ:

 ،شوندمی پیوندها که با هر تاپل از رابطۀ دوم میانگین تعداد تاپل تواند با محاسبۀاندازه تخمینی از رابطه می

𝑟1 ،1500در معین شود. در این حالت برای هر تاپل 
𝑉(𝐶,  𝑟2)⁄ = 15

با  𝑟2تاپل )به صورت میانگین( از   ⁄11

 10227شود و تقریباً می پیوند 𝑟3تاپل خواهد بود. این رابطه با  15000/11شود. رابطه میانی دارای می پیوندآن 

، زیرا پیوند دهدرا باید  𝑟2و  𝑟1خوب ابتدا  راهکاردهد. یک را نتیجه می (10227=750/100×15000/11)تاپل 

 شود.می پیوندبه این نتیجه  𝑟3 است. پس  𝑟2یا  𝑟1رابطه میانی به اندازۀ 

+𝐵فرض کنید ایندکس  13-6 − 𝑡𝑟𝑒𝑒  در𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 ه روی رابط𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡  موجود است و هیچ

 چیست؟ ،های زیر که شامل نفی استایندکس دیگری موجود نیست. بهترین راه مدیریت گزینش

 𝜎¬(𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔<"Watson")(𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡)    الف( 

  𝜎¬(𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔="Watson")(𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡)     ب(
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  𝜎¬(𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔<"Watson" ∨budget<50000 )(𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡)   ج(

 پاسخ:

-است استفاده می ”𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛“آن دارای مقدار  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔از ایندکس برای یافتن اولین تاپل که فیلد  الف(

 کنیم.بازیابی میها را گرها را تا پایان دنبال کرده و تمامی تاپلکنیم. از این تاپل، زنجیر اشاره

هائی توانیم فایل را به صورت ترتیبی اسکن کرده و تمام تاپلوجو، ایندکس کاربردی ندارد. میبرای این پرسب( 

 کنیم.است انتخاب  ”𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛“ها چیزی غیر از آن 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔که فیلد 

 وجوی زیر است:وجو معادل پرساین پرس ج(

  𝜎(𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔≥"Watson" ∨ budget<50000 )(𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡)  
  ”𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛“بزرگتر یا مساوی  𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔ها با مقدار توانیم تمامی تاپل، می𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔با استفاده از ایندکس 

بازیابی کنیم. همچنین مالک اضافه   ”𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛“گرها از اولین تاپل را با دنبال کردن زنجیر اشاره

𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 <  کنیم.را روی هر تاپل اعمال می 5000 

 وجوی زیر را مالحظه کنید:پرس 13-7

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 ∗ 

𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑟 , 𝑠 

𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑟. 𝐴)  =  𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑠. 𝐴); 
-جایگزینی تمامی حروف کوچک با حروف بزرگ برمیاش را با تابعی است که آرگومان ورودی ”𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟“که 

 گرداند.

 .شودوجو تولید میی از این پرسطرحچه  ،مورد استفادۀ شما دادهپایگاهبررسی کنید در  الف(

ستفاده وجو ان پرسهای تودرتوی )بالکی( برای ایحلقه پیوندممکن است از  دادهپایگاههای بعضی از سیستمب( 

رای تواند بدغام میا پیوندهش یا  پیوندتواند بسیار ناکارا باشد. به اختصار توضیح دهید که چگونه کنند که می

 وجو استفاده شود.این پرس

 پاسخ:

.𝑟به  ()𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟کردن باید بعد از اعمال تابع هش، هش پیوندبرای استفاده از  𝐴  و𝑠. 𝐴  اعمال شود. به

.𝑟روی  ()𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟ها باید برروی نتیجه اعمال تابع ادغام، رابطه پیوندصورت مشابه، برای  𝐴  و𝑠. 𝐴 

 توانند بدون تغییر استفاده شوند.های ادغام و هش میپیوندمرتب شوند. پس 

 شرایطی ارائه دهید که تحت آن عبارات زیر معادل باشد 13-8

 𝒢𝑎𝑔𝑔(𝑐)(𝐸1 ⋈ 𝐸2)𝐴,𝐵
)       و       𝒢𝑎𝑔𝑔(𝑐)(𝐸1)𝐴

 ) ⋈ 𝐸2 

 کند؟شرایط ارائه شده چگونه تغییر می ،باشد 𝑚𝑎𝑥یا  𝑎𝑔𝑔 ،𝑚𝑖𝑛بیانگر عملیات تجمع است. اگر  𝑎𝑔𝑔که 

 پاسخ:
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شامل  𝐸2یک کلید اصلی است اگر  𝐴باشد که  𝐵و  𝐴فقط شامل صفات  𝐸2عبارات باال معادلند به شرطی که 

ند، زیرا چنین مقادیری در هر دو ااین دو معادل همچناننباشد  ،وجود دارند 𝐸1که در نتیجۀ  𝐴مقادیری از 

.𝐸2شوند. هرچند اگر مقادیر تکراری در رابطه فیلتر می 𝐴  موجود باشد نتیجه تجمع در دو حالت متفاوت خواهد

 بود.

,𝐴)اثری ندارند. هرچند نباید هیچ تکراری در  𝐴باشد، مقادیر تکراری  𝑚𝑎𝑥یا  𝑚𝑖𝑛 ،تجمع اگر تابع 𝐵)  داشته

 کند.کند، در حالی که دومی این کار را نمی. اولین عبارت چنین تکرارهائی را حذف میدباش

وجوئی داده شده که سازی را در نظر بگیرید. فرض کنید به شما پرسهای جذاب در بهینهموضوع ترتیب 13-9

 𝑆1 های جذاب ، ترتیب𝑆از  𝑆1کند. برای زیرمجموعۀ را محاسبه می 𝑆های از رابطهطبیعی یک مجموعه  پیوند

 کدام است؟

 پاسخ:

در  پیوندای از صفات است که پتانسیل شرکت در شرایط هائی روی زیرمجموعههای جذاب تمام ترتیبترتیب

𝑆باشد که در رابطه  𝑆1مجموعه تمام صفات  𝑇د. پس فرض کنید نهای بعدی را دارپیوند − 𝑆1 شوند. ظاهر می

 است. جذابیک ترتیب  𝑇پس هر ترتیب از هر زیرمجموعه از 

− 𝑛)2)رابطه،  𝑛نشان دهید با  13-10  1))!/(𝑛 − مختلف وجود دارد. راهنمائی: یک  پیوندترتیب  !(1 

های درخت دودوئی درختی است که هر نود داخلی دارای دقیقاً دو فرزند است. از این حقیقت که تعداد درخت

 برگ 𝑛دودوئی کامل با 

1

𝑛
(

2(𝑛 − 1)
(𝑛 − 1)

) 

 است استفاده کنید.

های دودوئی از فرمول تعداد درختنود را  𝑛های کامل دودوئی با توانید فرمول تعداد درختاگر مایل باشید، می

 نود برابر 𝑛های دودوئی با نود مشتق کنید. تعداد درخت 𝑛با 

1

𝑛 + 1
(2𝑛

𝑛
) 

یتم و الگور ان دادههای استاندارد ساختماست و نحوه استنتاج آن در کتاب است. این عدد معروف به عدد کاتاالن

 شود.مییافت 

 پاسخ:

ها به عنوان برگ یک درخت دودوئی کامل )هرنود غیربرگ، دارای دقیقاً دو فرزند است( با رابطه ،پیوندهر ترتیب 

1نود برگ  𝑛های دودوئی کامل مختلف با است. تعداد درخت

𝑛
(

2(𝑛 − 1)
(𝑛 − 1)

است. زیرا تناظری بین تعداد   (

𝑛های دودوئی با برگ و تعداد درخت 𝑛های کامل دودوئی با درخت − نود وجود دارد. هر درخت دودوئی  1

𝑛برگ دارای  𝑛کامل با  − 𝑛نود داخلی است. با حذف تمام نودهای برگ به یک درخت دودوئی با  1 − نود  1
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𝑛رسیم. به طور عکس، یک درخت دودوئی با می − به یک درخت کامل  ،به طریق یکتائیتواند نود می 1

𝑛های دودوئی با اد درختبرگ تبدیل شود. تعد 𝑛دودوئی با اضافه کردن  −  نود برابر 1
1

𝑛
(

2(𝑛 − 1)
(𝑛 − 1)

است  (

برگ است به نتیجۀ مطلوب  𝑛های که تعداد جایگشت !𝑛که معروف به عدد کاتاالن است. با ضرب این عدد در 

 رسیم.می

توانید محاسبه شود. فرض کنید می 𝑂(3𝑛)تواند در می پیوندترین ترتیب هزینهنشان دهید که کم 13-11

( را پیوندبهینه برای یک مجموعه، و هزینه آن ترتیب  پیوندها )مثل ترتیب ای از رابطهاطالعات پیرامون مجموعه

را نشان  𝑂(22𝑛)زمانی  کرانجو کنید. )اگر این تمرین به نظر شما مشکل است در زمان ثابت ذخیره و جست

 دهید.(

 پاسخ:

𝑘را در نظر بگیرید. برای هر زیرمجموعه دارای  4-13نویسی پویا ارائه شده در بخش الگوریتم برنامه + رابطه،  1

نیازمند زمان  𝐵و  𝐴محاسبه گردد. زیرا برای هر زوج زیرمجموعه  2𝑘+1تواند در زمان بهینه می پیوندترتیب 

2𝑘+1  ثابت هستیم و حداکثر  − تواند اشاره کند. بنابراین روی تمام می 𝐴زیرمجموعه مختلف وجود دارد که 2

(
𝑛

𝑘 + 1
𝐾زیرمجموعه از اندازه  ( + ) این هزینه  1

𝑛
𝑘 + 1

) (2𝑘+1) است. با جمع زدن روی تمام𝑘 تا  1ها از

𝑛 − 1))ای به بسط دو جمله 1 + 𝑥)𝑛  −  𝑥)  با𝑥 =  است. 3𝑛رسیم. پس هزینۀ کلی کمتر از می 2

، زمان 𝑅عمق مالحظه شوند، همانند بهینه ساز سیستم  -چپ پیوندهای نشان دهید اگر فقط درخت 13-12

 است. فرض کنید فقط یک ترتیب جذاب وجود دارد. 𝑛2𝑛حدوداً  پیوندصرف شده برای یافتن کاراترین ترتیب 

 پاسخ:

2𝑘+1استنتاج زمان صرف شده مشابه حالت کلی است به جز این که به جای مالحظۀ − زیرمجموعه از اندازه   2

𝑘، فقط نیازمند مالحظه 𝐴برای  𝑘یا مساوی کمتر  + هستیم. زیرا  𝑘ای دقیقاً برابر زیرمجموعه از اندازه 1

باید یک رابطه منفرد باشد. بنابراین هزینه کلی برای یافتن بهترین ترتیب  باالترین پیوند،عملوند سمت راست از 

𝑘ها از اندازه برای تمام زیر مجموعه پیوند + 1 ،(
𝑛

𝑘 + 1
) (𝑘 + 𝑛است که برابر   (1 (𝑛 − 1

𝑘
است. با جمع  (

𝑛تا 1ها از 𝑘زدن روی تمامی  − + 1)ای با استفاده از بسط دو جمله 1  𝑥)𝑛−1   با𝑥 = ، به هزینه کلی 1

 رسیم.می 𝑛2𝑛−1کمتر از 

وجوی را مالحظه کنید که زیر کلید اصلی خط کشیده شده است. پرس 9-13بانک در شکل  دادهپایگاه 13-13

𝑆𝑄𝐿  ای بسازید.رابطه دادهپایگاهزیر را برای این 

ها با ماکزیمم موجودی در برای یافتن، تمامی حساب 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡وجوی تودرتو روی رابطه یک پرسالف( 

 شود بنویسید.آغاز می 𝐵ها با هر شعبه برای شعبی که نام آن
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 .13-13بانک برای تمرین  دادهپایگاه 9-13شکل 

اسازی و را جدوجوجوهای تودرتو بنویسید، به عبارتی پرسوجوی پیشین را بدون استفاده از زیر پرسپرس ب(

 کنید.

 د.وجوهائی ارائه دهیتشریح شد( برای جداسازی چنین پرس 4-4-13پروسیجری )مشابه آنچه در  ج(

 پاسخ:

 وجوی تودرتو به صورت زیر است:پرس الف(

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕      𝑆. 𝑎𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 _𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 
𝒇𝒓𝒐𝒎       𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑆 
𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆      𝑆. 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_ 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒍𝒊𝒌𝒆 ’𝐵%’ 𝒂𝒏𝒅 
                 𝑆. 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = 
                (𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝒎𝒂𝒙(𝑇. 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒) 
                 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑇 
                 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑇. 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_𝑛𝑎𝑚𝑒 =  𝑆. 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_𝑛𝑎𝑚𝑒) 

 وجوی جداسازی شده به صورت زیر است:پرس ب(

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑡1 𝒂𝒔 
              𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_ 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝒎𝒂𝒙(𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒) 
              𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 
             𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_ 𝑛𝑎𝑚𝑒 
𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕     𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡_ 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 
𝒇𝒓𝒐𝒎      𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡,  𝑡1 
𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆    𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡. 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_ 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒍𝒊𝒌𝒆 ’𝐵%’ 𝒂𝒏𝒅 
                𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡. 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_ 𝑛𝑎𝑚𝑒 =  𝑡1. 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ_ 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒂𝒏𝒅 
                𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡. 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 =  𝑡1. 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 

 وجوها به فرم در حالت کلی پرس ج(

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕       · · · 
𝒇𝒓𝒐𝒎       𝐿1 
𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆      𝑃1 𝒂𝒏𝒅 
                 𝐴1 𝒐𝒑 
                (𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝒇(𝐴2) 
                 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝐿2 
                 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑃2) 
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تواند به صورت زیر می ،یک عملگر دودوئی بولین است 𝑜𝑝است و  𝐴2 ی روی صفت جمیک تابع ت 𝑓که 

 بازنویسی شود:

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑡1 𝒂𝒔 
             𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝒇(𝐴2), 𝑉 
             𝒇𝒓𝒐𝒎 𝐿2 
             𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑃2

1 
             𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑉 
𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕       · · · 
𝒇𝒓𝒐𝒎        𝐿1, 𝑡1 
𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆      𝑃1 𝒂𝒏𝒅 𝑃2

2 𝒂𝒏𝒅 
                 𝐴1 𝒐𝒑 𝑡1. 𝐴2 

𝑃2که 
𝑃2ها شامل متغیرهای وابستگی و بدون گزینش 𝑃2ها در سندشامل م 1

ها شامل متغیرهای گزینش 2

-متغیرهای وابستگی در پرس وشوند تمام صفاتی است که در گزینش استفاده می 𝑉کند. وابستگی را معرفی می

 شود.شامل مینیز وجوی تودرتو را 

 شود:( به صورت زیر تعریف می𝑠𝑒𝑚𝑖𝑗𝑜𝑖𝑛) پیوندای از عملگر نیم مجموعه گونه 13-14

𝑟 ⋉𝜃 𝑠 =  ∏𝑅(𝑟 ⋈𝜃 𝑠) 
ها همین مجموعه از تاپل پیوند،از عملیات نیم  𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡است. ورژن  𝑟ای از صفات در شمای مجموعه 𝑅که 

وجوی تودرتوی مالحظه شده در دارد. پرس 𝑟 در هائی است کهگرداند، اما هر تاپل دارای تعداد کپیرا برمی

در  را گرداندبرمی ،اندتدریس کرده 2007را که نام تمامی اساتیدی که درسی را در سال  4-4-13بخش 

بنویسید. مطمئن شوید ای 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡 پیوندای با استفاده از عملیات نیم وجو با جبررابطهنظربگیرید. یک پرس

به صورت گسترده برای جداسازی  پیونداست. )عملیات نیم  𝑆𝑄𝐿وجوی نام همانند پرس تعداد تکرارهای هر

 شود.(وجوهای تودرتو استفاده میپرس

 پاسخ:

 تواند به صورت زیر نوشته شود:وجو میپرس

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ⋉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟.𝐼𝐷=𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠.𝐼𝐷  (𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟=2007(𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑠)) 

+𝐵فرض کنید ایندکس  13-15 − 𝑡𝑟𝑒𝑒 ( روی𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 روی رابطه )𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 

 موجود است. بهترین راه مدیریت گزینش زیر چیست؟

 𝜎(𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔<"𝑤𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛")∧(𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡<5500)∧(𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒="𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐")(𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡) 

-13ارزی در بخش ای از تبدیالت با استفاده از قواعد همهای زیر را با دنبالهنشان دهید چگونه هم ارزی 13-16

 بدست آوریم. 2-1

𝜎𝜃1∧𝜃2∧𝜃3  الف(
(𝐸) = 𝜎𝜃1

(𝜎𝜃2
(𝜎𝜃3

(𝐸))) 

𝜎𝜃1∧𝜃2  ب(
(𝐸1 ⋈𝜃2

𝐸2) = 𝜎𝜃1
(𝐸1 

⋈𝜃3
(𝜎𝜃2

(𝐸2))) که𝜃2   فقط شامل صفات𝐸2 .است 
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𝜎𝜃(𝐸1   و 𝜎𝜃(𝐸1⟕𝐸2) عبارت  13-17 ⋈ 𝐸2).را مالحظه کنید 

 با استفاده از یک مثال نشان دهید این دو عبارت در حالت کلی معادل نیستند. الف(

 ارائه دهید که اگر فراهم شود تضمینی برای معادل بودن دو عبارت است. 𝜃 سندای روی مشرط ساده ب(

گوئیم اگر هرگاه دوعبارت معادل باشد یکی را  (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒ارزی را کامل )یک مجموعه از قواعد هم 13-18

ارزی مالحظه شده در ارزی بدست آورد. آیا مجموعه قواعد همای از قواعد همبتوان از دیگری با استفاده از دنباله

 ه کنید:ارزی زیر را مالحظکامل است؟ راهنمائی: هم 1-2-13بخش 

𝜎3=5(𝑟 )  =  { }. 

 را شرح دهید. 𝜎𝐴≤𝑣(𝑟) چگونگی استفاده از یک هیستوگرام برای تخمین اندازه گزینشِ 13-19

.𝑟دارای هیستوگرام روی صفات  𝑠و  𝑟فرض کنید دو رابطه  13-20 𝐴  و𝑠. 𝐴های متفاوت ، اما با محدوده

𝑟ها برای تخمین اندازه هستند. چگونه از هیستوگرام ⋈ 𝑠 ر هیستوگرام را استفاده کنیم. راهنمائی: محدودۀ ه

 بیشتر تقسیم کنید

 وجوی زیر را در نظر بگیرید:پرس 13-21

                                                  𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕  𝐴, 𝐵 

                                                  𝒇𝒓𝒐𝒎  𝑟 

                                                 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆  𝑟. 𝐵 <  𝒔𝒐𝒎𝒆 (𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝐵 

                                                                                  𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑠 

                                                                                  𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑠. 𝐴 =  𝑟. 𝐴) 
، تعریف شده در تمرین پیونداز عملیات نیم  𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡 گونهوجوی باال را با استفاده از نشان دهید چگونه پرس

 جداسازی کنیم.، 13-14

 د:ها را تشریح کنیها و حذفهای زیر برروی درجنتیجه عملیات تدریجی چگونگی نگهداری 13-22

 ایاجتماع و تفاضل مجموعه الف(

 بیرونی چپ پیوند ب(

رای رها بای از آماشده و دو موقعیت )مجموعه ت بخشیعینی دید مثالی از یک عبارت تعریف کننده 13-23

ر است دد بهتتی که در یک موقعیت نگهداری تدریجی دید از محاسبۀ مجهای ورودی و دگرسانی( به صوررابطه

 و در موقعیت دیگر محاسبۀ مجدد بهتر است ارائه کنید.

𝑟خواهید جواب فرض کنید می 13-24 ⋈ 𝑠  را به صورت مرتب شده روی یک صفت از𝑟 و فقط ،𝑘  جواب

 وجو ارائه دهید:برای ارزیابی پرسخواهید. راه حل خوبی می 𝑘باالئی را برای مقدار کوچکی از 

اعالن  𝑛𝑜𝑡 𝑛𝑢𝑙𝑙است که کلید خارجی به صورت  𝑠با ارجاع به  𝑟روی کلید خارجی از  پیوندهنگامی که  الف(

 شده است.

 روی یک کلید خارجی نیست. پیوندهنگامی که  ب(
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,𝑟 (𝐴رابطه  13-25 𝐵, 𝐶)  را با یک ایندکس روی صفت𝐴 وجو ارائه دهید در نظر بگیرید. مثالی از یک پرس

وجو های پرسطرحهای رابطه جواب داده شود. )که بتواند فقط با استفاده از ایندکس بدون نگاه کردن به تاپل

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥) ایندکس -های فقططرحکنند، بدون دسترسی به رابطه واقعی، ه فقط از ایندکس استفاده میـــک −

𝑜𝑛𝑙𝑦 )شوند.(میده مینا 

ارائه کنید که تضمین  𝒰  را دارید. یک شرط ساده کافی روی 𝒰 وجوی به روزرسانی فرض کنید پرس 13-26

 تواند رخ دهد.نمی ،ایندکسوجود  اجرائی انتخابی یا طرحکند مشکل هالوین علیرغم 



  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 4بخش 

 مدیریت تراکنش

ل . مثالً انتقاشوددهند، تراکنش گفته میها که یک واحد کاری منطقی را تشکیل میای از عملیاتبه مجموعه

ر ی برای هروزرسانیک بهروزرسانی، یعنی است که شامل دو به پول از یک حساب به حساب دیگر یک تراکنش

  .حساب، است

کردن اثرات جزئی یک تراکنش ناقص در صورت وقوع   𝑢𝑛𝑑𝑜اجرای موفق تمامی اعمال یک تراکنش یا 

شود. عالوه براین نامیده می  (𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦)اهمیت زیادی دارد. این ویژگی اتمیسیتی  (𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒) خرابی

ماندگار باشد و یک خرابی سیستم نباید  دادهپایگاهباید در  آن صورت موفق اجرا شود آثاراکنش به هرگاه یک تر

نامیده  (𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) شود. این ویژگی ماندگاری کامل شده به صورت موفق هایتراکنش سبب از بین رفتن

 شود.می

های مشترک شوند، اگر به روزرسانی دادههائی که چندین تراکنش به صورت همروند اجرا میدادهپایگاهدر 

ها وجود های سایر تراکنشبه روزرسانی به دلیلکنترل نشود، پتانسیل مواجه شدن با حاالت میانی ناسازگار 

شود. بنابراین  دادهپایگاهشده در های ذخیرههای خطادار دادهروزرسانیبه سببتواند هائی میدارد. چنین موقعیت

م کنند. این های همروند فراهها از آثار تراکنشکردن تراکنشباید مکانیزی برای ایزوله دادهاهپایگهای سیستم

 شود.نامیده می  (𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)،ویژگی ایزولگی

ده شی مهیا هاهای اتمیسیتی، ماندگاری، ایزولگی و سایر ویژگیمفهوم یک تراکنش شامل ویژگی 14فصل 

قت بررسی دبه  یریپذدهد. به طور ویژه عبارت ایزولگی به وسیله مفهوم سریالیشرح میتوسط انتزاع تراکنش را 

 شود.می

-ح میشر ،کندسازی خاصیت ایزولگی کمک میکه به پیاده را چندین تکنیک کنترل همروندی 15فصل 

-می ،کندازی میسکه اتمیسیتی و ماندگاری را پیاده دادهپایگاهمولفه مدیریت ریکاوری در به  16دهد. فصل 

 .پردازد

دهندگان اپلیکیشن اجازه به توسعه دادهپایگاههای سیستم دربه صورت کلی، مولفه مدیریت تراکنش 

 دهد.پوشی از همروندی و تحمل پذیری خطا را میهای منفرد، و چشمسازی تراکنشپیاده شدن برمتمرکز



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 هاتراکنش  14فصل 

د. رسظر مینواحد به  یک به صورت دادهپایگاهای از چندین عملیات روی مجموعه ،دادهپایگاهاغلب از منظر کاربر 

یستم سرد در یک عملیات منف ،اندازانتقال وجوه از یک حساب جاری به یک حساب پس از منظر مشتری، مثالً

 رایاج ،رابیها و یا در حالت خهمۀ این عملیات انجاماست اگرچه شامل چندین عملیات است.  دادهپایگاه

 نیست. انداز اضافه نشود قابل قبولهیچکدام اساسی است. اگر از حساب جاری کسر شود و به حساب پس

نامیده  (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)دهند تراکنش ا تشکیل میها که یک واحد منطقی کار رای از عملیاتمجموعه

یا همه تراکنش  -علیرغم خرابی تضمین کند را هاباید اجرای صحیح تراکنش دادهپایگاهشوند. یک سیستم می

به را ها باید اجرای همروند تراکنش دادهپایگاه. عالوه براین سیستم اجرا نشود اجرا شود یا هیچ قسمتی از آن

محاسبه کننده تراز کلی  یک تراکنشِ وجوه، مدیریت کند. در مثال انتقال ،سازگاری اجتناب شودناصورتی که از 

تراز حساب ولی ، دیده توسط تراکنش انتقال وجه کسر شدنمشتری ممکن است تراز حساب جاری را قبل از 

 یابد.ناصحیح دست میه ـــ، به نتیجبنابراینانداز را بعد از اضافه شدن ببیند. پس

ری از ریکاو کند. جزئیات پردازش تراکنش همروند واین فصل مفاهیم پایه پردازش تراکنش را معرفی می

-بحث می 26شود. موضوعات بیشتر پیرامون پردازش تراکنش در فصل ارائه می 16و  15های در فصل خرابی

 شود.

 مفهوم تراکنش 1-14

ها یابد و احتماالً آنای مختلفی دسترسی میهای دادهت که به آیتمیک تراکنش واحدی از اجرای برنامه اس

کند. معموالً یک تراکنش توسط یک برنامه کاربر، نوشته شده در یک زبان دستکاری داده روزرسانی میرا به

𝐶نویسی )مثالً (، یا زبان برنامه𝑆𝑄𝐿سطح باال )نوعاً  + یا  𝐽𝐷𝐵𝐶( با دسترسی تعبیه شده در 𝑗𝑎𝑣𝑎یا  +

𝑂𝐷𝐵𝐶 های تابع( به فرم شود. یک تراکنش با عباراتی )یا فراخوانیآغاز می𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  و𝑒𝑛𝑑 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 های اجرائی بین شود. تراکنش شامل تمام عملیاتمرزبندی می𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  و

𝑒𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 .است 

ها از منظر کاربر به شکل یک واحد غیرقابل تقسیم به نظر برسد. از آنجا که تراکنش باید این مجموعه از گام

شود. بنابراین اگر تراکنش شروع به اجرا کرد اما به شود یا هرگز اجرا نمیغیرقابل تقسیم است یا به کل اجرا می

بدون توجه به  باید شود. این الزام 𝑢𝑛𝑑𝑜که تراکنش ایجاد کرده باید  دادهپایگاه، هر تغییری در خراب شددلیلی 

شده(، سیستم عامل خراب شده یا کامپیوتر متوقف  انجام )مثالً تقسیم برصفر خراب شدهاین که آیا تراکنش 
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ممکن  دادهپایگاهت به شده برقرار باشد. آنگونه که خواهیم دید، تضمین این الزام مشکل است زیرا بعضی تغییرا

 دادهپایگاهممکن است به  دیگر تغییراتاست در متغیرهای حافظۀ اصلی تراکنش ذخیره شده باشد در حالی که 

 نامیم.می (𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦)را اتمیستی  "هیچ -یا -همه"نوشته شده و در دیسک ذخیره شده باشد. این ویژگی 

-پایگاههای یک واحد منفرد است اعمالش نباید توسط سایر عملیات جا که یک تراکنشعالوه بر این از آن

که قسمتی از تراکنش نیستند جدا شود. در حالی که قصد ارائه این تصویر از تراکنش را در سطح کاربر  داده

منفرد شامل دسترسی های  𝑆𝑄𝐿که یک عبارت این ا وجوددانیم که واقعیت کامالً متفاوت است. بداریم می

باشد. بنابراین، سیستم  𝑆𝑄𝐿است و یک تراکنش ممکن است شامل چندین عبارت  دادهپایگاهاوان و مجزا به فر

که به صورت  یدادهپایگاههای عبارات بدون دخالت هااجرای صحیح تراکنشباید اعمال خاصی را برای  دادهپایگاه

 شود.نامیده می. این ویژگی ایزولگی شوند، انجام دهدهمروند اجرا می

حتی اگر سیستم اجرای صحیح یک تراکنش را تضمین کند، در صورتی که بعدها سیستم خراب شود و در 

عمال شده است. بنابراین اَ هدف کوچکی برآورده ،کند "فراموش"های انجام شده را سیستم تراکنش ،نتیجه

  نامند.می (𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) اریها مانا باشد این خاصیت را ماندگها باید در خالل خرابیتراکنش

ما را به تحمیل  حقیقت . اینهستند دادهپایگاهآل تعامل با ها یک راه ایدهبه سبب سه خاصیت باال، تراکنش

اگر یک تراکنش  -را حفظ کند دادهپایگاهکند. یک تراکنش باید سازگاری ها هدایت میالزاماتی برروی تراکنش

باید در پایان تراکنش نیز  دادهپایگاهسازگار آغاز شود،  دادهپایگاهدر یک  صورت ایزوله، و بهبه صورت اتمیک 

ها )قیود کلید اصلی و یکپارچگی بازگشتی، قیود سازگاری فراسوی قیود یکپارچگی داده سازگار باشد. این الزامِ

𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 تضمین نگهداری این قیود سازگاریِها برای رود تراکنشها( است. در عوض انتظار میو مشابه این 

برای یکپارچگی داده بسیار پیچیده است به  𝑆𝑄𝐿ها با استفاده از ساختارهای وابسته به اپلیکیشن که بیان آن

این نویس کد کننده یک تراکنش است، برنامهمسئولیت  کارفراسوی قیود پیشین بروند. چگونگی انجام این 

 نامند.    می  (𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒚)ویژگی را سازگاری 

 :حفظ کند ها راهای زیر از تراکنشویژگی باید دادهپایگاهبرای بیان موجزتر موارد باال، سیستم 

 ا یشوند منعکس می دادهپایگاههای تراکنش به صورت درست در . یا همۀ عملیاتاتمیسیتی

 هیچکدام.

 را حال اج )یعنی تراکنش دیگری به صورت همروند در ایزولهبه صورت . اجرای یک تراکنش سازگاری

 کند.را حفظ می دادهپایگاهنیست( سازگاری 

 کند . اگرچه ممکن است چندین تراکنش به صورت همروند اجرا شوند، سیستم تضمین میایزولگی

 𝑇𝑗اجرایش خاتمه یافته یا  𝑇𝑖قبل از شروع  𝑇𝑖 ،𝑇𝑗، از منظر 𝑇𝑗و 𝑇𝑖های که برای هر زوج از تراکنش

هائی که در سیستم اجرایش را آغاز کرده است. بنابراین هر تراکنش از سایر تراکنش 𝑇𝑖بعد از خاتمه 

 اطالع است. شوند بیبه صورت همروند اجرا می
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 رده است عمال کا دادهپایگاه. پس از آنکه یک تراکنش با موفقیت کامل شد تغییراتی که به ماندگاری

 است. ماندگارتی اگر سیستم دچار خرابی شود ح

نامیم. این نام از حرف اول هر کدام از چهار ویژگی مشتق شده می  𝐴𝐶𝐼𝐷هایها را اغلب ویژگیاین ویژگی

 است. 

همانگونه که بعدها خواهیم دید، ویژگی ایزولگی ممکن است روی کارائی سیستم اثر بدی داشته باشد. به 

-عمال سخت گیرانه ویژگیکنند. بعد از مطالعه اِها برروی ویژگی ایزولگی مصالحه میاپلیکیشناین دلیل، بعضی 

 ها را مطالعه خواهیم کرد.این مصالحه 𝐴𝐶𝐼𝐷های 

 یک مدل تراکنش ساده 2-14

که بر زمان انتقال  دادهپایگاهزبان ساده  بهیک زبان پیچیده و قدرتمند است، مطالعه خود را  𝑆𝑄𝐿از آنجا که 

کنیم. برای انجام این کار، از ها از دیسک به حافظۀ اصلی و از حافظۀ اصلی به دیسک متمرکز است آغاز میداده

-اندازیم. تنها عملیاتبه تعویق می 8-15ها را تا بخش پوشی و بررسی آنچشم 𝑆𝑄𝐿های درج و حذف عملیات

ها را در یک شوند. بعدها، تراکنشهای محاسباتی محدود میا به عملیاتها در زبان سادۀ مهای واقعی روی داده

های داده در مدل ساده خواهیم کرد. آیتم بررسیها تری از عملیاتبا مجموعه غنی 𝑆𝑄𝐿فضای واقعی برمبنای 

 در مثال)ای توسط یک نام های ما( است. هر آیتم دادهشدۀ ما شامل یک مقدار داده منفرد )یک عدد در مثال

 شود.شناسائی می  ...( و 𝐴 ،𝐵 ،𝐶نوعاً یک حرف منفرد، یعنی 

ها کنشز تراای امفهوم تراکنش را با استفاده از یک اپلیکیشن ساده بانک شامل چندین حساب و مجموعه

ده از دو استفاا با هکنیم. تراکنشکنند تشریح میروزرسانی میها را بهها دسترسی دارند و آنکه به آن حساب

 کنند:ها دسترسی پیدا میعملیات به داده

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑋) ، ای آیتم داده𝑋  به یک متغیر به نام  دادهپایگاهرا از𝑋 حافظۀ اصلی متعلق به  در بافر

 دهد.انتقال می داده،را انجام  𝑟𝑒𝑎𝑑تراکنشی که عملیات 

 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑋) متغیر ، مقدار موجود در𝑋   در بافر حافظۀ اصلی تراکنشی که عمل𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 ای آیتم داده

𝑋 ای را انجام داده است به آیتم داده𝑋  کند.منتقل می دادهپایگاهدر 

وی ر دادهگاهپایه که بدانستن این مطلب که آیا تغییر یک آیتم داده فقط در حافظۀ اصلی نمود دارد یا این

به بهرزوماً منجواقعی عملیات نوشتن ل دادهپایگاههای نی دارد. در سیستمشود اهمیت فراوادیسک نوشته می

عدها ده و بشود، عملیات نوشتن ممکن است موقتاً جای دیگری ذخیره شروزرسانی فوری داده روی دیسک نمی

کند. در سانی میروزررا فوراً به دادهپایگاه ،کنیم که عملیات نوشتنبرروی دیسک اجرا شود. اکنون فرض می

 به این موضوع رجعت خواهیم کرد. 16فصل 

تواند به کند. این تراکنش میمنتقل می 𝐵به حساب  𝐴دالر از حساب  50تراکنشی باشد که  𝑇𝑖فرض کنید 

 صورت زیر تعریف شود:
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ه، آنها را در ترتیبی ــبپردازیم. )به منظور ارائ 𝐴𝐶𝐼𝐷های یــرکدام از ویژگــی هــازه دهید به بررســاج

𝐴متفاوت از ترتیب  − 𝐶 − 𝐼 − 𝐷 کنیم.(بررسی می 

 :مجموع  ،است که با اجرای تراکنشبه این مفهوم الزام سازگاری در اینجا  سازگاری𝐴  و𝐵  تغییر

توان تواند توسط تراکنش خلق و یا نابود شود! به سادگی مینکند. بدون الزام سازگاری، پول می

قبل از اجرای تراکنش سازگار باشد بعد از اجرای تراکنش نیز سازگار  دادهپایگاهبررسی کرد که اگر 

 ماند.باقی می

ند. کد مییشن است که تراکنش را کنویس اپلیکمسئولیت برنامه ،تضمین سازگاری برای یک تراکنش

م ساده بحث کردی 4-4همان گونه که در بخش  ،قیود یکپارچگی خودکارن وظیفه ممکن است با تست ای

 شود.

 :فرض کنید قبل از اجرای تراکنش  اتمیسیتی𝑇𝑖های ، مقادیر حساب𝐴 و 𝐵  دالر و  1000به ترتیب

𝑇𝑖اجرای تراکنشدالر است. اکنون فرض کنید در خالل  2000  آمیز،خرابی از اجرای موفقیتیک   

و قبل از عملیات  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴)بعد از عملیات  خرابیجلوگیری کند. عالوه براین فرض کنید 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) های رخ داده است. در این حالت انعکاس مقادیر حساب𝐴  و𝐵  دالر و  950 دادهپایگاهدر

کنید که کند. به ویژه، مالحظه مینابود می خرابیدالر را متعاقب این  50دالر است. سیستم  2000

𝐴مجموع  + 𝐵 .حفظ نشده است 

بنابراین به دلیل خرابی، حالت سیستم واقعیت دنیای بیرونی را که فرض ما انعکـاس آن در 

نامیم. باید مطمئن شویم چنین حالت ناسازگار می. چنین حالتی را کنداست، بیان نمی دادهپایگاه

هائی شود. اگرچه باید توجه شود که در زمانمشاهده نمی دادهپایگاههائی در سیستم ناسازگاری

تا اتمام اجرا شود زمانی وجود دارد که در  𝑇𝑖سیستم باید در حالت ناسازگار باشد. حتی اگر تراکنش 

ناسازگار  حالتیدالر است که به وضوح  𝐵 ،2000مقدار حساب دالر و  𝐴 ،950آن مقدار حساب 

، 𝐵دالر و مقدار حساب  𝐴، 950 است. هرچند این حالت سرانجام با حالت سازگاری که مقدار حساب

کامل شدن آن تضمین شود. بنابراین اگر تراکنش هرگز آغاز نشود یا دالر است جایگزین می 2050

الزام  قابل مشاهده نخواهد بود. این دلیلِ ،مگر در خالل اجرای تراکنش، چنین حالت ناسازگاری شود

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 
𝐴 ∶=  𝐴 −  50; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 
𝐵 ∶=  𝐵 +  50; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵).        

 

𝑇𝑖 ∶ 
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-منعکس می دادهپایگاهاتمیسیتی است: اگر ویژگی اتمیسیتی موجود باشد، تمامی اعمال تراکنش در 

 شوند.شوند یا هیچکدام منعکس نمی

 اییمی هر دادهمقادیر قد دادهپایگاهاست: سیستم صورت این به ایده اساسی تضمین اتمیسیتی 

این اطالعات به  و کردهکند )روی دیسک( ردگیری روی آن عمل نوشتن اجرا مییک تراکنش که  را

 دادهپایگاهد. اگر تراکنش اجرایش را کامل نکند، سیستم نشونوشته می (𝑙𝑜𝑔)یک فایل به نام الگ 

چنین بنظر برسد که تراکنش هرگز اجرا کند تا می (𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠) بازیابی ،مقادیر قدیمی را از الگ

کنیم. تضمین اتمیسیتی مسئولیت سیستم بیشتر بحث می 4-14ها را در بخش نشده است. این ایده

 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦)  به نام سیستم ریکاوری دادهپایگاهای از است و به ویژه توسط مولفه دادهپایگاه

𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚)  شود.دهیم مدیریت میشرح می 16که با جزئیات در فصل 

 :راکنش ی که تبه کاربراتمام انتقال وجه وقتی که اجرای تراکنشی با موفقیت کامل شد و  ماندگاری

اظر با ای متنههیچ خرابی سیستمی منجر به از دست رفتن داده نباید ،را آغاز کرده اطالع داده شد

مامی مل شد تکند وقتی که تراکنشی با موفقیت کاماندگاری تضمین میاین انتقال وجه شود. ویژگی 

سیستم  خرابی های انجام شده توسط آن تراکنش حتی اگر بعد از اجرای کامل تراکنش بابه روزرسانی

 مواجه شویم پایدار هستند.

ه دتن دااکنون فرض ما این است که یک خرابی سیستم کامپیوتر ممکن است منجر به از دست رف

ز ابل احفاظت در مق رود.در حافظۀ اصلی شود اما داده نوشته شده به دیسک هرگز از دست نمی

ارد زیر تضمین ماندگاری با اطمینان از موشود. بحث می 16روی دیسک در فصل  ۀدست رفتن داد

 :شودانجام می

-هته شدوشهای انجام گرفته توسط تراکنش قبل از کامل شدن تراکنش به دیسک نبه روزرسانی .1

 اند.

ادر قبرای  های انجام شده توسط تراکنش و نوشته شده به دیسکاطالعات پیرامون به روزرسانی .2

روع ز خرابی شابعد  دادهپایگاهروزرسانی، هنگامی که سیستم در بازسازی به دادهپایگاهساختن 

 کند کافی است.مجدد می

تی مسئول یعالوه بر اطمینان از اتمیس 16شرح داده شده در فصل  دادهپایگاهسیستم ریکاوری 

 است.تضمین ماندگاری نیز 

 :اگر  ،دنشده باشمیسیتی برای هر تراکنش تضمین های سازگاری و اتحتی اگر ویژگی ایزولگی

د و یش روپ مطلوبیها به طریق ناچندین تراکنش به صورت همروند اجرا شوند، ممکن است اجرای آن

 سازگار شود.نامنجر به یک حالت 
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شود. اجرا می 𝐵به  𝐴انتقال وجه از  گونه که پیش از این دیدیم، هنگامی که تراکنشِمثالً همان

هنوز نوشته نشده،  𝐵شود ولی مقدار افزایش یافته به نوشته می 𝐴زمانی که مقدار کاهش یافته به 

𝐴را بخواند و  𝐵و  𝐴اگر تراکنش دیگری در این حین موقتاً ناسازگار است.  دادهپایگاه + 𝐵  را

هائی را روزرسانیشود. عالوه براین اگر تراکنش دوم بهمحاسبه کند، با یک مقدار ناسازگار مواجه می

 دادهپایگاهبرپایه مقادیر خوانده شده انجام دهد، ممکن است بعد از اتمام هر دو تراکنش  𝐵و  𝐴روی 

 .قرار گیردسازگار در حالت نا

ه صورت ها بهای همروند، اجرای تراکنشتراکنش اجرای تجلوگیری از مشکالبرای یک راه حل 

جرای اخواهیم دید  5-14گونه که در بخش یعنی، یکی پس از دیگری. اگرچه همان -سریال است

د شد که ری ایجاهای دیگحلها مزیت افزایش کارائی را به دنبال دارد. بنابراین راههمروند تراکنش

 .کندفراهم میاجرای همروند چندین تراکنش را  امکان

گی کنیم. ویژبحث می 5-14های همروند را در بخش تراکنش اجرای مشکالت ایجاد شده در

ه شود ک ها منجر به حالتی در سیستمکند اجرای همروند تراکنشایزولگی یک تراکنش تضمین می

 6-14بخش  . اصول ایزولگی را دراستها به صورت یکی پس از دیگری کنشمعادل با اجرای این ترا

نترل کم سیستم به نا دادهپایگاهای از سیستم مسئولیت مولفه ،کنیم. تضمین ویژگی ایزولگیبحث می

 بحث خواهیم کرد. 15همروندی است که بعدها در فصل 

 سازساختار ذخیره 3-14

یره ونگی ذخاتمیسیتی و ماندگاری یک تراکنش، باید درک بهتری از چگهای برای درک چگونگی تضمین ویژگی

 داشته باشیم. دادهپایگاهای مختلف در های دادهو دستیابی به آیتم

تواند توسط سرعت، ظرفیت و استقامت در برابر خرابی متمایز سازی میدیدیم که رسانه ذخیره 10در فصل 

بندی بندی شود. این عبارات را مرور کرده و طبقهطبقه غیرفرّارسازهای و ذخیره فرّارسازهای شده و به ذخیره

 کنیم. معرفی می (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒) ماندگارساز سازها به نام ذخیرهدیگری از ذخیره

 در فرّارساز اطالعات مقیم در ذخیره .فرّارساز ذخیره𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ هائی از روند. مثالسیستم از بین می

به دلیل سرعت دسترسی به  فرّارحافظۀ کش است. دسترسی به ذخیره ساز  ئی،سازهاچنین ذخیره

 به صورت مستقیم، بسیار سریع است. فرّارساز هر آیتم داده در ذخیره به حافظه و امکان دسترسی

 در  غیرفرّارساز اطالعات مقیم در ذخیره .غیرفرّارساز ذخیره𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ روند. مثالسیستم از بین نمی-

ساز سازی ثانویه مثل دیسک مغناطیسی و ذخیرهشامل وسایل ذخیره غیرفرّارسازهای هائی از ذخیره

های سازی ثالثیه مثل رسانهوسایل ذخیره د، ونشوسازی برخط استفاده میبرای ذخیره است که فلش

سازهای تکنولوژی امروزی ذخیره. در باشندمیسازی آرشیوی برای ذخیره و نوارهای مغناطیسینوری 
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سازی ، به ویژه برای دسترسی تصادفی، هستند. وسایل ذخیرهفرّارسازهای کندتر از ذخیره غیرفرّار

 هائی هستند که ممکن است منجر به از دست رفتن اطالعات شود.خرابیثانویه و ثالثیه مستعد 

 یک، نظر تئور روند )ازهرگز از دست نمی ماندگارساز اطالعات مقیم در ذخیره .ماندگارساز ذخیره

ا ببلعد مین ر. مثالً این امکان اگرچه بعید است ولی محتمل است که یک سیاه چاله زغیر ممکن است

ی نی است ولست نیافتاز نظر تئوریک د ماندگارساز ها از بین بروند!(. اگرچه ذخیرهو برای همیشه داده

-دهرای پیابکند قابل تقریب است. ن داده را غیرمحتمل میهایی که احتمال از دست رفتبا تکنیک

ا مدهای دیسک( ب )معموالً غیرفرّارسازی اطالعات را در چندین رسانه ذخیره ماندگارساز سازی ذخیره

در خالل  خرابیند ها باید با دقت انجام شوند تا تضمین کنروزرسانیکنیم. بهمستقل تکرار می خرابی

-پیاده 1-2-16شود. بخش باعث از دست رفتن اطالعات نمی ساز ماندگار،یرهیک ذخ روزرسانیبه

 دهد.را شرح می ماندگارساز سازی ذخیره

های باشد. مثالً سیستماز موارد ذکر شده تر تواند مبهمساز مختلف میتمایز میان انواع ذخیره ،در عمل

باتری پشتیبان، امکان مقاومت حافظۀ اصلی در  کردنفراهم با  𝑅𝐴𝐼𝐷های مشخصی مانند بعضی کنترل کننده

 اند.های سیستم و مشکالت قطعی برق را فراهم کرده 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎبرابر 

طور  ود. بهنوشته ش ماندگار،ساز برای ماندگاری یک تراکنش، الزم است تغییرات آن تراکنش به ذخیره

رروی ب رفته عمال تغییرات انجام گقبل از اِ مشابه برای اتمیک بودن یک تراکنش الزم است رکوردهای الگ

به  وابسته نوشته شوند. به وضوح درجه تضمین ماندگاری و اتمیسیتی سیستم ماندگارساز دیسک، به ذخیره

ما کند، ایماست. در بعضی حاالت، یک کپی روی دیسک کفایت  ماندگارساز سازی ذخیرهچگونگی ثبات پیاده

ه بپی و یا کمند چندین ها بسیار مهم است نیازهای آنو تراکنش ها بسیار با ارزشآن هایهائی که دادهاپلیکیشن

 هستند. ماندگارساز عبارتی تقریب نزدیکی از مفهوم ذخیره

 اتمیسیتی تراکنش و ماندگاری 4-14

کند. چنین گونه که قبل از این اشاره کردیم همیشه یک تراکنش اجرایش را به صورت موفق کامل نمیهمان

نامیم. اگر به دنبال تضمین خاصیت اتمیسیتی هستیم یک تراکنش ناقص نباید می  شده 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡هائی را راکنشت

-اعمال می دادهپایگاهبه  شده، 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡داشته باشد. بنابراین هر تغییری که یک تراکنش  دادهپایگاهاثری برحالت 

شوند گوئیم تراکنش می 𝑢𝑛𝑑𝑜 ،ناقص عمالی یک تراکنشِشود. هنگامی که تغییرات اِ 𝑢𝑛𝑑𝑜کند باید 

Roll Back های ناقص است. این کار نوعاً با کرده است. قسمتی از مسئولیت ترفند ریکاوری مدیریت تراکنش

، ابتدا در الگ ثبت شده باشدکه توسط یک تراکنش انجام  دادهپایگاهشود. هر تغییر در نگهداری الگ انجام می

ای تغییر یافته و مقادیر قدیمی )پیش از تغییر( شود. ما شناسه تراکنش انجام دهندۀ تغییر و شناسه آیتم دادهمی

دهیم. نگهداری الگ را تغییر می دادهپایگاهکنیم. آنگاه و مقادیر جدید )بعد از تغییر( آیتم داده را ثبت می

در خالل  خرابیدر حالت  وکند را مهیا میماندگاری کردن تغییرات برای تضمین اتمیسیتی و  𝑟𝑒𝑑𝑜احتمال 
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کند. جزئیات ریکاوری بر اتمیسیتی را فراهم می برای تضمین کردن تغییرات 𝑢𝑛𝑑𝑜 امکان ،اجرای تراکنش

 شود. بحث می 16مبنای الگ در فصل 

یک تراکنش  گویند. (𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑)شده  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کند به تراکنشی که اجرایش را با موفقیت کامل می

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 را به یک حالت سازگار جدید که باید حتی با  دادهپایگاههائی انجام داده است شده که به روزرسانی

 دهد.ماندگار باشد انتقال می ،سیستم خرابیوجود 

کردن  𝑢𝑛𝑑𝑜کنیم. تنها راه  𝑢𝑛𝑑𝑜 ،کردن 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡را با  آن توانیم آثارشود نمی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡هرگاه تراکنشی 

است. مثالً  (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)شده اجرای یک تراکنش جبرانی  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 آثار یک تراکنشِ

کند. هرچند همیشه دالر از حساب کم می 20دالر به یک حساب اضافه کند تراکنش جبرانی  20 یاگر تراکنش

نیست. بنابراین مسئولیت نوشتن و اجرای تراکنش جبرانی به کاربر واگذار شده  پذیرامکانخلق تراکنش جبرانی 

های جبرانی هائی پیرامون تراکنششامل بحث 26شود. فصل مدیریت نمی دادهپایگاهاست و توسط سیستم 

 است. 

ل تراکنش یک مد . بنابراینرا با دقت بیشتری بیان کنیمکنش منظورمان از اتمام موفقیت آمیز یک تراباید 

 کنیم. یک تراکنش باید در یکی از حاالت زیر باشد:ساده ایجاد می

 ماند.تراکنش در هنگام اجرا در این حالت می ؛، حالت آغازینفعال 

 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕  بعد از اجرای دستورالعمل نهائی جزئیشده ، 

 دیگر مقدور نیست. نرمال، بعد از کشف این مطلب که اجرای خراب شده 

 𝒂𝒃𝒐𝒓𝒕 بعد از شده ،Roll Back  به حالت پیش از شروع  دادهپایگاهکردن تراکنش و بازگشت

 تراکنش.

 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕 آمیز، بعد از اتمام موفقیتشده 

شده است فقط  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡آمده است. گوئیم تراکنشی  1-14دیاگرام حالت متناظر با یک تراکنش در شکل 

حالت  بهگوئیم فقط اگر  شده 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡به طور مشابه تراکنش را  شده وارد شده باشد. 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اگر به حالت 

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 شده باشد. یک تراکنش را خاتمه یافته  شده وارد(𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒𝑑)  گوئیم اگر𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شده یا

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 .شده باشد 

 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡. هنگامی که دستورالعمل نهائی را تمام کرد وارد حالت شودیک تراکنش از حالت فعال آغاز می

شدن وجود دارد زیرا  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡شود. در این نقطه اجرای تراکنش کامل شده اما همچنان احتمال جزئی می شده

خروجی واقعی ممکن است موقتاً در حافظۀ اصلی مقیم باشد و بنابراین یک خرابی سخت افزاری ممکن است 

 آمیز شود.مانع اتمام موفقیت
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های روزرسانی، بهخرابینویسد تا حتی با وقوع اطالعات کافی را به دیسک می دادهپایگاهبنابراین سیستم 

باز تولید شود. هنگامی که آخرین  خرابیانجام گرفته توسط تراکنش بتواند هنگام شروع مجدد سیستم بعد از 

 . شودشده می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡این اطالعات نوشته شد تراکنش وارد حالت 

ای روی هاست که خرابی منجر به از دست رفتن داده اینه که پیش از این ذکرشد، فرض ما گونهمان

 .کندبحث می را ها روی دیسکاداره کردن از دست رفتن داده یهاتکنیک 16شود. فصل دیسک نمی

خود نیست )مثالً به سبب خطاهای  نرمالاجرای داد که تراکنش دیگر قادر به  بعد از آنکه سیستم تشخیص

شوند. آنگاه وارد  Roll Back هائی بایدشود. چنین تراکنشمی خراب شده،افزاری( وارد حالت منطقی یا سخت

 شویم. در این نقطه سیستم دو گزینه دارد:میشده  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡حالت 

 تواند تراکنش را شروع مجدد می(𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡)  ،فقط اگر تراکنش در نتیجه خطاهای سخت کند-

شده باشد. یک تراکنش  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡افزاری که در منطق داخلی تراکنش ایجاد نشده است افزاری یا نرم

 شود.یک تراکنش جدید محسوب می ،شروع مجدد شده

 نابود تواند تراکنش رامی (𝑘𝑖𝑙𝑙) که می کند. معموالً این کار را به سبب خطاهای منطقی داخلی-

نیافتن داده مطلوب  دلیلتوانند با بازنویسی برنامه اپلیکیشن اصالح شوند یا به سبب ورودی بد یا به 

 دهد.انجام می دادهپایگاهدر 

مثل نوشتن به  (𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠)های خارجی قابل مشاهده هنگام برخورد با نوشتن

تواند پاک شود، زیرا هائی رخ دهد، نمیفرستادن ایمیل باید مراقب باشیم. هرگاه چنین نوشتنصفحه کاربر یا 

به فقط بعد از آن که تراکنش ها بیشتر سیستم  مشاهده شده باشد. دادهپایگاهممکن است در خارج از سیستم 

سازی چنین ترفندی راه پیادهکنند. یک هائی را صادر میشد اجازه چنین نوشتنوارد شده،  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡حالت 

و  دادهپایگاههای خارجی در رابطه خاصی در هر مقدار مرتبط با نوشتنموقت ذخیره  دادهپایگاهبرای سیستم 

 بهشده است. اگر سیستم بعد از آنکه تراکنش  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡فقط بعد از ورود تراکنش به حالت  ،هااجرای نوشتن

active  

failed 

partial

ly  commied  commied  

aborted  

دیاگرام حالت یک تراکنش 1-14شکل   
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 دادهپایگاه، سیستم خراب شودهای خارجی را کامل کند، شود، و قبل از آنکه نوشتنوارد شده  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡حالت 

 دهد.های خارجی را انجام می( نوشتنغیرفرّارساز های ذخیره)با استفاده از داده هنگام شروع مجدد سیستم

 ،یعمل خارج تر باشد. مثالً فرض کنیدتواند پیچیدهها میهای خارجی در بعضی موقعیتمدیریت نوشتن

که  مکنییمدادن پول نقد در دستگاه عابر بانک باشد و سیستم قبل از دادن پول دچار خرابی شود. )فرض 

ت زیرا عنی اسمدهد(. دادن پول بعد از شروع مجدد سیستم بیدادن پول را به صورت اتمیک انجام می ،سیستم

به  دن پولیک تراکنش جبرانی مثل بازگردانممکن است کاربر ماشین را ترک کرده باشد. در چنین حاالتی 

 حساب باید در هنگام شروع مجدد سیستم اجرا شود.

یا  دادهپایگاهوب را در نظر بگیرید. این امکان وجود دارد که سیستم  تحتبه عنوان مثال دیگر رزرواسیون 

کند. این احتمال نیز وجود دارد که ارتباط کاربر  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ ،شدن تراکنش رزرو 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡سرور اپلیکیشن بعد از 

 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شدن تراکنش رزرواسیون قطع شود. در هرحالت، اگرچه تراکنش  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡با شبکه درست بعد از 

شده است ولی عمل نوشتن خارجی رخ نداده است. برای مدیریت چنین شرایطی اپلیکیشن باید به صورتی 

تراکنش خود  خرابیقادر به مشاهده موفقیت یا  ،اپلیکیشنکاربر به  وصل شدن دوبارۀ مهنگا در طراحی شود که

 باشد.

های شای تراکنهای فعال به ویژه برها به کاربران توسط تراکنشهای خاصی، نمایش دادهبرای اپلیکیشن

-ز دادهاخروجی  توانیم چنیند مطلوب است. متأسفانه نمینانجامها به طول میطوالنی مدت که دقایق یا ساعت

در  حه کنیم.مصال های قابل مشاهده را اجازه دهیم مگر قصد آن را داشته باشیم که با ویژگی اتمیسیتی تراکنش

 کنیم.ه میکنند را ارائهای تعاملی طوالنی مدت حمایت میدیگر تراکنش که از تراکنش هایمدل 26فصل 

 ایزولگی تراکنش 5-14

طور که همان .اندنش معموالً امکان اجرای همروند چندین تراکنش را فراهم کردههای پردازش تراکسیستم

ب مروند سبها توسط چند تراکنش به صورت هروزرسانی دادهپذیر بودن بهامکان پیش از این مالحظه شد،

یازمند ن هااکنششود. تضمین سازگاری علیرغم اجرای همروند ترها میهای فراوانی در سازگاری دادهپیچیدگی

 ک بعد ازن، هر ییعنی یکی در یک زما -تر استها بسیار سادهاصرار بر اجرای سریال تراکنش .کار اضافه است

 ست:همروندی موجود ا جازه دادن بهبرای ا دو دلیل خوب با این وجودشود. اتمام دیگری آغاز می

 .مراحل است. بعضی  مرحلهچندین یک تراکنش شامل  بهبود توان عملیاتی و استفاده از منابع

و دیسک در سیستم  𝐶𝑃𝑈هستند.  𝐶𝑃𝑈شامل فعالیت  مراحل دیگر،  𝐼/𝑂های شامل فعالیت

 تواند به موازات پردازش درمی 𝐼/𝑂توانند به صورت موازی عمل کنند. بنابراین فعالیت کامپیوتر می

𝐶𝑃𝑈 سازی انجام گیرد. موازی𝐶𝑃𝑈  و سیستم𝐼/𝑂 تواند برای اجرای چندین تراکنش به صورت می

که یک نوشتن یا خواندن از جانب یک تراکنش روی برداری قرار گیرد. در حالیموازی مورد بهره

 که دیسک دیگریاجرا شود، در حالی 𝐶𝑃𝑈تواند در دیسک در حال انجام است، تراکنش دیگر می
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دهد. تمام این موارد توان عملیاتی می عمل نوشتن و خواندن را از جانب تراکنش سوم انجام

(𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡) های اجرا شونده در یک زمان داده یعنی تعداد تراکنش -دهدسیستم را افزایش می

یابد به عبارتی پردازنده و دیسک زمان شد. متقابالً استفاده از دیسک و پردازنده نیز افزایش می

 مانند.کمتری بیکار می

  در سیستم موجود  کوتاه و بلند های اجرائیممکن است ترکیبی از تراکنش انتظار.کاهش زمان

ها به صورت سریال اجرا شوند یک تراکنش کوتاه باید منتظر کامل شدن تراکنش باشد. اگر تراکنش

بینی در اجرای یک تراکنش شود. اگر تواند منجر به تأخیر غیرقابل پیشبلند قبل از خود باشد که می

ها با کنند اجازه دادن به اجرای همروند آنعمل می دادهپایگاههای مختلف ها روی قسمتتراکنش

تأخیرهای  ،های دیسک، بهتر است. اجرای همروندو دسترسی 𝐶𝑃𝑈های گذاری سیکلاشتراک

 دهد. عالوه براین میانگین زمان پاسخهای اجرائی را کاهش میبینی در تراکنشغیرقابل پیش

 (𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒)  یعنی زمان میانگین برای کامل شدن یک تراکنش پس از ارسال

 .دهدنیز کاهش می را دادهپایگاهبه 

اساساً مشابه انگیزه  استفاده از چند برنامگی  دادهپایگاهانگیزه استفاده از اجرای همروند در 

(𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔) .در سیستم عامل است 

شوند، ویژگی ایزولگی ممکن است نقض شود و هنگامی که چندین تراکنش به صورت همروند اجرا می

بندی ها از بین برود. در این بخش مفهوم زمانعلیرغم درستی تک تک تراکنش دادهپایگاهسازگاری 

(𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒)  را تضمین  دادهپایگاهرا برای کمک به شناسائی اجراهائی که ویژگی ایزولگی و بنابراین سازگاری

 کنیم.کنند ارائه میمی

 دادهایگاهپازگاری سبرای اجتناب از نابود شدن  را های همروندباید تعامل میان تراکنش دادهپایگاهسیستم 

 ما ترفندهای شود.یفی به نام ترفندهای کنترل همروندی انجام مهای مختلکنترل کند. این کار از طریق مکانیزم

 کنیم. تمرکز می یهمروند صحیح کنیم، اکنون برمفهوم اجرایمطالعه می 15کنترل همروندی را در فصل 

ها که به ای از تراکنشرا که دارای چندین حساب و مجموعه 1-14دوباره سیستم بانکی ساده شده بخش 

دو تراکنش  𝑇2و  𝑇1کنند در نظر بگیرید. فرض کنید روزرسانی میها را بهدسترسی دارند و آنها این حساب

به  𝐴دالر از حساب  𝑇1 ،50دهند. تراکنش را انجام می حساب دیگرد که انتقال وجه از یک حساب به نباش

 شود:کند و به صورت زیر تعریف میمنتقل می 𝐵حساب 

 

 

 

 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 
𝐴 ∶=  𝐴 −  50; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 
𝐵 ∶=  𝐵 +  50; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵). 

 

𝑇1: 
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 شود:کند. و به صورت زیر تعریف میمنتقل می 𝐵ب را به حسا 𝐴درصد از تراز حساب  𝑇2 ،10تراکنش 

 

 همروندی هاگرایش

-بهره باست. برای افزایش مقدار همروندی ممکن ارائه شده ا ،در زمینه محاسبات یهای متعددگرایش

داد زوماً تعلافزایش کارائی سراسری سیستم،  به منظوراز این همروندی  دادهپایگاهسیستم  برداری

 به صورت همروند اجرا خواهد داشت. ،های اجرا شوندهای از تراکنشفزاینده

بنابراین یک همروندی واقعی در کامپیوتر موجود نبود. کامپیوترهای اولیه فقط یک پردازنده داشتند. 

گذاری پردازنده میان ، همروندی ایجاد شده توسط سیستم عامل با به اشتراکموجود تنها همروندی

ها های بسیاری هستند. اینمختلف بود. کامپیوترهای مدرن دارای پردازنده فرایندچندین تسک یا 

گی قسمتی از یک کامپیوتر هستند. هرچند یک پردازنده ممکن که هم مجزائی هستندهای پردازنده

در یک زمان باشد. پردازنده  فرایندقادر به اجرای بیش از یک  ،(𝐶𝑜𝑟𝑒)است با داشتن چندین هسته 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑟𝑒 𝐷𝑢𝑜  ای است.پردازنده چندهسته یکمثال مشهوری از 

اذ دو روش اتخ دادهپایگاههای سیستم توسطو چندین هسته  متعددهای برداری از پردازندهبرای بهره

-نشاز تراک دیگری حمایت از تعداد زیادیو  ووجوازی در یک تراکنش یا پرسشده است. یکی یافتن ت

 های همروند است.

 مپیوترهایاکنون از مجموعه بزرگی از کامپیوترها به جای کا دهندگان، بسیاری از سرویس

𝑚𝑎𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 ها این انتخاب را به سبب آن ،کنندهایشان استفاده میبزرگ برای مهیا کردن سرویس

افزایش بیشتر درجه همروندی قابل پشتیبانی  کاردهند. نتیجه این تر این روش انجام میهزینه پائین

 است.

زی را موازش ها در معماری کامپیوتر و پردابه متونی است که این پیشرفت کتابنامه شامل ارجاعات

های ردازندهپموازی را که از  دادهپایگاههای های ساخت سیستمالگوریتم 18کنند. فصل تشریح می

 دهد. کنند شرح میو چندین هسته استفاده می متعدد
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 ودالر باشد. همچنین فرض کنید د 2000دالر و  1000به ترتیب  𝐵و  𝐴های فرض کنید مقدار جاری حساب

آمده  2-14شوند. این دنباله اجرا در شکل اجرا می 𝑇2و به دنبال آن  𝑇1تراکنش هر کدام در یک زمان با ترتیب 

در ستون چپ و  𝑇1های ها به ترتیب از باال به پائین، با ظهور دستورالعملدر شکل، دنباله دستورالعملاست. 

بعد از رخداد اجراهای شکل  𝐵و  𝐴های در ستون راست آمده است. مقادیر نهائی حساب 𝑇2های دستورالعمل

𝐴یعنی مجموع  𝐵و  𝐴های در حسابدالر است. بنابراین مقدار کلی پول  2145دالر و  855به ترتیب  14-2 +

𝐵 .بعد از اجرای هر دو تراکنش حفظ شده است 

𝑻𝟐 𝑻𝟏 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝐴 ∶=  𝐴 −  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 +  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑡𝑒𝑚𝑝 ∶=  𝐴 ∗ ∘ .1 
𝐴 ∶=  𝐴 −  𝑡𝑒𝑚𝑝 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 +  𝑡𝑒𝑚𝑝 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

 

𝑇2بندی سریال که در آن یک زمان -1بندیزمان 2-14 شکل  شود.می انجام 𝑇1بعد از   

𝑇2ها به صورت یکی در هرزمان و با ترتیب به طور مشابه، اگر تراکنش 𝑇1و به دنبال آن    اجرا شوند، دنبالۀ   

𝐴رود مجموع گونه که انتظار میخواهد شد. دوباره همان 3-14شکل  متناظر مطابقاجرائی  + 𝐵  حفظ شده

 دالر هستند. 2150دالر و  850به ترتیب  𝐵و  𝐴های است و مقادیر نهائی حساب

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 
𝑡𝑒𝑚𝑝 ∶=  𝐴 ∗ ∘ .1; 
𝐴 ∶=  𝐴 −  𝑡𝑒𝑚𝑝; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 
𝐵 ∶=  𝐵 +  𝑡𝑒𝑚𝑝; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵). 

 

 

𝑇2: 
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𝑻𝟐 𝑻𝟏 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑡𝑒𝑚𝑝 ∶=  𝐴 ∗  0.1 
𝐴 ∶=  𝐴 −  𝑡𝑒𝑚𝑝 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 +  𝑡𝑒𝑚𝑝 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝐴 ∶=  𝐴 −  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 +  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

 

𝑇2بعد از  𝑇1 بندی سریال که در آنیک زمان -2بندیزمان 3-14 شکل  شود.میانجام   

 اجرای زمانی ترتیب هاآن نامیم.می (𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒) بندیزمان را شده داده شرح اجرائی ایهدنباله

 شامل باید هاتراکنش از ایمجموعه برای بندیزمان یک وضوح، به دهند.می نشان سیستم در را هادستورالعمل

 کند. حفظ را تراکنش هر هایدستورالعمل شدن ظاهر ترتیب باید و باشد هاتراکنش آن هایدستورالعمل تمام

 ظاهر معتبر بندیزمان هر در 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) دستورالعمل از قبل باید 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) دستورالعمل ،𝑇1 تراکنش در مثالً

 حالت به تراکنش دهیم نشان تا کردیم وارد را 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 عملیات هایمانبندیزمان در که شود توجه شود.

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 اجرائی دنباله اولین به زیر بحث در است. شده وارد شده (𝑇2 از بعد 𝑇1) دنبالۀ به و 1 بندیزمان 

 گوئیم.می 2 بندیزمان (𝑇2 از بعد 𝑇1) دوم اجرائی

ها از ای از دستورالعملبندی سریال شامل دنبالههستند: هر زمان  (𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙)ها سریالبندیاین زمان

-بندی با همدیگر ظاهر میهای متعلق به یک تراکنش در آن زمانهای مختلف است که دستورالعملتراکنش

زمان  (!𝑛)فاکتوریل  𝑛تراکنش،  𝑛یاد آورید که برای یک مجموعه از هشوند. فرمول مشهوری از ترکیبات را ب

 بندی سریال معتبر مختلف وجود دارد.

بودن کنند نیازی به سریالیچندین تراکنش را به صورت همروند اجرا می دادهپایگاههای هنگامی که سیستم

شوند، سیستم عامل ممکن است یک های متناظر نیست. اگر دو تراکنش به صورت همروند اجرا بندیزمان

ی لحظاتی انجام دهد و تراکنش دوم را برا 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡 𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎای اجرا کند و آنگاه یک تراکنش را برای لحظه

های چندگانه، . با تراکنشدهداجرا کند سپس برای لحظاتی به تراکنش اول سوئیچ کرده و همین طور ادامه 

-زیرا دستورالعمل پذیر است،های اجرائی متعددی امکاندنباله شود.ها تقسیم میمیان تمام تراکنش 𝐶𝑃𝑈زمان 
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های بینی تعداد دستورالعملشوند. در حالت کلی، پیشهای مختلف از هر دو تراکنش در میان یکدیگر اجرا می

  1اجرائی از یک تراکنش پیش از سوئیچ به تراکنش دیگر ممکن نیست.

شوند. یک زمان بندی ممکن گردیم، فرض کنید دو تراکنش به صورت همروند اجرا میبه مثال قبلی برمی

ها به حالتی که در آن تراکنشبا ، به حالت مشابه که این اجرا اتفاق افتادآمده است. بعد از آن 4-14در شکل 

𝑇1با ترتیب  ،صورت سریال 𝑇2و به دنبال آن    𝐴رسیم. مجموع شوند میاجرا می   + 𝐵 .حفظ شده است 

را مالحظه  5-14بندی شکل شوند. برای تشریح، زمانتمامی اجراهای همروند منجر به حالت صحیح نمی

دالر و  950به ترتیب  𝐵و  𝐴های رسیم که مقادیر نهائی حساببندی به حالتی میکنید. بعد از اجرای این زمان

تولید شده دالر در فرآیند اجرای همروند  50ناسازگار است زیرا حالت دالر هستند. این حالت نهائی یک  2100

𝐴. در واقع با اجرای دو تراکنش مجموع است + 𝐵 .حفظ نشده است 

-زمان شامل ممکن هایبندیزمان از بسیاری شود، واگذار عامل سیستم به تماماً همروند اجرای کنترل اگر

 در دادهپایگاه سیستم نگهداری تضمین .باشندمی پذیرامکان کرد، ناسازگار حالت یک وارد را دادهپایگاه که ایبندی

 همروندی کنترل مولفه است. دادهپایگاه سیستم وظیفه ،بندیزمان هر اجرای وجود با سازگار حالت یک

(𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) دارد. برعهده را وظیفه این دادهپایگاه سیستم از  

𝑻𝟐 𝑻𝟏 

 
 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝐴 ∶=  𝐴 −  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑡𝑒𝑚𝑝 ∶=  𝐴 ∗  0.1 
𝐴 ∶=  𝐴 −  𝑡𝑒𝑚𝑝 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 +  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

𝑟𝑒𝑎𝑑 (𝐵) 
𝐵: = 𝐵 + 𝑡𝑒𝑚𝑝 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

 

 .1بندی بندی همروند معادل زمانیک زمان -3بندی زمان 4-14شکل 

دارای بندی هر زماناجرای تحت اجرای همروند، مطمئن شویم  دادهپایگاهتوانیم برای تضمین سازگاری می

بندی باید از جهتی، معادل تواند داشته باشد. یعنی زمانبندی بدون اجرای همروند میهمان اثری است که زمان

 گویند.( 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒)پذیر های سریالیبندیزمان ،هائیبندیچنین زمانبه بندی سریال باشد. زمان

                                                             
بندی سریال مختلف وجود زمان !𝑛 تراکنش خیلی بزرگ است، 𝑛های ممکن برای یک مجموعه از بندیتعداد زمان - 1

از  بسیار بزرگتر ،های ممکنبندی، تعداد کلی زمانهاهای تراکنشهای مختلفِ درهم کردن گامروشدارد. با مالحظه تمامی 

𝑛! .است 
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𝑻𝟐 𝑻𝟏 

 
 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝐴 ∶=  𝐴 –  50 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑡𝑒𝑚𝑝 ∶=  𝐴 ∗  0.1 
𝐴 ∶=  𝐴 −  𝑡𝑒𝑚𝑝 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 

 

 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 +  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

𝐵 ∶=  𝐵 +  𝑡𝑒𝑚𝑝 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

 

 حالت ناسازگار.بندی همروند منجر به یک زمان -4بندی زمان 5-14شکل 

 پذیری سریالی 6-14

چگونگی  ،داده پایگاهپذیری توسط مولفه کنترل همروندی سیستم چگونگی تضمین سریالیپرداختن به قبل از 

پذیراند، های سریال، سریالیبندیکنیم. مطمئناً زمانبندی را مالحظه میپذیر بودن یک زمانتشخیص سریالی

تر است. بندی مشکلپذیر بودن یک زمانمیان یکدیگر باشد تشخیص سریالی های چندین تراکنش دراما اگر گام

های کند و چگونگی تعامل تراکنشهائی که یک تراکنش اجرا میاند، تعیین عملیاتها برنامهجاکه تراکنشاز آن

تواند روی هائی که یک تراکنش میمختلف به صورت دقیق مشکل است. به این دلیل، ما انواع مختلف عملیات

را مورد مالحظه  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑 در عوض فقط دو عملیات ،یک آیتم داده اجرا کند را مالحظه نخواهیم کرد

روی یک آیتم  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)و   𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)های بین دستورالعمل یک تراکنش کنیم کهفرض می .دهیمقرار می

که در بافر محلی تراکنش مقیم است انجام دهد. در این  𝑄ی کپی ها را رو، دنبالۀ دلخواهی از عملیات𝑄داده 

های عملیات .هستند 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑های بندی، دستورالعملمدل، تنها عملیات مهم تراکنش، از نظر زمان

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 های شوند. بنابراین فقط دستورالعملمالحظه نمی 7-14اند تا بخش اگرچه مرتبط𝑟𝑒𝑎𝑑  و𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒  را

 کنید، نشان خواهیم داد.مالحظه می 6-14در شکل  3بندی گونه که در زمانها، آنبندیدر زمان

پذیری کنیم، اما برروی فرم خاصی به نام سریالیها را بحث میبندیارزی زمانهم انواعدر این بخش 

 شویم.تمرکز میم (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) یتصادم

𝑇𝑗  (𝑖 و 𝑇𝑖های به ترتیب از تراکنش 𝐽  و 𝐼که در آن دو دستورالعمل متوالی  𝑆  بندیاجازه دهید زمان ≠

𝑗 ) وجود دارد را مالحظه کنیم. اگر𝐼  و𝐽 توانیم بدون تحت تأثیر ای مختلفی مراجعه کنند میهای دادهبه آیتم

ای به آیتم داده 𝐽و  𝐼 را تعویض کنیم. هر چند اگر  𝐽و  𝐼 ،بندیدر زمان قرار دادن نتیجه هیچ دستورالعملی
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و  𝑟𝑒𝑎𝑑های مراجعه کنند آنگاه ترتیب دو گام ممکن است مهم باشد. از آنجا که فقط با دستورالعمل 𝑄یکسان 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 :سروکار داریم نیازمند مالحظه چهارحالت هستیم 

1- 𝐼 = 𝑟𝑒𝑎𝑑 (𝑄)  و𝐽 = 𝑟𝑒𝑎𝑑 (𝑄)    . ترتیب𝐼  و𝐽 اهمیتی ندارد زیرا بدون توجه به ترتیب، 𝑇𝑖  و

𝑇𝑗  مقدار مشابهی از𝑄 خوانند.را می 

2- 𝐼 = 𝑟𝑒𝑎𝑑 (𝑄)  و𝐽 = 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 (𝑄)  . اگر𝐼  قبل از𝐽  باشد𝑇𝑖  مقداری از𝑄  که توسط𝑇𝑗  در

خواند را می 𝑄مقداری از  𝑇𝑖بیاید، آنگاه  𝐼قبل از  𝐽خواند. اگر شود را نمینوشته می 𝐽دستورالعمل 

 مهم است.  𝐽و  𝐼نوشته شده است. بنابراین ترتیب  𝑇𝑗که توسط 

3- 𝐼 =  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) و 𝐽 =  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄) . ترتیب 𝐼 و 𝐽 است. مهم قبلی حالت دالیل مشابه دلیلی به 

4- 𝐼 =  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)  و𝐽 =  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) .العمل عملیات آنجاکه هر دو دستور از𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒  است، ترتیب

 𝑆بعدی از  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)ندارد. هر چند مقدار حاصل شده توسط  𝑇𝑗یا  𝑇𝑖 رها اثری باین دستورالعمل

و  𝐼. اگر بعد از خواهد شدحفظ  دادهپایگاه بر 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒شود زیرا نتیجه آخرین عمل تحت تأثیر واقع می

𝐽  در𝑆  دستورالعمل𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)  دیگری موجود نباشد، ترتیب𝐼  و𝐽  مستقیماً مقدار نهائی𝑄  در

 دهد.نتیجه شده است را تحت تأثیر قرار می 𝑆که از زمان بندی  دادهپایگاهحالت 

𝑻𝟐 𝑻𝟏 

 
 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 

 

 نشان داده شده است. 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑های فقط دستورالعمل -3بندی زمان 6-14شکل 

𝑻𝟐 𝑻𝟏 

 
 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴)  

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴)  

 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
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 .هابعد از جابجائی یک زوج از دستورالعمل 3بندی زمان -5بندی زمان 7-14 شکل

 ها اهمیتی ندارد.باشد ترتیب نسبی اجرای آن 𝑟𝑒𝑎𝑑های دستورالعمل 𝐽و  𝐼بنابراین، تنها در حالتی که 

ای های مختلف روی آیتم دادههای تراکنشعملیاتها هستند اگر آن (𝒄𝒐𝒏𝒇𝒍𝒊𝒄𝒕)در تصادم  𝐽و  𝐼گوئیم 

 باشد. 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒ها عملیات د و حداقل یکی از این دستورالعملنمشابه باش

کنیم. را مالحظه می 6-14در شکل  3بندی های تصادم کننده، زمانبرای تشریح مفهوم دستورالعمل

در تصادم هستند. هرچند دستورالعمل  𝑇2از  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴)با دستورالعمل  𝑇1 از 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴)دستورالعمل 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴)  از𝑇2  با دستورالعمل𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵)  از𝑇1 ای های دادهتصادم ندارد زیرا دو دستورالعمل به آیتم

 اند.متفاوتی دسترسی پیدا کرده

𝑻𝟐 𝑻𝟏 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 

 

 است. 3بندی بندی سریال که معادل زمانیک زمان -6بندی زمان 8-14شکل 

𝑻𝟒 𝑻𝟑 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄) 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)  

 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) 

 .7بندی زمان 9-14شکل 

-های تراکنشدستورالعمل 𝐽و  𝐼د. اگر نباش 𝑆بندی های متوالی از یک زماندستورالعمل 𝐽و  𝐼فرض کنید 

 ′𝑆بندی جدید را برای تولید یک زمان 𝐽و  𝐼توانیم ترتیب در تصادم نباشند آنگاه می 𝐽و  𝐼های مختلف باشند و 

میتی که ترتیبشان اه 𝐽و  𝐼بندی به جز های هر دو زماناست زیرا تمام دستورالعمل ′𝑆معادل  𝑆تعویض کنیم. 

 شوند.ندارد در ترتیب یکسانی ظاهر می

 𝑇1از  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵)با دستورالعمل  6-14از شکل  3بندی در زمان 𝑇2از  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴)از آنجا که دستورالعمل 

، 7-14در شکل  ،5بندی بندی معادل، زمانها را برای تولید یک زمانتوانیم این دستورالعملتصادم ندارد، می

حالت سیستمی یکسانی تولید  5و  3بندی کنیم. بدون در نظر گرفتن حالت آغازین سیستم، هر دو زمانتعویض 

 کنند.می

 دهیم:های غیرتصادمی ادامه میبه تعویض دستورالعمل

 تعویض دستورالعمل 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵)  از𝑇1  با دستورالعمل𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴)  از𝑇2. 
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  تعویض دستورالعمل𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵)  از𝑇1  با دستورالعمل𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴)  از𝑇2. 

  تعویض دستورالعمل𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵)  از𝑇1  با دستورالعمل𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴)  از𝑇2. 

-بندی سریال است. توجه کنید که زمان، یک زمان8-14از شکل  6بندی ها، زماننتیجه نهائی این تعویض

دهد. بنابراین، را نشان می 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑های دستورالعملاست اما فقط  1بندی دقیقاً همانند زمان 6بندی 

کند که بدون توجه به ارزی ایجاب میبندی سریال است. این هممعادل یک زمان 3بندی ایم که زماننشان داده

 بندی سریال است.، مشابه حالت نهائی زمان3بندی حالت آغازین سیستم، حالت نهائی تولیدی توسط زمان

 ′𝑆بندی های غیرتصادمی به زمانهای دستورالعملای از تعویضرا بتوان با دنباله 𝑆بندی اگر یک زمان

 1هستند. (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡)تصادمی  ارزهم ′𝑆و 𝑆تبدیل کرد، گوئیم 

 تصادمی نیستند. رزاهم 2و  1بندی تصادمی یکدیگر نیستند. مثالً زمان ارزهم ،های سریالبندیتمامی زمان

پذیر سریالی 𝑆بندی شود. گوئیم زمانپذیری تصادمی میتصادمی منجر به مفهوم سریالی ارزهممفهوم 

پذیر تصادمی است سریالی 3بندی بندی سریال باشد. بنابراین زمانتصادمی یک زمانارز همتصادمی است اگر 

 است. 1ال بندی سریتصادمی زمان ارزهمزیرا 

های مهم )یعنی بندی فقط شامل عملیاترا مالحظه کنید. این زمان 9-14از شکل  7بندی نهایتاً زمان

𝑟𝑒𝑎𝑑  و𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒های ( از تراکنش𝑇3  و𝑇4 پذیر تصادمی نیست زیرا بندی سریالیاست. این زمان 

> سریال هایبندیزمانمعادل هیچکدام از  𝑇3 , 𝑇4 >یا  < 𝑇4, 𝑇3  نیست. <

                          

 

 .2بندی زمان (𝑏)و  1بندی زمان (𝑎)گراف تقدم برای  10-14شکل 

کنیم. زمانبندی ارائه میپذیری تصادمی یک زماناکنون یک روش ساده و کارا برای مشخص کردن سریالی

سازیم. این می 𝑆از  (𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ) دار به نام گراف تقدمرا در نظر بگیرید. گرافی جهت 𝑆بندی 

𝐺گراف شامل یک زوج  =  (𝑉, 𝐸)  است که𝑉 ای از رئوس و مجموعه𝐸 ای از یالهاست. مجموعه مجموعه

𝑇𝑖های ها شامل تمامی یالبندی است. مجموعه یالهای شرکت کننده در زمانرئوس شامل تراکنش → 𝑇𝑗  است

 که برای آن یکی از سه شرط برقرار باشد:

1- 𝑇𝑖  عملیات𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)  را قبل از اجرای𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)  توسط𝑇𝑗 کند. اجرا می 

2- 𝑇𝑖  عملیات𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)  را قبل از اجرای𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)  توسط𝑇𝑗 کند. اجرا می 

                                                             
هائی که بعدها در این بخش بحث ارزی تعریف شده در اینجا با سایر تعریفتصادمی برای تمایز هم ارزهماز عبارت  - 1

 کنیم.خواهیم کرد استفاده می

𝑇2 
2 𝑇1 

(a) (b) 

T𝑇1  𝑇2 
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3- 𝑇𝑖  عملیات𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)  را قبل از اجرای𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)  توسط𝑇𝑗 کند. اجرا می 

𝑇𝑖اگر یال   → 𝑇𝑗 بندی سریالِدر گراف تقدم موجود باشد آنگاه در هر زمان 𝑆′  معادل با𝑆 ،𝑇𝑖  باید قبل از

𝑇𝑗 .ظاهر شود 

14در شکل  1بندی مثالً گراف تقدم برای زمان − 10𝑎  شامل یال منفرد𝑇1  →  𝑇2  است، زیرا تمام

14شوند. مشابهاً شکل اجرا می 𝑇2قبل از اولین دستورالعمل  𝑇1های دستورالعمل − 10𝑏  گراف تقدم برای

𝑇2با یال منفرد  2بندی زمان  →  𝑇1 های تمام دستورالعمل زیرادهد را نشان می𝑇2  قبل از اجرای اولین

 شوند.اجرا می 𝑇1دستورالعمل 

𝑇1آمده است. این گراف شامل یال  11-14در شکل  4بندی برای زمانگراف تقدم   →  𝑇2 است زیرا 𝑇1، 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴)  را قبل از اجرای𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴)  توسط𝑇2 کند. این گراف همچنین شامل یال اجرا می𝑇2  →  𝑇1 

 کند.اجرا می 𝑇1توسط  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) قبل از اجرای را  𝑇2 ،𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵)است، زیرا

اگر گراف دارای دور  .پذیر تصادمی نیستسریالی 𝑆بندی دارای دور باشد آنگاه زمان 𝑆اگر گراف تقدم برای 

 پذیر تصادمی است.سریالی Sبندی نباشد، آنگاه زمان

تواند با یافتن یک ترتیب خطی ها میاز تراکنش (𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟) پذیرییک ترتیب سریالی

 (𝑡𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔) سازی توپولوژیکمرتب فرایند،سازگار با ترتیب جزئی گراف تقدم بدست آید. این 

سازی توانند از طریق مرتبهای خطی متعددی وجود دارد که میشود. در حالت کلی، ترتیبنامیده می

14 گراف شکل توپولوژیک بدست آیند. مثالً  − 12 𝑎  های در شکل است کهدارای دو ترتیب خطی قابل قبول

14 − 12 𝑏  14و − 12 𝑐  است.نشان داده شده 

 
 .4بندی گراف تقدم برای زمان 11-14شکل 

 

𝑇1 𝑇2 

 

(a)  

 

𝑇𝑚  

 

𝑇𝑘 𝑇𝑗  

𝑇𝑖  
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 سازی توپولوژیک.تشریح مرتب 12-14شکل 

پذیری نیازمند ساختن گراف تقدم و فراخوانی یک الگوریتم کشف دور بنابراین برای تست کردن سریالی

های کشف دور، الگوریتم ؛شوندها یافت میهای استاندارد الگوریتمهای کشف دور در کتابهستیم. الگوریتم

𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ هائی که بر مبنای جستجوی همانند آن − 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡  دارای مرتبه عملیاتی هستند𝑛2 که هستند𝑛  تعداد

 ها(.رئوس در گراف است )یعنی تعداد تراکنش

( 10-14شکل ) 2و  1های بندیکه گراف تقدم برای زمان شودمالحظه میهای پیشین، مثالبا بازگشت به 

ه نشان میشامل یک دور است ک (11-14)شکل  4بندی شامل دور نیست. از سوی دیگر گراف تقدم برای زمان

 پذیر تصادمی نیست.بندی سریالیدهد این زمان

. مثالً پذیر استامکان تصادمی نیستند ارزهماما ، کنندمی بندی که خروجی یکسانی تولیدداشتن دو زمان

 8بندی دهد. فرض کنید زمانانتقال می 𝐴به حساب  𝐵دالر از حساب  10را در نظر بگیرید که  𝑇5تراکنش 

>بندی سریال تصادمی زمان ارزهم 8بندی کنیم که زمانادعا می ،باشد 13-14همانند تعریف شکل 

𝑇1  , 𝑇5 در  𝑇1از  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵)با دستورالعمل  𝑇5از  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵)، دستورالعمل 8بندی نیست زیرا در زمان <

𝑇5یال  ،تصادم تصادم است. این →  𝑇1 کنیم که کند. به طور مشابه، مشاهده میرا در گراف تقدم خلق می

𝑇1در تصادم است و یال  𝑇5از  𝑟𝑒𝑎𝑑با دستورالعمل  𝑇1از  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴)دستورالعمل  →  𝑇5 کند. را ایجاد می

پذیر نیست. هرچند مقادیر نهائی سریالی 8دهد که  گراف تقدم دارای یک دور است و زمان بندی این نشان می

>بندی سریال یا زمان 8 بندیبعد از اجرای زمان 𝐵و  𝐴های از حساب 𝑇1  , 𝑇5  960به ترتیب  -یکسان است <

 دالر. 2040دالر و 
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𝑻𝟓 𝑻𝟏 

 
 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝐴 ∶=  𝐴 −  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 −  10 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 

 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 +  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝐴 ∶=  𝐴 +  10 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

 

 .8بندی زمان 13-14شکل 

ارزی تصادمی ارزی زمانبندی وجود دارد که از تعریف هماز هم شود که تعاریفیاز این مثال مشاهده می

>بندی سریال و زمان 8بندی کردن یکسان بودن خروجی زمان مشخص. برای پذیرتر هستندانعطاف 𝑇1  , 𝑇5 > 

 را تحلیل کند. 𝑇5و  𝑇1، محاسبات انجام شده توسط 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑های سیستم باید به جای اجرای عملیات

است. در مثال ما نتیجۀ نهائی  پرهزینههائی مشکل و از لحاظ محاسباتی سازی چنین تحلیلدر حالت کلی، پیاده

بندی سریال برابر است. در حالی پذیراند، با نتیجه زمانبه دلیل این حقیقت ریاضی که جمع و تفریق جابجائی

حالت کلی اینقدر ساده نیست زیرا یک تراکنش در مثال سادۀ ما آسان باشد  ،ممکن است مشاهده این مطلب که

 و... بیان شود. 𝐽𝐷𝐵𝐶های پیچیده، یک برنامه جاوا با فراخوانی 𝑆𝑄𝐿ممکن است به صورت یک عبارت 

وجود دارد. یکی از  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑های عملیاتۀ پای بندی فقط برارزی زماناگرچه تعاریف دیگری از هم

پذیری دید تعریفی که منجر به مفهوم سریالی ،است (𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒)دید  ارزیهماین تعاریف 

(𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) 1پذیری دید در عمل به سبب درجه باالی پیچیدگی محاسباتیشود. سریالیمی 

اندازیم، اما برای تکمیل به تعویق می 15تا فصل  پذیری دید راشود. بنابراین بحث پیرامون سریالیمیناستفاده 

 پذیر دید نیست.سریالی 8بندی توجه کنید که مثال زمان ،مطلب

 ایزولگی تراکنش و اتمیسیتی 7-14

 ابیخرن آثار ایم. اکنوها را مطالعه کردهبندیزمان ،های تراکنشخرابیتاکنون، با فرض ضمنی عدم وجود 

 کنیم.تراکنش در خالل اجرای همروند را بررسی می

 

 

 

                                                             
𝑁𝑃پذیری دید یک مسأله سریالی بررسیثابت شده که  - 1 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒  هیچ تست کارائی برای  یعنیاست

 پذیری دید وجود ندارد.سریالی
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𝑻𝟕 𝑻𝟔 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 

 بندی ریکاورناپذیر.، یک زمان9بندی زمان 14-14شکل 

کردن آثار این تراکنش برای تضمین خاصیت  𝑢𝑛𝑑𝑜، نیازمند خراب شودبه هر دلیلی  𝑇𝑖اگر یک تراکنش 

اتمیسیتی تراکنش هستیم. در سیستمی که امکان اجرای همروند وجود دارد، ویژگی اتمیسیتی مستلزم آن است 

شود.  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡خواند( باید را می 𝑇𝑖های نوشته شده توسط داده 𝑇𝑗وابسته است ) 𝑇𝑖که به  𝑇𝑗که هر تراکنش 

 های مجاز در سیستم هستیم.بندیهائی روی نوع زمانمحدودیت کردن ین هدف، نیازمند وضعبرای نیل به ا

-سی میا بررتراکنش ر خرابیدر دو زیربخش بعدی موضوع زمان بندی های قابل قبول از منظر ریکاوری از 

 کنیم.های قابل قبولی را تشریح میبندی، چگونگی تضمین تولید چنین زمان15کنیم. در فصل 

 های ریکاورپذیربندیزمان 1-7-14

 یک فقط که است تراکنشی 𝑇7 آن در که کنید مالحظه را 14-14 شکل در 9 جزئی بندیزمان

نامیم می (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒) جزئی بندیزمان را بندیزمان این کندمی اجرا را 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴)یعنی،دستورالعمل

بالفاصله بعد از اجرای  𝑇7ایم. توجه شود که ذکر نکرده 𝑇6را برای  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های زیرا عملیات

 𝑇7، 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡هنوز در حالت فعال است،  𝑇6که شود. بنابراین درحالیمی 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴)، 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡دستورالعمل 

 𝑇6نوشته شده توسط  𝐴مقدار آیتم دادۀ  𝑇7. خراب شودشدن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡قبل از  𝑇6شود. اکنون فرض کنید می

 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡را برای تضمین اتمیسیتی  𝑇7وابسته است. به این دلیل باید  𝑇6به  𝑇7را خوانده است. بنابراین گوئیم 

شود. بنابراین در موقعیتی هستیم که  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡تواند شده و نمی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡هم اکنون  𝑇7کنیم. هرچند که 

 غیرممکن است. 𝑇6 خرابیصحیح از  ریکاوری

بندی ریکاورپذیر بندی ریکاورناپذیر است. یک زمانمثالی از یک زمان 9بندی زمان

(𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒) های بندی است که برای هر زوج از تراکنشزمان𝑇𝑖  و𝑇𝑗  که𝑇𝑗 های داده آیتم

شود. مثاًل ظاهر می 𝑇𝑗 از 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡قبل از عملیات  𝑇𝑖از  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡د، عملیات خوانرا می 𝑇𝑖نوشته شده توسط 

 موکول کند. 𝑇6شدن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شدن را به بعد از  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡باید  𝑇7ریکاورپذیر باشد،  9بندی برای آنکه زمان

 های غیرآبشاریبندیزمان 2-7-14

، ممکن است مجبور به 𝑇𝑖تراکنش  خرابیصحیح از  یریکاورحتی اگر تراکنشی ریکاورپذیر باشد برای 

 Roll Back نوشته شده توسط  ۀها، دادکردن چندین تراکنش شویم. اگر تراکنش𝑇𝑖 را بخوانند چنین وضعیت-

را  𝐴مقدار  𝑇8را مالحظه کنید. تراکنش  15-14بندی جرئی شکل آید. برای تشریح مطلب، زمانهائی پیش می

 𝑇10نویسد که توسط تراکنش را می 𝐴مقدار  𝑇9شود. تراکنش خوانده می 𝑇9نویسد که توسط تراکنش می
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 𝑇8وابسته به  𝑇9کند. از آنجا که  Roll Backباید  𝑇8. خراب شود 𝑇8شود. فرض کنید در این نقطه خوانده می

کند. این پدیده که در آن  Roll Backباید  𝑇10است  𝑇9وابسته به  𝑇10کند. از آنجا که  Roll Backباید  𝑇9است 

 شود.آبشاری نامیده می Roll Backشود ها میهای تراکنشRoll Backای از یک تراکنش منجر به دنباله خرابی

𝑻𝟏𝟎 𝑻𝟗 𝑻𝟖 

 
 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴)   

  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 

 .10بندی زمان 15-14شکل 

Roll Back  آبشاری مطلوب نیست، زیرا سبب𝑢𝑛𝑑𝑜 شود. محدود کردن کردن حجم باالئی از کارها می

-هائی، زمانبندیتواند رخ دهد مطلوب است. چنین زمانآبشاری نمی Roll Backهائی که ها به آنبندیزمان

  (𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒)،بندی غیرآبشاریشوند. به صورت رسمی، زمانمیهای غیرآبشاری نامیده بندی

های داده نوشته شده توسط آیتم 𝑇𝑗به صورتی که  𝑇𝑗و  𝑇𝑖های است که برای هر زوج از تراکنش ایبندیزمان

𝑇𝑖 خواند، عملیات را می𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  از𝑇𝑖  قبل از عملیات𝑟𝑒𝑎𝑑  از𝑇𝑗 شود. بررسی این مطلب که هر ظاهر می

 بندی غیرآبشاری ریکاورپذیر است ساده است.زمان

 سطوح ایزولگی تراکنش 8-14

ا مروندی رهنویس از موضوعات مرتبط با پوشی برنامهپذیری یک مفهوم مفید است زیرا امکان چشمسریالی

نهائی تکه به در صورتیکند. اگر هر تراکنش دارای این خاصیت باشد که ها فراهم میهنگام کد کردن تراکنش

ضمین ت روند راحفظ سازگاری در خالل اجرای هم پذیریرا حفظ کند، سریالی دادهپایگاهسازگاری  اجرا شود،

های شنی اپلیکیپذیری ممکن است همروندی اندکی را براهای الزم برای تضمین سریالیکند. اگرچه پروتکلمی

تری فطوح ضعیسشود. استفاده از تری از سازگاری استفاده میمعین اجازه دهند. در این حاالت، سطوح ضعیف

 کند.تحمیل می دادهپایگاهها برای تضمین صحت نویسای روی برنامهاز سازگاری بار اضافه

ها با توجه به سایر تراکنشاجرایش مشخص کنیم که  ،دهند برای یک تراکنشاجازه می 𝑆𝑄𝐿استانداردهای 

عمل کند که  𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑پذیر نباشد. مثالً، ممکن است یک تراکنش در سطح ایزولگی سریالی

چنین  𝑆𝑄𝐿کند. نوشته شده است فراهم می ای،نشده 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تراکنش ای که توسط امکان خواندن آیتم داده

ها نیست فراهم کرده است. اگر این های بلند که نیازی به دقیق بودن نتایج آنشهائی را برای تراکنویژگی

-ها شده و سبب به تأخیر افتادن اجرای آنها به صورت سریال اجرا شوند سبب مداخله در سایر تراکنشتراکنش

 شوند. ها می
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 به صورت زیر است: 𝑆𝑄𝐿سطوح ایزولگی مشخص شده توسط استاندارد 

 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒃𝒍𝒆 گونه که بزودی شرح کند. هرچند آنپذیر را تضمین میمعموالً اجرای سریالی

اند که در سازی کردهاین سطح ایزولگی را به صورتی پیاده دادهپایگاههای خواهیم داد بعضی از سیستم

 دهد.پذیر مجوز میحاالت مشخصی، به اجراهای غیرسریالی

 𝑹𝒆𝒑𝒆𝒂𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒅 های فقط اجازه خواندن داده𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 دهد و عالوه براین شده را می

مستلزم آن است که بین دو خواندن یک آیتم داده توسط یک تراکنش، هیچ تراکنش دیگری اجازه به 

نباشد. مثاًل، پذیر ها سریالیروزرسانی آنرا ندارد. هرچند، تراکنش ممکن است با توجه به سایر تراکنش

های درج گردد، یک تراکنش ممکن است بعضی از دادههنگامی که به دنبال داده صادق در شرطی می

های درج شده توسط همان تراکنش را شده را بیابد اما سایر داده 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شده توسط یک تراکنش 

 پیدا نکند.

 𝑹𝒆𝒂𝒅 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕𝒕𝒆𝒅 های فقط اجازه خواندن داده𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 دهد اما نیازمند شده را می

𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑   نیست. مثالً بین دو خواندن یک آیتم داده توسط تراکنش، تراکنش دیگر

 شود. 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ممکن است آیتم داده را به روزرسانی کند و 

 𝑹𝒆𝒂𝒅 𝒖𝒏𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕𝒕𝒆𝒅 های اجازه خواندن داده𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ترین سطح پائیندهد. این نشده را می

 است. 𝑆𝑄𝐿 داده شده توسط ایزولگی اجازه

دهند. را نمی  (𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠)های کثیف تمامی سطوح ایزولگی باال عالوه بر موارد ذکر شده اجازه نوشتن

 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ای که هم اکنون توسط تراکنش دیگری که هنوز آیتم داده بر روی یعنی اجازه نوشتن

 دهند.را نمی ، نوشته شدهنشده

𝑟𝑒𝑎𝑑فرض در سطح ایزولگی ، به صورت پیش دادهپایگاههای بسیاری از سیستم − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑  اجرا

ی پذیرش تنظیمات پیش فرض سیستم ، تنظیم کردن سطح ایزولگی به صورت صریح به جا𝑆𝑄𝐿شوند. در می

سطح ایزولگی را برابر  "𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒“ پذیر است. مثالً عبارتامکان

𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 وجود داردامکان مشخص کردن سایر سطوح ایزولگی به جای این عبارت دهد، قرار می .

از سینتکس  𝐷𝐵2شود. می پشتیبانی 𝑆𝑄𝐿 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟و  𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒  ،𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒𝑆𝑄𝐿سینتکس باال توسط 

“𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙” کند.با اختصارهای خودش برای سطوح ایزولگی استفاده می 

 ،فرضبه صورت پیش اگرتغییر سطوح ایزولگی باید در اولین عبارت یک تراکنش انجام شود. عالوه براین، 

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 توابع اتوماتیک عبارات منفرد فعال باشد، باید غیر فعال شود .𝐴𝑃𝐼  مانند متد

𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝑠𝑒𝑡𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡(𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒)  از𝐽𝐷𝐵𝐶  تواند برای انجامدیدیم می 7-1-1-5که در بخش 

.𝐶𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 متد 𝐽𝐷𝐵𝐶 در براین عالوه شود. استفاده کاراین 𝑠𝑒𝑡𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑖𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙) می-

  کنید. مطالعه جزئیات برای را 𝐽𝐷𝐵𝐶 راهنمای شود. استفاده ایزولگی سطح کردن تنظیم برای تواند
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 سطوح از تریضعیف سطح پذیرش به ،سیستم کارائی بهبود منظور به است ممکن اپلیکیشن طراح یک

 است ممکن پذیریسریالی تضمین دید خواهیم 15 فصل و 9-14 بخش در که گونههمان .دهد رضایت ایزولگی

 دیگر تراکنش زیرا کند 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 به مجبور حاالت بعضی در یا هاتراکنش سایر برای انتظار به مجبور را تراکنش یک

-پایگاه سازگاری انداختن مخاطره به کهحالی در نیست. پذیرسریالی اجرای از قسمتی عنوان به شدن اجرا به قادر

 محتمل، ناسازگاریِ باشیم مطمئن که صورتی در بستان بده این است نظرانه کوته ،کارائی آوردن بدست برای داده

 رسد.می نظر به منطقی ندارد ارتباطی اپلیکیشن به

 را پذیریسریالی ،سازیپیاده که هنگامی تا دارد. وجود ایزولگی سطوح سازیپیاده برای فراوانی ابزارهای

 دانستن به نیازی کارائی، با مرتبط موارد در مگر اپلیکیشن کاربران یا دادهپایگاه اپلیکیشن طراحان کند تضمین

 از بعضی شود، تنظیم 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 ایزولگی سطح اگر حتی متأسفانه، ندارند. هائیسازیپیاده چنین جزئیات

 کندنمی رد را ممکن ناپذیرِسریالی اجرای هر که را ایزولگی از ضعیفتری سطح واقع در دادهپایگاه هایسیستم

 تلویحاً  یا صریحاً ایزولگی ترضعیف سطوح اگر پردازیم.می موضوع این به دوباره 9-14 بخش در اند،کرده سازیپیاده

 ناسازگاری احتمال کردن حداقل یا اجتناب برای سازیپیاده جزئیات از بعضی از باید اپلیکیشن طراح شود، استفاده

 باشد. آگاه پذیریسریالی فقدان سبب به

 

 پذیری در  واقعیتسریالی

آلی برای تضمین سازگاری هستند اما در زندگی روزمره چنین الزامات راه ایدهپذیر، های سریالیبندیزمان

کنیم. یک وب سایت فروش کاال ممکن است آیتمی را به صورت موجود در انبار ای را اِعمال نمیگیرانهسخت

آن آیتم دیگر شود، ممکن است کند و وارد فرایند پرداخت میکه کاربر آیتم را انتخاب مینشان دهد، اما زمانی

 مواجه هستیم. 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑با یک  دادهپایگاهموجود نباشد. با نگاه از منظر 

ر ر یک مسیمساف به عنوان مثال دیگر، انتخاب صندلی برای مسافرت هوائی را در نظر بگیرید. فرض کنید که یک

ائی به های هوتکند. بسیاری از وب سایرا انتخاب میهای هر پرواز مسافرت را انتخاب کرده و اکنون صندلی

ز کاربر ز آن ادهند در میان پروازهای مختلف جستجو کند و یک صندلی انتخاب کند، و بعد اکاربر اجازه می

ندلی یا صنتخاب اشود تا انتخابش را تائید کند. این احتمال وجود دارد که سایر مسافران در حال خواسته می

شان نه مسافر های موجود که بهای انتخابی برای همان پرواز در همان زمان باشند. صندلیصندلیعوض کردن 

ه ر شروع به مسافهای موجود در هنگامی کداده شده در واقع تغییر کرده است، اما به مسافر تصویری از صندلی

 شود.کند نشان داده میفرایند انتخاب صندلی می

های متفاوتی را انتخاب ها صندلیها را همزمان انجام دهند، به احتمال زیاد آنندلیحتی اگر دو مسافر انتخاب ص

پذیر نیستند، زیرا هر ها سریالیخواهند کرد و اگر چنین باشد هیچ تصادمی رخ نخواهد داد. با این حال تراکنش

این منجر به یک دور در گراف خواند، و روزرسانی شده میای را که متعاقباً توسط دیگر مسافران بهمسافر داده
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شود. اگر انتخاب همروند صندلی توسط دو مسافر، باعث انتخاب یک صندلی شود، یکی از آنها قادر به تقدم می

گرفتن صندلی انتخابی نخواهد بود. با این وجود، این وضعیت با درخواست از مسافر برای اجرای دوباره انتخاب با 

 موجود، قابل حل است.های اطالعات به روزشده صندلی

فقط یک  ن برایپذیری با فراهم کردن امکان انتخاب صندلی برای یک پرواز مشخص در یک زمااجبار به سریالی

ان باید مسافر گیر شود زیراتواند باعث تأخیرهای چشممسافر، امکان پذیر است. هرچند انجام چنین کاری می

ند کخاب میف انتوجود باشد، به ویژه مسافری که زمان زیادی صرصبر کنند تا پروازشان برای انتخاب صندلی، م

 ند تعامله نیازمساز باشد. در عوض هر چنین تراکنشی نوعاً به یک قسمت کتواند برای سایر مسافران مشکلمی

-هاپایگنش اال، تراکشود. در مثال بشود شکسته میاجرا می دادهپایگاهبا کاربر است و قسمتی که منحصراً روی 

در  نتخابیاهای کند و اگر چنین است صندلی، موجود بودن صندلی انتخابی توسط کاربر را بررسی می داده

 دادههپایگاوی را کاربر، بهائی که بدون تعامل پذیری فقط برای تراکنشکند. سریالیرا به روزرسانی می دادهپایگاه

 شوند تضمین شده است.اجرا می

 

 ایزولگی سازی سطوح پیاده 9-14

الحظه راکنش را مو مدیریت امن خرابی ت دادهپایگاهبندی برای حفظ سازگاری های یک زمانجا، ویژگیتا این

 یم.اهکرد

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦)های کنترل همروندی سیاست − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) د که بدون توجه به نمتعددی وجود دار

حتی هنگامی که  توسط سیستم، ها( میان تراکنش𝐶𝑃𝑈 𝑡𝑖𝑚𝑒 زمانی )مثلبع گذاری مناچگونگی اشتراک

های قابل قبول استفاده بندید برای تضمین تولید زماننتوانمی ،شوندچندین تراکنش به صورت همروند اجرا می

 د. نشو

 مالحظه کنید: یک تراکنش قبل از نمونه زیر رااز سیاست کنترل همروندی  یک مثال ابتدائیبه عنوان 

کند. شدن رها می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡آورد و قفل را بعد از بدست می دادهپایگاهروی کل   (𝑙𝑜𝑐𝑘)شروع یک قفل

شود و همه باید تا آزاد قفل به هیچ تراکنش دیگری داده نمی ،هنگامی که یک تراکنش قفل را در دست دارد

تواند در یک زمان اجرا شود. بنابراین می گذاری فقط یک تراکنشسیاست قفل بنابراین درشدن قفل صبر کنند. 

پذیراند و بررسی ریکاورپذیر بودن و به وضوح سریالی هابندیاین زمانشوند. های سریال تولید میبندیفقط زمان

 غیرآبشاری بودن نیز آسان است.

روع به شبل از قشود، زیرا هر تراکنش را یک سیاست کنترل همروندی مانند این منجر به کارائی پائین می

ن اقع، بدووی )در کند. به عبارتی این سیاست درجه همروندی ضعیفاجرا مجبور به انتظار برای تراکنش قبلی می

گیری ائی چشمدیدیم اجرای همروند دارای مزایای کار 5-14کند. آن گونه که در بخش همروندی( را مهیا می

 است.
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یری پذالیباالئی از همروندی و در عین حال تضمین سریمهیا کردن درجه  ،هدف سیاست کنترل همروندی

 .است ،دههای تولید شبندیپذیری تصادمی، ریکاورپذیری و غیرآبشاری بودن تمامی زماندید یا سریالی

نیم و کمیرا به طور مختصر مرور در اینجا چگونگی کارکرد مهمترین مکانیزم های کنترل همروندی 

 .اندازیمویق میبه تع 15جزئیات را تا فصل 

 گذاریقفل 1-9-14

-که مورد دسترسی قرار میرا ای های دادهتواند فقط آیتم، یک تراکنش می دادهپایگاهگذاری کل به جای قفل

پذیری را تضمین کند اما برای یک ها را تا زمانی که سریالیقفل کند. تحت این سیاست تراکنش باید قفل ،دهد

هائی ای مانند آن𝑆𝑄𝐿ت انگهداری کند. موضوعات پیچیده عبار ،زیادی نرسانددورۀ کوتاه که به کارائی آسیب 

، 15وابسته است. در فصل  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒های داده به عبارت هستند که دسترسی به آیتم ،دیدیم 10-14که در بخش 

. به کنیمئه میارا ،پذیری استسریالی برای تضمین را که یک تکنیک ساده و رایج گذاری دو فازیپروتکل قفل

آیند اما ها بدست میفازی که در آن قفل گذاری دوفازی، تراکنش باید دو فاز داشته باشد،در قفلبیان ساده، 

ها فقط آورد. )در عمل قفلکند اما قفلی بدست نمیها را آزاد میشود و فاز دوم که تراکنش قفلقفلی آزاد نمی

 شوند.(شود آزاد می 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 هنگامی که تراکنش اجرایش را کامل کند و

های لقف .اریو انحص اشتراکیشود: در صورت داشتن دو نوع قفل حاصل می ،گذاریبهبودهای بیشتر در قفل

 ،نویسده تراکنش میکهائی های انحصاری برای دادهخواند و قفلمیها را آنهائی که تراکنش برای داده اشتراکی

همزمان  ی به صورتروی داده یکسان اشتراکیهای ها قادر به نگهداری قفلشوند. بسیاری از تراکنشاستفاده می

به یک  ،شته باشدو نه انحصاری( روی آیتم داده ندا اشتراکیدیگری هیچ قفلی )نه  تراکنش هستند اما اگر هیچ

 به همراه هاز قفلاستفاده از دو مد اشود. این گذاری انحصاری روی یک آیتم داده اعطا میتراکنش اجازه قفل

 ند.کهم میپذیری را فراها و در عین حال تضمین سریالیگذاری دو فازی امکان خواندن همروند دادهقفل

 مهرهای زمانی 2-9-14

به هر تراکنش یک ، تراکنش هنگام آغاز ، معموالًسازی ایزولگیهای پیادهدیگر از تکنیک دسته

دارد. مهرزمانی سیستم دو مهرزمانی نگه می ،د. برای هر آیتم دادهندهتخصیص می (𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝)مهرزمانی

نگه می ،اندهائی که آیتم داده را خواندهبزرگترین )یعنی، آخرین( مهرزمانی تراکنش ،خواندن از یک آیتم داده

دارد. اگر قدار جاری آیتم داده را نوشته، نگه میدارد. مهرزمانی نوشتن از یک آیتم داده، مهرزمانی تراکنشی که م

ها به ها به یک آیتم داده با تصادم همراه باشد مهرهای زمانی برای تضمین دسترسی تراکنشدسترسی تراکنش

های ممکن نیست، تراکنشکار د. هنگامی که این نشوها استفاده میمهرزمانی تراکنش به ترتیبِ ،هر آیتم داده

 شوند.شوند و با مهرزمانی جدید شروع مجدد میمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡مزاحم 
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 ایهای چندگانه و ایزولگی تصویر لحظهنسخه 3-9-14

 جدیدتر نسخه قدیمی یک آیتم داده به جای نسخهاز آیتم داده، امکان خواندن  نسخهبا نگهداری بیش از یک 

نشده یا توسط تراکنشی که  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡قابل ذکر است که این نسخۀ جدیدتر توسط یک تراکنش  شود،فراهم می

وجود دارد.  اینسخههای متنوع کنترل همروندی چندتکنیک شده است.آید نوشتهبعدها در ترتیب سریالی می

ای شود ایزولگی تصویر لحظهها که در عمل به صورت گسترده استفاده مییکی از آن

(𝑠𝑛𝑎𝑝𝑠ℎ𝑜𝑡 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) .نام دارد 

ی از انسخههنگام آغاز  در توانیم این گونه تصور کنیم که به هر تراکنشای میدر ایزولگی تصویر لحظه

خواند و بنابراین از به شخصی می نسخهتراکنش داده را از این  1شود.ای، داده می، یا تصویر لحظه دادهپایگاه

روزرسانی کند، بهرا به دادهپایگاهشود. اگر تراکنش ها ایزوله میهای انجام گرفته توسط سایر تراکنشروزرسانی

ها روزرسانیواقعی. اطالعات پیرامون این به دادهپایگاهشود و نه در می انجامخودش  نسخهروزرسانی فقط در 

شدن تراکنش  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡واقعی در صورت  دادهپایگاهها بتواند به روزرسانید به صورتی که بهنشوذخیره می

 د.نال شواعم

شود، اگر هیچ تراکنش همروند دیگری دادهجزئی وارد می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡به حالت  𝑇هنگامی که یک تراکنش 

شود. بنابراین، شده می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡را دارد تعدیل نکرده باشد، تراکنش وارد حالت  روزرسانی آنقصد به 𝑇ای که 

 شوند.می 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡شوند  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡هائی که نتوانند تراکنش

ها برای خواندن داده هرگز نیازی به انتظار ندارند )برخالف کند که تالشتضمین می ایلحظه ایزولگی تصویر

 ریسککنند هائی که داده را تعدیل میشوند، فقط آن 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡توانند های فقط خواندنی نمیگذاری(. تراکنشقفل

را می دادهپایگاهای از خاص خود یا تصویرلحظه نسخهجا که هر تراکنش از آنشدن دارند.  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡کمی برای 

گذاری(. از شود )برخالف قفلهای بعدی نمیروزرسانیها برای بهخواند، خواندن داده باعث انتظار سایر تراکنش

کنند( روزرسانی میبهخوانند و کمتر سایرین بیشتر داده می ،اغلبها فقط خواندنی )و جا که بیشتر تراکنشآن

 .استگذاری هستند، این منشأ اساسی بهبود کارائی در قیاس با قفل

کند. دو ای آن است که، به صورت پارادوکسی، ایزولگی بسیار زیادی مهیا میمشکل ایزولگی تصویر لحظه

 ′𝑇های انجام گرفته توسط روزرسانیهمه به 𝑇پذیر، یا را در نظر بگیرید. در یک اجرای سریالی ′𝑇و  𝑇تراکنش 

به پذیری یکی باید بیند، زیرا در ترتیب سریالیرا می 𝑇های انجام گرفته توسط روزرسانیتمام به ′𝑇بیند یا را می

ها بهکدام از تراکنشای، حاالتی وجود دارد که هیچ. تحت ایزولگی تصویر لحظهدنبال دیگری ظاهر شود

سیاری )در پذیر رخ دهد. در بتواند در اجرای سریالییند. این وضعیتی است که نمیبهای دیگری را نمیروزرسانی

 𝑇کنند و مشکلی وجود ندارد. هر چند اگر دسترسی شده توسط دو تراکنش تصادم نمی ۀواقع اغلب( حاالت، داد

                                                             
 ،اندای که تغییر کردههای دادههای چندگانه فقط از آیتمنسخه، شودکپی نمی دادهپایگاهحقیقت، تمامی البته، در  - 1

 شود.نگهداری می
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روزرسانی کرده، این احتمال به 𝑇ای را بخواند که آیتم داده ′𝑇روزرسانی کرده و به ′𝑇ای را بخواند که آیتم داده

د. نتیجه، هماننروزرسانی انجام گرفته توسط دیگری شکست بخوروجود دارد که هر دو تراکنش در خواندن به

تواند در یک باشد، که البته، نمی دادهپایگاهخواهیم دید، ممکن است یک حالت ناسازگار  15گونه که در فصل 

 پذیر حاصل شود.اجرای سریالی

𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒 ،𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒𝑆𝑄𝐿  و𝑆𝑄𝐿 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 کنند. ای را پیشنهاد میگزینه ایزولگی تصویر لحظه𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒 

کنند. سازی میای پیادهرا با استفاده از ایزولگی تصویر لحظه 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒سطح ایزولگی  𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒𝑆𝑄𝐿و 

تواند در شرایط استثنائی منجر به اجازه داده به یک اجرای پذیری میها از سریالیی آنسازدر نتیجه، پیاده

شامل یک سطح ایزولگی فراسوی سطوح استاندارد به نام  𝑆𝑄𝐿 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟پذیر شود. درعوض غیرسریالی

𝑠𝑛𝑎𝑝𝑠ℎ𝑜𝑡 ای است.برای پیشنهاد گزینه ایزولگی تصویرلحظه 

 𝑺𝑸𝑳ن عبارات ها به عنواتراکنش  10-14

ها را ارائه کردیم. اکنون که بعضی از برای مشخص کردن شروع و پایان تراکنش 𝑆𝑄𝐿سینتکس  3-4در بخش 

یم آماده بررسی چگونگی تضمین این اهها را مالحظه کردبرای تراکنش 𝐴𝐶𝐼𝐷های موضوعات تضمین ویژگی

 .شوند هستیم، مشخص می𝑆𝑄𝐿ای از عبارات ها به صورت دنبالهها هنگامی که تراکنشویژگی

های داده موجود است. در حالی که مدل یم که یک مجموعه از آیتماهدر مدل ساده ذکر شده، فرض کرد

پذیر نبود. اگرچه در های داده امکانکرد ولی خلق و نابودی آیتمهای داده را فراهم میسادۀ ما امکان تغییر آیتم

𝑆𝑄𝐿 تعبار 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 کند و عبارات یک داده جدید خلق می𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒کند. این دو عبارت در ، داده را حذف می

 باها ها با اعمال سایر تراکنشدهند اما تعامالت آنرا تغییر می دادهپایگاهها هستند زیرا این 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒واقع عملیات 

دانشگاه  دادهپایگاهزیر در  𝑆𝑄𝐿وجوی متفاوت است. به عنوان مثال، پرس ،آنچه که در مدل ساده مالحظه کردیم

 کند در نظر بگیرید.کنند مشخص میدالر دریافت می 90000را که تمام اساتیدی که بیش از 

 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝐼𝐷, 𝑛𝑎𝑚𝑒 
 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

                      𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 >  90000; 
.𝐴)پیوست  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟با استفاده از نمونه رابطه  در  𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡و  𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛یابیم که فقط ( درمی3

وجو در حال اجراست کاربر دیگری استاد کنند. اکنون فرض کنید که در همان زمان که پرسشرط صدق می

 دالر درج کند. 100000را با درآمد  ”𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠“جدیدی به نام  

𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆𝒔 (’11111’, ’𝐽𝑎𝑚𝑒𝑠’, ’𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔’, 100000); 
وجوی ما اجرا شود متفاوت خواهد بود. در وجوی ما وابسته به این که این درج قبل و یا بعد از پرسنتیجۀ پرس

در مدل ساده ها در تصادم هستند اما این تصادم ها، از نظر شهودی واضح است که آنهمروند این تراکنشاجرای 

نامند زیرا یک تصادم ممکن می (𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚 𝑝ℎ𝑒𝑛𝑜𝑚𝑒𝑛𝑜𝑛) . این وضعیت را پدیدۀ شبحیابدما نمود نمی

 موجود باشد. "شبح"است روی دادۀ 
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ها روی آیتم داده مشخصی که به عنوان آرگومان مستلزم آن است که عملیاتهای ما مدل ساده تراکنش

به کدام  که یابیممیدر 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑های عملیات داده شده است عمل کنند. در مدل سادۀ ما با نگاه به گام

ارجاع شده ممکن است ها( های داده مشخص )تاپلآیتم 𝑆𝑄𝐿های داده رجوع شده است. اما در یک عبارت آیتم

معین شوند. بنابراین اگر تراکنشی بیش از یک بار اجرا شود ممکن است هربار که  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒عبارت  سندتوسط م

 های داده متفاوتی رجوع کند.بین اجراها، هربار به آیتم دادهپایگاهشود در صورت تغییر مقادیر اجرا می

 سترسیدهای مورد تاپل گرفتن صرفاً درنظر که ب استیک راه برخورد با مشکل باال تشخیص این مطل

ی که هائلتوسط یک تراکنش برای کنترل همروندی کافی نیست بلکه اطالعات استفاده شده برای یافتن تاپ

ها رای یافتن تاپلبد. اطالعات مورد استفاده ناند نیز باید مالحظه گردتوسط تراکنش مورد دسترسی قرار گرفته

روزرسانی د بهتواند، یا در حالت ایندکس، صفت کلید جستجو مینروزرسانی شودرج یا حذف به تواند توسطمی

ای رابطه را ردگیری هشود ساختارهای داده که تاپلگذاری استفاده میقفل ،شود. مثالً اگر برای کنترل همروندی

تواند یمگذاری چنین قفل کنند و همچنین ساختارهای ایندکس باید به صورت مناسب قفل شوند. اگرچهمی

ی را با گذاری ایندکس که همروندهای قفلها شود، پروتکلمنجر به همروندی ضعیف در بعضی از وضعیت

 3-8-15خش بکنند در ماکزیمم می ،وجوهاها در پرسسندها و محذف ها،درجپذیری علیرغم تضمین سریالی

 شوند.بحث می

 مالحظه کنیم: اوجوی زیر راجازه دهید دوباره پرس

 

 

 زیر: 𝑆𝑄𝐿روزرسانی و به

 

 

 

روزرسانی در تصادم است ما را با موقعیت جالبی روبهوجوی ما با عبارت بهکردن این مطلب که آیا پرسمشخص 

خواند و با بهرا می 𝑊𝑢را بخواند، آنگاه تاپل با دادۀ  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟وجوی ما کل رابطۀ کند. اگر پرسرو می

ها با اگر ایندکسی موجود باشد که اجازه دسترسی مستقیم به تاپل کند. هرچندروزرسانی تصادم پیدا می

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 >  𝑊𝑢زیرا درآمد  ،کنددسترسی پیدا نمی 𝑊𝑢به دادۀ هرگز وجوی ما گاه پرسرا بدهد آن 90000 

 یابد.یل میدالر تقل 81000روزرسانی به دالر است و بعد از به 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ،90000در آغاز در رابطه 

رسد که وجود یک تصادم وابسته به تصمیمات پردازش پرساگرچه با استفاده از روش باال، چنین به نظر می

ارتباطی ندارد! یک روش  𝑆𝑄𝐿وجوی سطح پائین سیستم است که به دیدگاه سطح کاربر از معنای دو عبارت 

های انتخابی توسط ها بتوانند مجموعه تاپلکه آنروزرسانی در صورتیدیگر کنترل همروندی با درج، حذف یا به

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝐼𝐷, 𝑛𝑎𝑚𝑒 
𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 
𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 >  90000; 

 

𝒖𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 
𝒔𝒆𝒕 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 =  𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 ∗ ∘ .9 
𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑛𝑎𝑚𝑒 =  ’𝑊𝑢’; 
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کند. در مثال پرسروی یک رابطه برخورد می مسندرا تحت تأثیر قرار دهند به عنوان تصادم کننده با  مسندیک 

< 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦“ سندوجوی باال م دالر به مقداری بزرگتر از  90000از  𝑊𝑢روزرسانی دستمزد و به ”90000 

دالر به مقداری کمتر یا مساوی  90000از مقداری بزرگتر از  𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛روزرسانی دستمزد یا بهدالر  90000

 سندگذاری مقفل ،این ایده برمبتنیگذاری در تصادم است. قفل سنددالر با این م 90000

(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔) پرهزینه است و در عمل استفاده نمی سندگذاری مقفل با این حالشود، نامیده می-

 شود.

 خالصه 11-14

 کند و می ای مختلف دسترسی پیداهای دادهیک تراکنش واحدی از اجرای برنامه است که به آیتم

روزرسانی در هبسازی کند. درک مفهوم تراکنش برای درک و پیادهروزرسانی میها را بهاحتماالً آن

نشود  دهداایگاهپمنجر به ناسازگاری  های مختلف،خرابیمروند و به طریقی که اجراهای ه دادهپایگاه

 حیاتی است.

 هایها ویژگیالزم است که تراکنش 𝐴𝐶𝐼𝐷  را داشته باشند: اتمیسیتی، سازگاری، ایزولگی و

 ماندگاری.

o ند یا شومنعکس می دادهپایگاهکند که یا تمام آثار یک تراکنش در اتمیسیتی تضمین می

زئی اجرا جرا در حالتی که یک تراکنش به صورت  دادهپایگاهتواند نمی خرابیهیچکدام، یک 

 رها کند. است،دهش

o به تنهائی( )در آغاز سازگار باشد اجرای تراکنش  دادهپایگاهکند که اگر سازگاری تضمین می

 دهد.را در یک حالت سازگار قرار می دادهپایگاه

o هرکدام دارای  اند به طوری کههای همروند از یکدیگر ایزولهکند که تراکنشایزولگی تضمین می

 ها در حال اجرا نیست.این تصور هستند که هیچ تراکنشی به صورت همروند با آن

o کند، هنگامی که یک تراکنش ماندگاری تضمین می𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 های تراکنش روزرسانیشد به

 رود.نمیسیستم از دست  خرابیحتی در صورت 

 دهد و زمان ها و استفاده از سیستم را بهبود میها توان عملیاتی تراکنشاجرای همروند تراکنش

 دهد.ها را کاهش میانتظار تراکنش

 ساز و ذخیره غیرفرّارساز ، ذخیرهفرّارساز از ذخیره سازها در کامپیوتر عبارتندانواع مختلف ذخیره

داده در  .روندکامپیوتر از دست می 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎهنگام  𝑅𝐴𝑀، مثل فرّارساز ها در ذخیره. دادهماندگار

روند اما ممکن است به سبب کامپیوتر از دست نمی 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎمثل دیسک هنگام  غیرفرّارساز ذخیره

 رود.هرگز از دست نمی ماندگار،ساز ها در ذخیرهدیسک از دست بروند. داده 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎهائی مثل خرابی
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 های وار و سایر فرمهای آینهکه باید به صورت برخط قابل دسترسی باشد با دیسک ماندگار،ساز ذخیره

𝑅𝐴𝐼𝐷 های آفالین یا آرشیو ممکن است شامل نوار کپی ماندگارساز قابل نزدیک شدن است. ذخیره

 های امن فیزیکی باشد.های ذخیره شده در مکانچندگانه از داده

 سازگاری  شوند، ممکن استاجرا می دادهپایگاهکنش به صورت همروند روی هنگامی که چندین ترا

 ری است.های همروند برای سیستم ضروها حفظ نشود. بنابراین کنترل تعامل میان تراکنشداده

o ها راکنشکند، یک اجرای سریال از تاز آنجا که تراکنش واحدی است که سازگاری را حفظ می

 کند.حفظ سازگاری را تضمین می

o دهند، مانند ها که اجرای همروند را تحت تأثیر قرار میعمال کلیدی تراکنشاَ ،بندییک زمان

جزئیات داخلی اجرای تراکنش را مخفی  در حالی کهرا در بردارد  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑های عملیات

 کند.می

o ی اثری ها دارابندی تولید شده توسط پردازش همروند یک مجموعه از تراکنشهر زمان باید

 ها باشد.بندی تولیدی هنگام اجرای سریال این تراکنشمعادل با زمان

o کند. پذیری را تضمین میسیستمی که این ویژگی را تضمین کند در واقع سریالی 

o و  یمپذیری تصادارزی وجود دارد که منجر به مفاهیم سریالیچندین تصور متفاوت از هم

 شود.پذیری دید میسریالی

 طریق یکی از  تواند ازمی ،ی همروندبا اجراهای های تولیدی توسط تراکنشبندیپذیری زمانریالیس

 های کنترل همروندی تضمین شود.های گوناگون به نام سیاستمکانیزم

 بندی و ی زمانبندی داده شده را با ساخت گراف تقدم برایک زمان یپذیری تصادمتوانیم سریالیمی

تری برای های کنترل همروندی کاراتضمین کنیم. هرچند سیاست ،فقدان دور در گرافجستجو برای 

 پذیری وجود دارد.تضمین سریالی

 ها باید ریکاورپذیر باشد تا مطمئن شویم که اگر تراکنش بندیزمان𝑎 آثار تراکنش𝑏   را مشاهده کند

 کند.می 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡نیز  𝑎کند،  𝑏 ،𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡و آنگاه 

 د به صورتی که نها باید به صورت کامل غیرآبشاری باشبندیزمان𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  یک تراکنش منجر به

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 های ها به خواندن فقط دادهها نشود. با اجازه دادن تراکنشهای آبشاری سایر تراکنش

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 شود.غیرآبشاری بودن تضمین می، شده 

 ست. فصل اهای کنترل همروندی مسئول مدیریت سیاست دادهپایگاهمدیریت کنترل همروندی  ۀمولف

 دهد.های کنترل همروندی را شرح میسیاست 15
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 تمرین

رای این سیستم بشود. آیا مدیر ریکاوری ی وجود دارد که هرگز خراب نمی دادهپایگاهفرض کنید سیستم  14-1

 الزم است؟

 پاسخ:

 شده الزم است. 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡های تراکنش Roll Backحتی در این حالت مدیر ریکاوری برای اجرای 

 چه در سیستم عامل محبوب شما وجود دارد در نظر بگیرید.یک سیستم فایل مانند آن 2-14

 ها و نوشتن داده به یک فایل کدام است؟های دخیل در خلق و حذف فایلگامالف( 

ه اده بو نوشتن د هاتوضیح دهید چگونه موضوعات اتمیسیتی و ماندگاری به خلق و حذف فایل (ب

 ها ارتباط دارند.فایل

 پاسخ:

شود سازی به فایل در سیستم فایل تخصیص داده میچندین گام در خلق یک فایل وجود دارد. یک ناحیۀ ذخیره

شود. حذف فایل شامل درج می 𝑖به لیست  𝑖شود و یک درایه نود به فایل داده می ،منحصربه فرد  𝑖یک عدد 

 به صورت معکوس است.انجام این مراحل 

مهم است اما عموماً اتمیسیتی مرتبط نیست زیرا  واضحیماندگاری به دالیل  𝑈𝑁𝐼𝑋برای کاربر سیستم فایل در 

عمال داخلی سازی سیستم فایل اگرچه بسیاری از اَکند. برای پیادهها حمایت نمیسیستم فایل از تراکنش

حذف فایل باید اتمیک  یا های دخیل در خلقهستند. تمامی گامسیستم فایل نیازمند داشتن سمنتیک تراکنش 

 فاده در سیستم فایل خواهیم داشت.های غیرقابل استد در غیراین صورت فایل های غیرقابل ارجاع یا ناحیهنباش

 )کند( واکشی شوند ها باید از دیسکها هنگامی که دادهعبارت زیر را توجیه کنید: اجرای همروند تراکنش 14-4

اند ها خیلی کوتاهکنشاند و تراها در حافظهتر است و هنگامی که دادهمهم ،اندها طوالنییا هنگامی که تراکنش

 تر است.کم اهمیت

 پاسخ:

کند زمان واکشی می ،ندها را از یک دیسک کُاگر یک تراکنش خیلی طوالنی باشد یا هنگامی که تراکنش داده

تر منتظر ها باید برای پریودهای طوالنیکشد. در غیاب همروندی، سایر تراکنشزیادی برای کامل شدن طول می

 𝐶𝑃𝑈خواند بمانند. میانگین زمان پاسخ افزایش خواهد یافت. همچنین هنگامی که تراکنش داده را از دیسک می

شود. هرچند مهم میشود. بنابراین اجرای همروند در این حالت بیکار است. پس از منابع به درستی استفاده نمی

 دهند.اند یا داده در حافظه موجود است این مشکالت رخ نمیها کوتاههنگامی که تراکنش

پذیری ریالیساست، چرا ما بر روی  پذیر دید، سریالییپذیر تصادمبندی سریالاز آنجا که هر زمان 14-5

 ؟کنیمپذیری دید تأکید میبه جای سریالی یتصادم

 پاسخ:
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پذیر تولید مییهای سریالبندیهائی برای تضمین اینکه فقط زمانهای کنترل همروندی )پروتکلپروتکلبیشتر 

ای از زمانجموعهها فقط به زیرمآن .هستند یپذیری تصادمشوند برپایه سریالیشوند( که در عمل استفاده می

هزینه است و پذیری دید خیلی پرسریالیدهند. تست کردن فرم کلی مجوز می یپذیر تصادمهای سریالیبندی

 شود.فقط فرم محدود شده از آن برای کنترل همروندی استفاده می

است؟ جواب  یدمپذیری تصا، سریالیمتناظر آنبندی را در نظر بگیرید. آیا زمان 16-14گراف تقدم شکل  14-6

 خود را توضیح دهید.

 پاسخ:

بندی ف تقدم به صورت زیر است، زیرا گراف بدون دور است. یک زمانپذیر متناظر با گرابندی سریالییک زمان

𝑇1شود یعنی، سازی توپولوژیک حاصل میبا انجام مرتب ارز،هم , 𝑇2, 𝑇3 , 𝑇4, 𝑇5. 

ی وجود دارد ها مطلوب است؟ آیا شرایطبندیبندی غیرآبشاری چیست؟ چرا غیرآبشاری بودن زمانزمان 14-7

 های آبشاری مطلوب باشد؟بندیزمانکه تحت آن اجازه دادن به 

 پاسخ:

𝑇𝑗و   𝑇𝑖های ای است که برای هر زوج از تراکنشبندیبندی غیرآبشاری، زمانیک زمان 𝑇𝑗به صورتی که    آیتم  

𝑇𝑗از   𝑟𝑒𝑎𝑑قبل از عملیات   𝑇𝑖از  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡خواند، عملیات را می  𝑇𝑖داده نوشته شده بوسیلۀ  های ظاهر می  

های تراکنششدن  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یک تراکنش منجر به  خرابیهای غیرآبشاری مطلوب هستند زیرا بندیشود. زمان

که بتوانیم هزینه به ندرت رخ دهد به صورتی خرابیشود. البته هزینه این همروندی کمتر است. اگر دیگر نمی

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  ای آبشاری ممکن است مطلوب باشند.هبندیکنیم، زمانهای آبشاری را با افزایش همروندی پرداخت 

یک  𝑇𝑗رخ داده است هرگاه اگر یک تراکنش  (𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒)روزرسانی گم شده به گوئیم ناهنجاری 14-8

آیتم  𝑇𝑗آیتم داده را بنویسد )احتماالً برپایه خواندن پیشین(، و بعد از آن  𝑇𝑘آیتم داده را بخواند، آنگاه تراکنش 

، از مقدار 𝑇𝑗روزرسانی انجام شده توسط گم شده است زیرا به 𝑇𝑘شده توسط  روزرسانی اجراداده را بنویسد. به

 پوشی کرده است.چشم 𝑇𝑘نوشته شده توسط 

 
 .6-14گراف تقدم برای تمرین  16-14شکل 

T𝑇1 

T
𝑇4 

𝑇5 

 
𝑇3   

T𝑇2 
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 دهد.ن میروزرسانی گم شده را نشابه ناهنجاریبندی ارائه کنید که زمان مثالی از یکالف(  

روزرسانی گم شده با سطح ایزولگی به ناهنجاریبندی مثال بزنید و نشان دهید یک زمان (ب

𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 پذیر است.امکان 

  𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑روزرسانی گم شده با سطح ایزولگی به ناهنجاریتوضیح  دهید چرا  (ج

 پذیر نیست.امکان

 پاسخ:

 روزرسانی گم شده:به ناهنجاریبندی نشان دهندۀ یک زمانالف( 

𝑻𝟐 𝑻𝟏 

 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
 

 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

 شود.گم می 𝑇1به سبب نوشتن تراکنش  𝑇2بندی باال، مقدار نوشته شده توسط تراکنش در زمان 

 

 .𝑅𝑒𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑روزرسانی گم شده در سطح ایزولگی به ناهنجاری (ب

 

𝑻𝟐 𝑻𝟏 

 
 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴) 

 
 

 
 

 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴) 
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

 

کند، مقدار نوشته توسط را تضمین می 𝑅𝑒𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑بندی باال سطح ایزولگی گذاری در زمانقفل

 شود.م میگ 𝑇1به سبب نوشتن  𝑇2تراکنش 

ممکن نیست. در  𝑅𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑑روزرسانی کم شده در سطح ایزولگی به ناهنجاری (ج

تا  اشتراکیخواند، یک قفل را می 𝑋آیتم دادۀ  𝑇1تراکنش  𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑سطح ایزولگی 

𝑋)که نیازمند  𝑋زند. این کار نوشتن مقدار می 𝑋پایان روی  − 𝑙𝑜𝑐𝑘  است( را تا زمان پایان
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𝑇1 برای تراکنش جدیدتر ،𝑇2 کند. این ترتیب سریالی غیرممکن می𝑇2  و𝑇1 کند و را ایجاب می

 شود.م نمیگ 𝑇2بنابراین مقدار نوشته شده توسط 

کند. تفاده میای اسحظهاز ایزولگی تصویر ل دادهپایگاهبرای بانک در نظر بگیرید که سیستم  دادهپایگاهیک  14-9

کند را شرح می یک مشکل برای بانک ایجاد ودهد ناپذیر رخ مییک سناریوی ویژه که در آن یک اجرای سریالی

 دهید.

 پاسخ:

نباید منفی  انداز و جاری یک مشتریهای پسدر حساب ترازهافرض کنید بانک این قید یکپارچگی که مجموع 

 200 دالر و 100انداز برای یک مشتری به ترتیب عمال کرده است. فرض کنید ترازهای جاری و پسباشد را اِ

 دالر باشد.

دالر از حساب جاری بعد از بررسی قید یکپارچگی با خواندن هر دو تراز،  𝑇1 ،200فرض کنید که تراکنش 

دالر از حساب جاری بعد از بررسی قید یکپارچگی با  𝑇2 ،200 همروند برداشت کند. فرض کنید که تراکنش

 خواندن هر دو تراز برداشت کند.

ها به صورت همروند کند. اگر آنای خود چک میش قیود یکپارچگی را در تصویر لحظهاز آنجا که هر دو تراکن

قید  ،برداشت دالر است و بنابراین 100پندارد که مجموع ترازها بعد از برداشت اجرا شوند هر کدام می

ها تصادم بهآنکنند روز میهای داده متفاوتی را بهکند. از آنجا که دو تراکنش آیتمیکپارچگی را نقض نمی

شوند. این یک اجرای غیرسریالی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡توانند ای هر دو میروزرسانی ندارند و تحت ایزولگی تصویر لحظه

 شود.پذیر است که منجر به مشکل جدی، برداشت پول بیشتر می

کند را ستفاده میاای از ایزولگی تصویر لحظه دادهپایگاهبرای یک خط هوائی که سیستم  دادهپایگاهیک  14-10

وائی به منظور دهد اما خط هدرنظر بگیرید. یک سناریوی ویژه را که در آن یک اجرای غیرسریالی پذیر رخ می

 .، تشریح کنیدحصول کارائی سراسری بهتر تمایل به پذیرش آن دارد

 پاسخ:

بسیاری برای مشاهدۀ لیست های همروند یک سیستم رزرو خطوط هوائی برپایه وب را در نظر بگیرید. درخواست

و  𝐴تواند موجود باشد. فرض کنید دو کاربر های موجود در هر پرواز و رزرو بلیط میپروازهای موجود و صندلی

𝐵 کنند و فقط یک صندلی در یک پرواز باقی مانده به صورت همروند به این اپلیکیشن وب دسترسی پیدا می

 است.

کنند و فرض کنید هر هائی برای رزرو یک صندلی در پرواز اجرا میتراکنش 𝐵و  𝐴فرض کنید که هر دو کاربر 

صندلی باقی مانده باشد،  کافیکند و اگر به اندازۀ  بررسیهای رزرو شده در پرواز را تراکنش تعداد کل صندلی

صورت همروند د که به نهای رزرواسیون باشتراکنش 𝑇4و  𝑇3کند. فرض کنید درج می ،یک رکورد جدید رزرو

کنند که یک بلیط موجود است و رکوردهای رزرو ای مشاهده میاز تصویر لحظه 𝑇4 و 𝑇3 شوند. اکنوناجرا می
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کنند ایزولگی تصویر روزرسانی نمیبه را کنند. از آنجا که دو تراکنش آیتم داده مشترکی )تاپل(جدید درج می

دهد. این مسأله منجر به رزرو اضافه، بیشتر از تعداد صندلیرا میشدن هر دو تراکنش  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ای اجازه لحظه

 شود.می ،های موجود در پرواز

ند، حتی اگر کاین وضعیت معموالً خیلی جدی نیست زیرا کنسل کردن اغلب این تصادم را حل می با این وجود

، پرواز دیگری مسافرین پروازتواند برای یکی از تصادم در زمان حرکت نیز موجود باشد شرکت هواپیمائی می

کارائی سراسری را  ایترتیب دهد و با دادن تخفیفاتی رضایت مسافر را جلب کند. استفاده از ایزولگی تصویرلحظه

های و سایر تراکنش خوانندای خود میداده را از تصویرلحظه ،های رزرودهد زیرا تراکنشدر این حالت بهبود می

 .کنندهمروند را بلوکه نمی

تم سک سیتوانند بوسیله زمان مرتب شوند. یها میکند که عملیاتبندی فرض میتعریف یک زمان 14-11

ه این امکان وجود شود را در نظر بگیرید که همیشاجرا می پردازندهچندین که روی یک سیستم با  دادهپایگاه

اگرچه  شوند مشخص کنیم.اجرا میهائی که روی پروسورهای مختلف ندارد که ترتیب دقیقی بین عملیات

ری پذیعریف سریالیتوانند مرتب شوند. آیا وضعیت باال سبب بروز مشکل برای تها روی یک آیتم داده میعملیات

 شود؟ پاسخ خود را تشریح کنید.می یتصادم

 پاسخ:

ها روی هر تعملیاشود زیرا ترتیب نمی یپذیری تصادموضعیت داده شده سبب هیچ مشکلی برای تعریف سریالی

فاوت اده متدهای ها روی آیتمضروری است درحالی که ترتیب عملیات یپذیری تصادمآیتم داده برای سریالی

 مهم نیست.

𝑻𝟐 𝑻𝟏 

 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
<− 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵)بندی باال، تنها الزام ترتیبی عبارت است از  پذیر بودن زمانبرای سریالی  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵)  .

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) و 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) ها روی یک آیتم داده میتوانند با هر ترتیبی باشد بنابراین تا زمانی که عملیاتمی

 ای برقرار باشد.پردازنده باید برروی سیستم چند یپذیری تصادمد، تعریف سریالینتوانند مرتب باش

 را لیست کنید. فایده هر کدام را توضیح دهید. 𝐴𝐶𝐼𝐷های ویژگی 14-12

شود. تمام  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کند، تا نهایتاً یک تراکنش در خالل اجرا از چندین حالت عبور می 14-13

ها بگذرد لیست کنید. توضیح دهید چرا هرحالت های ممکن از حاالت که یک تراکنش ممکن است از آندنباله

 هد.ممکن است رخ د

 پذیر را شرح دهید.بندی سریالیبندی سریال و زمانتمایز بین عبارات زمان 14-14

 دو تراکنش زیر را در نظر بگیرید: 14-15
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𝐵فرض کنید الزام سازگاری  =∘ ∨ 𝐴 𝐴، با مقادیر آغازین ∘= = 𝐵  باشد. ∘=

 د.کنفظ میحرا  دادهپایگاهشامل این دو تراکنش سازگاری  ،نشان دهید که هر اجرای سریالالف(  

 .، ارائه دهیدکندناپذیر ایجاد میبندی سریالیکه یک زمان 𝑇14و  𝑇13یک اجرای همروند از  (ب

 پذیر ایجاد کند وجود دارد؟بندی سریالیکه یک زمان 𝑇14و  𝑇13آیا یک اجرای همروند از  (ج

ها از شدن تراکنش 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡پذیر با دو تراکنش ارائه کنید که ترتیب بندی سریالیمثالی از یک زمان 14-16

 ت است.پذیری متفاوترتیب سریالی

وجود دارد که  ها مطلوب است؟ آیا شرایطیبندیبندی ریکاورپذیر چیست؟ چرا ریکاورپذیری زمانزمان 14-17

 هید.های ریکاورناپذیر مطلوب باشد؟ پاسخ خود را شرح دبندیتحت آن شرایط اجازه دادن به زمان

ای تضمین عدم تالش اضافه الزم بر ها علیرغماز اجرای همروند تراکنش دادهپایگاههای چرا سیستم 14-18

 کنند.رخداد مشکل در اجرای همروند، پشتیبانی می

𝑟𝑒𝑎𝑑 توضیح دهید چرا سطح ایزولگی 14-19 − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 ها غیرآبشاری بندیکند زمانتضمین می

 د.نباش

ده صدق شولگی مشخص بندی که در سطح ایزبرای هر کدام از سطوح ایزولگی زیر مثالی از یک زمان 14-20

 پذیر نیست ارائه دهید:کند اما سریالیمی

 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑الف( 

 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 ب( 

 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑ج( 

𝑝𝑟𝑒𝑑عملیات  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑های فرض کنید عالوه بر عملیات 14-21 − 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑟, 𝑃) های که تمام تاپل

 خواند مجاز باشد.را می 𝑟 مسندصادق در 

𝑝𝑟𝑒𝑑بندی با استفاده از عملیات مثالی از یک زمانالف(  − 𝑟𝑒𝑎𝑑  ارائه کنید که پدیدۀ شبح را نشان

 ناپذیر است.دهد و در نتیجه سریالیمی

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 
𝒊𝒇 𝐴 = ∘  𝒕𝒉𝒆𝒏 𝐵 ∶=  𝐵 +  1; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵). 

 

   T13  ∶ 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 
𝒊𝒇 𝐵 = ∘  𝒕𝒉𝒆𝒏 𝐴 ∶=  𝐴 +  1; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴). 

 

T14 ∶ 
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𝑝𝑟𝑒𝑑بندی ارائه کنید که یک تراکنش از عملیات مثالی از یک زمان (ب − 𝑟𝑒𝑎𝑑  روی رابطۀ𝑟 

بندی تصادم کند اما در زمانحذف می 𝑟کند و تراکنش همروند دیگر یک تاپل از استفاده می

صفات ارائه دهید و مقادیر  𝑟 شما باید شمائی از رابطۀ شبح وجود ندارد. )برای انجام این کار،

 .تاپل حذف شده را نشان دهید



 
 

 

 

 کنترل همروندی  15فصل 

ندین چ دادههپایگاهای بنیادی یک تراکنش ایزولگی است. هنگامی که در دیدیم که یکی از ویژگی 14در فصل 

 دن آن،شتضمین حفظ شوند، ممکن است ویژگی ایزولگی حفظ نشود. برای تراکنش به صورت همروند اجرا می

م یزم موسون مکاناین کنترل از طریق یکی از چندی ؛های همروند را کنترل کندسیستم باید تعامل میان تراکنش

های ندیبترفندهای کنترل همروندی که زمان به 26شود. در فصل به ترفندهای کنترل همروندی حاصل می

-یخراباز  ورا مالحظه  ها در اجرای همروندفصل مدیریت تراکنش. در این پردازیممی ،پذیرندناپذیر را میسریالی

 را خواهیم دید.  خرابیشدن سیستم از ، چگونگی ریکاور16کنیم. در فصل پوشی میها چشم

ترین دها بهکدام از ترفنگونه که خواهیم دید ترفندهای کنترل همروندی متعددی وجود دارد. هیچهمان

 یلگایزو وو فازی گذاری دقفل ،ترین ترفندهای مورد استفاده در عملمزایائی است. رایجنیست، هر کدام دارای 

 ای است. لحظهتصویر

 قفل  برمبتنیهای پروتکل 1-15

 ک تراکنشکه ی یعنی هنگامی ،انحصار متقابل است اهای داده بی الزام دسترسی به آیتملگیک راه تضمین ایزو

اجازه  اری کند.تواند آن آیتم داده را دست ککند هیچ تراکنش دیگری نمیآیتم داده دسترسی پیدا می یک به

آیتم  وی آندادن به یک تراکنش برای دسترسی به آیتم داده با شرط آن که تراکنش در حال حاضر یک قفل ر

 ردیم. کمعرفی  9-14سازی این الزام است. مفهوم قفل را در بخش ترین روش پیادهمعمول داشته باشد،

 ها قفل 1-1-15

 نیم: کمی طوفدو مد مع بهتواند قفل شود. در این بخش توجه خود را مختلفی می مدهاییک آیتم داده در 

دهیم( داشته باشد نشان می 𝑆)با  یاشتراک، یک قفل در مد 𝑄روی آیتم  𝑇𝑖ر تراکنش گا .یاشتراک - 1

 را بنویسد.  𝑄 تواندرا بخواند اما نمی 𝑄تواند می 𝑇𝑖آنگاه 

داشته باشد  دهیم(نشان می 𝑋 ، یک قفل در مد انحصاری )با𝑄 روی آیتم 𝑇𝑖تراکنش  اگر انحصاری. - 2

 را بخواند و بنویسد.  𝑄تواند می 𝑇𝑖آنگاه 

در مد مناسب  ،𝑄اجرا خواهد کرد روی آیتم داده  𝑄وابسته به نوع عملیاتی که روی  باید هر تراکنش

کند. تراکنش فقط بعد از اعطای قفل از تراکنش از مدیر کنترل همروندی درخواست می. قفل نمایددرخواست 

گذاری به چندین تواند عملیاتش را انجام دهد. استفاده از این دو مد قفلسوی مدیر کنترل همروندی می

 کند. دود میبه یک تراکنش در یک زمان مح دهد اما نوشتن را فقطتراکنش اجازه خواندن یک آیتم داده را می
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 .ماتریس سازگاری قفل 1 - 15شکل 

توانیم تابع سازگاری گذاری میبیان کلی، برای یک مجموعه از مدهای قفل هب

(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)   را روی آنها به صورت زیر تعریف کنیم: فرض کنید𝐴  و𝐵  بیانگر مدهای

که در حال حاضر  𝑄روی آیتم  𝐴درخواست یک قفل از مد  𝑇𝑖 گذاری دلخواهی باشند. فرض کنید تراکنش قفل

𝑇𝑗)تراکنش   ≠  𝑇𝑖 )𝑇𝑗 یک قفل از مد 𝐵  یک قفل روی اًروی آن دارد، بنماید. اگر بتوان فور𝑄   را به تراکنش

𝑇𝑖 علیرغم حضور قفل در مد ،𝐵   اعطا کرد گوئیم مد𝐴  با مد 𝐵   سازگار(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒) ست. این تابع میا-

گذاری بحث شده در این بخش تواند به سادگی با یک ماتریس نمایش داده شود. رابطه سازگاری بین دو مد قفل

, 𝑐𝑜𝑚𝑝(𝐴 آمده است. یک عنصر  1-15در شکل   𝑐𝑜𝑚𝑝در ماتریس 𝐵)   از ماتریس دارای مقدار𝑡𝑟𝑢𝑒    است

 سازگار باشد.   𝐵با مد   𝐴ر مد اگفقط و  اگر

ن ر هر زمادسازگار است اما با مد انحصاری سازگار نیست.  یاشتراکبا مد  یاشتراکتوجه کنید که مد 

 ایداده های مختلف( روی آیتمهمزمان )توسط تراکنشتواند به طور می یاشتراکچندین قفل از نوع مد 

ی جار کیاشتراهای مد مشخصی وجود داشته باشد. یک درخواست قفل در مد انحصاری باید تا رها شدن قفل

 صبر کند. 

𝑙𝑜𝑐𝑘یک تراکنش با اجرای  − 𝑆 (𝑄)  روی آیتم داده  یاشتراکدرخواست یک قفل𝑄 کند. به طور می

– 𝑙𝑜𝑐𝑘ش از طریق دستورالعمل مشابه، یک تراکن 𝑋(𝑄) نماید. یک تراکنش درخواست یک قفل انحصاری می

 را باز کند.  𝑄 ایقفل آیتم داده 𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝑄)تواند توسط دستورالعمل می

آیتم داده در حال  اگرباید در ابتدا آن آیتم را قفل نماید.  𝑇𝑖، تراکنش ایبرای دسترسی به یک آیتم داده

های حاضر توسط تراکنش دیگری در یک مد ناسازگار قفل باشد، مدیر کنترل همروندی تا آزاد شدن تمام قفل

های باید تا آزاد شدن تمامی قفل 𝑇𝑖 ها، قفل را اعطا نخواهد کرد. بنابراینناسازگار زده شده توسط سایر تراکنش

 های دیگر صبر کند. ناسازگار زده شده توسط تراکنش

باز کند. توجه شود که یک  ،که پیش از این قفل زده است را ایممکن است قفل آیتم داده 𝑇𝑖تراکنش 

یک  را قفل کند. عالوه بر این باز کردن فوری قفلِتراکنش باید مادامی که به یک آیتم داده دسترسی دارد آن

پذیری مطلوب نیست زیرا ممکن است سریالی اًلزوم ایبعد از آخرین دسترسی به آن آیتم داده ایآیتم داده

 تضمین نشود. 

𝑋 𝑆  

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑆 

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑋 
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دو حساب باشد که  𝐵و  𝐴را در نظر بگیرید . فرض کنید  14تشریح، مثال بانک معرفی شده در فصل  برای

 𝐴به حساب  𝐵دالر از حساب  𝑇1  ،50تراکنش مورد دسترسی قرار می گیرند.  𝑇2و   𝑇1توسط تراکنش های 

𝐵یعنی مجموع  -  𝐵و  𝐴 هایمقدار کلی پول در حساب 𝑇2 (. تراکنش2- 15کند )شکل منتقل می + 𝐴  

 دهد.( را نمایش می3-15)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .𝑇1تراکنش  2- 15شکل  

دالر است. اگر این دو تراکنش به صورت  200دالر و  100به ترتیب  𝐵و  𝐴های فرض کنید مقادیر حساب

دالر را نمایش خواهد داد. اگر این  300مقدار  𝑇2اجرا شوند، آنگاه تراکنش  𝑇2 ،𝑇1یا  𝑇1  ،𝑇2به ترتیب  سریال

. در این حالت پذیر استامکان 4-15در شکل  1بندی ها، به صورت همروند اجرا شوند آنگاه زمانتراکنش

-یتم داده، قفل آ𝑇1دهد که غلط است. دلیل این اشتباه آن است که تراکنشدالر را نشان می 𝑇2  ،250تراکنش 

 شود. با حالت ناسازگار مواجه می  𝑇2ه نتیجکند و در را خیلی زود باز می 𝐵 ای

-اعطا می ها رالها و نقاطی که در آن مدیر کنترل همروندی قفعمال اجرا شده توسط تراکنشاَ ،بندیزمان

 تواندمیا کند نقفل را اعطکننده قفل تا زمانی که مدیر کنترل همروندی دهد. تراکنش درخواستکند، نشان می

ل بعدی فل و عمقای از زمان بین عملیات درخواست بازه عمل بعدی خود را انجام دهد. بنابراین قفل باید در

که قفل  ض کنیمتوانیم فرشود مهم نیست، میقفل اعطا می ،در این بازه ی کهاعطا گردد. زمان دقیق ،تراکنش

ندی را نترل همروکهای مدیر نمایشگر عملیاتستون توانیم شود. بنابراین میقبل از عمل بعدی تراکنش اعطا می

ا به شما ها رفلقهای به تصویر کشیده شده در بقیه فصل حذف کنیم. استنتاج زمان اعطای بندیاز تمامی زمان

 کنیم. واگذار می

 

 

 

 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐵); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 

𝐵 ∶=  𝐵 −  50; 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵); 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵); 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐴); 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 

𝐴 ∶=  𝐴 +  50; 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴); 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴). 
 

𝑇1 ∶ 
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 .𝑇2تراکنش  3-15شکل 

𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒚– 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒈𝒆𝒓 𝑻𝟐 𝑻𝟏 

 
 

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐵) 

𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 − 𝑋(𝐵, 𝑇1) 
 

  

  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 −  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵) 

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐴)  

𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 − 𝑆(𝐴, 𝑇2)   

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐵) 

 

𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 − 𝑆(𝐵, 𝑇2)   

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵) 
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦(𝐴 +  𝐵) 

 

  𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐴) 

𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 − 𝑋(𝐴, 𝑇1)   

  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝐴 ∶=  𝐴 −  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴)  

 

 .1زمان بندی  4-15کل ش

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐴); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴); 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐵); 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵); 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦(𝐴 +  𝐵). 

 

𝑇2 ∶ 
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𝑇1متناظر تراکنش 𝑇3تراکنش  بیفتد.خیر أفرض کنید که باز کردن قفل تا پایان تراکنش به ت به همراه   

باز کردن قفل است )شکل  در یرأخبه همراه ت 𝑇2 متناظر  𝑇4(. تراکنش5-15خیر باز کردن قفل است )شکل أت

15-6 .) 

دالر  250، که منجر به نمایش مجموع ناصحیح 1بندیها در زمانها و نوشتنبررسی کنید که دنباله خواندن

یک نتیجه ناسازگار را چاپ  𝑇4 است. پذیرامکانها بندیسایر زمانپذیر نیست. امکان 𝑇4 و  𝑇3 است دیگر با

 خواهیم دید. رادلیل آن کند، بعداًنمی

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 .خیر بازکردن قفل(أبا ت 𝑇1)تراکنش  𝑇3تراکنش  5 - 15شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (خیر بازکردن قفلأبا ت 𝑇2تراکنش ) 𝑇4تراکنش  6-15شکل 

را  𝑇4 و 𝑇3برای  7-15بندی جزئی شکل تواند منجر به وضعیت نامطلوب شود. زمانگذاری میسفانه قفلأمت

 یاشتراکدرخواست یک قفل در مد  𝑇4دارد و  𝐵د انحصاری روی میک قفل در  𝑇3 جا کهدر نظر بگیرید. از آن

یک قفل در مد  𝑇4ماند. به طور مشابه، از آنجا که می 𝑇3توسط  𝐵منتظر بازکردن قفل  𝑇4کرده است،  𝐵روی 

باز کردن  در انتظار 𝑇3کرده است،  𝐴درخواست یک قفل در مد انحصاری روی  𝑇3دارد و  𝐴روی  یاشتراک

خود را  نرمالتوانند اجرای نمیها کدام از تراکنشایم که هیچماند. بنابراین به حالتی رسیدهمی 𝑇4توسط  𝐴 قفل

سیستم باید  ،دهدشود. هنگامی که بن بست رخ مینامیده می (𝑑𝑒𝑎𝑑𝑙𝑜𝑐𝑘)  بستادامه دهند. این وضعیت بن

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐵); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 

𝐵 ∶=  𝐵 −  50; 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵); 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐴); 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴);                                    
𝐴 ∶=  𝐴 +  50; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴); 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵); 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴). 

 

𝑇3: 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐴); 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐵); 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦(𝐴 + 𝐵); 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴); 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵); 

 

𝑇4: 
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که توسط  ایهای دادهکند قفل آیتم Roll Backکند. هنگامی که یک تراکنش  Roll Backیکی از دو تراکنش را 

تواند های داده برای تراکنش دیگر در دسترس است که میشود. آنگاه آیتمآن تراکنش قفل شده بودند، باز می

 . گردیمبرمیبست به موضوع مدیریت بن 2- 15اجرایش را ادامه دهد. در بخش 

ها باز کنیم، ممکن تن آنهای داده را خیلی زود بعد از نوشگذاری استفاده نکنیم یا اگر قفل آیتماگر از قفل

ای را قبل از درخواست یک قفل روی آیتم اگر قفل آیتم داده از طرفیاست به حالت ناسازگاری برخورد کنیم. 

 5-1-15گونه که در بخش ها ، همانبست رخ دهد. در بعضی وضعیتداده دیگر باز نکنیم، ممکن است بن

از حاالت ناسازگار  بخواهیم اگرجود دارد. هر چند در حالت کلی بست وهائی برای اجتناب از بنخواهیم دید راه

-بر حاالت ناسازگار ترجیح دارند زیرا آنها بستگذاری است. بنمرتبط با قفلشرارت  بست یکاجتناب کنیم بن

 ها مدیریت کرد. در حالی که، حاالت ناسازگار ممکن است منجر بهکردن تراکنش Roll Backتوان با ها را می

 .کردمدیریت  دادهپایگاهبا سیستم  ها راآن تواندنیای واقعی شوند که نمی ی درمشکالت

𝑻𝟒 𝑻𝟑 

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐵) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 −  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐵) 

 

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐴) 

 .2زمان بندی   7 -15شکل  

که   (𝑙𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙)گذاریقوانین به نام پروتکل قفل از یک مجموعه باید سیستم هر تراکنش در

گذاری های قفل. پروتکلددهد، تبعیت کنرا نشان میتوسط تراکنش  ایقفل زدن و باز کردن هر آیتم داده زمان

زیر مجموعه محض تمام  ،هائیبندیکند. مجموعه تمام چنین زمانهای ممکن را محدود میبندیتعداد زمان

پذیر های سریالیبندیگذاری که فقط به زمانپذیر ممکن است. چندین پروتکل قفلهای سریالیبندیزمان

. قبل از انجام این کار، چند خواهیم کردکنند، ارائه ی را تضمین میلگدهند و بنابراین ایزومجوز می یتصادم

 کنیم. اصطالح را معرفی می

,∘𝑇}کنید  فرض 𝑇1, . . . , 𝑇𝑛}  بندی های مشارکت کننده در زمانیک مجموعه از تراکنش𝑆 د. گوئیمنباش𝑇𝑖 

 𝐴 یک قفل از مد  𝑇𝑖 چنان موجود باشد که 𝑄 ایاگر آیتم داده 𝑇𝑗 → 𝑇𝑖نویسیم است و می مقدم 𝑇𝑗بر  𝑆در  

,𝑐𝑜𝑚𝑝(𝐴زده است و  𝑄 روی 𝐵 دیک قفل از م  𝑇𝑗 و بعداً زده باشد 𝑄 روی 𝐵) = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒. اگر 𝑇𝑗 → 𝑇𝑖  

کنید ظاهر شود. مشاهده می 𝑇𝑗 باید قبل از 𝑇𝑖 ،بندی سریال معادلکند که در هر زمانآنگاه این تقدم ایجاب می

کردیم. پذیری تصادم استفاده کردن سریالیبرای تست 6-14است که در بخش  قدمیکه این مشابه گراف ت

 گذاری است. ها متناظر با ناسازگاری مدهای قفلتصادم بین دستورالعمل
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بندی ممکن برای یک زمان 𝑆گوئیم اگر  (𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙) مجازگذاری داده شده را تحت پروتکل قفل 𝑆بندی زمان

گذاری قفل ند. گوئیم پروتکلکگذاری تبعیت میها باشد که از قواعد پروتکل قفلیک مجموعه از تراکنش

پذیر های مشروع سریالیبندیر تمامی زمانگو فقط اگر کند امی (𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠)را تضمین  یپذیری تصادمسریالی

 دور نداشته باشد.  →های مشروع رابطه مرتبط بندیبه عبارت دیگر برای تمامی زمان .باشند یتصادم

 ها اعطای قفل 2-1-15

و هیچ تراکنش دیگری  کندمی را درخواست یک قفل در مد خاصی ،دادهروی یک آیتم  هنگامی که یک تراکنش

برای اجتناب از  با این حال،تواند اعطا شود. قفل می ،باشدندارای قفل روی همان آیتم داده با مد تصادم کننده 

آیتم روی یک  یاشتراکدارای یک قفل در مد  𝑇2رخداد سناریوی زیر باید دقت شود. فرض کنید یک تراکنش 

باید 𝑇1  درخواست یک قفل در مد انحصاری روی همان آیتم داده بنماید. به وضوح،  𝑇1است و تراکنش ایداده

ممکن است درخواست یک  𝑇3بماند. در این میان، تراکنش  𝑇2ی سواز  یاشتراکمنتظر رها کردن قفل در مد 

سازگار است  𝑇2با قفل داده شده به  ،درخواست قفلاین بنماید.  ایروی همان آیتم داده یاشتراکقفل در مد 

ممکن است قفل را رها کند. اما  𝑇2  داده شود. در این نقطه یاشتراکقفل در مد  𝑇3  پس ممکن است به

درخواست قفل در مد  𝑇4بماند. اما دوباره، ممکن است تراکنش جدید  𝑇3 باید منتظر تمام شدن 𝑇1همچنان 

ای به آن داده شود. در واقع، ممکن است که دنباله 𝑇3و قبل از رها کردن  نماید ایآیتم دادهروی همان  یاشتراک

روی آیتم داده بنماید و هر تراکنش  اشتراکیها داشته باشیم که هر کدام درخواست یک قفل در مد از تراکنش

قفل در مد انحصاری را  ایروی آن آیتم داده هرگز 𝑇1قفل را در مدت کوتاهی پس از اعطای قفل، رها کند. اما 

 شود گرسنه مانده است. و گفته می پیشروی نکندممکن است هرگز  𝑇1آورد. تراکنش بدست نمی

 𝑇𝑖 ها با اعطای قفل به صورت زیر اجتناب کنیم: هنگامی که تراکنشتوانیم از گرسنگی تراکنشمی

های زیر قفل را بنماید، مدیر کنترل همروندی به شرط 𝑀در مد خاص  𝑄 ایدرخواست یک قفل روی آیتم داده

 کند. اعطا می

 . نداشته باشدوجود  ،داشته 𝑀در مد تصادم کننده با  𝑄. تراکنش دیگری که قفل را روی 1

 .نداشته باشدوجود  ،کرده 𝑇𝑖باشد و درخواست را قبل از  𝑄. تراکنش دیگری که منتظر قفل روی 2

 د. شونمیمسدود  داده شده هرگز که بعداً دیگر بنابراین یک درخواست قفل توسط یک درخواست قفل

 گذاری دو فازی پروتکل قفل 3-1-15

گذاری کند پروتکل قفلپذیری را تضمین مییک پروتکل که سریالی

– 𝑇𝑤𝑜)فازیدو  𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝐿𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙)  آن است که هر تراکنش  است. این پروتکل مستلزم

 کردن قفل را در دو فاز انجام دهد : گذاری و بازهای قفلدرخواست

. . فاز رشد1 (𝑮𝒓𝒐𝒘𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂𝒔𝒆)  قفل بدست آورد، اما هیچ قفلی را آزاد نمی تواندمییک تراکنش-

 کند. 
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. نشینی. فاز عقب2 (𝒔𝒉𝒓𝒊𝒏𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂𝒔𝒆)  تواندنمیها را آزاد کند اما قفل تواندمییک تراکنش 

 های جدید بدست آورد. قفل

ی اکنش قفلکه تر آورد. هنگامیهای مورد نیاز را بدست میقفل ،یک تراکنش در فاز رشد است. تراکنش ،در آغاز

 کند. شود و دیگر درخواست قفل نمینشینی میوارد فاز عقب ،را رها کرد

دو فازی نیستند. توجه شود که  𝑇2و  𝑇1های اند. از سوی دیگر تراکنشدو فازی 𝑇4و  𝑇3تراکنش های  مثالً

توانیم ، می𝑇3در مورد تراکنش  های باز کردن قفل در انتهای تراکنش نیست. مثالًنیازی به حضور دستورالعمل

– 𝑙𝑜𝑐𝑘را به بعد از دستورالعمل   𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵)دستورالعمل   𝑋(𝐴)  گذاری هیم و همچنان ویژگی قفلانتقال د

 دو فازی برقرار است. 

 را یک تراکنشکند. را تضمین می ـیپذیری تصادمگذاری دو فازی سریالیتوانیم نشان دهیم پروتکل قفلمی

نقطه  آورد )انتهای فاز رشد(خود را بدست میئی اهبندی که تراکنش قفل نای در زمان. نقطهدر نظر بگیرید

 –شان مرتب شوندفلتوانند بر طبق نقطه قها میشود. اکنون تراکنشتراکنش نامیده می  (𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡)قفلِ 

ها است. اثبات این مطلب را به عنوان تمرین به شما پذیر برای تراکنشاین ترتیب در واقع یک ترتیب سریالی

 را ببینید(.  1-15کنیم )تمرین واگذار می

دو  𝑇4و  𝑇3های کنید که تراکنشکند. مشاهده  میبست را تضمین نمیرهائی از بن فازیگذاری دوقفل

 اند. بست شده( دچار بن7 - 15)شکل  2بندی اند اما در زمانفازی

د. نآبشاری نیز باشپذیر بودن باید غیرها عالوه بر سریالیآورید که تراکنشبه یاد می 2-7-14از بخش 

Roll Back  را در نظر  8-15بندی جزئی شکل زمان ،مثالًفازی رخ دهد. گذاری دوممکن است تحت قفلآبشاری

 𝑇7از   𝑟𝑒𝑎𝑑 (𝐴)بعد از گام   𝑇5 خرابیکند اما فازی را رعایت میگذاری دوپروتکل قفل ،بگیرید. هر تراکنش

 شود. می 𝑇7و   𝑇6آبشاری  𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘منجر به 

از   ( 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡)گیرانهفازی سختگذاری دوفازی به نام پروتکل قفلگذاری دوتغییراتی در قفلتوان با می

Roll Backد بلکه نفازی باشها دوگذاریهای آبشاری اجتناب کرد. این پروتکل مستلزم آن است که نه تنها قفل

شدن آن تراکنش نگهداری شوند. این 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تا  در مد انحصاری توسط یک تراکنش گرفته شده هایتمام قفل

شدن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 نشده تا 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 کند که هر داده نوشته شده توسط یک تراکنشاستلزام تضمین می

 کند. ها جلوگیری میداده توسط سایر تراکنش شدن شود و از خواندهدر مد انحصاری قفل می ،تراکنش

است که مستلزم آن   ( 𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟𝑜𝑢𝑠)گذاری دو فازی شدیددو فازی، پروتکل قفلگذاری گونه دیگر از قفل

-توانیم بررسی کنیم که با قفلبه آسانی میشدن تراکنش نگهداری شوند.  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ها تا است که تمام قفل

 توانند سریالی شوند. شدنشان می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ترتیبها به گذاری دوفازی شدید، تراکنش

مهم را  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑های فقط بعضی از عملیات این دو تراکنش،دو تراکنش زیر را در نظر بگیرید، برای 

 ایم:نشان داده
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𝑻𝟕 𝑻𝟔 𝑻𝟓 

  𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐴) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐵) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴) 

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐴) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴) 

 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐴) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
  

 .فازیوگذاری دبندی جزئی تحت قفلزمان  8- 15شکل 

را در مد انحصاری قفل کند. بنابراین هر  𝑎1باید   𝑇8گذاری دوفازی را بکار بگیریم آنگاه اگر پروتکل قفل 

فقط در پایان اجرایش، هنگام    𝑇8شود. توجه شود که اجرای همروند دو تراکنش منجر به اجرای سریال می

قفل  اشتراکیرا در ابتدا در مد  𝑎1بتواند  𝑇8است. بنابراین اگر  𝑎1نیازمند یک قفل انحصاری روی  𝑎1نوشتن 

و  𝑇8  توانیم به همروندی بیشتری دست پیدا کنیم. زیراقفل را به مد انحصاری تغییر دهد، می کند و آنگاه بعداً

𝑇9  توانند به می𝑎1  و𝑎2   .به صورت همزمان دسترسی پیدا کنند 

ها گذاری دو فازی که در آن تبدیل قفلاز پروتکل قفل ایگونه اصالح شدهاین مشاهده ما را به 

(𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠)  به یک قفل  اشتراکیکند. باید مکانیزمی برای ارتقاء یک قفل میهدایت مجاز است

به انحصاری  را ارتقاء  اشتراکیمهیا کنیم. تبدیل از مد  اشتراکیانحصاری و تنزل یک قفل انحصاری به یک قفل 

(𝑢𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒)  را تنزل اشتراکیو از انحصاری به (𝑑𝑜𝑤𝑛𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒) تواند به صورت نامیم. تبدیل قفل نمیمی

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑎1); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑎2); 

   . . . 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑎𝑛); 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑎1). 

 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑎1); 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑎2); 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦(𝑎1  +  𝑎2). 

 

𝑇8: 

𝑇9: 
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نشینی رخ تواند در فاز رشد رخ دهد در حالی که تنزل در فاز عقبفقط می، ارتقاء بلکهدلخواه اجازه داده شود. 

 دهد. می

𝑇9 𝑇8  

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝑎1) 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝑎1)  

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝑎2) 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝑎2)  

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝑎3) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝑎4) 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝑎1) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝑎2) 

 

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝑎𝑛) 
𝑢𝑝𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒(𝑎1) 

 .بندی ناقص با تبدیل قفلزمان 9- 15شکل 

گذاری دو توانند به صورت همروند تحت پروتکل قفلمی 𝑇9و  𝑇8های با بازگشت به مثال ذکر شده، تراکنش

نشان داده شده، که فقط بعضی از  9-15شکل در زمان بندی ناقص  این اجرا ، اجرا شوند؛اصالح شده فازیِ 

 است. گذاری نشان داده شدهقفل هایدستورالعمل

است ممکن است مجبور به انتظار  𝑄توجه شود که تراکنشی که در تالش برای ارتقاء یک قفل روی آیتم 

 دهد. رخ می یاشتراکتوسط تراکنش دیگر در مد  𝑄در صورت قفل بودن  ،اجباری شود. این انتظارِ

پذیر یای سریالهبندیگذاری دوفازی با تبدیل قفل فقط زمانپایه، قفلگذاری دوفازی همانند پروتکل قفل

های قفل اگرراین، شان سریالی شوند. عالوه بتوانند توسط نقاط قفلها میکند و تراکنشرا تولید می یتصادم

 اند. ها غیرآبشاریبندیانحصاری تا انتهای تراکنش نگهداری شوند، زمان

وانند تد که نمیپذیر تصادمی موجود باشهای سریالیبندیها، ممکن است زمانکنشبرای یک مجموعه از ترا

 یتصادم پذیرلیهای سریابندیگذاری دوفازی بدست آیند. هرچند، برای بدست آوردن زماناز طریق پروتکل قفل

کردن لیا تحمی هادوفازی نیازمند داشتن اطالعات اضافی درباره تراکنشگذاری غیرهای قفلاز طریق پروتکل

ظه سایر نگام مالحهها را هستیم. مثال دادهپایگاههای داده در ها روی مجموعه آیتمبعضی ساختارها یا ترتیب

 گذاری در ادامه فصل خواهیم دید. های قفلپروتکل

-ستمسیترده در فازی شدید )با تبدیل قفل ( به صورت گسگذاری دوگیرانه و قفلفازی سختگذاری دوقفل

 شوند. تجاری استفاده می دادهپایگاههای 

راکنش بر ای یک تگذاری و بازکردن قفل را برهای مناسب قفلدستورالعمل ،یک ترفند ساده اما پر استفاده

 کند. های خواندن و نوشتن تراکنش، به صورت اتوماتیک تولید میپایه درخواست

 هنگامی که یک تراکنش 𝑇𝑖  عملیات𝑟𝑒𝑎𝑑 (𝑄) کند. سیستم دستورالعمل را صادر می

𝐿𝑜𝑐𝑘 –  𝑆 (𝑄)  و به دنبال آن دستورالعمل𝑟𝑒𝑎𝑑 (𝑄) کند. را صادر می 
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 که یهنگام 𝑇𝑖 عملیات 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 (𝑄) کند آیا کند، سیستم بررسی میرا صادر می𝑇𝑖  در حال حاضر

𝑢𝑝 دارد یا نه. اگر داشته باشد سیستم یک دستورالعمل 𝑄روی  یاشتراکیک قفل  −  𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒(𝑄)  و

کند. در غیر این صورت سیستم دستورالعمل را صادر می  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) به دنبال آن دستورالعمل

𝑙𝑜𝑐𝑘 –  𝑋 (𝑄)   و به دنبال آن دستورالعمل𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)  کند. را صادر می 

 های بدست آمده توسط یک تراکنش بعد از تمامی قفل𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شدن یا𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  شدن تراکنش رها

 .شوندمی

 گذاری سازی قفلپیاده  4-1-15

کند و در ها دریافت میها را از تراکنشکه پیام فرایندیتواند به عنوان می  (𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟)گذاریمدیر قفل

های های درخواست قفل با پیامگذاری به پیاممدیر قفل فرایندِ سازی شود. پیادهفرستد هائی را میپاسخ پیام

های دهد. پیامبست( پاسخ میاز تراکنش )در وضعیت بن Roll Backهای درخواست اعطای قفل یا با پیام

هستند. اما ممکن است منجر به پیام   (𝑎𝑐𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡)بازکردن قفل در پاسخ فقط نیازمند تصدیق 

 تراکنش منتظر دیگر شوند. یک اعطای قفل به 

کند: برای هر آیتم داده که در حال حاضر قفل است یک گذاری از این ساختار داده استفاده میمدیر قفل

ین ساختار کند. اها نگهداری میبه ترتیب رسیدن درخواست ،لیست پیوندی از رکوردها، یکی برای هر درخواست

های داده برای یافتن لیست پیوندی )در صورت وجود( برای یک شده روی نام آیتمش ایندکسهاز یک جدول 

شود. هر رکورد از لیست پیوندی نامیده می (𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒)قفل کند. این جدول، جدولآیتم داده استفاده می

 البته اگرکند. گذاری درخواست شده اشاره میقفلبرای یک آیتم داده به تراکنش درخواست دهنده و مد 

 دهد. را نشان می آن رکورد شده باشد اجابتدرخواست در حال حاضر 

،  𝐼4 متفاوت ایها برای پنج آیتم دادهدهد. جدول شامل قفلمثالی از جدول قفل را نشان می 10-15شکل 

𝐼7  ،𝐼23  ،𝐼44  و𝐼912 از زنجیر سرزیر  ،است. جدول قفل(𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔)  به صورتی که یک

کند. همچنین برای هر های داده برای هر درایه در جدول قفل موجود است استفاده میلیست پیوندی از آیتم

اعطا  هایموجود است. قفل ها قفل اعطا شده یا منتظر قفل هستند،ها که به آنلیستی از تراکنش ،آیتم داده

 یههای پر شده با سایهای منتظر مستطیلدر حالی که در خواست ،تر هستندتیره یشدههای پرمستطیل ،شده

توان مشاهده کرد که به ایم. از مثال میگذاری را حذف کردهشکل مدهای قفل سادگی،تر هستند. برای روشن

𝑇23 روی هاقفل 𝐼912  و𝐼7  داده شده است و منتظر یک قفل روی𝐼4  .است 

ا تباشد  ها نیز داشتهدهد ولی جدول قفل باید یک ایندکس روی شناسه تراکنشاگر چه شکل نشان نمی

 .اشدپذیر ببه صورت کارا، امکان های نگهداری شده توسط تراکنش داده شدهمشخص کردن مجموعه قفل

 کند:یق زیر پردازش میها را به طرگذاری درخواستمدیر قفل
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 جود باشدکه لیست پیوندی مودر صورتی گذاریرسد، مدیر قفلهنگامی که پیام درخواست قفل می، 

ست یک لی کند. در غیر این صورتیک رکورد به انتهای لیست پیوندی برای آیتم داده، اضافه می

 کند. ایجاد می است، شامل رکورد درخواستکه فقط پیوندی جدید 

اما  کند.می ای که در حال حاضر قفل نیست، قفل اعطاگذاری همیشه بر روی آیتم دادهقفلمدیر 

دیر ماید، اگر تراکنشی روی آیتمی که در حال حاضر بر روی آن قفلی زده شده، درخواست قفل بنم

ی هااستشدن تمامی درخو اجابتقفل درخواست شده با قفل جاری، و  قفل فقط در صورت سازگاریِ

 .کند. در غیر این صورت درخواست باید صبر کنداز این، قفل را اعطا میپیش 

 ن کورد آرکند، گذاری یک پیام باز کردن قفل را از یک تراکنش دریافت میهنگامی که مدیر قفل

ا، رورد بعدی رکگذاری کند. مدیر قفلدر لیست پیوندی متناظر با آن تراکنش حذف میرا آیتم داده 

رخواست دیا آن کند تا ببیند آنگونه که در پاراگراف قبلی شرح داده شد، بررسی میدر صورت وجود آ

رکورد  ،درت وجودر صو ،کند و به طور مشابهمی جابت. اگر بتواند، درخواست را اتواند اجابت شودمی

 کند و... بعدی را پردازش می

  اگر تراکنشی𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  گرفته توسط تراکنش را حذف میکند، مدیر قفل گذاری هر درخواست انجام-

)بخش  کردن تراکنش را انجام داد 𝑢𝑛𝑑𝑜مناسب برای  عمالاَ دادهپایگاهکند. هنگامی که سیستم 

شده را رها  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 های نگهداری شده توسط تراکنشگذاری تمامی قفلمدیر قفل ،را ببینید( 16-3

 کند. می

د توانییش از این وصول شده است، یک درخواست جدید نماز آنجا که در صورت وجود درخواستی که پ

گونگی چ  2-2-15در بخش کند. اجابت شود این الگوریتم رهائی از گرسنگی را برای قفل تضمین می

دهد رح میشسازی دیگر را یک پیاده 1-2-17بخش   ها را مطالعه خواهیم کرد.بستکشف و مدیریت بن

 کند. یاعطای قفل استفاده میا  بدل کردن پیام برای درخواست که از حافظه مشترک به جای رد و
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 .جدول قفل 10- 15شکل 

 های بر مبنای گراف پروتکل 5-1-15

یم، نیازمند دوفازی را دارهای غیراشاره شد، اگر قصد توسعه پروتکل 3-1-15گونه که در بخش همان

دارند  لفی وجودهای مختهستیم. مدل دادهپایگاهاطالعات اضافی پیرامون چگونگی دستیابی هر تراکنش به 

-. سادهوت هستندمتفا کنندو هر کدام در مقدار اطالعاتی که مهیا می فراهم کنندتوانند اطالعات که می

 اشیم. باداشته ب دادهپایگاههای ترین مدل مستلزم آن است که ما دانش قبلی در مورد ترتیب دسترسی آیتم

را  یذیری تصادمپبه هر حال سریالی اما گذاری که دوفازی نیستندهای قفلچنین اطالعاتی، ساخت پروتکل

 کنند، ممکن است. تضمین می

= 𝐷 ۀ روی مجموع →ین دانش قبلی، ما یک ترتیب جزئی برای بدست آوردن چن

 {𝑑1, 𝑑2, . . . , 𝑑ℎ}  اگر. کنیمهای داده وضع میاز تمام آیتم𝑑𝑖 → 𝑑𝑗   آنگاه هر تراکنشی که به𝑑𝑖  و𝑑𝑗 

 اعطا شده
 منتظر 

 𝑇8 

𝐼44  

  𝑇23   𝑇1 

𝐼4  

𝑇23  

𝐼7  𝐼23  

 𝑇23  𝑇2   𝑇1  𝑇8 

𝐼912  

 ی
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دسترسی پیدا کند. این ترتیب جزئی ممکن است نتیجه  𝑑𝑗قبل از  𝑑𝑖کند باید به دسترسی پیدا می

 باشد، یا فقط به منظور کنترل همروندی وضع شده باشد.  هاسازماندهی فیزیکی یا منطقی داده

-پایگاه دار بدون دور، که گرافاکنون به صورت گراف جهت  𝐷که مجموعه شودباعث میترتیب جزئی 

شود، دیده شود. در این بخش برای سادگی توجه خود را فقط به نامیده می  (𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ) داده

به که  را درختساده، به نام پروتکلکنیم. یک پروتکلدار هستند معطوف میهائی که درخت ریشهگراف

 گذاریهای قفل. ارجاعات به پروتکلهای انحصاری محدود شده است، ارائه خواهیم کرداستفاده از قفل

 تر بر مبنای گراف، در کتابنامه آمده است. هپیچید

– 𝑙𝑜𝑐𝑘گذاری مجاز در پروتکل درخت، تنها دستورالعمل قفل  𝑋   است. هر تراکنش𝑇𝑖 تواند یک می

 بار قفل کند و باید از قواعد زیر تبعیت کند: آیتم داده را حداکثر یک

 ای باشد. روی هر آیتم داده تواندمی 𝑇𝑖. اولین قفل توسط 1

در حال حاضر توسط  𝑄 پدر قفل شود فقط اگر 𝑇𝑖تواند توسط می 𝑄 ای. متعاقباً، یک آیتم داده2

𝑇𝑖  .قفل باشد 

 تواند رها شود. های داده در هر زمانی می. قفل آیتم3

-قفل 𝑇𝑖باره توسط وتواند دگذاری شده و آزاد شده است نمیقفل 𝑇𝑖 که توسط ای. یک آیتم داده4

 گذاری شود. 

 پذیر تصادمی هستند. سریالی ،هائی که تحت پروتکل درخت مشروع هستندبندیتمامی زمان

ر از پروتکل را مالحظه کنید. چهار تراکنش زی 11-15شکل  دادهپایگاهبرای تشریح این پروتکل، گراف 

 یم. دهشان میباز کردن قفل را ن وگذاری های قفلکنند. ما فقط دستورالعملدرخت در این گراف تبعیت می

 
 با ساختار درخت دادهپایگاهگراف  11- 15شکل 

 

A  

C  B 

F  

E  

I  H 

J  

D 

G 
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آمده است. توجه  12-15کنند در شکل که در آن این چهار تراکنش مشارکت می ،بندی ممکنیک زمان

 روی دو زیر درخت مجزا قفل زده است.   𝑇10کنید که در خالل اجرا، تراکنش

ه نه تنها کتوان نشان داد پذیر تصادمی است. میسریالی 12 -15بندی شکل کنید که زمانمشاهده می

-مین مینیز تض بست راکند، بلکه این پروتکل رهائی از بنرا تضمین می یپذیری تصادمپروتکل درخت سریالی

 کند. 

کند. برای تضمین آبشاری بودن را تضمین نمیریکاورپذیری و غیر 12-15پروتکل درخت در شکل 

های انحصاری تا پایان آزاد سازی قفل به مجوز ندادن باتواند آبشاری بودن، پروتکل میی و غیرریکاورپذیر

دهد. یک راه حل های انحصاری تا پایان تراکنش همروندی را کاهش میتعدیل شود. نگهداری قفل ،تراکنش

ین شرح است: برای هر آیتم کند به اپذیری را تضمین میدهد، اما فقط ریکاوردیگر که همروندی را بهبود می

 ،انجام داده ایرا روی آیتم داده 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒نشده، آخرین تراکنشی که آخرین  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 که ای 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒داده با 

ما یک  دهدنشده انجام می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ایروی یک آیتم داده 𝑟𝑒𝑎𝑑یک  𝑇𝑖 کنیم. هر زمان که تراکنش ثبت می

را روی آیتم داده  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒روی تراکنشی که آخرین  𝑇𝑖از  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 (𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦)وابستگی 

ها وابستگی آن ههائی که بشدن تمامی تراکنش 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تا زمان  𝑇𝑖کنیم. آنگاه تراکنش انجام داده ثبت می

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 اجازه  ،دندار𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 اگر هر کدام از این تراکنش ها  و شدن ندارد𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 د، نکن𝑇𝑖  نیز باید

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  .کند 

𝑇13 𝑇12  𝑇11  𝑇10  

   𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐵) 

  𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐷) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐻) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐷) 

 

   𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐸) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐷) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐸) 

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐵) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐸) 

  

  𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐻)  

   𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐺) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐷) 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐵);  𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐸);  𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐷);  𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵); 
 𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐸);  𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐺); 𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐷);  𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐺). 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐷);  𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐻);  𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐷);  𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐻). 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐵);  𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐸);  𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐸);  𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵). 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐷);  𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐻);  𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐷);  𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐻). 

 

𝑇10 ∶ 

𝑇11 ∶ 

𝑇12 ∶ 

𝑇13 ∶ 
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𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐷) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐻) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐷) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐻) 

   

 𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐸) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐵) 

  

   𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐺) 
 

 

 پذیر تحت پروتکل درخت.زمانبندی سریالی 12-15شکل 

بست فارغ است و بنابراین هیچ گذاری دوفازی از بناز این جهت که برخالف قفلگذاری درخت پروتکل قفل

Roll Backگذاری درخت دارای . پروتکل قفلگذاری دوفازی مزیت داردی الزم نیست، نسبت به پروتکل قفل

که در آن ممکن است بازکردن قفل زودتر اتفاق  گذاری دوفازی استل قفلـت به پروتکبمزیت دیگری نس

 تر و افزایش همروندی شود. های انتظار کوتاهبیفتد. بازکردن قفل زود هنگام ممکن است منجر به زمان

که به  را ایهای دادهاگر چه پروتکل دارای این عیب است که در بعضی موارد یک تراکنش ممکن است آیتم

در گراف  𝐽و  𝐴های داده یک تراکنش که نیازمند دسترسی به آیتم قفل کند. مثالً ،کندآنها دسترسی پیدا نمی

-را قفل کند. این قفل 𝐻 و 𝐵،𝐷 ایهای دادهبلکه باید آیتم  𝐽و  𝐴است نه تنها  11 - 15شکل  دادهپایگاه

-اضافی و کاهش بالقوه در همروندی می انتظاراحتمال زمان  ،گذاریگذاری اضافه منجر به افزایش سربار قفل

قفل  را ها باید ریشه درختای که باید قفل شوند، تراکنشهای دادهشود. عالوه بر این، بدون دانش قبلی از آیتم

 تواند همروندی را به شدت کاهش دهد. کنند و این می

وان تد که نمیتصادمی موجود باشپذیر های سریالیبندیها، ممکن است زمانبرای یک مجموعه از تراکنش

گذاری فلروتکل قد که تحت پنهائی وجود داربندیها را از طریق پروتکل درخت بدست آورد. در واقع، زمانآن

-بندیننین زماها از چپذیر نیستند و برعکس. مثالپذیر هستند اما تحت پروتکل درخت امکاندوفازی امکان

 هائی در تمرینات مطرح شده است. 

 بست مدیریت بن 2-15

ها چنان موجود باشد که هر تراکنش در مجموعه ای از تراکنشبست است اگر مجموعهیک سیستم در حالت بن

,∘𝑇}های منتظر تر، مجموعه تراکنش. به صورت دقیقباشدمنتظر تراکنش دیگر در مجموعه  𝑇1, . . . , 𝑇𝑛}  

  𝑇2ای است که منتظر آیتم داده 𝑇1در دست دارد و  𝑇1ای است که منتظر آیتم داده  ∘𝑇چنان موجود است که 

 ∘𝑇ای است که داده آیتم منتظر 𝑇𝑛و  در دست دارد 𝑇𝑛ای است که منتظر آیتم داده 𝑇𝑛−1در دست دارد، و...، و 

 د. ند پیشروی کننتوانها نمیدر دست دارد. در چنین شرایطی هیچکدام از تراکنش
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بعضی از  Roll Backتنها درمان برای این موقعیت نامطلوب سیستم، فراخوانی یک عمل ناگهانی مثل 

یعنی یک تراکنش تا ممکن است جزئی باشد:  ،تراکنش Roll Back بست است. یکهای دخیل در بنتراکنش

  کند.می Roll Backکند، ای که در آن نقطه قفلی را بدست آورده که رها کردنش بن بست را حل مینقطه

بست توانیم از پروتکل اجتناب از بنبست وجود دارد. میدو روش اصلی برای اداره کردن مشکل بن

(𝑑𝑒𝑎𝑑𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛)  حل دیگر استفاده کنیم. راه بست،وارد نشدن سیستم به حالت بنبرای تضمین

بست و آنگاه تالش برای بهبود سیستم با استفاده از ترفند کشف اجازه دادن به سیستم برای ورود به حالت بن

 Roll Back بست است. همان گونه که خواهیم دید، هر دو روش ممکن است منجر بهبست و ریکاوری بنبن

بست وارد شود شود که احتمال آنکه سیستم به حالت بنتراکنش شوند. اجتناب عموماً هنگامی استفاده می

 در غیر این صورت کشف و ریکاوری کاراتر هستند. ، اشدنسبتاً باال ب

 الزم طالعاتاکه نه تنها هزینه نگهداری  هستندتوجه شود که ترفندهای کشف و ریکاوری مستلزم سرباری 

 ردارد. یز در بنبست را های ذاتی ریکاوری از بنبلکه پتانسیل آسیب ،زمان اجرا و اجرای الگوریتم کشفدر 

 بست اجتناب از بن  1-2-15

گذاری یا استلزام بدست های قفلکردن درخواستبست وجود دارد. یک روش با مرتبدو روش اجتناب از بن

رخ دهد. روش دیگر به ریکاوری  دتوانکند که هیچ دور انتظاری نمیتضمین می ،ها با یکدیگرقفل یهآوردن هم

تواند به صورت بالقوه منجر به بن که انتظار میتر است و به جای انتظار برای قفل، هر زمان بست نزدیکاز بن

 دهد. تراکنش را انجام می Roll Backبست شود، 

-داده هاییتمآاجرا تمام به تحت روش اول مستلزم آن است که هر تراکنش قبل از شروع  ،ترین ترفندساده

مده در عو عیب دشوند. نمی شوند یا هیچکدام قفلاش را قفل کند. عالوه بر این، یا همه در یک گام قفل می

شوند اغلب مشکل  ای که باید قفلهای دادهبینی آیتم( قبل از آغاز تراکنش پیش1پروتکل وجود دارد: ) نای

فل ق ایادهدهای ( استفاده از آیتم داده ممکن است خیلی کم شود زیرا ممکن است بسیاری از آیتم2است )

 بمانند. استفادهبیشوند و برای زمان طوالنی 

ردن هر های داده و مجبور کتحمیل کردن ترتیب روی تمامی آیتم ،هابستروش دیگر اجتناب از بن

را در  ترفندی ای سازگار با این ترتیب است. چنینهای داده فقط در دنبالهتراکنش به قفل زدن روی آیتم

  کند.های داده استفاده میپروتکل درخت دیدیم که از ترتیب جزئی آیتم

گذاری دوفازی است. هرگاه به همراه قفل ایهای دادهاستفاده از ترتیب کلی روی آیتم ،ای از این روشگونه

قبل از آن آیتم هستند  ،هائی که در ترتیبروی آیتم تواندیک تراکنش یک آیتم مشخص را قفل کند، نمی

های مجموعه آیتم ،شروع به اجرای تراکنشسازی این ترفند مادامی که هنگام . پیادهکندگذاری درخواست قفل

شود، نیازی به گذاری دوفازی استفاده مید ساده است. اگر قفلنداده مورد دسترس یک تراکنش معلوم باش
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ها به ترتیب درخواست قفل کردن انجامآنچه که نیاز است تضمین  ۀیر سیستم کنترل همروندی نیست: همتغی

 . استصحیح 

تراکنش است. در قبضه، هنگامی  Roll Backبست استفاده از قبضه کردن و از بن روش دوم برای اجتناب

 Roll Backممکن است با  𝑇𝑖 کند قفل اعطا شده بهدرخواست می، در دست دارد 𝑇𝑖 قفلی را که  𝑇𝑗 که تراکنش

اعطا شود. برای کنترل قبضه، به هر تراکنش در هنگام  𝑇𝑗ه و قفل ب شود  (𝑝𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑡𝑒𝑑)، قبضه 𝑇𝑖کردن 

- هایمهر دهیم. سیستم از اینزمانی یکتا، بر اساس یک شمارنده یا ساعت سیستم، تخصیص میمهرآغاز یک 

گذاری کند. قفلکردن آن استفاده می Roll Backانتظار یک تراکنش یا  دربارۀ گیریزمانی برای تصمیم

زمانی کند، هنگام شروع مجدد، مهر Roll Backشود. اگر تراکنشی همروندی استفاده میهمچنان برای کنترل 

 زمانی پیشنهاد شده است:بست با استفاده از مهرآورد. دو ترفند مختلف اجتناب از بناش را بدست میقدیمی

– 𝒘𝒂𝒊𝒕) مرگ -ترفند انتظار .  1 𝒅𝒊𝒆)  ای است. هنگامی که تراکنش یک تکنیک غیر قبضه𝑇𝑖   آیتم

زمانی دارای مهر اگرفقط   𝑇𝑖شود درخواست کند، نگهداری می  𝑇𝑗که در حال حاضر توسط  را ایداده

 𝑇𝑖مجاز به انتظار است. در غیر این صورت  است( 𝑇𝑗  تر ازمسن 𝑇𝑖،باشد )یعنی 𝑇𝑗زمانی کوچکتر از مهر

Roll Back (.مرگ) شودمی 

باشند.  15و 10، 5به ترتیب دارای مهرهای زمانی  𝑇16 و 𝑇14،𝑇15های مثالً فرض کنید تراکنش

𝑇14اگر   𝑇16منتظر خواهد ماند. اگر 𝑇14را درخواست کند آنگاه  𝑇15نگهداری شده توسط  ایآیتم داده  

 خواهد کرد. 𝑇16، Roll Backرا درخواست کند آنگاه  𝑇15نگهداری شده توسط  ایآیتم داده

– 𝒘𝒐𝒖𝒏𝒅) انتظار – آسیب ترفند . 2 𝒘𝒂𝒊𝒕) مرگ -انتظار نظیر ترفند این است. ایقبضه تکنیک یک 

 کند، درخواست شودمی نگهداری  𝑇𝑗 توسط حاضر حال در که را ایداده آیتم 𝑇𝑖 تراکنش که هنگامی است.

 غیر در است. انتظار به مجاز ،است(𝑇𝑗  از ترنجوا 𝑇𝑖 )یعنی باشد 𝑇𝑗  از بزرگتر زمانی مهر دارای 𝑇𝑖 اگر فقط

 بیند(.می آسیب 𝑇𝑖 توسط 𝑇𝑗) دشومی 𝑇𝑗 ، Roll Back صورت این

نگهداری شده  اییک آیتم داده 𝑇14اگر  𝑇16و 𝑇14،𝑇15های بازگشت به مثال ذکر شده، با تراکنش

خواهدکرد. اگر  𝑇15 ،Roll Backقبضه خواهد شد و  𝑇15از  ایرا درخواست کند، آنگاه آیتم داده 𝑇15توسط 

𝑇16 نگهداری شده توسط  اییک آیتم داده𝑇15  را درخواست کند آنگاه𝑇16  .منتظر خواهد ماند 

 های غیر ضروری رخ دهد. Roll Backمشکل اساسی این دو ترفند آن است که ممکن است 

است. در این روش  (𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑜𝑢𝑡𝑠)روش ساده دیگر برای اجتناب از بن بست بر پایه انقضای قفل یک 

کند. اگر در آن ز زمان صبر میاتراکنشی که یک قفل را درخواست کرده است حداکثر یک مقدار مشخصی 

کند. اگر در و شروع مجدد میکرده  Roll Backزمان قفل اعطا نشود، گوئیم تراکنش منقضی شده و خودش را 

 و کنندمی Roll Backبست موجود باشد، یک یا چند تراکنش دخیل در بن بست منقضی شده و حقیقت یک بن
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بست هرگز رخ بست، که بندهند. این ترفند در جائی میان اجتناب از بناجازه پیشروی می هاتراکنش به دیگر

 گیرد. بحث شد، قرار می 2-2-15بست، که در بخش نخواهد داد و کشف و ریکاوری از بن

 طوالنی انتظارهای و کوتاه خیلی هاتراکنش که صورتی در و است آسان زمان انقضای ترفند سازیپیاده

 یک که زمانی مدت مورد در تصمیم کلی حالت در چند هر .کندمی کار خوبی به باشند، بستبن سبب به احتماالً

 غیر خیرهایأت به منجر مدت طوالنی انتظار یک است. مشکل کند، صبر شدن منقضی از قبل باید تراکنش

 هنگامی حتی تراکنش شدن Roll Back به منجر مدت کوتاه انتظار یک شود. می بستبن رخداد هنگام ،ضروری

 است. محتمل ترفند این در زنی گرسنگی شود.می منابع دادن هدر به منجر و شده ندارد وجود بستبن که

  هستند. محدود کاربرد دارای زمان انقضای برمبنای ترفندهای بنابراین

 بست کشف و ریکاوری بن 2-2-15

شف باید کیکاوری و بست را به کار نگیرد آنگاه یک ترفند ررهائی از بن کنندۀتضمینهای اگر سیستمی پروتکل

-خداد بنپریودیک برای تشخیص رکند به صورت استفاده شود. الگوریتمی که وضعیت سیستم را بررسی می

نجام این . برای ابست تالش کندبستی رخ دهد سیستم باید برای ریکاوری از بنشود. اگر بنبست فراخوانی می

 کار، سیستم باید: 

 را  یاتم دادهها و هر درخواست آیبه تراکنش ایهای دادهدر مورد تخصیص جاری آیتم یاطالعات

 نگهداری نماید.

 ند، که میبست استفادرا که از این اطالعات برای تشخیص ورود سیستم به حالت بن الگوریتمی

 مهیا کند.

 بست انجام شودبست را تشخیص داد، ریکاوری از بنهنگامی که الگوریتم، وجود بن . 

 دهیم. در این بخش، این موضوعات را به صورت مبسوط شرح می

 بست کشف بن 1-2-2-15

– 𝑤𝑎𝑖𝑡)داری به نام گراف انتظار از گراف جهتتواند با استفاده بست میبن  𝑓𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ)  به صورت

𝐺دقیق شرح داده شود. این گراف شامل یک زوج  = (𝑉, 𝐸)   است که𝑉 هاست. مجموعه مجموعه ای از یال

𝑇𝑖ها یک زوج مرتباز یال 𝐸 ها در سیستم است. هر عنصر در مجموعهرئوس شامل تمام تراکنش   →  𝑇𝑗   

𝑇𝑖است. اگر   →  𝑇𝑗 وجود دارد و به این معنی است که  𝑇𝑗به  𝑇𝑖دار از تراکنش آنگاه یک یال جهت ،باشد 𝐸در   

 است. 𝑇𝑗  منتظر تراکنش ،مورد نیازش ایبرای آزاد سازی آیتم داده 𝑇𝑖 تراکنش

درخواست  شود،نگهداری می 𝑇𝑗 ای را که در حال حاضر توسط تراکنشآیتم داده 𝑇𝑖هنگامی که تراکنش 

𝑇𝑖کند، آنگاه یال  → 𝑇𝑗 شود. این یال فقط هنگامی که تراکنش به گراف انتظار درج می𝑇𝑗 مورد  ایآیتم داده

 شود. را در دست ندارد حذف می 𝑇𝑖 نیاز تراکنش
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 گراف انتظار بدون دور 13- 15شکل 

 ردنش دخیل گراف انتظار شامل یک دور باشد. هر تراک اگر فقطو بست در سیستم وجود دارد اگر یک بن

یودیک خوانی پرها سیستم نیازمند نگهداری گراف انتظار و فرابستبست شده گویند. برای کشف بندور را بن

 الگوریتم جستجوی دور در گراف است.

کشد مالحظه یهای زیر را به تصویر مرا که وضعیت13-15برای تشریح این مفاهیم، گراف انتظار در شکل 

 کنید:

  تراکنش𝑇17 های منتظر تراکنش𝑇18  و𝑇19 .است 

  تراکنش𝑇19  منتظر تراکنش𝑇18 .است 

  تراکنش𝑇18  منتظر تراکنش𝑇20 .است 

 بست نیست.بن از آنجا که گراف دور ندارد، سیستم در وضعیت

کند. یال را درخواست می 𝑇19نگهداری شده توسط  اییک آیتم داده 𝑇20اکنون فرض کنید تراکنش 

𝑇19  →  𝑇20 شود. این بار، می 14-15به گراف انتظار اضافه شده و منجر به حالت جدید سیستم در شکل   

  است:زیر  گراف شامل دور

  𝑇18  →  𝑇20  →  𝑇19  →  𝑇18 
 اند.بست شدههمگی بن 𝑇20و  𝑇18 ،𝑇19های کند که تراکنشایجاب میاین دور 

گی اکتور بسته دو فجواب ب آید: چه هنگام ما الگوریتم کشف را فراخوانی کنیم؟وال پیش میئمتعاقباً، این س

 دارد:

 دهد؟بست هر چند وقت یکبار رخ می. بن 1

 ؟گیرندتحت تاثیر قرار می. چه تعداد تراکنش  2

ه باص یافته ه اختصهای دادبست مکرراً رخ دهد آنگاه الگوریتم کشف باید بیشتر فراخوانی شود. آیتمگر بنا

عداد تاین، وه برها در دسترس نیستند. عالبرای سایر تراکنش ،بستشدن بن تا شکستهبست شده های بنتراکنش

طا اً اعفور ،زمان که یک درخواست تخصیصدورها در گراف نیز ممکن است رشد کند. در بدترین حالت، هر 

 .کنیمنشود الگوریتم کشف را فراخوانی می

T𝑇18 T
𝑇20   

T𝑇17 

  

T𝑇19 
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 .گراف انتظار با یک دور 14- 15شکل 

 بست ریکاوری از بن 2-2-2-15

-ریکاور شود. رایجبست بست را تشخیص داد سیستم باید از بنوجود یک بن ،هنگامی که یک الگوریتم کشف

 بست است. سه عمل باید انجام گیرد:کردن یک یا چند تراکنش برای شکستن بن Roll Back ،حلرین راهـــت

بست شده، باید تعیین کنیم کدام تراکنش )یا های بنبرای یک مجموعه از تراکنش . انتخاب قربانی. 1

هزینه را تحمیل  کمترینهائی را که شوند. باید تراکنش Roll Back بستها( برای شکستن بنتراکنش

فاکتورهای  هزینه، یک عبارت دقیق نیست. کمترینسفانه، عبارت أکنیم. مت Roll Backکنند می

 کنند، شامل:را مشخص می Roll Backبسیاری هزینه 

فته یاو چه مدت قبل از کامل کردن وظیفه تخصیص  چه مدتی تراکنش پردازش کرده استالف( 

 پردازش خواهد کرد.

 استفاده کرده است. ایداده هایتراکنش چه تعداد آیتم (ب

 برای کامل شدن نیاز دارد. ایداده هایتراکنش چه تعداد آیتم (ج

 دخیل خواهند بود. Roll Backچه تعداد تراکنش در  (د

2  .𝐑𝐨𝐥𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐤.  وقتی که تصمیم گرفتیم یک تراکنش خاص بایدRoll Back باید مشخص کنیم شود ،

 چقدر این تراکنش به عقب برگردد. 

کردن تراکنش و آنگاه  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡است:  (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘) کلی Roll Back، ترین راه حلساده

بست کردن یک تراکنش فقط تا جائی که برای شکستن بن Roll Back با این وجود،شروع مجدد آن. 

جزئی مستلزم آن است که سیستم اطالعات اضافه در مورد  Roll Backضروری است، کاراتر است. چنین 

های رسانیروزاعطای قفل و به های اجرائی نگهداری کند. به ویژه دنباله درخواست/حالت تمام تراکنش

ها را یرد کدام قفلبست باید تصمیم بگمکانیزم کشف بن .ثبت شود بایدانجام گرفته توسط تراکنش 

ای که اولین بست شکسته شود. تراکنش انتخابی باید تا نقطههای انتخابی باید آزاد کنند تا بنتراکنش

کند و تمامی اعمال انجام گرفته بعد از آن نقطه را  Roll Backها را بدست آورده است قفل از این قفل

𝑢𝑛𝑑𝑜  ی چنین کند. مکانیزم ریکاوری باید قادر به اجراRoll Backاین، جزئی باشد. عالوه بر های

T

 

𝑇18  T𝑇20  

T

 

𝑇17   

𝑇19 
9  
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جزئی باشند. کتابنامه را برای ارجاعات  Roll Backسرگیری اجرا بعد از یک ها باید قادر به ازتراکنش

 .مرتبط ببینید

در سیستمی که انتخاب قربانی عمدتاً بر مبنای فاکتورهای هزینه است، ممکن است  . گرسنگی. 3

داده شده  جه، این تراکنش هرگز وظیفه تخصیصتراکنشی همیشه به عنوان قربانی انتخاب شود. در نتی

کند بنابراین گرسنگی وجود خواهد داشت. باید مطمئن شویم که یک تراکنش فقط را کامل نمی خودبه 

ها در Roll Backکردن تعداد حل دخیلترین راهشود. رایجت کمی به عنوان قربانی انتخاب میدفعا

 فاکتور هزینه است. 

 گانه بندی چنددانه 3-15

روی آن  دی که برمجزا به عنوان واح ایهای داده، از آیتماینجادر ترفندهای کنترل همروندی تشریح شده تا 

 ایم. استفاده کردهگیرد، سازی انجام میهماهنگ

سازی مجزا ها به عنوان یک واحد هماهنگبندی چندین آیتم داده و رفتار با آنشرایطی وجود دارد که گروه

گذاری باشد و یک پروتکل قفل دادهپایگاهنیازمند دسترسی به کل  𝑇𝑖دار است. مثالً اگر یک تراکنش مزیت

بر ها زمانرا قفل کند. به وضوح، اجرای این قفل دادهپایگاههای داده در آیتم یهباید هم 𝑇𝑖استفاده شود، آنگاه 

ارسال کند، بهتر است. از سوی دیگر، اگر  دادهپایگاهبتواند یک درخواست تنها برای قفل کردن کل  𝑇𝑖است. اگر 

ندارد، زیرا در غیر  دادهپایگاهکردن کل های دادۀ کمی باشد، نیازی به قفلنیازمند دسترسی به آیتم 𝑇𝑗تراکنش 

 رود. این صورت همروندی از دست می

احتیاج  (𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦)بندی مکانیزمی برای اجازه دادن به سیستم برای تعریف چندین سطح از دانه به

بندی داده و تعریف یک سلسله مراتب از دانه ایهای دادههای مختلف آیتمبا مجاز بودن اندازهکار این  داریم و

تواند گیرند. چنین سلسله مراتبی میهای بزرگ قرار میبندیهای ریز در درون دانهبندیشود، که دانهانجام می

کنیم از درخت نمایش داده شود. توجه کنید که درختی که ما در اینجا تشریح می صورتبه صورت گرافیکی به 

بندی متفاوت است. یک نود غیر برگ از درخت دانه (5-1-15)بخش  درخت استفاده شده توسط پروتکل درخت

دهد. در پروتکل درخت، هر نود یک آیتم را نمایش می (𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑠) اخالفشمتناظر با  یداده ،گانهچند

 داده مستقل است.

رین سطح در نظر بگیرید. باالت باشد رامیرا که شامل چهار سطح از نودها  15-15تشریح، درخت شکل  برای

دقیقاً از این  دادهپایگاهقرار دارند،  (𝑎𝑟𝑒𝑎)نودهای از نوع ناحیه  ،دهد. در زیر آنرا نمایش می دادهپایگاهکل 

خود دارای نودهائی از نوع فایل به عنوان فرزند است. هر ناحیه  نوبه ها تشکیل شده است. هر ناحیه نیز بهناحیه

در نودهای فرزندش هستند. هیچ فایلی در بیش از یک ناحیه نیست. نهایتاً هر هائی است که دقیقاً شامل فایل

 ،فایل دارای نودهائی از نوع رکورد است. همانند قبل، فایل دقیقاً شامل این رکورها که نودهای فرزندش هستند

 تواند در بیش از یک فایل حاضر باشد.است و هیچ رکوردی نمی
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گذاری دوفازی دیدیم از قفل گونه که ما در پروتکل قفلجداگانه قفل شود. همانتواند هر نود در درخت می

باید استفاده کنیم. هنگامی که یک تراکنش یک نود را در مد انحصاری یا  یاشتراکدر مدهای انحصاری  و 

 ، اگرکند. مثالًقفل می ضمنی آن نود را در همان مد، به صورت اخالف ۀکند، تراکنش همقفل می یاشتراک

بزند، آنگاه این  در مد انحصاری 15-15در شکل  𝐹𝑐روی فایل  (𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑙𝑜𝑐𝑘) یک قفل صریح 𝑇𝑖 تراکنش

رکوردهای متعلق به آن فایل  روی تمامیدر مد انحصاری  (𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑙𝑜𝑐𝑘)تراکنش دارای یک قفل ضمنی 

 به صورت صریح ندارد. 𝐹𝑐کردن رکوردهای مجزا از است و نیازی به قفل

 
 .بندیسلسله مراتب دانه 15-15شکل 

𝑟𝑏6بخواهد رکورد  𝑇𝑗فرض کنید تراکنش 
را صریحاً قفل  𝑇𝑖، 𝐹𝑏را قفل کند. از آنجا که  𝐹𝑏از فایل  

𝑟𝑏6کرده است در نتیجه 
𝑟𝑏6یک درخواست قفل برای  𝑇𝑗نیز قفل است )به صورت ضمنی(. اما هنگامی که  

 

𝑟𝑏6کند، ارسال می
𝑟𝑏6تواند می 𝑇𝑗کند آیا مشخص می سیستم چگونه به صورت صریح قفل نشده است! 

را  

𝑟𝑏6باید درخت را از ریشه تا رکورد  𝑇𝑗قفل کند؟ 
پیمایش کند.  اگر هر نود در آن مسیر در یک مد  

 باید صبرکند. 𝑇𝑗ناسازگار قفل شده باشد آنگاه 

را قفل کند. برای انجام این کار، باید به سادگی  دادهپایگاهخواهد کل می 𝑇𝑘اکنون فرض کنید تراکنش 

در  𝑇𝑖نباید در قفل کردن نود ریشه موفق باشد زیرا  𝑇𝑘 قفل کند. توجه کنید که  را ریشۀ سلسله مراتب

( قفل زده است. اما سیستم چگونه مشخص  𝐹𝑏حال حاضر بر روی قسمتی از درخت )به ویژه روی فایل 

کل  ،این راه حل اماجستجو کردن کل درخت است.  ،ند قفل شود؟ یک احتمالتواکند که آیا ریشه می

 ،دهد. یک راه کاراتر برای رسیدن به این دانشبندی چندگانه را بر باد میگذاری با دانههدف ترفند قفل

گذاری هدف گذاری به نام مدهای قفلمعرفی کالس جدیدی از مدهای قفل

(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑠)  گذاری صریح در سطح است. اگر یک نود در مد هدف قفل شود، قفل

های هدف قبل از آنکه نودی به صورت صریح شود. قفلتر درخت )یعنی، دانه بندی ریزتر( انجام میپائین

𝑟𝑎1
 𝑟𝑎2

 𝑟𝑎𝑛
 𝑟𝑏1

 𝑟𝑏𝑘
 𝑟𝑐1

 𝑟𝑐𝑚
 

𝐹𝑎  𝐹𝑏  𝐹𝑐  

 

𝐴1 𝐴2 

𝐷𝐵 
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به جستجوی کل درخت برای شوند. بنابراین، یک تراکنش نیاز قفل شود بر روی همۀ اجدادش زده می

خواهد یک نود را تواند یک نود را با موفقیت قفل کند، ندارد. تراکنشی که میمشخص کردن اینکه آیا می

، تراکنش را پیمایش کند. هنگام پیمایش درخت 𝑄باید مسیری در درخت از ریشه تا  𝑄مثالً  –قفل کند

 کند. گذاری مینودهای مختلف را در مد هدف قفل

د در مد و یکی هم متناظر با مد انحصاری وجود دارد. اگر یک نو اشتراکییک مد هدف متناظر با مد 

– 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛) (𝐼𝑆) اشتراکیهدف  𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑)  تر درخت، گذاری صریح در سطوح پائینقفل شود، قفل

انحصاری  هدفشود. به طور مشابه اگر نودی در مد انجام می اشتراکیاما فقط در مد 

(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 –  𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒)(𝐼𝑋)  ،های مد تر، با قفلگذاری صریح در سطوح پائینآنگاه قفل قفل شود

انحصاری  و هدف اشتراکیشود. سرانجام اگر یک نود در مد انجام می اشتراکیانحصاری یا 

(𝑆𝐼𝑋) (𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒) اش قفل شود، زیر درختی که آن نود ریشه

تر با گذاری صریح در سطح پائینشود و آن قفلقفل می اشتراکیشود، به صورت صریح در مد محسوب می

آمده  16-15در شکل  گذاریشود. تابع سازگاری برای این مدهای قفلهای مد انحصاری انجام میقفل

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ماتریس سازگاری 16- 15شکل 

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒)گانهبندی چندگذاری دانهپروتکل قفل − 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙)   از این

 𝑇𝑖کند. این پروتکل مستلزم آن است که یک تراکنش پذیری استفاده میبرای تضمین سریالی گذاریمدهای قفل

 را قفل کند باید از این قواعد تبعیت کند: 𝑄 خواهد نودمیکه 

 مالحظه کند.  16-15شکل  را در باید تابع سازگاری قفل 𝑇𝑖تراکنش  .1

 را در هر مدی قفل کند. تواند آندرخت را قفل کند و می یهباید ابتدا ریش 𝑇𝑖تراکنش  .2

را  𝑄 در حال حاضر پدر 𝑇𝑖قفل کند فقط اگر   𝐼𝑆یا   𝑆را در مدهای  𝑄تواند یک نود می 𝑇𝑖تراکنش  .3

 قفل کرده باشد.   𝐼𝑋یا   𝐼𝑆در مدهای 

𝑋 𝑆𝐼𝑋 𝑆 𝐼𝑋 𝐼𝑆  

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝐼𝑆 

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝐼𝑋 

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑆 

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑆𝐼𝑋 

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑋 
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 در حال حاضر پدر 𝑇𝑖  قفل کند فقط اگر 𝐼𝑋یا  𝑋 ،𝑆𝐼𝑋را در مد   𝑄تواند یک نود می 𝑇𝑖تراکنش  .4

𝑄  را در مد𝐼𝑋   یا𝑆𝐼𝑋  .قفل کرده باشد 

هیچ نودی را باز نکرده باشد  پیش از این قفلِ  𝑇𝑖تواند یک نود را قفل کند اگر می 𝑇𝑖تراکنش  .5

 دوفازی است(.  𝑇𝑖)یعنی،

را  𝑄 از فرزنداندر حال حاضر هیچکدام  𝑇𝑖 را باز کند فقط اگر 𝑄تواند قفل یک نود می 𝑇𝑖تراکنش  .6

 قفل نکرده باشد.

ریشه به پائین )-ها در یک ترتیب باالگانه مستلزم بدست آمدن قفلبندی چندکنید که پروتکل دانهمشاهده می

 باال )برگ به ریشه( باز شوند. -ها باید در یک ترتیب پائیناست در حالی که قفل برگ(

 ها را مالحظه کنید:و این تراکنش 15-15تشریح پروتکل، درخت شکل  برای

  فرض کنید تراکنش𝑇21  رکورد𝑟𝑎2
 دادهپایگاهنیازمند قفل کردن  𝑇21خواند. آنگاه، را می 𝐹𝑎در فایل  

𝑟𝑎2و نهایتاً قفل کردن  )و در آن ترتیب(  𝐼𝑆در مد  𝐹𝑎و  𝐴1 یه، ناحی
 است. 𝑆در مد  

  فرض کنید تراکنش𝑇22   رکورد𝑟𝑎9
نیازمند قفل کردن  𝑇22کند. آنگاه، را تعدیل می 𝐹𝑎در فایل  

𝑟𝑎9و نهایتاً قفل کردن   𝐼𝑋)و در آن ترتیب( در مد  𝐹𝑎و فایل  𝐴1 ، ناحیۀ دادهپایگاه
 است.X  در مد 

  فرض کنید تراکنش𝑇23   تمام رکوردها در فایل𝐹𝑎 آنگاهخواند. را می  𝑇23  نیازمند قفل کردن

 است. 𝑆در مد  𝐹𝑎و نهایتاً قفل کردن   𝐼𝑆)در آن ترتیب( در مد  𝐴1و ناحیه  دادهپایگاه

  فرض کنید که تراکنش𝑇24   تواند این کار را بعد از قفل خواند. این تراکنش میرا می دادهپایگاهکل

 انجام دهد.  𝑆در مد  دادهپایگاهکردن 

به صورت همروند دسترسی پیدا کنند.  دادهپایگاهتوانند به می 𝑇24  و𝑇21، 𝑇23های کنیم که تراکنشمیتوجه 

 .𝑇24 یا 𝑇23  اجرا شود اما نه با 𝑇21تواند به صورت همروند با می 𝑇22تراکنش 

ژه در ه طور ویبدهد. این پروتکل گذاری را کاهش میدهد و سربار قفلاین پروتکل همروندی را بهبود می

 شامل ترکیباتی به صورت زیر مفید است: یهااپلیکیشن

 یابند.های داده کمی دسترسی میهای کوتاه که فقط به آیتمتراکنش 

 کنند. یها تولید مای از فایلهائی از کل یک فایل یا مجموعههای بلندی که گزارشتراکنشی 

ه فرم داده ب ایندیبکه در آن دانه یدادهپایگاههای سیستماعمال به گذاری مشابهی که قابل پروتکل قفل

 بست. بنکنید مالحظه بیشتروجود دارد. کتابنامه را برای ارجاعات  ،یک گراف بدون دور سازماندهی شده است

اهش کیی برای هاپذیر است. تکنیکفازی امکانوگذاری دبندی چندگانه، همانند پروتکل قفلدر پروتکل دانه

ا در هتکنیک بست وجود دارد. به اینبندی چندگانه و همچنین حذف کلی بنبست در پروتکل دانهکانس بنفر

 کتابنامه ارجاع داده شده است. 
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 زمانی مهر برمبتنیهای پروتکل 4-15

ان اجرا ده در زمهای تصادم کننگذاری که تاکنون تشریح کردیم ترتیب بین هر زوج از تراکنشهای قفلپروتکل

د. کنین میتعی ،به وسیله اولین قفلی که درخواست آن توسط هر دو عنصر از زوج شامل مدهای ناسازگار است را

ترین رایج ها است.میان تراکنشپیشاپیش یک ترتیب، انتخاب  ،پذیریروش دیگر برای تعیین ترتیب سریالی

 روش برای انجام چنین کاری استفاده از ترفند مهرزمانی است. 

 های زمانی رمه 1-4-15

شود. ، نسبت داده میدهیمنشان می  𝑇𝑆(𝑇𝑖) یک مهر زمانی ثابت یکتا، که با ،در سیستم 𝑇𝑖به هر تراکنشی 

شود. اگر به تراکنش تخصیص داده می دادهپایگاه، توسط سیستم 𝑇𝑖این مهرزمانی قبل از شروع اجرای تراکنش 

𝑇𝑖  مهر زمانی 𝑇𝑆(𝑇𝑖)   نسبت داده شده باشد و یک تراکنش جدید𝑇𝑗  به سیستم وارد شود، آنگاه

 𝑇𝑆 (𝑇𝑖) <  𝑇𝑆(𝑇𝑗).  سازی این ترفند وجود دارد:دو روش ساده برای پیاده 

به عنوان مهرزمانی، یعنی مهر زمانی تراکنش  (𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘)استفاده از مقدار ساعت سیستم  .1

 برابر با مقدار ساعت هنگام ورود تراکنش به سیستم است. 

که بعد از تخصیص هر مهرزمانی جدید  (𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟)رنده منطقی استفاده از یک شما .2

ورود تراکنش به سیستم  یابد، یعنی مهرزمانی یک تراکنش برابر با مقدار شمارنده هنگامافزایش می

 است. 

𝑇𝑆(𝑇𝑖) کند. بنابراین اگر پذیری را مشخص میها ترتیب سریالیمهرزمانی تراکنش <  𝑇𝑆(𝑇𝑗)  باشد

 𝑇𝑖بندی سریال، که در آن تراکنش بندی تولید شده معادل یک زمانآنگاه سیستم باید تضمین کند که زمان

 است.  ،شودظاهر می 𝑇𝑗قبل از تراکنش 

 دهیم:دو مقدار تخصیص می 𝑄سازی این ترفند، به هر آیتم داده برای پیاده

 𝑊 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)  به بزرگترین مهرزمانی هر تراکنشی که𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 کند، را با موفقیت اجرا می

 اشاره دارد. 

 𝑅 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄) به بزرگترین مهرزمانی هر تراکنشی که 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄) را با موفقیت اجرا می-

 کند، اشاره دارد. 

-روزشود بهاجرا می 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) یا  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄) این مهرهای زمانی هر زمان که یک دستورالعمل جدید 

 شوند. رسانی می

 پروتکل ترتیب مهرزمانی  2-4-15

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝)پروتکل ترتیب مهرزمانی  − 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙) های کند که همه عملیاتتضمین می

 کند:شوند. این پروتکل به صورت زیر عمل میدر ترتیب مهر زمانی اجرا می 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑تصادم کننده 

 را ارسال کند.  𝑇𝑖 ، 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄). فرض کنید تراکنش 1
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𝑇𝑆(𝑇𝑖)اگر الف(  < 𝑤 − 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)  ، آنگاه𝑇𝑖  نیازمند خواندن مقداری از𝑄  است که هم

 ،𝑇𝑖و شود ، رد می𝑟𝑒𝑎𝑑شده است. بنابراین، عملیات   (𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛)اکنون رونویسی 

Roll Back شودمی. 

𝑇𝑆(𝑇𝑖اگر  (ب  )  ≥  𝑊 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)   ، آنگاه عملیات𝑟𝑒𝑎𝑑  شود و اجرا می𝑅 −

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)   برابر با ماکزیمم𝑅-𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)   و𝑇𝑆(𝑇𝑖  شود. قرار داده می ( 

 را ارسال کند.  𝑇𝑖 ،𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄). فرض کنید تراکنش 2

𝑇𝑆(𝑇𝑖 ) ، اگرالف(  < 𝑅 −  𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄) آنگاه مقدار𝑄  که𝑇𝑖 مورد کند، پیش از این تولید می

کند که آن مقدار هرگز تولید نشده است. بنابراین، سیستم نیاز بوده و سیستم فرض می

 شود. می 𝑇𝑖 Roll Backکند و را رد می  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒عملیات

𝑇𝑆(𝑇𝑖اگر  (ب  ) <  𝑊 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄) ، آنگاه𝑇𝑖  در تالش برای نوشتن مقدار کهنه𝑄  .است

 می کند.  Roll Backرا  𝑇𝑗را رد می کندو   𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒بنابراین، سیستم این عملیات 

𝑊کند و را اجرا می  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒در غیر این صورت، سیستم عملیات ( ج − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)   را برابر با

 𝑇𝑆(𝑇𝑖 )  دهد. قرار می 

کند،  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 Roll Backیا  𝑟𝑒𝑎𝑑های توسط ترفند کنترل همروندی در نتیجه ارسال عملیات ،𝑇𝑖اگر تراکنش 

 کند.دهد و آنرا شروع مجدد میسیستم به آن تراکنش یک مهرزمانی جدید تخصیص می

های محتوای حساب 𝑇25گیریم. تراکنش را در نظر می  𝑇26و   𝑇25های برای تشریح این پروتکل، تراکنش

𝐴   و 𝐵 دهد:را نمایش می 

 

 

 

-دهد و آنگاه محتوای هر دو حساب را نمایش میانتقال می 𝐴به حساب  𝐵دالر از حساب  𝑇26 ،50تراکنش 

 دهد:

 

 

 

 

 

 

 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦(𝐴 +  𝐵). 

 

𝑇25 ∶ 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 
𝐵 ∶=  𝐵 −  50; 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵); 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 

𝐴 ∶=  𝐴 +  50; 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴); 

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦(𝐴 +  𝐵). 

 

𝑇26 ∶ 
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ها تحت پروتکل مهرزمانی باید فرض کنیم که به هر تراکنشی بالفاصله پیش از اولین بندیدر نمایش زمان

𝑇𝑆(𝑇25)، 17-15در شکل  3بندی یابد. بنابراین، در زماندستورالعملش یک مهرزمانی اختصاص می <

 𝑇𝑆(𝑇26)  پذیر است. زمانی امکانپروتکل مهر بندی تحتو زمان 

ئی هابندیند زمانگذاری دوفازی نیز تولید شود. هر چتواند با پروتکل قفلتوجه کنید که اجرای پیشین می

ر بنیستند و  پذیرانپذیراند اما تحت پروتکل مهرزمانی امکگذاری دوفازی امکانوجود دارد که تحت پروتکل قفل

 ببینید.(را  29-15عکس )تمرین 

ه بم کننده های تصادتاکند. زیرا عملیپذیری تصادمی را تضمین میزمانی، سریالیپروتکل ترتیب مهر

 شوند.ترتیب مهر زمانی پردازش می

ند، چند. هر ماکند، زیرا هیچ تراکنشی برای همیشه منتظر نمیبست را تضمین میپروتکل، رهائی از بن

بب شروع نده، ستصادم کن های کوتاهِی در صورتی که یک دنباله از تراکنشهای طوالناحتمال گرسنگی تراکنش

برد، یرنج م های مجدد متوالیمجددهای متوالی یک تراکنش بلند شوند، وجود دارد. اگر تراکنشی از شروع

 ود.های تصادم کننده باید موقتاً مسدود شوند تا تراکنش قادر به کامل کردن اجرایش شتراکنش

 

𝑇26  𝑇25 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 −  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 

 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴)  

 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦(𝐴 +  𝐵) 

𝐴 ∶=  𝐴 +  50 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦(𝐴 +  𝐵) 

 

 .3بندی زمان 17-15شکل 

ذیر پای ریکاورتواند برینیستند، تولید کند. هر چند مپذیر هائی را که ریکاوربندیتواند زماناین پروتکل می

 ین طریق گسترش یابد:دها، به چنکردن تراکنش

 توانند با اجرای تمامآبشاری بودن میپذیری و غیرریکاور𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒  ها با همدیگر در پایان تراکنش

ها در حال پیشروی 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒که  ها باید به صورت زیر اتمیک باشند: هنگامی𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒تضمین شوند. 

 نوشته شده را ندارد.  ایهای دادههستند، هیچ تراکنشی اجازه دسترسی به هیچ کدام از آیتم
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 گذاری تضمین شوند، به توانند با استفاده از فرم محدود شده قفلآبشاری بودن میپذیری و غیرریکاور

رسانی روزشدن تراکنشی که آیتم را به 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡نشده تا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های این صورت که خواندن آیتم

 را ببینید(. 30-15افتد. )تمرین کرده است به تعویق می

 های تواند به تنهائی با ردگیری نوشتنپذیری میریکاور𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  نشده و𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شدن تراکنش

𝑇𝑖  فقط بعد از𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 شته که شدن هر تراکنشی که مقداری را نو𝑇𝑖  .خوانده است، تضمین شود

تواند به این منظور استفاده مطرح شد می 5-1-15، که طرح کلی آن در بخش 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡وابستگی 

 شود. 

 نوشتن توماس   یهقاعد 3-4-15

را  2-4-15اکنون تعدیلی از پروتکل ترتیب مهرزمانی که پتانسیل همروندی بیشتری نسبت به پروتکل بخش 

-را مالحظه و پروتکل ترتیب مهر18-15از شکل  4دهیم. اجازه دهید زمان بندی کند، ارائه میمیامکان پذیر 

𝑇𝑆(𝑇27)شود، باید فرض کنیم آغاز می 𝑇28قبل از   𝑇27زمانی را اعمال کنیم. از آنجا که < 𝑇𝑆(𝑇28)   .

در تالش برای  𝑇27شوند. هنگامی که موفق می 𝑇28از   𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)و عملیات  𝑇27از   𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)عملیات 

𝑇𝑆(𝑇27) یابیم که است، در می  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)عملیات  < 𝑤 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)  زیرا ،  𝑊 −

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄) = 𝑇𝑆(𝑇28)  بنابراین𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)   توسط𝑇27 شود و تراکنش رد می𝑇27  بایدRoll Back 

 شود.

هم  𝑇28ضروری است. زیرا زمانی الزامی است ولی غیر، توسط پروتکل ترتیب مهرRoll Back 𝑇27اگر چه 

در تالش برای نوشتن آن است مقداری است که هرگز خواندن آن  𝑇27را نوشته است، مقداری که  𝑄اکنون 

𝑇𝑆(𝑇28)با   𝑇𝑖الزم نخواهد بود. هر تراکنش   > 𝑇𝑆(𝑇𝑖)  کــــــه در تالش برای انجام𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)   است

Roll Back  خواهد شد، زیرا𝑊 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄) >  𝑇𝑆(𝑇𝑖)هر تراکنش . 𝑇𝑗 با  𝑇𝑆(𝑇𝑗) > 𝑇𝑆(𝑇28) 

 در تالش برای نوشتن آن است را بخواند. 𝑇27 نوشته شده، و نه مقداری که 𝑇28که توسط  Qباید مقدار 

 ی،شود که تحت شرایط معینزمانی منجر میمهر پروتکل ترتیبای از این مشاهده، به گونه تعدیل شده

ماند. بدون تغییر باقی می 𝑟𝑒𝑎𝑑پوشی شود. قواعد پروتکل برای عملیات تواند چشمکهنه می 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒عملیات 

 متفاوت است. 2-4-15زمانی بخش  کمی با پروتکل ترتیب مهر 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒های قوانین پروتکل برای عملیات

𝑇28 𝑇27  

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄) 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)  

 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) 

 .4بندی زمان 18-15شکل 
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نامیده می  (𝑇ℎ𝑜𝑚𝑎𝑠’ 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑒)زمانی تعدیل شده، که قاعده نوشتن توماس پروتکل ترتیب مهر

 کند.را ارسال می  𝑇𝑖 ،𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)شود، از این قرار است: فرض کنید تراکنش 

𝑇𝑆(𝑇𝑖)اگر  .1 < 𝑅 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)  آنگاه مقدار𝑄  که𝑇𝑖 کند پیش از این الزم بوده تولید می

 𝑇𝑖کند و را رد می 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒شود. بنابراین سیستم عملیات است و فرض شده بود که مقدار هرگز تولید نمی

Roll Back کند. می 

𝑇𝑆(𝑇𝑖)اگر  .2 < 𝑤 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄) آنگاه 𝑇𝑖  در تالش برای نوشتن مقدار کهنه𝑄  .است

 پوشی شود.تواند چشممی 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒بنابراین این عملیات 

𝑊کند و را اجرا می 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒در غیر این صورت سیستم عملیات  .3 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)  را برابر با

𝑇𝑆(𝑇𝑖) دهد. قرار می 

زمانی مستلزم آن در قانون دوم نهفته است. پروتکل ترتیب مهر 2-4-15این قواعد و قواعد بخش  تفاوت بین

𝑊کند و  را ارسال  𝑇𝑖 ،𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)است که در صورتی که  − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄) > 𝑇𝑆(𝑇𝑖) ،𝑇𝑖 Roll Back 

𝑅 شود. هر چند در حالتی که − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)   ≤ 𝑇𝑆(𝑇𝑖)  ما از𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 کنیم. پوشی میکهنه چشم 

پذیر تصادم نیستند اما به هر هائی که سریالیبندی، قاعده نوشتن توماس به زمان𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒پوشی از با چشم

-پذیر تصادمی مجاز، در تعریف زمانهای غیر سریالیبندیدهد. آن دسته از زمانمجوز می ،حال، صحیح هستند

پذیر دید کنند )جعبه مثال را ببینید(. قاعده نوشتن توماس از سریالیپذیر دید صدق میهای سریالیبندی

کند. این تغییر کنند، استفاده میها را ارسال میهائی که آنکهنه از تراکنش 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒های بوسیله حذف عملیات

پذیر ارائه شده در این فصل، امکان هایپذیر را که تحت سایر پروتکلهای سریالیبندیها، تولید زمانتراکنش

پذیر تصادمی نیست و بنابراین تحت سریالی 18-15از شکل  4بندی نیستند، امکان پذیر می کند. مثالً زمان

پذیر نیست. تحت قاعده نوشتن گذاری دوفازی، پروتکل درخت یا پروتکل ترتیب مهرزمانی امکانپروتکل قفل

ارز دید بندی همشود. نتیجه یک زمانپوشی میچشم 𝑇27ز ا 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)توماس، عملیات 

 (𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡) بندی سریال زمان<𝑇28 و𝑇27  است.  < 

 

 پذیر دیدسریالی
ارزی ارزی تصادمی است، اما همانند همتر از همگیرانهارزی وجود دارد که کمی سختفرم دیگری از هم

 هاست.تراکنش 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑تصادمی فقط بر پایه عملیاتهای 

کنند را در ها در هر دو زمانبندی شرکت میکه مجموعه یکسانی از تراکنش ′𝑆و  𝑆بندی دو زمان

صادق گویند اگر سه شرط زیر  (𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡)ارز دید را هم ′𝑆و  𝑆بندی نظر بگیرید. زمان

 باشد:
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بخواند، آنگاه  𝑆بندی در زمانرا  𝑄مقدار آغازین  𝑇𝑖، اگر تراکنش 𝑄برای هر آیتم داده  .1

 را بخواند. 𝑄نیز باید مقدار آغازین  ′𝑆بندی ، در زمان𝑇𝑖تراکنش 

کند و اگر آن اجرا  𝑆بندی را در زمان 𝑇𝑖 ،𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)، اگر تراکنش 𝑄برای هر آیتم دادۀ  .2

-، تولید شده باشد، آنگاه در زمان𝑇𝑗توسط تراکنش  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)مقدار توسط عملیات 

 𝑇𝑗که توسط همان تراکنش  𝑄، باید مقدار 𝑇𝑖از تراکنش  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)نیز، عملیات  ′𝑆بندی

 شود را بخواند.تولید می

نهائی را در  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) عمل ، تراکنشی )در صورت وجود( که𝑄ای برای هر آیتم داده .3

 انجام دهد. ′𝑆بندی نهائی را در زمان 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)کند باید اجرا می 𝑆بندی زمان

 

براین واند، بناخبندی میکنند که هر تراکنش، مقدار یکسانی را در هر دو زمانتضمین می 2و  1شرایط 

-و زمانکند که هر دتضمین می 2و  1های به همراه شرط 3دهد. شرط محاسبات یکسانی انجام می

 شوند.بندی منجر به حالت نهائی یکسانی در سیستم می

-سریالی 𝑆 شود. گوئیم که یک تراکنشپذیری دید میارزی دید منجر به مفهوم سریالیمفهوم هم

 بندی سریال باشد.ارز دید یک زمانپذیر دید است اگر هم

پذیر بندی سریالی، اضافه کنیم و زمان4بندی را به زمان 𝑇29تراکنش  برای تشریح مطلب، فرض کنید

 (:5بندی دید زیر را بدست آوریم )زمان

𝑇29 𝑇28 𝑇27 

  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄) 

 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 (𝑄)  

  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 (𝑄) 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)   

است، زیرا تنها دستورالعمل  < 𝑇27و  𝑇28و  𝑇29>بندی سریال ارز دید، زمانهم 5بندی در واقع زمان

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)،  مقدار آغازین𝑄 خواند و بندی میرا در هر دو زمان𝑇29 عمل ،𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒  نهائی 𝑄  را در

 کند.بندی اجرا میهر دو زمان

ر دید، پذییالیبندی های سرپذیر دید نیز هست، اما زمانپذیر تصادمی، سریالیبندی سریالیهر زمان

می نیست زیرا هر پذیر تصادسریالی 5بندی پذیر تصادمی نیستند. در واقع، زماند دارند که سریالیوجو

 .مکن نیستها مملاند و بنابراین هیچ نوع جابجائی دستورالعهای متوالی در تصادمزوج از دستورالعمل
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عملیات  ، 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)بدون انجام عملیات  𝑇29و  𝑇28های ، تراکنش5بندی توجه کنید که در زمان

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) های کور ها، نوشتنکنند. این نوع نوشتنرا اجرا می(𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠) نامیده می-

 شوند.پذیر تصادمی نیست ظاهر میپذیر دید که سریالیبندی سریالیهای کور در هر زمانشوند. نوشتن

 

 سنجی اعتبار برهای مبتنیپروتکل 5-15

ست ا ممکن اههای فقط خواندنی هستند، نرخ تصادم میان تراکنشها، تراکنشحاالتی که اکثریت تراکنشدر 

ک یم را در ، سیستها اگر بدون نظارت ترفند کنترل همروندی اجرا شوندکم باشد. بنابراین، بسیاری از تراکنش

ا در پی رها کنشو تاخیر احتمالی تراکنند. یک ترفند کنترل همروندی، سربار اجرای کد حالت سازگار ترک می

ست که اار آن کند بهتر است. مشکل کاهش سربدارد. استفاده از ترفندی جایگزین که سربار کمتری تحمیل می

ازمند انش، نیها در یک تصادم دخیل خواهند بود. برای بدست آوردن این ددانیم کدام تراکنشپیشاپیش نمی

  تیم.کردن سیستم هستدبیری برای رصد

در زمان حیاتش در  𝑇𝑖مستلزم آن است که هر تراکنش  (𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙) سنجیپروتکل اعتبار

رسانی است، اجرا شود. فازها روزدو یا سه فاز مختلف، بسته به این که تراکنشی فقط خواندنی یا یک تراکنش به

 به ترتیب عبارتند از:

 ایهای دادهکند. سیستم مقادیر آیتمرا اجرا می 𝑇𝑖سیستم تراکنش  ،در خالل این فاز فاز خواندن. .1

 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒های کند. سیستم تمام عملیاتذخیره می 𝑇𝑖 ها را در متغیرهای محلیخواند و آنمختلف را می

 اجرا می کند.  دادهپایگاهروزرسانی را روی متغیرهای محلی موقتی بدون به

شود. این تست اعمال می 𝑇𝑖تست اعتبارسنجی )تشریح شده در زیر( به تراکنش  اعتبار سنجی.فاز  .2

پذیری دارد. اگر تراکنش اجازه پیشروی به فاز نوشتن را بدون تخطی از سریالی 𝑇𝑖 کند آیامشخص می

 کند.می 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡در تست اعتبارسنجی شکست بخورد، سیستم تراکنش را 

موفق شود، متغیرهای محلی موقتی که نتیجه  𝑇𝑖سنجی برای تراکنش تست اعتبار . اگرفاز نوشتن .3

-شوند. تراکنشکپی می دادهپایگاهکنند به را نگهداری می 𝑇𝑖انجام گرفته توسط  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒هر عملیات 

 کنند. های فقط خواندنی این فاز را حذف می

ه صورت رائی بهای اجفازها شود. هرچند، فازهای تراکنشهر تراکنش باید به ترتیب نشان داده شده وارد 

 توانند در میان یکدیگر اجرا شوند. همروند می

ها را بدانیم. بنابراین، ما باید سه سنجی، باید زمان رخ دادن فازهای مختلف تراکنشبرای اجرای تست اعتبار

 مرتبط کنیم: 𝑇𝑖 زمانی مختلف به هر تراکنشمهر

1. 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑇𝑖)  ، زمانی که𝑇𝑖 کند.اجرایش را آغاز می 
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2. (𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑇𝑖زمانی که ، 𝑇𝑖 کندکند و فاز اعتبارسنجی را آغاز میفاز خواندن را تمام می . 

3. 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ(𝑇𝑖)  ، زمانی که𝑇𝑖 کند. فاز نوشتن را تمام می 

 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑇𝑖) استفاده از مقدار مهر زمانیپذیری را با تکنیک ترتیب مهرزمانی، با ترتیب سریالی

𝑇𝑆(𝑇𝑖) کنیم. بنابراین، مقدارمشخص می = 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑇𝑖) و اگر 𝑇𝑆(𝑇𝑗) < 𝑇𝑆(𝑇𝑘)  آنگاه

قبل از تراکنش  𝑇𝑗بندی سریال باشد که در آن تراکنش بندی تولیدی باید معادل یک زمانهر زمان

𝑇𝑘 شود. دلیلی که ما ظاهر می𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑇𝑖)   را و نه𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑇𝑖)  را به عنوان مهرزمانی

-ها پائین باشد میایم آن است که در صورتی که نرخ تصادم میان تراکنشانتخاب کرده 𝑇𝑖تراکنش 

 توانیم انتظار زمان پاسخ سریعتری داشته باشیم. 

، مستلزم آن است که برای تمام 𝑇𝑖 برای تراکنش (𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡 )سنجی تست اعتبار

𝑇𝑆(𝑇𝑖)با  𝑇𝑘 های تراکنش  >  𝑇𝑆(𝑇𝑘):یکی از دو شرط زیر باید برقرار باشد ، 

1. 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ(𝑇𝑘  ) <  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑇𝑖 کند، کامل می 𝑇𝑖 اجرایش را قبل از شروع 𝑇𝑘از آنجا که  . ( 

 شود. پذیری حاصل میترتیب سریالی

های داده خوانده شده با مجموعه آیتم 𝑇𝑘نوشته شده توسط  ایهای دادهمجموعۀ آیتم .2

فاز اعتبارسنجی را آغاز کند،  𝑇𝑖فاز نوشتن خود را قبل از آنکه  𝑇𝑘، اشتراک ندارد و 𝑇𝑖توسط 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑇𝑖))کندکامل می < 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ(𝑇𝑘) < 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑇𝑖)) کند این شرط تضمین می

-را تحت تأثیر قرار نمی 𝑇𝑖، خواندن 𝑇𝑘همپوشانی ندارند. از آنجا که نوشتن  𝑇𝑖و  𝑇𝑘 که نوشتن

پذیری را تحت تأثیر قرار دهد، در واقع ترتیب سریالی 𝑇𝑘تواند خواندن نمی 𝑇𝑖دهد و از آنجا که 

 شود.حفظ می

𝑇26  𝑇25 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝐵 ∶=  𝐵 −  50 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝐴 ∶=  𝐴 +  50 

 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
<  𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 > 
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦(𝐴 +  𝐵) 

< 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 > 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 

 

 بندی تولید شده با استفاده از اعتبارسنجی.، یک زمان6بندی زمان 19-15شکل 

𝑇𝑆(𝑇25)را مالحظه کنید. فرض کنید که ) 𝑇26و  𝑇25های دوباره تراکنشبه عنوان توضیح،  <

𝑇𝑆(𝑇26)). ها به شود. توجه شود که نوشتنموفق می 19-15در شکل  6بندی آنگاه، فاز اعتبارسنجی در زمان
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خواند را می 𝐵و  𝐴ی مقادیر قدیم 𝑇25شود. بنابراین، انجام می 𝑇26متغیرهای واقعی فقط بعد از فاز اعتبارسنجی 

 پذیر است.بندی سریالیو این زمان

های واقعی کند، زیرا نوشتنهای آبشاری جلوگیری میRoll Backسنجی به صورت اتوماتیک از ترفند اعتبار

افتد. هر چند احتمال گرسنگی ارسال شده توسط تراکنش اتفاق می 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒شدن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡فقط بعد از 

های کوتاه تصادم کننده که باعث شروع مجددهای متوالی یک ای از تراکنشهای طوالنی به سبب دنبالهتراکنش

های تصادم کننده باید موقتاً مسدود شوند د، وجود دارد. برای اجتناب از گرسنگی، تراکنشنشوتراکنش بلند می

 تا تراکنش طوالنی قادر به اتمام باشد. 

𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦)ترفند کنترل همروندی خوشبینانه  ،این ترفند اعتبارسنجی − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) 

ها قادر به اتمام اجرا و اعتبارسنجی در پایان هستند، آنها خوشبینانه شود، زیرا با این فرض که تراکنشنامیده می

این جهت که آنها هر زمان که یک تصادم کشف  گذاری اززمانی و قفلهای مهرشوند. در قیاس، ترتیباجرا می

کنند، اجبار می Roll Backبندی، به انتظار یا زمان یپذیر بودن تصادمشود، حتی با وجود شانس سریالیمی

 بدبینانه هستند.

 ای نسخهترفندهای چند 6-15

کردن تراکنشی که عملیات را  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡ترفندهای کنترل که تاکنون بحث شد با به تعویق انداختن یک عملیات یا 

ممکن است به خاطر نوشته نشدن  𝑟𝑒𝑎𝑑کنند. مثاًل یک عملیات پذیری را تضمین میارسال کرده، سریالی

شود( زیرا، مقداری که خواندن  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡مقدار مناسب به تأخیر بیفتد یا رد شود )یعنی، تراکنش مورد نظر باید 

های قدیمی از هر آیتم داده در سیستم شده است. در صورتی که کپیآن مفروض بود هم اکنون رونویسی 

 توان اجتناب کرد. نگهداری شوند از این مشکالت می

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦)ای نسخهدر ترفند کنترل همروندی چند − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)  هر عملیات

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)،  یک نسخه جدید از𝑄 کند. هنگامی که یک تراکنش عملیات خلق می𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄) کند. را ارسال می

کند. ترفند کنترل همروندی باید ضمانت را برای خواندن انتخاب می 𝑄های مدیر کنترل همروندی یکی از نسخه

همچنین توانائی کند. پذیری را تضمین شود که سریالیشود به طریقی انتخاب می های که خواندکند که نسخه

ای از آیتم داده که باید خوانده شود، به دالیل کارائی یک تراکنش برای مشخص کردن ساده و سریع نسخه

 حیاتی است. 

 ای نسخهزمانی چندترتیب مهر 1-6-15

در سیستم،  𝑇𝑖ای تعمیم داده شود. به هر تراکنش تواند به یک پروتکل چند نسخهزمانی میپروتکل ترتیب مهر

-این مهر دادهپایگاهدهیم. سیستم شود، تخصیص مینشان داده می 𝑇𝑆(𝑇𝑖)زمانی استاتیک یکتا که با ریک مه

 دهد. تشریح شد، تخصیص می 4-15گونه که در بخش زمانی را قبل از اجرای تراکنش، آن
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>ها  ای از نسخه، دنباله𝑄به هر آیتم داده  𝑄1, 𝑄2 , . . . , 𝑄𝑚 شامل سه  𝑄𝑘 هر نسخه یابد.تخصیص می <

 فیلد داده است:

 مقدار نسخه محتوا ،𝑄𝑘  .است 

  𝑾 − 𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑(𝑸
𝒌
 را خلق کرده است. 𝑄𝑘زمانی تراکنشی است که نسخه مهر (

 𝑹 − 𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑(𝑸𝒌 ) زمانی هر تراکنشی که با موفقیت نسخه بزرگترین مهر𝑄𝑘 را خوانده 

 است. 

کند. خلق می 𝑄از آیتم داده  𝑄𝑘یک نسخه جدید  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)با ارسال عملیات  -𝑇𝑖مثاًل  –یک تراکنش 

𝑊کند. سیستم را نگهداری می 𝑇𝑖فیلد محتوا از نسخه، مقدار نوشته شده توسط  − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝  و𝑅 −

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝  را با𝑇𝑆(𝑇𝑖)   کند. سیستم مقــدار دهی اولیه میمقدار𝑅 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝  از𝑄𝑘  را هر زمـان

𝑅خواند ورا می 𝑄𝑘محتوای  𝑇𝑗 که تراکنش − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄𝑘 )  <  𝑇𝑆(𝑇𝑗  کند. رسانی میروزبه ، ( 

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝)ای نسخهزمانی چندترفند ترتیب مهر − 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒) 

 هایعملیات 𝑇𝑖 کند: فرض کنید تراکنشکند. ترفند به صورت زیر عمل میپذیری را تضمین میسریالی

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)   یا𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)   را ارسال کند. فرض کنید𝑄𝑘 ای از نسخه𝑄  باشد که مهر زمانی نوشتن آن

 است.   𝑇𝑆(𝑇𝑖)زمانی نوشتن کوچکتر یا مساوی بزرگترین مهر

 𝑄𝑘را ارسال کند، آنگاه مقدار برگشتی محتوای نسخه   𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)یک عملیات  𝑇𝑖 اگر تراکنش  .1

 است. 

𝑇𝑆(𝑇𝑖را ارسال کند و اگر   𝑇𝑖 ،𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)اگر تراکنش  .2  )  <  𝑅 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄𝑘)  آنگاه ،

𝑇𝑆(𝑇𝑖 )  کند. از سوی دیگر اگرمی Roll Backرا  𝑇𝑖 سیستم تراکنش  =  𝑊 −

𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄𝐾)    محتوایسیستم 𝑄𝑘 اگر  در غیر این صورت کند؛می را رونویسی( 𝑇𝑆(𝑇𝑖 ) >

𝑅 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄𝑘 ))  جدید ازیک نسخه سیستم 𝑄 کند. ایجاد می 

خواند. قانون دوم ای که پیش از آن آمده است را میواضح است. یک تراکنش آخرین نسخه 1توجیه قانون 

در  𝑇𝑖تر، اگر کند. به بیان دقیقمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡خیلی دیر باشد، تراکنش را مجبور به  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒در صورتی که انجام 

 را بدهیم.  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒توانیم اجازه موفق شدن اند. نمیهای دیگر خواندهباشد که تراکنشای تالش برای نوشتن نسخه

از یک  𝑄𝑗و  𝑄𝑘شوند: فرض کنید دو نسخه هائی که دیگر الزم نیستند بر طبق قاعده زیر حذف مینسخه

𝑊موجود باشد و هر دو نسخه دارای یک  ایآیتم داده − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝 ترین زمانی قدیمیکوچکتر از مهر

-تر دوباره استفاده نخواهد شد و می، نسخه قدیمی𝑄𝑗 و 𝑄𝑘 نسخه . آنگاه از میان دوباشندتراکنش در سیستم 

 تواند حذف شود. 
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گز شکست ای دارای ویژگی مطلوبی است که یک درخواست خواندن هرنسخهزمانی چندترفند ترتیب مهر

نوشتن  دن نسبت بهنوعی، که عملیات خوان دادهپایگاههای مجبور به انتظار نیست. در سیستمخورد و هرگز نمی

 تواند یک اهمیت کاربردی اساسی باشد.پرتکرارتر است این مزیت می

 رسانی فیلدروزبرد. اول، خواندن یک آیتم داده نیازمند بهبا این حال، ترفند از دو ویژگی نامطلوب رنج می

𝑅 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝  به جای یک دسترسی است. دوم، تصادم بالقوه است که منجر به دو دسترسی به دیسک

شود. این راه چاره ممکن است پرهزینه باشد. بخش ها، و نه انتظار، حل میRoll Backها از طریق بین تراکنش

 کند.الگوریتمی برای تسکین دادن این مشکل، تشریح می 15-6-2

ترفند به  کند. اینمیآبشاری بودن را تضمین نپذیری و غیرای، ریکاورنسخهزمانی چندترتیب مهراین ترفند 

 ست.آبشاری شدن قابل تعمیم اپذیر شدن و غیرزمانی پایه برای ریکاورروشی همانند ترفند مهر

 ای نسخهفازی چندگذاری دوقفل 2-6-15

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑤𝑜ای)فـازی چندنسخهگـذاری دوپروتکل قفل − 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙 ) تالش

فازی ترکیب کند. این پروتکل گذاری دوهای قفلای را با مزیتنسخههای کنترل همروندی چندکند مزیتمـی

 شود. رسانی تمایز قائل میروزهای بههای فقط خواندنی و تراکنشبین تراکنش

ها را تا پایان تراکنش کنند، یعنی تمام قفلفازی شدید را اجرا میگذاری دورسانی، قفلروزهای بهنشتراک

شدنشان سریالی شوند. هر نسخه از یک  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡توانند بر طبق ترتیب ها میکنند. بنابراین آننگهداری می

زمانی بر مبنای ساعت واقعی نیست حالت یک مهرزمانی در این زمانی منفرد است. مهرآیتم داده دارای یک مهر

𝑡𝑠 بلکه یک شمارشگر است که ما آنرا − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 نامیم، که در خالل پردازش می𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 یابد.افزایش می 

زمانی با خواندن مقدار های فقط خواندنی، قبل از شروع اجرایشان، یک مهربه تراکنش دادهپایگاهسیستم 

𝑡𝑠جاری  − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 ای برای اجرای نسخهزمانی چندها از پروتکل ترتیب مهردهد، این تراکنشتخصیص می

 کند،را ارسال می 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)یک  𝑇𝑖کنند. بنابراین هنگامی که یک تراکنش فقط خواندنی ها استفاده میخواندن

 است.  𝑇𝑆(𝑇𝑖)زمانی کمتر یا مساوی بزرگترین مهر ی است که مهر زمانی آنامقدار برگشتی محتوای نسخه

زند و آخرین روی آیتم می اشتراکیخواند، یک قفل رسانی یک آیتم را میروزهنگامی که یک تراکنش به

خواهد یک آیتم را بنویسد، اول یک قفل رسانی میروزخواند. هنگامی که یک تراکنش بهنسخه آن آیتم را می

کند. نوشتن روی نسخه جدید آورد و آنگاه یک نسخه جدید از آیتم داده ایجاد میآیتم بدست میانحصاری روی 

 شود. زمانی ممکن، تنظیم می، مقداری بزرگتر از هر مهر∞مقدار  جدید در ابتدا با زمانی نسخهشود و مهراجرا می

، 𝑇𝑖، دهد: ابتدارا انجام می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کند، پردازش اعمالش را کامل می ،𝑇𝑖رسانی روزهنگامی که تراکنش به

𝑡𝑠با یک واحد بیشتر از مقدار  را خلق کرده است که ایهر نسخه زمانیمهر − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 کند، مقداردهی می

𝑇𝑖 ،𝑡𝑠آنگاه ،  − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 روزرسانی، مجاز به اجرای پردازش دهد. فقط یک تراکنش بهرا یک واحد افزایش می

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  .در یک زمان است 
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𝑡𝑠که بعد از افزایش  های فقط خواندنیدر نتیجه، تراکنش − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟  توسط𝑇𝑖، شوند مقادیر شروع می

𝑡𝑠هائی که قبل از افزایش بینند در حالی که تراکنشرا می 𝑇𝑖رسانی شده توسط روزبه − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 توسط 𝑇𝑖 

های فقط را مشاهده خواهند کرد. در هر حالت تراکنش 𝑇𝑖رسانی توسط روزاند مقادیر قبل از بهشروع شده

کند که ای تضمین مینسخهگذاری دو فازی چندها نیستند. قفلخواندنی هرگز نیازمند انتظار برای قفل

 آبشاری باشند. پذیر و غیرها، ریکاورتراکنش

از  𝑄𝑗و  𝑄𝑘شوند. فرض کنید دو نسخه ای حذف میزمانی چندنسخهها به روشی شبیه ترتیب مهرنسخه

ترین تراکنش فقط زمانی قدیمیزمانی کمتر یا مساوی مهریک آیتم داده وجود دارد و هر دو نسخه دارای مهر

تواند تر استفاده مجدد نخواهد شد و مینسخه قدیمی 𝑄𝑗و  𝑄𝑘خواندنی در سیستم هستند. آنگاه از دو نسخه 

 حذف شود. 

 ای ایزولگی تصویر لحظه 7-15

𝑜𝑝𝑒𝑛باز )های متنای نوع خاصی از ترفند کنترل همروندی است که در سیستمایزولگی تصویر لحظه −

𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 و تجاری، شامل )𝑜𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒 ،𝑃𝑜𝑠𝑡 𝑔𝑟𝑒 𝑆𝑄𝐿  و𝑆𝑄𝐿 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 ای مواجه شده با پذیرش گسترده

تری به چگونگی کارکرد معرفی کردیم. در اینجا نگاه جزئی 3-9-14ای را در بخش لحظهاست. ما ایزولگی تصویر

 آن خواهیم داشت. 

در زمان شروع  دادهپایگاهاز  "ایتصویر لحظه"ای شامل دادن یک از نظر مفهومی، ایزولگی تصویر لحظه

های همروند، بر روی تصویر اجرای تراکنش، به آن تراکنش است. آن تراکنش در ایزولگی کامل از تراکنش

های ای فقط شامل مقادیر نوشته شده توسط تراکنشکند. مقادیر داده در تصویر لحظهای عمل میلحظه

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 خواندنی است زیرا آنها هرگز توسط مدیر همروندی های فقط آل تراکنششده است. این ایزولگی، ایده

-روزکنند باید قبل از قرار گرفتن بهرسانی میروزرا به دادهپایگاههائی که شوند. تراکنشنمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡منتظر یا 

کنند.  ها وجود دارد، تعاملرسانی همروند که پتانسیل تصادم با آنروزهای بهبا تراکنش دادهپایگاهها در رسانی

-شود، در ناحیۀ کاری شخصی تراکنش نگهداری می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ها، تا زمانی که تراکنش با موفقیت رسانیروزبه

 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اجازه  𝑇شوند. هنگامی که به یک تراکنش نوشته می دادهپایگاهها به رسانیروزدر آن زمان به .شوند

به  𝑇 های انجام گرفته توسطرسانیروزشده و نوشتن تمامی به 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡به حالت  𝑇شود، انتقال داده می

ای خلق شده برای تراکنش باید به عنوان یک عمل اتمیک انجام شود به صورتی که هر تصویر لحظه دادهپایگاه

 است و یا هیچکدام. 𝑇های انجام گرفته توسط رسانیروزدیگر، یا شامل همه به

 رسانی روزهای بهاعتبارسنجی برای تراکنشهای گام 1-7-15

شدن نیازمند دقت است.  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡رسانی برای روزگیری پیرامون اجازه دادن یا ندادن به یک تراکنش بهتصمیم

رسانی آیتم داده مشابهی را دارند. از آنجا که این دو تراکنش به روزپتانسیل به ،دو تراکنش با اجرای همروند

رسانی انجام روزها، بهکنند، هیچکدام از تراکنشای شخصی خود عمل میوله با استفاده از تصویر لحظهصورت ایز
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رسانی روزداده شود، اولین به دادهپایگاهبیند. اگر به هر دو تراکنش اجازه نوشتن به گرفته توسط دیگری را نمی

است. به وضوح، از  (𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒)شده رسانی گمروزنتیجه، به شود دررونویسی می نوشته شده توسط دومی

رسانی گم روزها از بهای وجود دارد هر دوی آناین مورد باید جلوگیری شود. دو گونه از ایزولگی تصویر لحظه

نام دارند. هر دو روش بر  𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑛𝑠و  𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑛𝑠ها کنند. آنشده اجتناب می

 𝑇( 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ) های همروند هستند. یک تراکنش همروند با پایه تست تراکنش در برابر تراکنش

شود، فعال یا و شامل زمانی که این تست اجرا می 𝑇شود اگر آن تراکنش در هر زمانی از شروع گفته می

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  .شده جزئی باشد 

شود، شده جزئی وارد می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡به حالت  𝑇 هنگامی که یک تراکنش 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑛𝑠در 

 شوند:اعمال زیر در یک عمل اتمیک انجام می

 ای که داده برای آیتم دادهپایگاهرسانی به روزیک به یک تست برای بررسی نوشته شدن و𝑇  قصد

 شود. ، انجام می𝑇ها را دارد، توسط هر تراکنش )در صورت وجود( همروند با نوشتن آن

  اگر چنین تراکنشی یافت شد، آنگاه𝑇 ،𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 کند.می 

 یافت نشد، آنگاه  تراکنشی اگر چنین𝑇 ،𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 نوشته  دادهپایگاههایش به رسانیروزشود و بهمی

 شوند. می

ها تصادم کنند، اولین شود، زیرا اگر تراکنشنامیده می  𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑛𝑠""این روش 

شود، در حالی که هایش موفق میرسانیروزتراکنشی که با استفاده از قانون باال تست شده، در نوشتن به

-15های باال، در تمرین سازی تستپیاده شوند. جزئیات چگونگیمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡های بعدی مجبور به تراکنش

 بحث شده است.  19

ها رسانیروزبه بر روی گذاری که فقطسیستم از یک مکانیزم قفل  𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑛𝑠در 

کند. هنگامی که شود، استفاده میزنند.( اعمال میها قفل نمیگیرند، زیر آنها تحت تأثیر قرار نمی)خواندن

آن تراکنش درخواست یک قفل نوشتن  کند،رسانی روزکند یک آیتم داده بهتالش می 𝑇𝑖یک تراکنش 

(𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑘) های کند. اگر قفل توسط یک تراکنش همروند نگهداری نشود، گامروی آن آیتم داده می

 شوند: زیر بعد از بدست آوردن قفل انجام می

  رسانی شده است، روزتوسط هر تراکنش همروند دیگری بهاگر آیتم𝑇𝑖  ،𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 کند. می 

  در غیر این صورت𝑇𝑖  ممکن است با اجرای محتمل به𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  .شدن، پیشروی کند 

در حال حاضر یک قفل نوشتن روی آن آیتم داده داشته باشد،  𝑇𝑗هر چند اگر تراکنش همروند دیگر 

 شود: تواند پیشروی کند و از قوانین زیر تبعیت مینمی 𝑇𝑖آنگاه 

 𝑇𝑖 کند تا صبر می𝑇𝑗  ،𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  یا𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  .شود 
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o  اگر𝑇𝑗  ،𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 شود و شود، آنگاه قفل رها می𝑇𝑖 تواند قفل را بدست آورد. بعد از بدست می

گونه که پیش از این تشریح همروند، آنرسانی توسط تراکنش روزآوردن قفل، بررسی یک به

 𝑇𝑖  ،𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡رسانی کرده بود، روزشود : اگر یک تراکنش همروند آیتم داده را بهشده انجام می

 دهد. شود و در غیر این صورت به اجرایش ادامه میمی

o  اگر𝑇𝑗  ،𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شود، آنگاه𝑇𝑖  باید𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  .شود 

 شوند.ها رها میشود، قفلمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡هنگامی که تراکنش 

ها تصادم کنند، اولین شود، زیرا اگر تراکنشنامیده می " 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑛𝑠" این روش

ها را رسانیروزشدن و اجرای به 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡آورد، تراکنشی است که اجازه تراکنشی که قفل را بدست می

-روزشوند مگر آن که اولین بهمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡ند نکرسانی تالش میروزهائی که بعداً برای بهدارد. آن تراکنش

مالحظه کنید که اگر اولین  ،کند. )به عنوان راه چاره انتظار 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡رسانی کننده متعاقباً به دالیل دیگری 

به محض دریافتن این که قفل نوشتنی  𝑇𝑖 رسانی کنندۀ بعدیروزکند، به 𝑇𝑗  ،𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 رسانی کنندهروزبه

 .(کند 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡تواند شود، مینگهداری می 𝑇𝑗که به دنبال آن است توسط 

 پذیری موضوعات سریالی 2-7-15

مگر در  دهد،ی رخ نمی𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡هیچ  ای جذاب است زیرا سربار، پائین است ولحظهایزولگی تصویر ،در عمل

 .رسانی کنندروزرا به ایحالتی که دو تراکنش همروند یک آیتم داده

-ایم و آنگونه که در عمل پیادهای، آنگونه که ما آن را ارائه کردهلحظههر چند، در ترفند ایزولگی تصویر

کند. یپذیری را تضمین نمای، سریالیلحظهسازی شده است، یک مشکل جدی وجود دارد: ایزولگی تصویر

 سازی سطح ایزولگی ای به عنوان پیادهاین مطلب حتی در اوراکل نیز که از ایزولگی تصویر لحظه

𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 پذیر ممکن تحت سریالیهائی از اجراهای غیرکند برقرار است! در ادامه مثالاستفاده می

 دهیم. ها را نشان میای ارائه کرده و چگونگی برخورد با آنلحظهایزولگی تصویر

 𝐵و  𝑇𝑖، 𝐴داریم. فرض کنید  𝐵و  𝐴و دو آیتم داده  𝑇𝑗 و  𝑇𝑖فرض کنید دو تراکنش همروند  .1

-را به 𝐴خواند، آنگاه را می 𝐵و  𝑇𝑗 ،𝐴 کند، در حالی کهرسانی میروزرا به 𝐵خواند، آنگاه را می

هیچ تراکنش همروند دیگری وجود ندارد. از کنیم ، فرض میکند. برای سادگیرسانی میروز

-رسانی انجام گرفته توسط دیگری را در تصویرروزهمروند هستند، هیچکدام به 𝑇𝑗و   𝑇𝑖آنجا که

کنند، بدون رسانی میروزهای داده متفاوتی را بهبیند. اما از آنجا که آنها آیتمای خود نمیلحظه

یا سیاست  𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑤𝑖𝑛𝑠که سیستم از سیاست توجه به این

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑛𝑠 کند، هر دو اجازه استفاده می𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 .شدن دارند 

 𝑇𝑖وجود دارد زیرا  𝑇𝑗 به  𝑇𝑖با این حال، گراف تقدم دارای دور است. در گراف تقدم یالی از                

خواند. همچنین یک یال در وجود داشته می 𝑇𝑗 توسط 𝐴را که قبل از نوشتن  𝐴مقداری از 
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 𝐵خواند که قبل از نوشتن را می 𝐵مقداری از  𝑇𝑗وجود دارد، زیرا  𝑇𝑖به  𝑇𝑗گراف تقدم از 

-وجود داشته است. از آنجا که یک دور در گراف تقدم وجود دارد، نتیجه یک زمان ،𝑇𝑖توسط 

 پذیر است. یالیسربندی غیر

ای را خوانده است که توسط تراکنش دیگر نوشته ها دادهاین موقعیت، که هر زوج از تراکنش              

-می (𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑘𝑒𝑤)  را نوشتن کج ای توسط هر دو تراکنش نوشته نشدهشده، اما هیچ داده

سناریو بانک را مالحظه کنید. فرض کنید  ان یک مثال ملموس از نوشتن کج،نامیم. به عنو

انداز و جاری یک مشتری را های پسبانک، قید یکپارچگی منفی نبودن مجموع ترازهای حساب

دالر و  100کند. فرض کنید ترازهای جاری و پس انداز برای یک مشتری به ترتیب اعمال می

از وارسی قید یکپارچگی با ، از حساب جاری، بعد 𝑇36دالر هستند. فرض کنید تراکنش  200

، نیز بعد از 𝑇37کند. فرض کنید تراکنش همروند دالر برداشت می 200خواندن هر دو تراز، 

کند. از آنجا که هر یک از انداز برداشت میدالر از حساب پس 200بررسی قید یکپارچگی، 

آنها به صورت همروند کند، اگر ای خود بررسی میلحظهها قید یکپارچگی را در تصویرتراکنش

دالر است و بنابراین این  100کند مجموع ترازها بعد از برداشت اجرا شوند هر کدام تصور می

-روزهای داده متفاوتی را بهکند. از آنجا که هر دو تراکنش آیتمها قید را نقض نمیبرداشت

توانند ای هر دو میلحظهرسانی ندارند و تحت ایزولگی تصویرروزکنند، تصادم بهرسانی می

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  .شوند 

دالر است  100ها مجموع تراز 𝑇37و  𝑇36شدن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡متأسفانه، در حالت نهائی بعد از                

هرگز  𝑇37و  𝑇36ای در هر اجرای سریال کند. چنین تخطیکه قید یکپارچگی را نقض می

 تواند رخ دهد. نمی

شوند مانند قیود کلید اعمال می دادهپایگاهقابل ذکر است که قیود یکپارچگی، که توسط                 

در غیر این صورت برای  ای چک شوند؛لحظهتوانند روی یک تصویراصلی و کلید خارجی، نمی

ردن دو تراکنش همروند درج دو تاپل با مقدار کلید اصلی یکسان، یا برای یک تراکنش درج ک

شود. پذیر مییک مقدار کلید خارجی که در حال حاضر از جدول مرجع حذف شده است، امکان

سنجی در زمان باید این قیود را به عنوان قسمتی از اعتبار دادهپایگاهدر عوض، سیستم 

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  بررسی کند.  دادهپایگاهشدن بر روی حالت جاری 

ینه ی در زمرسانی همروند را مالحظه خواهیم کرد که مشکلروز. برای مثال بعدی، دو تراکنش به 2

وقت  مگر آنکه یک تراکنش فقط خواندنی درست سردهند پذیری از خود نشان نمیسریالی

 ظاهر شود و مشکل ایجاد کند. 
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را  𝑇𝑖، 𝐵داریم. فرض کنید  𝐵و  𝐴و دو آیتم داده  𝑇𝑗و  𝑇𝑖فرض کنید دو تراکنش همروند               

-را به 𝐴خواند آنگاه را می 𝐵و   𝑇𝑗 ،𝐴کند، در حالی که رسانی میروزرا به 𝐵خواند و آنگاه می

فقط به آیتم  𝑇𝑖کند. زیرا  کند. اجرای همروند این دو تراکنش مشکلی ایجاد نمیرسانی میروز

بنابراین هیچ  ،د نداردوجو 𝐴هیچ تصادمی روی آیتم داده  کند ودسترسی پیدا می 𝐵داده 

 𝑇𝑗است زیرا  𝑇𝑖به   𝑇𝑗 یال از ،دوری در گراف تقدم وجود ندارد. تنها یال در گراف تقدم

 وجود داشته است.  𝑇𝑖توسط  𝐵خواند که قبل از نوشتن را می 𝐵مقداری از 

شود. فرض کنید می 𝑇𝑖، 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡هنوز فعال است،  𝑇𝑗 با این وجود، فرض کنید هنگامی که              

، یک تراکنش فقط خواندنی جدید 𝑇𝑗شدن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اما قبل از  𝑇𝑖شدن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡که بعد از 

𝑇𝑘 شود و به سیستم وارد می𝑇𝑘 ،𝐴  و 𝐵ای لحظهخواند. تصویررا می𝑇𝑘 های رسانیروزشامل به

𝑇𝑖  است، زیرا𝑇𝑖  هم اکنون𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شده است. هر چند، از آنجا که 𝑇𝑗، 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  نشده

ای دیده شده توسط لحظهنوشته نشده و در تصویر دادهپایگاههایش هنوز به رسانیروزاست، به

𝑇𝑘  .وجود ندارد 

اند را مالحظه کنید. یک یال در گراف اضافه شده 𝑇𝑘هائی که به گراف تقدم به واسطه یال             

را  𝑇𝑘 ،𝐵نویسدکه قبل از آنکه را می 𝐵مقداری از  𝑇𝑖وجود دارد، زیرا  𝑇𝑘 به  𝑇𝑖تقدم از 

را  𝐴مقداری از  وجود دارد زیرا 𝑇𝑗به  𝑇𝑘بخواند، وجود داشته است. یک یال در گراف تقدم از 

را بنویسد، وجود داشته است. این منجر به یک دور در گراف  𝑇𝑗 ،𝐴خواند که قبل از آنکه می

 پذیر است.سریالیبندی حاصل غیردهد زمانشود، و نشان میتقدم می

پذیری، آفرین نیستند. به یاد دارید که دلیل سریالیرسند مشکلهای باال، آنگونه که به نظر میناهنجاری

ها است. از آنجا که هدف سازگاری است، اجرای همروند تراکنش علیرغم دادهپایگاهتضمین حفظ شدن سازگاری 

-پذیر که امکان رخداد آنها وجود دارد منجر به ناسازگاری نمیسریالیاگر مطمئن هستیم که این اجراهای غیر

ی پذیر را بپذیریم. مثال دوم ذکر شده در باال در صورتی که براسریالیتوانیم پتانسیل اجراهای غیرشوند، می

مهم باشد،  𝐵و  𝐴های روزرسانیخارج از ترتیب به ، مشاهدۀ(𝑇𝑘اپلیکیشن ارسال کننده تراکنش فقط خواندنی )

رود، را که از هر تراکنش توقع برقراری آنها می دادهپایگاهمشکل آفرین است. در آن مثال، ما قیود سازگاری 

های رسانیروزخواندن به ،𝑇𝑘 مالی سرو کار داریم، ممکن است برای  دادهپایگاهمشخص نکردیم. اگر با یک 

ها در دو بخش از یک نامثبت 𝐵و   𝐴خارج از ترتیب سریال صحیح یک مساله جدی باشد. به عبارت دیگر، اگر 

 اپلیکیشنشدن کامل را نداشته باشد و ممکن است از درخواست سریالی 𝑇𝑘درس باشند، آنگاه ممکن است 

 خواند مهم نیست. می 𝑇𝑘دقتی در آنچه که ها آنقدر پائین است که هر بیرسانیروزدریابیم که نرخ به

ای، بررسی کند لحظه، و نه روی تصویر𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡باید قیود یکپارچگی را در زمان  دادهپایگاهاین حقیقت که 

های مالی دنباله اعداد متوالی ایجاد کند. بعضی اپلیکیشنمیبه اجتناب از ناسازگاریها در بعضی موقعیتها کمک 
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کند و کنند، مثالً برای شماره دار کردن صورت حسابها، شماره صورت حساب ماکزیمم جاری را دریافت میمی

به صورت  افزاید. اگر دو تراکنش از این نوعبرای رسیدن به شماره صورت حساب جدید یک واحد به آن می

ای خود مشاهده و هر کدام لحظهیکسانی از صورت حسابها را در تصویر هر کدام مجموعۀ ا شوند،همروند اجر

سنجی برای ایزولگی کنند. هر دو تراکنش در تست اعتباریک صورت حساب جدید با شماره یکسان تولید می

-کنند. با این حال، اجرا سریالیرسانی نمیروزها هیچ تاپل مشترکی را بهشوند، زیرا آنای قبول میلحظهتصویر

تواند توسط هیچ اجرای سریالی از دو تراکنش حاصل شود. ، نمی دادهپایگاه حاصل شدۀ پذیر نیست؛ وضعیتِ

 تواند مشکالت قانونی جدی ایجاد کند. ایجاد دو صورت حساب با یک شماره، می

سط هر تراکنش با خواندن انجام گرفته مشکل باال یک مثال از پدیدۀ شبح است، زیرا درج انجام گرفته تو

توسط تراکنش دیگر برای یافتن شماره صورت حساب ماکزیمم در تصادم است، اما این تصادم توسط ایزولگی 

 1شود.ای کشف نمیلحظهتصویر

شود و هائی شماره صورت حساب به عنوان کلید اصلی اعالن میخوشبختانه، در بیشتر چنین اپلیکیشن

کند، و یکی از دو تراکنش را ای کشف میلحظهتخطی از کلید اصلی را بیرون از تصویر دادهپایگاهسیستم 

Roll Back 2کند.می 

،  𝑆𝑄𝐿وجوی گزینش به پرس  𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒کردن عبارت تواند با ضمیمهیک توسعه دهندۀ اپلیکیشن می

 شود، مقابله کند: آنچه در زیر شرح داده میای معینی، همانند لحظههای تصویربا ناهنجاری

 

 

 

 

-شود همانند اینکه آنهائی که خوانده میشود سیستم با دادهباعث می  𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒اضافه کردن عبارت 

اند رفتار کند. در مثال اول ما از نوشتن کج، اگر عبارت رسانی شدهروزکنترل همروندی بهها به منظور 

𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒  خوانند ضمیمه شود، فقط یکی از دو تراکنش ها را میوجوهای گزینش که تراز حساببه پرس

                                                             

𝑛𝑜𝑛خواندن مسند شکل شبح برای ارجاع بهماز عبارت  𝑆𝑄𝐿استاندارد .  1 − 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  کند که استفاده می

شود، هر چند، چنین ادعائی تحت تعریف می حای از مشکل شبلحظهیزولگی تصویرمنجر به بعضی ادعاها پیرامون جلوگیری ا

 ما از تصادم شبح معتبر نیست. 

. 𝐼 ،های مالی درمشکل تکراری بودن شماره صورت حساب در واقع چندین بار در اپلیکیشن .2 𝐼 . 𝑇 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑗    که

اصلی نبود و توسط حسابرسان مالی کشف  دده است ( شماره صورت حساب یک کلیدالیلی که توضیحش در اینجا پیچی)به 

 . رخ داده است شد

 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 ∗ 

𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝐼𝐷 =  22222 

𝒇𝒐𝒓 𝒖𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆; 
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-دو تراکنش هر دو تراز جاری و پسرسد که هر کند، زیرا به نظر میشدن دریافت می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡همروند اجازه 

 اند.رسانی کردهروزانداز را به

بخواهد از این ناهنجاری اجتناب کند،  𝑇𝑘پذیر، اگر نویسندۀ تراکنش سریالیدر مثال دوم از اجرای غیر 

  𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡وجویرسانی موجود نباشد، به پرسروزتواند، حتی اگر در واقع هیچ بهمی  𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒عبارت 

را هنگام  𝐵و  Aبا آن همانند اینکه  ،کند استفاده 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒از  𝑇𝑘ضمیمه شود. در مثال ما، اگر 

خواهند شد و بعداً به  𝑇𝑗  ،𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑇𝑘د. نتیجه این است که وشمیرفتار  ،رسانی کرده بودروزها بهخواندن آن

شود. در این مثال، پذیر میشوند. این منجر به یک اجرای سریالیعنوان یک تراکنش جدید دوباره امتحان می

استفادۀ غیر ضروری از  ندارند. 𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒وجوها در دو تراکنش دیگر نیازی به اضافه شدن عبارت پرس

 باعث کاهش محسوس همروندی شود.  تواندمی 𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒عبارت 

های رسمی )کتابنامه را ببینید( برای تعیین کردن اینکه آیا یک ترکیب روش پذیری،برای تضمین سریالی

گیری به ای، و تصمیملحظهپذیر تحت ایزولگی تصویرسریالیها، دارای ریسک اجرای غیرداده شده از تراکنش

وجود دارد. البته چنین روشهائی فقط در ( است، 𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒ها )مثالً با استفاده از عبارت معرفی کدام تصادم

-ها، همۀ تراکنشکنند. در بعضی از اپلیکیشنشوند، کار میها اجرا میصورتی که پیشاپیش بدانیم کدام تراکنش

هر چند، اگر کند. پذیر میرا امکان ها هستند و این تحلیلها از یک مجموعه از پیش مشخص شده از تراکنش

 پذیر نخواهد بود. محدود شده اجازه دهد، چنین تحلیلی امکانهای موردی و غیراپلیکیشن به تراکنش

گزینه  𝑆𝑄𝐿 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟 ،کنندای پشتیبانی میلحظهاز سه سیستم، با استفاده گسترده، که از ایزولگی تصویر

-پذیری را به همراه سطح ایزولگی تصویربه راستی سریال و کندرا پیشنهاد می 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒سطح ایزولگی 

های بحث شده ای )به همراه پتانسیل ناهنجاریلحظهکند که مزایای کارائی ایزولگی تصویرای تضمین میلحظه

-فقط ایزولگی تصویر 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒سطح ایزولگی  ،𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒 𝑆𝑄𝐿و  𝑜𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒کند. در در باال( را مهیا می

 کند.ای را پیشنهاد میلحظه

 های مسندعملیاتهای درج، عملیاتهای حذف و خواندن 8-15

های ها را به آیتمتراکنش ،محدود کردیم. این محدودیت 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒و  𝑟𝑒𝑎𝑑تا اینجا، توجه خود را به عملیاتهای 

های داده موجود بلکه ها نه تنها به دسترسی به آیتمکند. بعضی از تراکنش، محدود می دادهپایگاهداده موجود در 

های داده هستند. برای ها نیازمند حذف کردن آیتمهای داده جدید، نیاز دارند. سایر تراکنشبه توانائی خلق آیتم

 کنیم:ملیاتهای اضافه را معرفی میهائی بر کنترل همروندی، این عبررسی چگونگی تاثیر چنین تراکنش

 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒(𝑄)  آیتم داده𝑄  کند. حذف می دادهپایگاهرا از 

 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡(𝑄) جدید  یک آیتم داده𝑄  کند و درج می دادهپایگاهبه𝑄 کند. دهی اولیه میرا مقدار 

منجر به یک خطای منطقی در  𝑄بعد از حذف  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)برای اجرای عملیات  𝑇𝑖یک تالش توسط تراکنش 

 𝑇𝑖 شود. به صورت مشابه، هر تالش توسط یک تراکنش می𝑇𝑖  برای انجام عملیات𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)   قبل از درج𝑄  ،
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ای که وجود ندارد نیز یک خطای منطقی شود. تالش برای حذف آیتم دادهمی 𝑇𝑖 منجر به خطای منطقی در

 است. 

 حذف  1-8-15

بر کنترل همروندی، باید تصمیم بگیریم چه هنگام  𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒برای درک چگونگی تأثیر حضور دستورالعمل 

و  𝑇𝑖 هایبه ترتیب دستورالعمل 𝐼𝑗و  𝐼𝑖  کند. فرض کنید با دستورالعمل دیگر تصادم می  𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒دستورالعمل 

𝑇𝑗 بندی باشند، که در زمان𝑆 شوند. فرض کنید در ترتیب متوالی ظاهر می𝐼𝑖  =  𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒(𝑄) . ما چندین

 کنیم. را مالحظه می 𝐼𝑗 دستورالعمل 

 𝐼𝑗 = 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)  .𝐼𝑖  و𝐼𝑗 کنند. اگر تصادم می𝐼𝑖 قبل از 𝐼𝑗  ،بیاید𝑇𝑗  .دارای خطای منطقی خواهد بود

 را با موفقیت اجرا کند.   𝑟𝑒𝑎𝑑تواند عملیات می 𝑇𝑗بیاید،  𝐼𝑖قبل از  𝐼𝑗اگر 

 𝐼𝑗 =  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) .𝐼𝑖  و𝐼𝑗 کنند. اگر تصادم می𝐼𝑖  قبل از 𝐼𝑗 بیاید ،𝑇𝑗  دارای خطای منطقی خواهد

 را با موفقیت اجرا کند.   𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒تواند عملیات می 𝐼𝑗 بیاید، 𝐼𝑖قبل از  𝐼𝑗بود. اگر 

 𝐼𝑗 =  𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒(𝑄) .𝐼𝑖  و𝐼𝑗 کنند. اگرتصادم می 𝐼𝑖  قبل از𝐼𝑗  ،بیاید𝑇𝑖  دارای خطای منطقی خواهد

 دارای یک خطای منطقی خواهد بود.  𝑇𝑖بیاید،  𝐼𝑖قبل از  𝐼𝑗بود. اگر 

 𝐼𝑗 =  𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡(𝑄) .𝐼𝑖  و𝐼𝑗 کنند. فرض کنید که آیتم داده تصادم می𝑄  قبل از اجرای𝐼𝑖 و 𝐼𝑗  موجود

بیاید آنگاه  𝐼𝑖قبل از  𝐼𝑗شود. اگر نتیجه می 𝑇𝑖بیاید یک خطای منطقی از  𝐼𝑗قبل از  𝐼𝑖نباشد. آنگاه اگر 

 𝐼𝑖قبل از  𝐼𝑗موجود باشد آنگاه اگر  𝐼𝑗و  𝐼𝑖قبل از اجرای  𝑄شود، اگر هیچ خطای منطقی نتیجه نمی

 شود. بیاید یک خطای منطقی نتیجه می

 توانیم موارد زیر را نتیجه بگیریم: می

 فل د، یک قفازی، روی یک آیتم داده قبل از آنکه بتوان آنرا حذف کرگذاری دوتحت پروتکل قفل

 انحصاری الزم است. 

 تحت پروتکل مهرزمانی، یک تست مشابه با تست𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒   باید اجرا شود. فرض کنید تراکنش𝑇𝑖 ،

𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒(𝑄)  کند. را ارسال می 

o  اگر𝑇𝑆(𝑇𝑖)  <  𝑅 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄) آنگاه مقدار ،𝑄  که𝑇𝑖 خواسته حذف کند هممی-

𝑇𝑆(𝑇𝑗با 𝑇𝑗اکنون توسط یک تراکنش   )  >  𝑇𝑆(𝑇𝑖 خوانده شده است. بنابراین، عملیات    ( 

𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒شود و ، رد می𝑇𝑖 Roll Back کند. می 

o  اگر𝑇𝑆(𝑇𝑖)  <  𝑊 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)،  آنگاه یک تراکنش𝑇𝑗  با𝑇𝑆(𝑇𝑗) > 𝑇𝑆(𝑇𝑖) ،𝑄 

 کند. می 𝑇𝑖 Roll Backشود و رد می 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒را نوشته است، بنابراین این عملیات 

o  ،در غیر این صورت𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒 شود. اجرا می 
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 درج  2-8-15

با  𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡(𝑄)در تصادم است. به طور مشابه،  𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒(𝑄)با عملیات  𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡(𝑄)مشاهده کردیم که عملیات 

تواند روی یک آیتم در تصادم است، هیچ خواندن و نوشتنی نمی 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄)یا عملیات  𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄)عملیات 

 داده، قبل از وجود داشتن آن اجرا شود. 

دهد، به منظور کنترل همروندی، با یک تخصیص می 𝑄مقداری را به آیتم داده  𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡(𝑄)از آنجا که 

𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 مشابه یک𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒  شود: برخورد می 

 فازی، اگر گذاری دوتحت پروتکل قفل𝑇𝑖  یک عملیات𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡(𝑄)  را اجرا کند، به𝑇𝑖 یک قفل ،

 شود. داده می 𝑄انحصاری روی آیتم داده تازه خلق شده 

 زمانی، اگرتحت پروتکـل ترتیب مهر 𝑇𝑖 یک عملیات 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡(𝑄) را اجرا کند، مقادیر 𝑅 −

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)  و𝑊 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)  با𝑇𝑆(𝑇𝑖) شوند. می دهیمقدار 

 های مسند و پدیده شبح خواندن 3-8-15

 در نظر بگیرید : ،کنداجرا می را دانشگاه دادهپایگاهزیر روی   𝑆𝑄𝐿وجوی که پرس 𝑇30تراکنش 

 

 

 

وابسته به دانشکده فیزیک هستند، دسترسی که   𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟هائی از رابطۀ باید به تمام تاپل 𝑇30تراکنش 

 پیدا کند.

 کند: زیر را اجرا می  𝑆𝑄𝐿تراکنشی باشد که درج  𝑇31فرض کنید 

                    𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 
                                        𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆𝒔 (11111, ’𝐹𝑒𝑦𝑛𝑚𝑎𝑛’, ’𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠’, 94000); 

 باشد. به دالیل زیر توقع یک تصادم بالقوه را داریم:  𝑇31و 𝑇30بندی شامل یک زمان 𝑆فرض کنید 

  اگر𝑇30  برای محاسبۀ𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(∗)  توسط از تاپلِ به تازگی درج شده 𝑇31  استفاده کند، آنگاه𝑇30  یک

باید  𝑆 𝑇31،بندی سریال معادل با خواند. بنابراین، در یک زمانرا می 𝑇31مقدار نوشته شده توسط 

 بیاید. 𝑇30قبل از 

  اگر𝑇30  برای محاسبۀ𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(∗)  از تاپلِ به تازگی درج شده توسط 𝑇31  استفاده نکند، آنگاه در یک

 بیاید. 𝑇31 باید قبل از 𝑆 ،𝑇30بندی سریال معادل با زمان

ها با به هیچ تاپل مشترکی دسترسی ندارند، ولی آن 𝑇31و  𝑇30حالت دوم از این دو حالت جدی است. 

کنند. اگر کنترل همروندی در روی یک تاپل شبح تصادم می 𝑇31و  𝑇30اند! در واقع، یکدیگر در تصادم

بندی شود. در نتیجه، سیستم در ممانعت از یک زمانتاپل اجرا شود این تصادم کشف نمیبندی سطح دانه

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(∗) 
𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑑𝑒𝑝𝑡 𝑛𝑎𝑚𝑒 =  ’𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠’ ; 
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نامیده  (𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚 𝑝ℎ𝑒𝑛𝑜𝑚𝑒𝑛𝑜𝑛)تواند شکست بخورد. این مشکل پدیدۀ شبح پذیر میسریالیغیر

 شود. می

کنش از یک که در آن یک ترا 10-14عالوه بر مشکل شبح، باید شرایط مالحظه شده در بخش 

= 𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒ها با ایندکس برای یافتن تاپل  “𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠” و در  را نیز اداره کنیم کرداستفاده می

رسانی روزها را به. اگر تراکنش دیگری یکی از این تاپلخواندها را نمینتیجه هیچ تاپلی با نام سایر دانشکده

دهد. هر دو مشکل دهد، یک مشکل معادل با مشکل شبح روی میکند و نام دانشکده را به فیزیک تغییر 

 های مسند دارند و دارای راه حل مشترک هستند. ریشه در خواندن

ها از ایجاد تاپلهای جدید اجازه باز داشتن سایر تراکنش 𝑇30برای اجتناب از مشکالت باال، به تراکنش 

= 𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒با  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟در رابطه   “𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠” رسانی نام دانشکده از یک تاپل موجود روزو به

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 شود.به فیزیک، داده می 

= 𝑑𝑒𝑝𝑡_ 𝑛𝑎𝑚𝑒با  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 هایبرای یافتن تمام تاپل   “𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠”  ،𝑇30  باید یا تمام رابطۀ

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ایم یا حداقل یک ایندکس روی رابطه را جستجوکند. تا اکنون به صورت ضمنی فرض کرده

مثالی از تراکنشی است که  𝑇30ها هستند. هر چند ها، تاپلهای داده مورد دسترسی تراکنشکه تنها آیتم

ی از تراکنشی است مثال 𝑇31خواند و را می وجود دارندهائی در یک رابطه اطالعات پیرامون این که چه تاپل

 کند. رسانی میروزکه آن اطالعات را به

ت استفاده کند؛ اطالعاگیرند کفایت نمیهائی که مورد دسترسی قرار میبه وضوح، قفل کردن تاپل

 ود. شگیرند نیز باید قفل هائی که توسط تراکنش مورد دسترسی قرار میشده برای یافتن تاپل

تواند با مرتبط کردن یک آیتم داده به رابطه، شده برای یافتن تاپلها میقفل کردن اطالعات استفاده 

دهد. تراکنشهائی ها در رابطه را نشان میآیتم داده اطالعات استفاده شده برای یافتن تاپل سازی شود؛پیاده

اده متناظر با خوانند، باید آیتم دکه اطالعات پیرامون این که چه تاپلهائی در رابطه هستند را می 𝑇30مثل 

هائی در که اطالعات پیرامون این که چه تاپل 𝑇31هائی مثل اشتراکی قفل کند. تراکنشرابطه را در مد 

روی  𝑇31و  𝑇30کند باید آیتم داده را در مد انحصاری قفل کند. بنابراین، رسانی میروزرابطه هستند را به

هائی که از یک ایندکس برای به طور مشابه تراکنش کنند.یک آیتم داده واقعی و نه یک شبح تصادم می

 کنند باید ایندکس را نیز قفل کنند.ها استفاده میبازیابی تاپل

اظر با اده متندگذاری آیتم را با قفل بندی چندگانهگذاری دانهقفل کردن کل یک رابطه، همانند قفل

اطالعات  رسانیوزرها را از بهسایر تراکنشرابطه قاطی نکنید. با قفل کردن آیتم داده، یک تراکنش فقط 

 است. به مچنان الزمها هگذاری روی تاپلدارد. قفلهائی در رابطه هستند. باز میکه چه تاپلپیرامون این

تی ا کرد، حها اعطتوان یک قفل روی تاپلکند میتراکنشی که مستقیماً به یک تاپل دسترسی پیدا می

  ه است.ارای یک قفل انحصاری بر روی آیتم داده متناظر با خود رابطهنگامی که تراکنش دیگری د
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روندی ائین همپکردن کل ایندکس، درجهکردن یک آیتم داده متناظر با رابطه، یا قفلعیب اساسی قفل

 د. شونه میکنند از اجرای همروند باز داشتهای مختلفی به رابطه درج میدو تراکنش که تاپل -است

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥)گذاری ایندکس هتر، تکنیک قفلیک راه حل ب − 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔)   است که از قفل کردن کل

کند باید اطالعات را به هر کند. هر تراکنشی که یک تاپل را به یک رابطه درج میایندکس اجتناب می

گذاری شود درج کند. ما پدیده شبح را با تحمیل یک پروتکل قفلایندکسی که روی رابطه نگهداری می

+𝐵 های کنیم. برای سادگی فقط ایندکسها حذف میبرای ایندکس − 𝑡𝑟𝑒𝑒 کنیم. را مالحظه می 

دیدیم، هر مقدار کلید جستجو با یک ایندکس نود برگ مرتبط شده است.  11گونه که در فصل همان

د. یک درج باید کنوجو معموالً از یک یا چند ایندکس برای دسترسی به یک رابطه استفاده مییک پرس

کنیم که یک ایندکس فرض می ، ماها روی رابطه درج کند. در مثالتاپل جدید را به تمام ایندکس

را   "𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠" شامل کلیدگ باید بر 𝑇31وجود دارد. آنگاه  𝑑𝑒𝑝𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒برای     𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟روی

خواند، های مرتبط با دانشکده فیزیک مییابی تمام تاپلهمان نود برگ را برای مکان 𝑇30تعدیل کند. اگر 

 بر روی آن نود برگ تصادم دارند.  𝑇31و  𝑇30آنگاه 

ه شبح ای پدیدهها روی یک رابطه، با تبدیل نمونهگذاری ایندکس از موجود بودن ایندکسپروتکل قفل

-یمرت زیر عمل کند. پروتکل به صوبرداری  میبرگ ایندکس، بهرهها روی نودهای ها روی قفلبه تصادم

 کند:

 .هر رابطه باید حداقل یک ایندکس داشته باشد 

  یک تراکنش𝑇𝑖 ها از طریق یک یا چند فقط بعد از یافتن آن ،های رابطهتواند به تاپلمی

ایندکس، با یک اسکن گذاری ایندکس روی رابطه، دسترسی پیدا کند. به منظور پروتکل قفل

 شود. ها برخورد میهای یکی از ایندکسدر میان تمام برگ ،به عنوان اسکن ،رابطه

  یک تراکنش𝑇𝑖 کند )جستجوی محدوده یا جستجوی نقطه( باید که یک جستجو را اجرا می

 یابد، بدست آورد.روی تمام نودهای برگ ایندکس که دسترسی می اشتراکییک قفل 

   یک تراکنش𝑇𝑖 ، ها روی رابطه روزرسانی تمام ایندکسبهبدون𝑟 ممکن نیست درج، حذف یا ،

را انجام دهد. تراکنش باید روی تمام نودهای برگ ایندکس  𝑟در رابطه  𝑡𝑖روزرسانی یک تاپل به

های انحصاری بدست آورد. برای گیرند، قفلرسانی قرار میروزکه تحت تاثیر درج، حذف یا به

هائی هستند که شامل )بعد از درج( مقدار کلید حذف، نودهای برگ تحت تاثیر، آندرج و 

-روزاند. برای بهجستجوی تاپل هستند یا شامل )قبل از حدف ( مقدار کلید جستجوی تاپل بوده

هائی هستند که )قبل از تعدیل( مقدار قدیمی کلید ها، نودهای برگ تحت تأثیر، آنرسانی

 اند و نودهائی که )بعد از تعدیل( شامل مقدار جدید کلید جستجو هستند. هجستجو را شامل بود

 آیند.ها به صورت معمول بدست میقفل ها روی تاپل 
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 فازی باید مالحظه شود. گذاری دوقواعد پروتکل قفل 

رار هدف ق گذاری ایندکس، کنترل همروندی روی نودهای داخلی یک ایندکس راتوجه شود که پروتکل قفل

ارائه  10-15کنند در بخش های کنترل همروندی روی ایندکس که تصادم قفل را حداقل میتکنیک دهد؛نمی

 شوند. می

باشد، ندر تصادم  رسانی با مسندروزرسانی نود، حتی اگر بهروزکردن یک نود برگ ایندکس، از هر بهقفل

کند می حداقلی را نادرست های قفلچنین تصادم مقدار، که -گذاری کلیدکند. یک گونه به نام قفلجلوگیری می

 شود. به عنوان قسمتی از کنترل همروندی ایندکس ارائه می 10-15در بخش 

ها به تصمیم رسد که وجود یک تصادم بین تراکنشاشاره شد، به نظر می 10-14گونه که در بخش همان

ارتباط است، وابسته از معنی دو تراکنش بیوجوی سطح پائین توسط سیستم که به دید کاربر پرس پردازش

وجو، همانند مسند  های یک پرسروی مسند اشتراکیهای قفل ،است. یک روش دیگر کنترل همروندی

“𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 > های رابطه باید برای ها و حذفآورد. آنگاه درجبدست می  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟روی رابطه  ”90000

کنند، یک تصادم قفل وجود دارد که ها در مسند صدق میبررسی شوند و اگر آن ها در مسند،بررسی صدق آن

ها، مقدار آغازین و مقدار نهائی رسانیروزکند. برای بهدرج یا حذف را تا رها شدن قفل مسند مجبور به انتظار می

-ای مجموعه تاپلدم کنندههای تصارسانیروزها و بهها، حذفد. چنین درجنتاپل باید در مقابل مسند بررسی شو

وجوئی که قفل تواند اجرای همروند آن با پرسد و نمیندههای انتخاب شده توسط مسند را تحت تاثیر قرار می

 1گذاری مسند( بدست آورده است اجازه داده شود. پروتکل باال را قفلاشتراکیمسند )

(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔) سازی آن بسیار پر زیرا پیاده شودمسند در عمل استفاده نمیگذاری نامیم. قفلمی

 گذاری ایندکس است و مزایای اضافه محسوسی هم ندارد. تر از پروتکل قفلهزینه

های کنترل تواند برای حذف پدیدۀ شبح تحت دیگر پروتکلگذاری مسند میهائی از تکنیک قفلگونه

 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒𝑆𝑄𝐿مثل  دادهپایگاههای د. هر چند بسیاری از سیستمهمروندی ارائه شده در این فصل استفاده شو

گذاری گذاری ایندکس یا قفل( قفل10𝑔)مثل نسخه  𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒دانیم( ( و )تا آنجا که ما می8.1)مثل نسخه 

پذیری به سبب مشکالت شبح حتی اگر سطح ایزولگی را برابر سریالیکنند و در برابر غیرسازی نمیمسند را پیاده

𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒  پذیرند. تنظیم کنند، آسیب 

 سطوح ضعیف سازگاری در عمل 9-15

، 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒را بحث کردیم:   𝑆𝑄𝐿سطوح ایزولگی مشخص شده توسط استاندارد  5-14در بخش 

𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑 ،𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑  و𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 . ه اختصار در این بخش در ابتدا ب

                                                             
کرد ها استفاده میسندروی م اشتراکیهای انحصاری و از پروتکل که قفل نسخهبرای یک  سندگذاری معبارت قفل . 1

-سندروی م اشتراکیهای ا قفلبکنیم، فقط که ما در اینجا ارائه می اینسخهشد. و پیچیدگی بیشتری داشت، استفاده می

 نیز موسوم است. ( 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔) ظریفگذاری به قفل ست کهها
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ها را به پذیری را مطرح کرده و آنتر از سریالیتر مرتبط با سطوح سازگاری ضعیفبعضی از اصطالحات قدیمی

هائی که مستلزم تعامل همروندی برای تراکنشکنیم. آنگاه موضوع کنترل میمرتبط   𝑆𝑄𝐿سطوح استاندارد

 به اختصار بحث شده بود. 8-14کنیم، البته این موضوع پیش از این در را بحث می کاربر هستند

 سازگاری درجه دو  1-9-15

𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒)هدف سازگاری درجه دو  − 𝑡𝑤𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦)  اجتناب از𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  های آبشاری بدون الزام

 اشتراکیگذاری گذاری برای سازگاری درجه دو از همان دو مد قفلپذیری است. پروتکل قفلتضمین سریالی

(𝑆)  و انحصاری(𝑋) کند. یک تراکنش باید فازی استفاده کردیم، استفاده میگذاری دوکه ما در پروتکل قفل

 فازی الزم نیست. رفتار دوگذاری مناسب داشته باشد، اما هنگام دسترسی به آیتم داده مد قفل

ها ممکن است ممکن است در هر زمانی رها شوند و قفل 𝑆های فازی، قفلگذاری دودر قیاس با وضعیت قفل

توانند رها شدن تراکنش نمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡شدن یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تا های انحصاری در هر زمانی زده شوند. هر چند، قفل

شود. در واقع، یک تراکنش ممکن است یک آیتم داده را دوبار پروتکل تضمین نمیپذیری با این شوند. سریالی

 𝑇33را قبل و بعد از آنکه مقدار توسط  𝑄مقدار   𝑇32، 20-15بخواند و نتایج متفاوتی بدست آورد. در شکل 

 خواند.نوشته شود، می

𝑇33 𝑇32  

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝑄) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝑄) 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝑄) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄) 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝑄) 

 

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝑄) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑄) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝑄) 

 پذیر با سازگاری درجه دو.بندی غیر سریالیزمان 20-15شکل 

تراکنش  شدن 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های انحصاری تا نیستند، اما از آنجا که قفلها، قابل تکرار نبه وضوح، خواند

نشده را بخواند. بنابراین سازگاری درجه دو  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تواند یک مقدار شوند، هیچ تراکنشی نمـینگهداری می

𝑟𝑒𝑎𝑑 سازی ویژه از سطح ایزولگییک پیاده − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑  .است 

 نما ثبات مکان 2-9-15

هائی که با استفاده از فرمی از سازگاری درجه دو است که برای برنامه (𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)نما ثبات مکان

نما گذاری کل رابطه، ثبات مکانچرخند، طراحی شده است. به جای قفلهای یک رابطه میمکان نما برروی تاپل

 کند که : تضمین می
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 شود.قفل می اشتراکیپردازش شده در مد  ،تاپلی که در حال حاضر توسط تکرار 

  هر تاپل تعدیل شده تا𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 شود. شدن تراکنش در مد انحصاری قفل می 

یری پذریالیفازی الزم نیست. سگذاری دوکنند. قفلاین قوانین حصول سازگاری درجه دو را تضمین می

به عنوان  گیرند،یهائی که به شدت مورد دسترسی قرار منما در عمل  بر روی رابطهشود. ثبات مکانتضمین نمی

استفاده  نماکانمهائی که از ثبات شود. اپلیکیشنوسیله افزایش همروندی و بهبود کارائی سیستم استفاده می

پذیر سریالییرغهای بندیرا علیرغم احتمال زمان دادهپایگاهکنند باید به طریقی کد شوند که سازگاری می

 است.  حدود شدهاده، منما به موقعیت های ویژه با قیود سازگاری ستضمین کنند. بنابراین، استفاده از ثبات مکان

 کنترل همروندی در خالل تعامالت کاربر  3-9-15

مثال  کنند.یمهائی را که شامل تعامل کاربر نیستند، مالحظه های کنترل همروندی معموالً تراکنشپروتکل

ید ما با . فرض کندر نظر بگیریدت را که شامل تعامل کاربر اس 8-14انتخاب صندلی خطوط هوائی در بخش 

ه بصندلی،  د انتخابشود، تا تائیهای موجود در ابتدا به کاربرنشان داده میها از هنگامی که صندلیتمام گام

 عنوان یک تراکنش واحد برخورد کنیم.

توسط های پرواز، تا کامل شدن انتخاب صندلی فازی استفاده شود، همۀ مجموعه صندلیگذاری دواگر قفل

تواند  اطالعات تخصیص صندلی را شوند و هیچ تراکنش دیگری در این پریود نمیقفل می اشتراکیکاربر، در مد 

گذاری به این شکل، ایده خیلی بدی است زیرا یک کاربر ممکن است زمان زیادی رسانی کند. به وضوح قفلروزبه

زمانی یا های مهرآن، ترک کند. پروتکل گیری کند یا حتی تراکنش را بدون لغو صحیحرا صرف تصمیم

کنند اما هردو پروتکل، گذاری اجتناب میتوانند به جای آن استفاده شوند که از مشکالت قفلاعتبارسنجی می

کنند، می 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡رسانی کرده باشد روزاطالعات تخصیص صندلی را به 𝐵، اگر دیگر کاربر را 𝐴تراکنش کاربر 

ای در لحظهدر تصادم نباشد. ایزولگی تصویر 𝐴با صندلی انتخاب شده توسط  𝐵حتی اگر صندلی انتخابی توسط 

را انتخاب نکرده باشد،  𝐴 همان صندلی  𝐵را تا زمانی که  𝐴این موقعیت گزینۀ خوبی است زیرا تراکنش کاربر 

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 کند. نمی 

تا زمانی که هر تراکنش همروند دیگر هنوز فعال است،  است کهمستلزم آن  ایلحظههر چند ایزولگی تصویر

شدن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های انجام گرفته توسط یک تراکنش را، حتی پس از رسانیروزاطالعات پیرامون به دادهپایگاه

 ساز باشد. های طوالنی مدت مشکلتواند برای تراکنشآن، به یاد داشته باشد که می

به طوری که  کستن آن به دو یا چند تراکنش استدیگر برای تراکنشی که شامل تعامل کاربر است شگزینه 

های دهد. اگر تراکنش انتخاب صندلی تقسیم شود، اولین تراکنش صندلیهیچ تراکنشی تعامل کاربر را بسط نمی

کند. اگر تراکنش امل میهای انتخاب شده را کخواند، در حالی که تراکنش دوم تخصیص صندلیموجود را می

تواند بدون بررسی این که آیا در این میان صندلی به کاربر دیگر تخصیص یافته دقت نوشته شود میدوم بی

شود. برای اجتناب از رسانی گم شده روزاست، صندلی انتخاب شده را به کاربر تخصیص دهد و منجر به مشکل به
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تراکنش دوم باید تخصیص صندلی را فقط اگر صندلی در این  دیدیم، 8-14گونه که در بخش مشکل، همان

 میان به کاربر دیگر تخصیص نیافته باشد، اجرا کند.

-ها برای اجتناب از بهایدۀ باال در یک ترفند کنترل همروندی دیگر، که از اعداد ورژن ذخیره شده در تاپل

کردن صفت اضافه شمای هر رابطه با اضافهکند، توسعه داده شده است. های گم شده استفاده میرسانیروز

𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛_𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟  شود. هنگامی که شود، تغییر داده میمقداردهی اولیه می صفر، که هنگام خلق تاپل با

-خواند، عدد ورژن آن تاپل را به یاد میرسانی آنرا دارد، )برای اولین بار( میروزیک تراکنش تاپلی را که قصد به

و بنابراین هر قفل بدست آمده، فوراً رها  شوداجرا می دادهپایگاهتنها روی  . خواندن به عنوان یک تراکنشِآورد

، با استفاده از 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شوند و به عنوان قسمتی از پردازش ها به صورت محلی انجام میرسانیروزشود. بهمی

 دادهپایگاه)یعنی، به عنوان قسمتی از یک تراکنش منفرد(، به  شوندمی های زیر که به صورت اتمیک اجراگام

 شوند:کپی می

 ولین بار می که اهنگا ژن جاری با ورژن تاپل راشده، تراکنش برابر بودن وررسانیروزبرای هر تاپل به

 کند است را بررسی میتوسط تراکنش خوانده شده

دد ورژنش شود و عانجام می دادهپایگاهرسانی روی تاپل در روز. اگر عددهای ورژن یکسان باشند، به 1

 یابد. یک واحد افزایش می

-های انجام گرفتهرسانیروزشود و تمامی بهمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡. اگر عددهای ورژن یکسان نباشند، تراکنش  2

 شوند. می Roll Backاش 

شود. قابل ذکر می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡رسانی شده موفق بود، تراکنش روزهای بهاگر بررسی عدد ورژن، برای تمام تاپل

 تواند بدون هیچ تاثیری بر ترفند به جای عدد ورژن، استفاده شود.است که مهر زمانی می

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡ای، توجه کنید. بررسی عدد ورژن، قاعده لحظهبه تشابه نزدیک ترفند باال و ایزولگی تصویر −

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 − 𝑤𝑖𝑛𝑠 کند و حتی اگر سازی میشود، پیادهای استفاده میلحظهرا که در ایزولگی تصویر

-لحظهچه، بر خالف ایزولگی تصویرتواند استفاده شود. اگرتراکنش برای یک مدت خیلی طوالنی فعال باشد، می

تطابق نکنند و بر خالف پروتکل بر  دادهپایگاهای از لحظههای تراکنش ممکن است با یک تصویرای، خواندن

 شوند. سنجی نمیهای انجام گرفته توسط تراکنش، اعتبارسنجی، خواندنمبنای اعتبار

نامیم. کنترل همروندی خوشبینانه می خواندن سنجیِباال را کنترل همروندی خوشبینانه بدون اعتبار مایشِ

-کند. گونهپذیری را تضمین نمیکند و سریالیمهیا می پذیری راسنجی، یک سطح ضعیف از سریالیبدون اعتبار

ها، سنجی نوشتن، عالوه بر اعتبار𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ها در زمان سنجی خواندنای از این ترفند از عدد ورژن برای اعتبار

استفاده شوند، رسانی نمیروزهای خوانده شده توسط تراکنش متعاقب خواندن آغازین بهبرای تضمین آنکه تاپل

 کند، این ترفند معادل ترفند کنترل همروندی خوشبینانه است که پیش از این دیدیم.می
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هائی که مستلزم تعامل ها برای مدیریت تراکنشدهندگان اپلیکیشنترفند باال به طور گسترده توسط  توسعه

 به سادگی برروی سیستم تواندشود. یک ویژگی جذاب این ترفند آن است که، میکاربر هستند، استفاده می

رسانی انجام گرفته به عنوان قسمتی از پردازش روزسنجی و بههای اعتبارسازی شود. گامپیاده دادهپایگاه

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 برای  دادهپایگاه، و از ترفند کنترل همروندی شوندمیاجرا  دادهپایگاه، به عنوان یک تراکنش واحد در

𝐻𝑖𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡کنند. ترفند باال توسط سیستم استفاده می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تضمین اتمیسیتی برای پردازش −

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔  های ( و سایر سیستم2-4-9)بخش𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡  که به نام

فرض ها به صورت پیششود )اگر چه خواندنشود، نیز استفاده میها ارجاع میکنترل همروندی خوشبینانه به آن

نامیده  ( 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)هائی که مستلزم تعامل کاربر هستند، مکالمه شوند(. تراکنشسنجی نمیاعتبار

سنجی با استفاده از هائی معمولی، اعتبارها با تراکنششدن میان آنمایز قائلبرای ت 𝐻𝑖𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑒شوند. در می

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡های هائی خیلی مفید است. سیستمعدد ورژن برای چنین تراکنش − 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔 

کنند، اشیاء کش شده اجرا میها را روی کنند و تراکنشرا به شکل اشیا در حافظه کش می دادهپایگاههای تاپل

-شود، تبدیل میمی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡هنگامی که تراکنش  دادهپایگاهها روی رسانیروزها روی اشیاء به، بهرسانیروزبه

-ای را بهها چنین داده کش شدهشوند. داده ممکن است درکش برای یک زمان طوالنی باقی بماند و اگر تراکنش

های و سایر سیستم 𝐻𝑖𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑒های گم شده وجود دارد. بنابراین سیستم رسانیروزبهرسانی کنند، ریسک روز

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 − 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔  بررسی کردن عدد ورژن را به صورت آشکار به عنوان قسمتی از پردازش

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 پذیری مطلوب باشد، دهند. )اگر سریالیانجام می𝐻𝑖𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑒 نویسان اجازه دور زدن کش به برنامه

 دهد.(را می دادهپایگاهها روی و اجرای مستقیم تراکنش

 همروندی در ساختارهای ایندکس 10-15

نترل کهای یکو اِعمال تکن دادهپایگاهبرخورد با دسترسی به ساختارهای ایندکس همانند سایر ساختارهای 

 رسی قرارورد دستها به تناوب مپذیر است. هر چند، از آنجا که ایندکسامکان همروندی بحث شده پیش از این،

ود. شندی میشوند که منجر به درجه پائین همروگیرند، آنها به یک گلوگاه رقابت برای قفل تبدیل میمی

د نجام مجدا راکنش،رفتار کرد. برای یک ت دادهپایگاهها مانند سایر ساختارهای خوشبختانه، نباید با ایندکس

 جموعهجستجو بر روی ایندکس و دریافتن تغییر ایندکس در این میان، تا زمانی که جستجوی ایندکس م

ر به پذیریالیسغیر  ندگرداند، کامالً قابل قبول است. بنابراین داشتن دسترسی همروها را باز میدرستی از تاپل

 ل است.یک ایندکس، تا زمانی که دقت ایندکس حفظ شود قابل قبو

+𝐵ما دو تکنیک مدیریت دسترسی همروند به  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 های کنیم. کتابنامه به سایر تکنیکرا مطرح می

𝐵+ − 𝑡𝑟𝑒𝑒 هائی به سایر ساختارهای ایندکس ارجاع دارد.و تکنیک 
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+𝐵هائی که ما برای کنترل همروندی روی تکنیک − 𝑡𝑟𝑒𝑒 اما گذاری هستند، کنیم بر پایه قفلارائه می

ها برای جستجو، درج و حذف با تغییر جزئی الگوریتم شوند.درخت بکار گرفته نمیفازی یا پروتکلگذاری دوقفل

 آید.استفاده شد، بدست می 11هائی که در فصل الگوریتم

 شود:نامیده می (𝑐𝑟𝑎𝑏𝑏𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙)اولین تکنیک، پروتکل خرچنگ 

  هنگام  کند.قفل می اشتراکیهنگام جستجو برای یک مقدار کلید، پروتکل خرچنگ ابتدا ریشه را در مد

ورد. آست میروی نود فرزند برای ادامه پیمایش، بد اشتراکیپیمایش به طرف پائین درخت، یک قفل 

سه را تا ن پرویکند. پروتکل ابعد از بدست آوردن قفل روی نود فرزند، قفل روی نود پدر را رها می

 کند. رسیدن به یک نود برگ تکرار می

 دهد:هنگام درج یا حذف یک مقدار کلید، پروتکل خرچنگ این اعمال را انجام می 

o فقط قفل  کند. تا این نقطه،همان پروتکل جستجو را تا رسیدن به نود برگ مطلوب دنبال می

 کند(.آورد )و آزاد میبدست می اشتراکی

o  کند.کند و مقدار کلید را درج یا حذف میمد انحصاری قفل مینود برگ را در 

o بین  کلید اگر نیازمند تقسیم کردن یک نود یا ادغام آن با همزادهایش یا باز توزیع مقدار

ین نجام اکند. بعد از اهمزادها باشد، پروتکل خرچنگ، پدر نود را در مد انحصاری قفل می

 کند. ا آزاد میروی نود و همزادها ر هااعمال، قفل

وی پدر رلی بر قف ،پروتکل یا باز توزیع مقدارهای کلید باشداگر پدر نیازمند تقسیم، ادغام 

 ین صورتشود. در غیر اآورد و تقسیم، ادغام یا باز توزیع به همان روش پخش میبدست می

 کند. قفل روی پدر را رها می

ه سوی بپاها  کند، حرکت پاها به یک کنار، آنگاهیپروتکل، نامش را از روشی که خرچنگ یک وری حرکت م

ه پائین وتکل بگذاری هنگامی که پردیگر و به همین ترتیب به صورت متناوب، اقتباس کرده است. پیشروی قفل

 .استگ ای مشابه خرچنآید )در حالت تقسیم، ادغام یا باز توزیع( به شیوهرود و باال میدرخت می

ود ند به نتوانها میسایر عملیات کند،یک قفل را روی یک نود آزاد می ،صهنگامی که یک عملیات خا

دغام یا قسیم، اآیند و تهائی جستجوئی که از درخت پائین میبست بین عملیاتدسترسی پیدا کنند. احتمال بن

ا شروع را بائی هبستتواند به سادگی چنین بنبه باالی درخت وجود دارد. سیستم می منتشر شوندهباز توزیع 

 کند. های نگهداری شده توسط عملیات، مدیریتکردن قفلمجدد عملیات جستجو از ریشه، بعد از آزاد

+𝐵تکنیک دوم با استفاده از یک نسخه تعدیل شده از  − 𝑡𝑟𝑒𝑒  ها به نام𝐵 − 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑡𝑟𝑒𝑒  ها، از نگهداری

دیگر اجتناب کرده و همروندی بیشتری را بدست آوردن قفل روی نود قفل روی یک نود و در عین حال بدست

𝐵 آورد.می − 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑡𝑟𝑒𝑒 ها ( یک اشارهها مستلزم آن هستند که هر نود )شامل نودهای داخلی، نه فقط برگ-

-گر الزم است زیرا جستجوئی که هنگام تقسیم یک نود رخ میگر به همزاد راست خود داشته باشد. این اشاره
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. این تکنیک شامل شوددهد، ممکن است نه تنها آن نود، بلکه همزاد راست آن نود )در صورت وجود( را نیز باید 

𝐵گذاری را با یک مثال بعدها تشریح خواهیم کرد، اما ابتدا یک پروسیجر تعدیل شده از پروتکل قفل − 𝑙𝑖𝑛𝑘-

𝑡𝑟𝑒𝑒 کنیم.ارائه می 

 جستجو (𝑳𝒐𝒐𝒌𝒖𝒑) هر نود از .𝐵+ − 𝑡𝑟𝑒𝑒   قفل شود. یک  اشتراکیباید قبل از دسترسی، در مد

+𝐵قفل روی یک نود غیر برگ قبل از درخواست هر قفلی روی هر نود دیگر در  − 𝑡𝑟𝑒𝑒آزاد می ،

شود. اگر یک تقسیم به صورت همروند با جستجو رخ دهد، مقدار کلید جستجوی مطلوب، ممکن 

ه مقادیر نشان داده شده توسط یک نود مورد دسترسی در خالل جستجو، ظاهر است دیگر در محدود

نشود. در چنین حالتی مقدار کلید جستجو، در محدودۀ نشان داده شده توسط نود همزاد، که سیستم 

گر به همزاد راست پیدا کرده، قرار دارد. هر چند سیستم برای اجتناب از پدیده کردن اشارهبا دنبال

ی گذارتشریح کردیم، نودهای برگ را به تبعیت از پروتکل قفل 3-8-15طور که در بخش شبح، همان

  کند.فازی قفل میدو

 درج و حذف (𝑰𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒅𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒐𝒏) سیستم از قواعد جستجو برای پیدا کردن نود برگی .

روی این نود را  اشتراکیقفل در مد  ،کند. سیستمشود استفاده میکه در آن، حذف یا درج انجام می

دهد. سیستم، نود برگ متأثر از این درج یا حذف را با به مد انحصاری ارتقا و درج یا حذف را انجام می

تشریح کردیم، برای اجتناب از  3-8-15فازی، آنگونه که در بخش گذاری دوتبعیت از پروتکل قفل

 کند.پدیده شبح قفل می

 تقسیم (𝒔𝒑𝒍𝒊𝒕) 3-11. اگر تراکنش یک نود را تقسیم کند، یک نود جدید بر طبق الگوریتم بخش 

گرهای همزاد راستِ نود اصلی و نود جدید تنظیم کند. اشارهایجاد و آنرا همزاد راست نود اصلی می

شوند. به دنبال این، تراکنش قفل انحصاری روی نود اصلی )به شرطی که نود داخلی باشد، نودهای می

کند و آنگاه درخواست یک قفل انحصاری روی پدر شوند( را آزاد میفازی قفل میبه شیوه دو برگ

تواند یک اشاره گر به نود جدید درج کند. )نیازی به قفل کردن و باز کردن کند، به این ترتیب میمی

 قفل نود جدید نیست.(

  ادغام(𝑪𝒐𝒂𝒍𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒄𝒆)می از مقادیر کلید جستجوی بعد از حذف . اگر یک نود دارای تعداد خیلی ک

باشد، نودی که با آن نود ادغام خواهد شد باید در مد انحصاری قفل شود. هنگامی که تراکنش این دو 

تواند کند بنابراین نود حذف شده مینود را ادغام کرد، درخواست یک قفل انحصاری روی پدر می

جز در حالتی که هکند. بنودهای ادغامی را آزاد می ها رویبرداشته شود. در این نقطه، تراکنش قفل

 شود. هایش آزاد مینود پدر نیز باید ادغام شود، قفل

این حقیقت مهم را مالحظه کنید: یک درج یا حذف ممکن است یک نود را قفل کند، قفل آنرا باز کند و 

گذاری کند. عالوه براین، یک جستجو که به صورت همروند با تقسیم یا عملیات ادغام اجرا متعاقباً آنرا قفل
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شود ممکن است دریابد که کلید جستجوی مطلوب توسط عملیات تقسیم یا ادغام به نود همزاد راست می

 انتقال یافته است. 

𝐵به عنوان تشریح، درخت  − 𝑙𝑖𝑛𝑘  نید که دو عملیات را مالحظه کنید. فرض ک 21-15در شکل

𝐵همروند روی این درخت  − 𝑙𝑖𝑛𝑘 :وجود دارد 

 . ”𝐶ℎ𝑒𝑚𝑖𝑠𝑡𝑟𝑦“. درج  1

.𝐶𝑜𝑚𝑝“. جستجوی  2 𝑆𝑐𝑖” . 

 

 

 

 

𝐵درخت  21-15شکل   − 𝑙𝑖𝑛𝑘  برای فایل دانشکده با𝑛 = 3. 

 ”𝐶ℎ𝑒𝑚𝑖𝑠𝑡𝑟𝑦“یک جستجو روی شود. این عملیات اجازه دهید فرض کنیم که اول عملیات درج آغاز می

باید در آن درج گردد، پر است. بنابراین قفل در مد  ”𝐶ℎ𝑒𝑚𝑖𝑠𝑡𝑟𝑦“یابد که نودی که دهد و در میانجام می

کند. نود اصلی اکنون شامل مقدار کند و یک نود جدید ایجاد میروی نود را به مد انحصاری تبدیل می اشتراکی

.𝐶𝑜𝑚𝑝“است. نود جدید شامل مقدار کلید جستجوی  ”𝐶ℎ𝑒𝑚𝑖𝑠𝑡𝑟𝑦“و  ”𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦“کلید جستجوی  𝑆𝑐𝑖” 

 است. 

شود. این عملیات کنترل به عملیات جستجو می دهد که منجر به انتقالاکنون فرض کنید یک سوئیچ رخ می

کند. آنگاه به نود دسترسی گر به فرزند چپ ریشه را دنبال میکند و اشارهجستجو به ریشه دسترسی پیدا می

آورد. این نود فرزند چپ دراصل مقادیر کلید جستجوی گر به فرزند چپ بدست مییابد و یک اشارهمی

“𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦” و"“𝐶𝑜𝑚𝑝. 𝑆𝑐𝑖.  را در بر داشته است. از آنجا که این نود در حال حاضر توسط عملیات درج در مد

انحصاری قفل شده، عملیات جستجو باید منتظر بماند. توجه شود که در این نقطه، عملیات جستجو هیچ قفلی 

 در دست ندارد! 

کند، این بار در مد گذاری میقفلکند و پدرش را مجدداً عملیات درج اکنون قفل نود برگ را باز می

𝐵انحصاری. عملیات درج را کامل و درخت  − 𝑙𝑖𝑛𝑘  جوکند و عملیات جسترها می 22-15را همانند شکل 

گِر همزاد گر به یک نود برگ غیر صحیح را در دست دارد. بنابراین اشارهرود. هر چند، عملیات یک اشارهپیش می
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گِر همزاد راست آن ناصحیح باشد، جستجو، اشاره کند. اگر این نود نیزی دنبال میراست را برای یافتن نود بعد

گر به یک نود ناصحیح را در دست داشته توان نشان داد که، اگر یک جستجو یک اشارهکند. مینود را دنبال می

 برسد. گرهای همزاد راست، جستجو باید سرانجام به نود صحیحکردن اشارهباشد، آنگاه با دنبال

تواند منجر به بست شوند. ادغام نودها در خالل حذف میتوانند منجر به بنهای جستجو و درج نمیعملیات

-گر به یک نود حذف شده را از پدرش، قبل از بههائی شود، زیرا یک جستجو ممکن است یک اشارهناسازگاری

آنگاه  سی به نود حذف شده تالش کند.رسانی شدن پدرش، خوانده باشد و آنگاه ممکن است برای دسترروز

جستجو باید از ریشه شروع مجدد شود. رها کردن نودها به صورت ادغام نشده، از چنین ناسازگاریهائی اجتناب 

شود که شامل تعدادکمی مقادیر کلید جستجوی هستند و بعضی از می کند. این راه حل منجر به نودهائی می

+𝐵های ویژگی − 𝑡𝑟𝑒𝑒  ها پر تکرار هستند، ها از حذفها، درجدادهپایگاهکنند. هر چند در بیشتر می را نقض

ای بدست بنابراین محتمل است که نودهائی که تعداد کمی مقادیر کلید جستجوی دارند سریعاً مقادیر اضافه

 آورند.

 
𝐵در درخت  ”𝐶ℎ𝑒𝑚𝑖𝑠𝑡𝑟𝑦“درج  22-15شکل  − 𝑙𝑖𝑛𝑘   21-15شکل. 

ایندکس از  فازی، بعضی از ترفندهای کنترل همروندیِکردن نودهای برگ ایندکس به صورت دوبه جای قفل

𝑘𝑒𝑦)کلید  -گذاری مقدارقفل − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔)  کنند و امکان بر روی مقادیر کلیدی منفرد استفاده می

کلید، همروندی  -گذاری مقدارکنند. بنابراین قفلدرج یا حذف سایر مقادیر کلیدی از همان برگ را فراهم می

برای  .دهددادن پدیده شبح را میاجازه رخکلید، -گذاری مقدارناشیانه از قفل کند. استفادۀای را مهیا میفزاینده

𝑛𝑒𝑥𝑡)گذاری کلید بعدی اجتناب از پدیدۀ شبح، تکنیک قفل − 𝑘𝑒𝑦 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔)  شود. در این استفاده می

تکنیک هر جستجوی ایندکس نه تنها کلیدهای یافت شده در محدوده )یا کلید منفرد، در حالت جستجوی 

یعنی، مقدار کلید بزرگتر از آخرین مقدار کلید که در  -بعدی را نیز باید قفل کندنقطه(، بلکه مقدار کلید 

محدوده بوده است. همچنین هر درج نه تنها مقداری را که درج شده، بلکه مقدار کلید بعدی را نیز باید قفل 

بوده، تالش  کند. بنابراین اگر یک تراکنش برای درج مقداری که در محدودۀ جستجوی ایندکس تراکنش دیگر

ها باید کنند. به صورت مشابه، حذفکند دو تراکنش بر روی مقدار کلید مجاورِ مقدار کلید درج شده، تصادم می

-ها با جستجوهای دامنه بعدی از سایر پرسمقدار کلید بعدیِ مقدار حذف شده را برای تضمین کشف تصادم

 وجوها، قفل کنند. 
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 خالصه 11-15

  سازگاری شوند، ممکن استاجرا می دادهپایگاههنگامی که چندین تراکنش به صورت همروند در یک 

نترل این ک وهای همروند الزامی است داده حفظ نشود. برای یک سیستم، کنترل تعامل میان تراکنش

 شود. های متنوع به نام ترفندهای کنترل همروندی حاصل میاز طریق یکی از مکانیزم

 توانیم ترفندهای کنترل همروندی متعددی را استفاده کنیم. تمام این پذیری، میتضمین سریالی برای

اندازند. کنند یا عملیات را به تعویق میمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡ترفندها تراکنشی را که یک عملیات را ارسال کرده 

سنجی و ی اعتبارهازمانی، تکنیکگذاری، ترفندهای ترتیب مهرهای قفلپروتکل ،هاترینرایج

 ای هستند. ترفندهای چند نسخه

 ردن کو باز  هدادپایگاهای از قوانین است که زمان قفل کردن هر آیتم گذاری مجموعهیک پروتکل قفل

 کند.قفل توسط تراکنش را بیان می

 د، اجازه باشرده ای را باز نکفازی در صورتی که تراکنش هنوز قفل هیچ آیتم دادهگذاری دوپروتکل قفل

 زاما رهائی ا کند،پذیری را تضمین میدهد. پروتکل سریالیقفل کردن آیتم داده جدید را به آن می

-فلروتکل قهای داده، پکند. در غیاب اطالعات پیرامون روش دستیابی آیتمبست را تضمین نمیبن

 پذیری الزم و کافی است. فازی برای تضمین سریالیگذاری دو

 نش، به ایان تراکپهای انحصاری را فقط در ، اجازه رها کردن قفلگیرانهفازی سختگذاری دوپروتکل قفل

-ودگذاری فلقکند. پروتکل های صادر میبندیآبشاری بودن زمانپذیری و غیرمنظور تضمین ریکاور

 کند. ها را فقط در پایان تراکنش رها میفازی شدید، تمام قفل

 د و کننل میها تحمیبر مبنای گراف محدودیتهائی بر روی ترتیب دسترسی آیتمگذاری های قفلپروتکل

ن الوه بر ایعکنند و فازی تضمین میگذاری دوپذیری را بدون الزام به استفاده از قفلبنابراین سریالی

 بست را نیز تضمین کنند. توانند رهائی از بنمی

 اده از بست استفناند. یک راه جلوگیری از بحفاظت نشدهبست گذاری مختلف در برابر بنهای قفلپروتکل

 ها در یک دنباله سازگار با این ترتیب است. های داده و درخواست قفلترتیب آیتم

 بست استفاده از قبضه کردن و راه دیگر جلوگیری از بنRoll Back های تراکنش است. برای کنترل قبضه

زمانی برای تصمیم گیری در دهیم. سیستم از این مهرمی زمانی یکتا به هر تراکنش تخصیصیک مهر

شود، هنگام  Roll Backکند. اگر یک تراکنش آن استفاده می Roll Backمورد انتظار یک تراکنش یا 

 ای است. انتظار یک ترفند قبضه -آورد. ترفند آسیباش را بدست میزمانی قدیمیشروع مجدد مهر

 بست و ریکاوری آنها را نشود، سیستم باید با استفاده از ترفندهای کشف بنها اجتناب بستاگر از بن

بست سازد. یک سیستم در حالت بنمدیریت کند. برای انجام این کار، سیستم یک گراف انتظار می

-بست وجود بناست اگر و فقط اگر گراف انتظار شامل یک دور باشد. هنگامی که الگوریتم کشف بن
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کردن  Roll Backبست ریکاور شود. سیستم چنین کاری را با د، سیستم باید از بنبست را تشخیص دا

 دهد.بست انجام مییک یا چند تراکنش برای شکستن بن

 جمعی، تم داده ها به عنوان یک آیتبندی چندین آیتم داده و رفتار با آنشرایطی وجود دارد که گروه

ی هاندازهاهای داده از شود. به آیتمبندی میهگانه داندارای مزیت است و منجر به سطوح چند

ند، زرگ هستبهای های کوچک در دل آیتمهای داده، که آیتممختلف، و تعریف سلسله مراتب از آیتم

اده دنمایش  تواند به صورت گرافیکی به شکل یک درختشود. چنین سلسله مراتبی میاجازه داده می

پروتکل،  شوند.یآیند و به ترتیب برگ به ریشه آزاد مبدست می ها به ترتیبِ ریشه به برگشود. قفل

 کند. بست را تضمین نمیکند، اما رهائی از بنپذیری را تضمین میسریالی

 ها پذیری را با انتخاب پیشاپیش یک ترتیب، بین هر زوج از تراکنشزمانی، سریالییک ترفند ترتیب مهر

زمانی یابد. مهرثابت به هر تراکنش در سیستم اختصاص میزمانی یکتای کند. یک مهرتضمین می

زمانی از مهر 𝑇𝑖زمانی تراکنش کند. بنابراین، اگر مهرپذیری را معین میها ترتیب سریالیتراکنش

بندی بندی تولیدی، معادل زمانکند که زمانکوچکتر باشد، آنگاه ترفند، تضمین می 𝑇𝑗تراکنش 

 Roll Backشود. چنین کاری با ظاهر می 𝑇𝑗قبل از تراکنش   𝑇𝑖راکنش سریالی است که در آن ت

 شود. کردن یک تراکنش در زمان تخطی از این ترتیب انجام می

 های فقط خواندنی هستند، یک روش ها، تراکنشسنجی در حاالتی که اکثریت تراکنشیک ترفند اعتبار

زمانی ها پائین است. یک مهرتصادم میان این تراکنشکنترل همروندی مناسب است و بنابراین نرخ 

زمانی تراکنش پذیری توسط مهریابد. ترتیب سریالیثابت یکتا به هر تراکنش در سیستم اختصاص می

افتد. اگر چه باید برای کامل شدن، شود. یک تراکنش در این ترفند هرگز به تأخیر نمیمعین می

سنجی عبور نکرد، سیستم آنرا به حالت آغازین از تست اعتبار سنجی را بگذراند. اگرتست اعتبار

Roll Back کند. می 

 ای هر ای بر پایه خلق یک نسخه جدید از یک آیتم داده بریک ترفند کنترل همروندی چند نسخه

کی یستم یس شود،نویسد. هنگامی که یک عملیات خواندن ارسال میتراکنشی است که آن آیتم را می

ه کای سخهنکند که کند. ترفند کنترل همروندی تضمین میا را برای خواندن انتخاب میهاز نسخه

نی تضمین زماایپذیری را با استفاده از مهرهقرار است خوانده شود به روشی انتخاب شود که سریالی

 کند. یک عملیات خواندن همیشه موفق است. 

o ممکن است منجر به  ای، یک عملیات نوشتنزمانی چند نسخهدر ترتیب مهرRoll Back 

 کردن تراکنش شود. 

o ظار قفل، های نوشتن ممکن است منجر به انتای، عملیاتفازی چند نسخهگذاری دودر قفل

 بست شوند. یا احتماالً بن
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 ذاری گف قفلسنجی است که بر خالای یک پروتکل کنترل همروندی بر پایه اعتبارلحظهایزولگی تصویر

یزولگی اانی نیست. رسروزها به عنوان فقط خواندنی یا بهای نیازمند اعالن تراکنشنسخهفازی چند دو

های یستمسکند، اما با این وجود توسط بسیاری از پذیری را تضمین نمیای سریالیلحظهتصویر

 شود. پشتیبانی می دادهپایگاه

 ل خواهد حذف شود، یک قفیک عملیات حذف فقط اگر تراکنش حذف کننده بر روی تاپلی که می

کند می درج ادهدپایگاهتواند انجام شود. به تراکنشی که یک تاپل جدید به انحصاری داشته باشد می

 شود. یک قفل انحصاری روی تاپل داده می

 ر دوجو سد، که در آن یک درج به صورت منطقی با یک پرنتواند منجر به پدیدۀ شبح شودرج ها می

در  صادمیدو تراکنش ممکن است به تاپل مشترکی دسترسی پیدا نکنند. چنین ت تصادم است اگر چه

شف کتواند یها انجام شده باشد، نمهای مورد دسترسی تراکنشگذاری فقط روی تاپلصورتی که قفل

گذاری لکنیک قفتها در رابطه الزامی است. گذاری روی داده استفاده شده برای یافتن تاپلشود. قفل

ا هین قفلاکند. گذاری بر روی نودهای ایندکس معینی حل میاین مسأله را با الزام قفلایندکس 

نه  کنند ویهای واقعی داده تصادم مهای تصادم کننده روی آیتمد که تمام تراکنشنکنتضمین می

 روی شبح.

  ز استفاده وجو حیاتی نیست و اها که سازگاری نتایج پرسسطوح ضعیف سازگاری در بعضی اپلیکیشن

ر تأثیر قرا وجو را به شکل بدی تحتشود که پردازش پرسهائی میوجوپذیری منجر به پرسسریالی

ثبات  تری از سازگاری است،شود. سازگاری درجه دو یک چنین سطح ضعیفدهد، استفاده میمی

  شود.نما یک حالت خاص از سازگاری درجه دو است و به صورت گسترده استفاده میمکان

 ست. نگیز اکه تعامل کاربر را در بردارند، یک وظیفه چالش برا یهایکنترل همروندی برای تراکنش

خیره شده ذاد ورژن ها را با استفاده از اعدسنجی نوشتنها اغلب یک ترفند بر مبنای اعتباراپلیکیشن

-یمکند و یمهیا مپذیری را کنند، این ترفند یک سطح ضعیف از سریالیسازی میها پیادهدر تاپل

 سازی شود. پیاده دادهپایگاهها به تواند در سطح اپلیکیشن بدون اِعمال تعدیل

 د. اغلب، تکنیکنهای داده خاص ایجاد شود برای ساختماننتوانهای کنترل همروندی خاص میتکنیک-

+𝐵های خاصی به  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 ها تکنیکشود تا همروندی بیشتری امکان پذیر شود. این اعمال می

+𝐵پذیر به سریالیامکان دسترسی غیر − 𝑡𝑟𝑒𝑒  کنند که ساختار اما تضمین می کردهرا فراهم

𝐵+ − 𝑡𝑟𝑒𝑒  پذیرند. سریالی دادهپایگاهها به دسترسی همچنیندرست است و 

 تمرین 

ا هتراکنش کند وپذیری تصادمی را تضمین میفازی سریالیگذاری دونشان دهید که پروتکل قفل 15-1

 توانند بر طبق نقاط قفلشان سریالی شوند. می
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 پاسخ:

، 𝑇0های کند. آنگاه یک مجموعه از تراکنشپذیری را تضمین نمیسریالی ،فازیگذاری دوفرض کنید قفل

𝑇1 ،... ،𝑇𝑛−1  2وجود دارد که از𝑃𝐿 کنند. یک پذیر تولید میبندی غیر سریالیکنند و یک زمانتبعیت می

تواند نمی  2𝑃𝐿 کند و ما باید نشان دهیمدر گراف تقدم ایجاد می رپذیر یک دوسریالیبندی غیرزمان

 𝑇0  چنین دوری را ایجاد کند. بدون از دست دادن کلیت، فرض کنید دور زیر در گراف تقدم موجود است:

→ 𝑇𝑛−1 → 000→ 𝑇2   → 𝑇1 → 𝑇0 . فرض کنید∝𝑖  زمانی باشد که در آن𝑇𝑖  آخرین قفلش را بدست

 پس است. 𝑇𝑗 → 𝑇𝑖 ،∝𝑗 >∝𝑖 ها به صورتی که  (. آنگاه برای تمام تراکنش𝑇𝑖 آورده است )یعنی نقطه قفل

 𝑛−1>...>∝2>∝1>∝0∝<0∝برای دور داریم. 

تواند یک نمی 2𝑃𝐿تواند موجود باشد. بنابراین یک تناقض است، چنین دوری نمی 0∝<0∝از آنجا که 

 ئیهاپذیر تولید کند. به خاطر این ویژگی که برای تمام تراکنشسریالیبندی غیرزمان

   𝑇𝑗 → 𝑇𝑖 ،∝𝑗 >∝𝑖 ، سازی توپولوژیک از گراف تقدم ها یک ترتیب مرتبترتیب نقطۀ قفل از تراکنش

 توانند بر طبق نقاط قفل خود سریالی شوند. ها میاست. بنابراین تراکنش

 دو تراکنش زیر را در نظر بگیرید:  15-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کنید به طوری که   𝑇32و   𝑇31های های قفل کردن و باز کردن قفل را به تراکنشدستورالعمل

 شود؟بست میها منجر به بنفازی رعایت شود. آیا اجرای این تراکنشگذاری دوپروتکل قفل

 پاسخ:

 :𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘و  𝑙𝑜𝑐𝑘دستورالعمل های الف( 

 

 

 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 

𝑖𝑓 𝐴 = ∘  𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐵 ∶=  𝐵 +  1; 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵). 

 

𝑇34 : 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 

𝑖𝑓 𝐵 = ∘  𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐴 ∶=  𝐴 +  1; 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴). 
 

𝑇35 ∶ 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐵) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝑖𝑓 𝐴 = ∘ 
𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐵 ∶=  𝐵 +  1 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵) 

 

𝑇34 ∶        
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  حظه کنید:بندی جزئی زیر را مالبست شود. مثالً زمانتواند منجر به بنها میاجرای این تراکنش ب( 

𝑇32 𝑇31 

 𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐴) 
 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐵) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 

 

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋 (𝐵) 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋 (𝐴)  

 بست قرار دارند. ها اکنون در وضعیت بنتراکنش

-ایسه میفازی مقگذاری دوکند؟ چگونه با سایر اشکال قفلمهیا می فازی شدیدگذاری دوچه مزایائی قفل 15-3

 شود؟

 پاسخ:

گیرانه است. عالوه بر این دارای این ویژگی است که برای دو سخت 2𝑃𝐿 مزایای فازی شدید دارایگذاری دوقفل

ها کاربران پذیری آنهاست. در بعضی سیستمشدن، ترتیب سریالی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تراکنش تصادم کننده، ترتیب 

 ممکن است انتظار این رفتار را داشته باشند. 

در نظر بگیرید. فرض کنید ما یک رأس دار را سازماندهی شده به فرم یک درخت ریشه دادهپایگاهیک  15-4

بین هر زوج از رئوس وارد کنیم. نشان دهید که اگر ما از پروتکل درخت، روی درخت   (𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦)ساختگی 

 یابیم. جدید تبعیت کنیم، به همروندی بهتری نسبت به پیروی از پروتکل درخت روی درخت اصلی دست می

 پاسخ:

اضافه شود. حالتی را  𝐵و  𝐴بین  𝐷است. فرض کنید راس ساختگی  𝐵پدر  𝐴را مالحظه کنید که 𝐵 و 𝐴در نود 

 𝐵خواهد است می 𝐴که دارای یک قفل روی  𝑇1است و  𝐵دارای یک قفل روی   𝑇2در نظر بگیرید که تراکنش

 را آزاد کند تا هنگامی که 𝐴تواند قفل روی نمی 𝑇1 را قفل کند. در درخت اصلی، 𝐴 خواهدمی 𝑇3و را قفل کند، 

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑆(𝐵) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑋(𝐴) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴) 
𝑖𝑓 𝐵 = ∘ 
𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐴 ∶=  𝐴 +  1 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐵) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘(𝐴) 

 

𝑇35:       
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را آزاد کند و در  𝐴بزند و قفل روی  𝐷تواند یک قفل روی می 𝑇1قفل بدست آورد. در درخت تغییر یافته، 𝐵روی 

ها روی رئوس به دهد قفلدهد. بنابراین پروتکل اجازه میاجازه پیشروی می 𝑇3است به  𝑇2منتظر  𝑇1حالی که 

ها آزاد شوند. یک تعمیم نگهداری آنها هنگام انتظار برای یک قفل روی یک فرزند، زودتر برای سایر تراکنشجای 

 ، 𝑠𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑒و  Buckleyهای یال در ایده بر پایه قفل

 "𝑐𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑖𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑠 𝑏𝑦 𝑣𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑙𝑜𝑐ℎ𝑠" 𝑃𝑟𝑜𝑐. 𝐴𝑐𝑚 𝑆𝐼𝐺𝐴𝐶𝑇

− 𝑆𝐿𝐺𝑀𝑂𝐷 𝑠𝑦𝑚 𝑗𝑏𝑠𝑖𝑢𝑚 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚, 1984 
 مطرح شده است.

تحت  امااند پذیرهائی وجود دارند که تحت پروتکل درخت امکانبندیبا یک مثال نشان دهید که زمان 15-5

 پذیر نیستند و برعکس. فازی امکانگذاری دوپروتکل قفل

 پاسخ:

 با ساختار درخت زیر را در نظر بگیرید.  دادهپایگاهگراف  

 

 

 

 

 

 : 2𝑃𝐿ناپذیر تحت پذیر تحت پروتکل درخت اما امکانبندی امکانزمان

 

𝑇2  𝑇1  

 𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐴) 
𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐵) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐴) 

𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐴)  

 𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐶) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐵) 

𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐵) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐴) 
𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐵) 

 

 𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐶) 

 

 

 

 

𝐴 

𝐵 

𝐶 
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 پذیر تحت پروتکل درخت:نااما امکان 2𝑃𝐿پذیر تحت بندی امکانزمان

𝑇2  𝑇1  

 𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐴) 

𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐵)  

 𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐶) 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐵)  

 𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐴) 

𝑢𝑛𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐶) 

 

در نظر  دهد راو انحصاری مجوز می اشتراکیهای گذاری درخت که به قفلبسط زیر از پروتکل قفل 15-6

 بگیرید:

 را اشتراکیهای تواند فقط خواندنی باشد که در این حالت فقط قفلیک تراکنش می 

های فلرسانی باشد که در این حالت فقط قروزتواند تراکنش بهکند یا میدرخواست می

 کند. انحصاری را درخواست می

 ت مکن اسهای فقط خواندنی مهر تراکنش باید از قوانین پروتکل درخت تبعیت کند. تراکنش

دا ا در ابتد ریشه رسانی بایرروزهای بهای را قفل کنند، در حالی که تراکنشابتدا هر آیتم داده

 قفل کنند. 

 کند. بست را تضمین میپذیری و رهائی از بنسریالی ،نشان دهید پروتکل

 :پاسخ

  برهان در

“𝐿𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑠: 𝐹𝑟𝑜𝑚  𝐸𝑥𝑐𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑐𝑘𝑠, ” 𝐽𝐴𝐶𝑀 𝑉𝑜𝑙. 30, 4, 1983. 
 𝐾𝑒𝑑𝑒𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧,  

 ازه دادهصاری اجگذاری انحگذاری بر مبنای گراف زیر را مالحظه کنید، که تنها به مد قفلپروتکل قفل 15-7

 ند. کدار بدون دور هستند، عمل میدار ریشههای داده که به فرم گراف جهتشود و روی گرافمی

 سی را قفل کند. أابتدا هر رتواند در یک تراکنش می 

 س بزند.أکردن سایر رئوس، تراکنش باید یک قفل روی اکثریت پدران آن ربرای قفل  

 کند. بست را تضمین میپذیری و رهائی از بننشان دهید که پروتکل سریالی

 :پاسخ
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 برهان در 

𝐾𝑒𝑑𝑒𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧, “𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑈𝑠𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑠, ”  

𝑃𝑟𝑜𝑐. 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐼𝐸𝐸𝐸 𝑆𝑦𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑢𝑚 𝑜𝑛 𝐹𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒, 1979.  
 

روی  شود ویمگذاری انحصاری اجازه داده گذاری بر مبنای گراف زیر که فقط به مد قفلپروتکل قفل  15-8

 .مالحظه کنید کنددار بدون دور هستند، عمل میدار ریشههای داده که به فرم گراف جهتگراف

 سی را قفل کند.أتواند در ابتدا هر ریک تراکنش می 

  وی یکی قفل ر س را مالقات کند و باید یکأرئوس، تراکنش باید تمام پدران آن ربرای قفل کردن سایر

 از پدران آن راس بزند. 

 کند. بست را تضمین میپذیری و رهائی از بنسریالی ،نشان دهید که پروتکل

 :پاسخ

 برهان در 

𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧 𝑎𝑛𝑑 𝐾𝑒𝑑𝑒𝑚, “𝐴 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝑜𝑓 𝐿𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡  

𝐴𝑟𝑒𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ𝑠”, 𝐼𝐸𝐸𝐸 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠. 𝑂𝑛 𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝐸𝑛𝑔𝑔. 𝑉𝑜𝑙. 𝑆𝐸

− 8, 𝑁𝑜. 6, 𝑁𝑜𝑣 1982. 
 

شود، در عوض اشیاء )یا صفحات انجام نمی ریحسازی رایج به صورت صهای برنامهدر زبان گذاریقفل 15-9

دهند حفاظت در برابر مدرن به کاربر اجازه می هایعامل متناظر( باید هنگام دسترسی قفل شوند. بیشتر سیستم

های دسترسی را نقض ( و دسترسی حافظه که حفاظت𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠،𝑟𝑒𝑎𝑑  ،𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒) صفحات  دسترسی روی 

را ببینید(. تشریح  𝑈𝑛𝑖𝑥 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡شود را تنظیم کند. )مثالً، دستور کرده و منجر به تخطی حفاظت می

نویسی های برنامهدر زبان صفحه -گذاری سطحتواند برای قفلکنید که چگونه مکانیزم حفاظت دسترسی می

 رایج استفاده شود. 

 پاسخ:

ها را گذاری سطح صفحه استفاده شود. در ابتدا خواندنسازی قفلتواند برای پیادهمکانیزم حفاظت دسترسی می

گذاری خواندن کند. مالحظه کنید. یک پروسه اجازه خواندن یک صفحه را دارد فقط بعد از آنکه صفحه را قفل

ها، برای غیر فعال کردن آغازین مجوزهای خواندن همه صفحات، برای پروسه 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡ستفاده از این با ا

کند، یک تخطی سازی شده است. هنگامی که پروسه برای دسترسی یک آدرس در یک صفحه تالش میپیاده

کند اندن روی صفحه میدهد. اداره کنندۀ مرتبط با تخطی حفاظتی آنگاه درخواست یک قفل خوحفاظتی رخ می

کند و برای اجازه دادن به دسترسی خواندن توسعه پروسه استفاده می 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡و بعد از بدست آمدن قفل، از 

 شود.دهد. دسترسی نوشتن به صورت مشابه مدیریت مینهایتاً به پروسه اجازه ادامه می
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𝐼 𝑋 𝑆  

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑆 
𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑋 
𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐼 

قفل. -ماتریس سازگاری 23-15شکل   

اتمیک، عالوه بر عملیاتهای  (𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)را که شامل یک عملیات افزایش  دادهپایگاهیک سیستم  15-10

𝑟𝑒𝑎𝑑  و𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒  است، در نظر بگیرید. فرض کنید𝑣  مقدار آیتم داده𝑥 باشد. عملیات 

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑥)  𝑏𝑦 𝑐   

𝑣را با  𝑥در یک گام اتمیک مقدار  + 𝑐 کند. مقدار دهی میمقدار𝑥 برای تراکنش موجود نیست مگر بعداً یک 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑥)  دهد: مد گذاری نشان مییک ماتریس سازگاری قفل را برای سه مد قفل23-15اجرا کند. شکل

 ، مد انحصاری و مد افزایشی.  اشتراکی

ه ند، آنگاظر قفل کندهند در مد متناهائی را که مورد دسترسی قرار میها دادهنشان دهید که اگر تراکنشالف( 

 کند. پذیری را تضمین میفازی سریالیگذاری دوقفل

  دهد.مروندی را میگذاری افزایشی اجازه افزایش هنشان دهید که دخیل کردن مد قفلب( 

𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘های )راهنمائی: تراکنش − 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 )در مثال بانک را مالحظه کنید 

 پاسخ:

-عملیات روی یک آیتم باشند، 𝐼تواند با مشاهده این که اگر دو تراکنش دارای قفل مد پذیری میسریالی الف(

های تصادم کننده باید شوند. هر چند هر زوج از عملیاتد همانند عملیاتهای خواندن جابجا نتوانهای افزایش می

 نشان داده شده سریالی شوند.  1-15های متناظر همانطور که در تمرین در ترتیب نقاط قفل تراکنش

ورت صقفل به  گانه اجازه گرفتنهای افزایشی چندگذاری افزایشی با خودش، به تراکنشسازگاری مد قفل ب(

، یتم دادهآد روی دهد. در غیاب این مد، یک مد انحصاری بایبود همروندی پروتکل را میهمزمان و بنابراین به

ی ل انحصاریک قف خواهد مقدار این آیتم داده را افزایش دهد، اختیار شود. ناسازگاریتوسط هر تراکنش که می

 د. شوبندی همروند میافزاید و مانع پیشرفت کلی زمانبا خودش به زمان انتظار قفل می

دهد و توان عملیاتی را در ماتریس سازگاری، همروندی را افزایش می 𝑡𝑟𝑢𝑒های در حالت کلی، افزایش درایه

 دهد. بهبود می

 اثبات در مرجع زیر آمده است.

𝐾𝑜𝑟𝑡ℎ, “𝐿𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑎 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚, ” 𝐽𝐴𝐶𝑀 𝑉𝑜𝑙. 30, 1983  
𝑤زمانی، در ترتیب مهر 15-11 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄) زمانی هر تراکنشی دارد که اشاره به بزرگترین مهر

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) زمانی آخرین تراکنشی که را مهرآمیز اجرا کرده است. فرض کنید به جای تعریف باال، آنرا موفقیت
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𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑄) کند؟ پاسخ خود تعریف کنیم. آیا این تغییر در کلمات، تفاوتی ایجاد میکند آمیز اجرا میرا موفقیت

 را تشریح کنید. 

 پاسخ:

ان یسد، همنوای است که آخرین تراکنشی که یک آیتم را میشود، پروتکل نوشتن به گونهفرقی ایجاد نمی

 دهد. زمانی است که این کار را انجام میتراکنش با بزرگترین مهر

یستم از یک س های بیشتر یا کمترچندگانه ممکن است نیازمند قفل-بندیگذاری دانهاستفاده از قفل 15-12

ده شزه داده سبی اجانهائی از هر دو موقعیت بزنید و مقدار همروندی بندی قفل منفرد باشد. مثالمعادل با دانه

 را مقایسه کنید. 

 پاسخ:

ازمند دگانه نیبندی چنگذاری دانهها باشد، قفلبزرگی از آیتماگر یک تراکنش نیازمند دسترسی به مجموعه 

ل منفرد ندی قفبهای کمتر است در حالی که اگر فقط یک آیتم باید مورد دسترسی قرار گیرد، سیستم دانهقفل

ر د ازی قفلسو رها گذاریهای داده مطلوب، قفلدهد. از آنجا که در تمام آیتماجازه این کار را با یک قفل می

 ابد. یاهش میکوندی نیز گذاری پائین است. اما همرشود، سربار قفلگانه با یکدیگر انجام میبندی چندترفند دانه

را در نظر بگیرید. نشان دهید که با انتخاب  5-15سنجی بخش ترفند کنترل همروندی بر پایه اعتبار 15-13

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑇𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑇𝑖و نه  (  توانیم زمان پاسخ بهتری، انتظار داشته ، می𝑇𝑖زمانی تراکنش به عنوان مهر (

 ها به راستی پائین باشد. باشیم، به شرطی که نرخ تصادم میان تراکنش

 پاسخ:

-مجموعه از زمان، یک زیر𝑇𝑖زمانی به عنوان مهر  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡( 𝑇𝑖)انتخاب  5-15در ترفند کنترل همروندی بخش 

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑇𝑖های مجاز با انتخاب بندی به  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡( 𝑇𝑖)دهد. استفاده از زمانی را نتیجه میبه عنوان مهر ( 

توانند با همان ها میاین معناست که هر که ابتدا شروع کرده است باید ابتدا نیز خاتمه یابد. به وضوح تراکنش

سنجی شوند، اما این به شدت محدود کننده است. زیرا انتخاب فاز اعتبارکنند وارد ترتیبی که اجرا را آغاز می

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑇𝑖) شود، و زمان پاسخ بهتری را های غیر تصادم کننده کمتری میسبب شروع مجدد تراکنش

 دهد. نتیجه می

روتکل پاده از پیشنهاد استفهای اپلیکیشن عملی که منجر به های زیر، جنبهبرای هر کدام از پروتکل 15-14

 کند، تشریح کنید:هائی که استفاده از پروتکل را پیشنهاد نمیشود و جنبهمی

 فازیگذاری دوقفل 

 بندی چندگانهگذاری دانهفازی با قفلگذاری دوقفل 

 پروتکل درخت 

 زمانی ترتیب مهر 
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 سنجیاعتبار 

 ای نسخهزمانی چندترتیب مهر 

 ای چندنسخهفازی گذاری دوقفل 

 پاسخ:

 ابل قبندی منفرد استفاده برای یک اپلیکیشن ساده که یک دانه فازی:گذاری دوقفل

 هتر عملای بهای چندنسخههای فقط خواندنی زیادی موجود است، پروتکلقبول است. اگر تراکنش

  ت دارد.بست باید به هر قیمتی اجتناب شود، پروتکل درخت ارجحیکنند. همچنین اگر از بنمی

 ها، که استفاده در ترکیبی از اپلیکیشن گانه:بندی چندگذاری دانهفازی با قفلگذاری دوقفل

ها به کل رابطه یا یابند و دیگر اپلیکیشنها به رکوردهای منفرد دسترسی میبعضی از اپلیکیشن

-که در باال ذکر شد، در این مورد هم صدق می 2𝑃𝐿یابند، نقاط ضعف میهای مهم دسترسی قسمت

 کند. 

 :ر با ب سازگاهای داده در یک ترتیها تمایل به دسترسی آیتماگر تمام اپلیکیشن پروتکل درخت

ا اغلب هراکنشبست است اما تشود. این پروتکل رها از بنیک ترتیب جزئی داشته باشند استفاده می

 ای را به منظور دسترسی به نودهای مطلوب قفل کنند. نودهای ناخواستهباید 

 ای اگر اپلیکیشن تقاضای یک اجرای همروند که معادل ترتیب سریال ویژه زمانی:ترتیب مهر

 Roll Backها توسط است )مثالً، ترتیب ورود(، و نه هر ترتیب سریال را داشته باشد. اما تصادم

پذیر نیستند. برای ریکاورپذیر کردن آنها ها ریکاوربندیزمان شوند،اداره می ها و نه انتظارتراکنش

های فقط خواندنی بلند داریم مناسب سربار اضافه و افزایش زمان پاسخ باید تحمل شود. اگر تراکنش

 بست نداریم. مانند. بننیستند، زیرا آنها گرسنه می

 ست، این ابا اجرای همروند تصادم کنند پائین که دو تراکنش اگر احتمال آن سنجی :اعتبار

ائین را ربار پتواند به صورت مفیدی استفاده شود و همروندی بهتر، زمان پاسخ خوب با سپروتکل می

  نیست. شود، مناسبهای شدید، که مقدار زیادی کار تلف شده انجام مینتیجه دهد. تحت رقابت

 های تزمانی مناسب است اما برای درخواسمهراگر ترتیب  ای:نسخهزمانی چندترتیب مهر

نی زماهرمپروتکل ترتیب  شود. در سایر عیوبِخواندن، نداشتن انتظار مطلوب است، استفاده می

 شریک است. 

 های فقط خواندنی، بدون انتظار، این پروتکل به تراکنش ای:فازی چندنسخهگذاری دوقفل

-کنند، بنابراین با زمانتبعیت می 2𝑃𝐿رسانی از روزهای بهدهد. تراکنششدن می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اجازه 

-شود. اما مشکل بن، اجازه داده می Roll Backهای ریکاورپذیر، با حل تصادم توسط انتظار و نه بندی

های کنند. نگهداری نسخههای فقط خواندنی در آنها دخالت نمیکند، اگر چه تراکنشبست رجعت می
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های، کم تصادم، ترجیح داده ساده در موقعیت 2𝑃𝐿افزاید بنابراین فضا و زمان می چندگانه به سربار

 شود. می

-گذاری دوتوضیح دهید چرا تکنیک زیر برای اجرای تراکنش، ممکن است کارائی بهتری از استفاده قفل 15-15

-پایگاهانجام هر نوشتنی به  مهیا کند: ابتدا تراکنش را بدون بدست آوردن هیچ قفلی و بدون گیرانهفازی سخت

های اعتبارسنجی، اعتبارسنجی کنیم، اما بر خالف تکنیکسنجی اجرا میهای بر مبنای اعتبارهمانند تکنیک داده

گیرانه فازی سختگذاری دوگیرد. به جای آن، تراکنش را با استفاده از قفلانجام نمی دادهپایگاهیا نوشتن روی 

 دیسک را مالحظه کنید.(  𝐼/𝑂کنیم )راهنمائی: انتظارها برای دوباره اجرا می

نویسد و را می 𝑞و  𝑃زمانی و دو تراکنش را در نظر بگیرید، یکی که دو آیتم داده پروتکل ترتیب مهر 15-16

 زمانی برای یک عملیات نوشتنبندی ارائه کنید که تست مهرخواند. یک زمانآیتم را می دیگری که همان دو

آبشاری تراکنش دیگر  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡شود، و آن هم سبب خورد و سبب شروع مجدد اولین تراکنش میشکست می

تواند منجر به گرسنگی هر دو تراکنش شود. )چنین شرایطی که دو یا چند شود. نشان دهید چگونه این میمی

، ها نیستندسبب تعامل با سایر پروسه های خود بهدهند، اما قادر به کامل کردن تسکپروسه اَعمال را انجام می

𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑘  شود.(نامیده می 

 پاسخ:

 که در زیر نشان داده شده در نظر بگیرید.  𝑇2 و 𝑇1 دو تراکنش

 

 

 

 

 

 

𝑇𝑆(𝑇1)فرض کنید   <  𝑇𝑆(𝑇2) زمانی در هر عملیات به غیر از و فرض کنید تست مهر𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑞) موفقیت-

𝑇𝑆(𝑇1)یابد که دهد، در میانجام می 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑞)زمانی برای تست مهر T1آمیز باشد. هنگامی که تراکنش   <

 𝑅 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑞)،  زیرا𝑇𝑆(𝑇1)  <  𝑇𝑆(𝑇2)  و𝑅 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑞)  =  𝑇𝑆(𝑇2)  بنابراین

شدن  Roll Backکند. آبشاری بودن باعث می 𝑇1 ،Roll Backخورد و تراکنش شکست می 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒عملیات 

نوشته شده  𝑇1کند که توسط تراکنش استفاده می 𝑝شود زیرا آن تراکنش از مقداری برای آیتم می T2تراکنش 

شوند. این می تواند منجر به گرسنگی ها شروع مجدد میاست. اگر این سناریو دقیقاً هر زمان تکرار شود، تراکنش

 هر دو تراکنش شود. 

 

 کند. ه کنید که از پدیده شبح اجتناب زمانی ارائیک پروتکل بر مبنای مهر 15-17

𝑇2 𝑇1 

 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑝) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑝) 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑞) 

 

 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑞) 
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 پاسخ:

بندی گذاری را مالحظه کردیم. روش دانهبا استفاده از قفلدر متن درس دو روش اداره کردن پدیدۀ شبح 

+𝐵کند. روش بر مبنای ایندکس زمانی نیز کار می تر به وضوح برای مهرهایدرشت − 𝑡𝑟𝑒𝑒 تواند با می

ها و زمانی متناظر با آنهایهای داده به همراه مهرهای ایندکس به عنوان آیتممهرزمانی، با برخورد با باکت

دهیم که های خواندن از ایندکس استفاده کنند، هماهنگ شود. اکنون نشان میاستلزام این که تمامی دسترسی

با محدودۀ مشخصی از مقادیر ها خواهد به تمام تاپلمی 𝑇𝑖کند. فرض کنید یک تراکنش این روش ساده کار می

+𝐵 کلید جستجو، با استفاده از ایندکس − 𝑡𝑟𝑒𝑒 ستجو، دسترسی یابد. روی آن کلید ج𝑇𝑖  نیاز به خواندن تمام

توان مشاهده کرد که هر حذف یا درج ها در ایندکس که دارای مقدار کلید در محدوده هستند، دارد. میباکت

 𝑇𝑖های ایندکس نوشته شده توسط یک تاپل با یک مقدار کلید در هر محدوده نیاز به نوشتن یکی از باکت

شود و از پدیدۀ شبح تصادم منطقی به یک تصادم روی باکت ایندکس تبدیل می خواهد داشت. بنابراین

 شود. جلوگیری می

+𝐵برای مدیریت دسترسی همروند به یک  5-1-15فرض کنید از پروتکل درخت در بخش  15-18 − 𝑡𝑟𝑒𝑒  

دهد، رخ دهد. ار میکنیم. از آنجا که یک تقسیم ممکن است روی یک درج که ریشه را تحت تأثیر قراستفاده می

تواند، تا کامل شدن کل عملیات، هیچ قفلی را آزاد کند. تحت چه رسد که یک عملیات درج نمیبه نظر می

 پذیر است؟شرایطی آزاد کردن زودتر قفل امکان

 پاسخ:

از بندی چندگانه که در این سوال به آن ارجاع شده است با پروتکل دانه 15-15نکته: پروتکل درخت از بخش 

+𝐵 و پروتکل همروندی 3-15بخش  − 𝑡𝑟𝑒𝑒  متفاوت است. 10-15از بخش 

رفتن از درخت، اگر فرزند  هنگام قفل در اینجا داده شده است. ضمن پائینسازی زودیک استراتژی برای آزاد

یم، و کنهای روی همۀ نودها به جز نود جاری را رها مینودی که در حال حاضر مالقات شده پر نباشد، قفل

𝑥درخواست یک  − 𝑙𝑜𝑐𝑘  کنیم و آنگاه به طرف فرزند سازی قفل روی نود جاری، میروی نود فرزند، بعد از آزاد

𝑥کنیم، درخواست یک ها را نگهداری میرویم. از سوی دیگر، اگر فرزند پر باشد، تمام قفلپائین می − 𝑙𝑜𝑐𝑘   

رویم. هنگام رسیدن به نود برگ، فرآیند درج را از آن پائین میکنیم و بعد از بدست آوردن قفل روی فرزند می

ها روی نودهای پر درخت ایندکس از برگ به سمت باال، تا کنیم. این استراتژی منجر به نگهداری قفلآغاز می

 شود. رسیدن به اولین نود غیر پر می

ها توانیم قفلنود جاری پر باشد، همچنان میپذیر است. حتی اگر فرزند سازی برای استراتژی باال امکانیک بهینه

𝑋روی همۀ نودها به جز نود جاری را رها کنیم. اما بعد از بدست آوردن  − 𝑙𝑜𝑐𝑘  را  روی نود فرزند، ما آن

کنیم. با آزاد کردن قفل روی نود جاری و نگهداری قفل روی فرزند مناسب، ما به سوی آن فرزند تقسیم می
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ها، در هر زمان حداکثر دو قفل، قفل پدر و قفل سازیکنیم با این بهینهرا تبدیل به نود جاری میپائین آمده و آن

 شود. فرزند، نگهداری می

کند، که قبل از نوشتن یک آیتم داده ای از یک گام اعتبارسنجی استفاده میلحظهپروتکل ایزولگی تصویر 15-19

 هم اکنون آیتم داده را نوشته است.  𝑇کند که آیا تراکنش همروند با ، بررسی می𝑇توسط تراکنش 

برای هر تراکنش، عالوه بر  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡زمانی زمانی شروع و یک مهرراست از یک مهرسازی سریک پیادهالف( 

𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑡 کند. چگونگی می رسانی شده توسط تراکنش است، استفادهروزهای داده بهای از آیتمکه مجموعه

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡انجام اعتبارسنجی برای ترفند  − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 − 𝑤𝑖𝑛𝑠 زمانی تراکنش به را با استفاده از مهرهای

به  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡پردازش هایتوانید فرض کنید اعتبارسنجی و سایر گامها تشریح کنید. می𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑡همراه  

 شوند. کنش در هر زمان، انجام میصورت سریال، یعنی یک ترا

 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تواند به عنــوان قسمتی از پردازش یــتوضیح دهید چگــونه گــام اعتبارسنجــی م (ب

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡بــرای ترفند  − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟-𝑤𝑖𝑛s ، با استفاده از تعدیلی از ترفند باال، که به جای

-زمانی نوشتن متناظر با آن است، پیادههر آیتم داده دارای یک مهر 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑡 استفاده از

به  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡پردازش هایتوانید فرض کنید اعتبارسنجی و سایر گامشود. دوباره میسازی می

 شوند. صورت سریال انجام می

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡ترفند  (ج − 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟 − 𝑤𝑖𝑛𝑠 که در باال تشریح شد زمانی تواند با استفاده از مهرهایمی

، اعتبارسنجی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡که به جای انجام اعتبارسنجی در زمان سازی شود، به جز اینپیاده

 شود. انحصاری انجام می آوردن قفلبالفاصله بعد از بدست

i. سازی ترفند پیاده های داده برایزمانی به آیتمچگونگی تخصیص مهرهای𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 −

𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟 − 𝑤𝑖𝑛𝑠  .را تشریح کنید 

ii. گذاری، اگر اعتبارسنجی در زمان نشان دهید که در نتیجه قفل𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  تکرار شود نتیجه

 کند. تغییری نمی

iii. پردازش هایسنجی و سایر گامتوضیح دهید چرا نیازی به اجرای اعتبار𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  به صورت

 سریال در این حالت وجود ندارد.

 پاسخ:

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡تست اعتبارسنجی برای ترفند الف(  − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 − 𝑤𝑖𝑛𝑠 فرض کنید :𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑇𝑖) ،

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡(𝑇𝑖)   زمانی متناظر با تراکنش  مهرهای𝑇𝑖 ها برای رسانیروزباشند و مجموعه به𝑇𝑖 ،

𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒_ 𝑠𝑒𝑡(𝑇𝑖)  های باشد. آنگاه برای تمام تراکنش𝑇𝑘 با ، 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡(𝑇𝑘 )  <

 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡(𝑇𝑖 )   :یکی از دو شرط زیر باید برقرار باشد 
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  اگر𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡(𝑇𝑘  )  <  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑇𝑘) ،𝑇𝑘  قبل از شروع𝑇𝑖پذیری کند، سریالی، اجرایش را کامل می

 شود. حفظ می

  اگر𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑇𝑖)  <  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡(𝑇𝑘)  <  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡(𝑇𝑖)    و𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑡(𝑇𝑖)   و

𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑡(𝑇𝑘)  .اشتراکی نداشته باشند 

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡تست اعتبارسنجی برای ترفند  (ب − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 − 𝑤𝑖𝑛𝑠   با𝑊 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝 ها

𝑊را بنویسد، آنگاه  𝑄یک آیتم داده  𝑇𝑖های داده: اگر تراکنش آیتمبرای  −

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)   برابر𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡(𝑇𝑖)  شود. برای موفقیت تراکنش قرار داده می𝑇𝑖  در تست

 سنجی، شرط زیر باید برقرار باشد.اعتبار

  برای هر آیتم داده𝑄   نوشته شده توسط𝑇𝑖 ،𝑊 − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝(𝑄)  <  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑇𝑖)  

𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡ترفند  (ج − 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟 − 𝑤𝑖𝑛𝑠 

i.  برای یک آیتم دادۀ𝑄   نوشته شده توسط𝑇𝑖 مهرزمانی هنگامی که نوشتن در ،𝑇𝑖 دهد رخ می

𝑊به  − 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝 شود.تخصیص داده می 

ii. های شود و قفلهای انحصاری انجام میآوردن قفلسنجی بعد از بدستاز آنجا که اعتبار

تواند بین بدست آوردن قفل و زمان شوند. آیتم داده نمیانحصاری تا پایان تراکنش نگهداری می

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  تعدیل شود. بنابراین نتیجه تست اعتبارسنجی برای زمان𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 و در زمان به-

 رسانی یکسان خواهد بود. روز

iii.  تم داده تواند روی یک آیگذاری انحصاری در یک زمان حداکثر یک تراکنش میخاطر قفلبه

انند تونمی سنجی را انجام دهد. بنابراین، دو یا چند تراکنشقفل بدست آورد و تست اعتبار

 تست اعتبارسنجی را برای آیتم داده مشابهی به صورت همزمان انجام دهند. 

 گیرانه چه مزایائی دارد؟ چه نتایج مضری دارد؟گذاری دوفازی سختقفل 15-20

کند. ینه استفاده مگیرافازی سختگذاری دواز قفل دادهپایگاههای ها از سیستمسازیبیشتر پیاده 15-21

 سه دلیل برای محبوبیت این پروتکل ارائه کنید. 

به صورت یک جنگل از  دادهپایگاهای از پروتکل درخت به نام پروتکل جنگل را مالحظه کنید. گونه 15-22

 باید از قوانین زیر تبعیت کند: 𝑇𝑖شود. هر تراکنش دار سازماندهی میهای ریشهدرخت

 .اولین قفل در هر درخت ممکن است روی هر آیتم داده باشد 

  حال حاضر ، در درخت ممکن است فقط اگر پدرِ نود درخواستی دربعدیهای قفلقفل دوم، و تمام 

 اشد، درخواست شوند.قفل ب

 های داده ممکن است در هر زمانی باز شود.قفل آیتم 

  بعد از باز کردن قفل یک آیتم داده توسط𝑇𝑖تواند دوباره توسط ، آن آیتم نمی𝑇𝑖  .قفل شود 
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 کند. پذیری را تضمین نمینشان دهید که پروتکل جنگل سریالی

ف ن را کشآبعد  و بست اتفاق بیفتداینکه اجازه دهیم بن بست، ازتحت چه شرایطی اجتناب از بن 15-23

 تر است.هزینهکنیم، کم 

محتمل  بست، جلوگیری شود. آیا همچنان گرسنگیبست توسط ترفندهای اجتناب از بناگر از بن 15-24

 است؟ پاسخ خود را شرح دهید.

 ؟ح وجود داردگذاری صریضمنی و قفلگذاریسطحی، چه تفاوتی بین قفلبندی چندگذاری دانهدر قفل 15-25

 اشتراکیگانه مفید است، ولی مد انحصاری و هدف بندی چندگذاری دانهدر قفل 𝑆𝐼𝑋چه مد اگر 15-26

(𝑋𝐼𝑆) فایده است؟ای ندارد. چرا بیاستفاده 

را در مد  𝑄تواند یک نود می 𝑇𝑖کند که یک تراکنش بندی چندگانه مشخص میهای پروتکل دانهقانون 15-27

𝐼𝑆  یا𝑆  قفل کند فقط اگر𝑇𝑖  در حال حاضر پدر𝑄  را در مد𝐼𝑆  یا𝐼𝑋 های قفل کرده باشد. قفل𝑆𝐼𝑋  و𝑆   از

را در صورتی که پدر در  𝐼𝑆یا  𝑆گذاری یک نود در مد قویتر هستند، چرا پروتکل اجازه قفل 𝐼𝑆یا  𝐼𝑋های قفل

𝑆𝐼𝑋  یا𝑆 دهد. قفل شده باشد، نمی 

زمانی جدید کند، به آن یک مهرمی Roll Backزمانی هنگامی که یک تراکنش تحت ترتیب مهر 15-28

 زمانی سابق خود را نگهداری کند؟تواند مهرشود. چرا آن تراکنش نمیتخصیص داده می

حت است، اما ت پذیرفازی امکاندوگذاری هائی وجود دارد که تحت پروتکل قفلبندینشان دهید زمان 15-29

 پذیر نیست و برعکس. زمانی امکانپروتکل مهر

برای بررسی  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡زمانی، نیازمند آن هستیم که یک بیت تحت گونه تعدیل یافته از پروتکل مهر 15-30

تواند از می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اینکه آیا یک درخواست خواندن باید صبر کند، تست شود. تشریح کنید چگونه بیت 

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 آبشاری جلوگیری کند. چرا این تست برای درخواست نوشتن ضروری نیست؟ 

 اده از یک فرم ازتواند با استفای میلحظهبحث شد، یک ایزولگی تصویر 19-15طور که در تمرین همان 15-31

-یالیی، که سرانسخهزمانی چندسازی شود. هر چند، علیرغم ترفند ترتیب مهرزمانی پیادهاعتبارسنجی مهر

-روتکلپلیدی بین کند. تفاوت کپذیری را تضمین نمیای سریالیلحظهایزولگی تصویر کند،پذیری را تضمین می

 شود را شرح دهید. ها که منجر به این تفاوت می

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟زمانی گونه سازی بر مبنای مهرها بین پیادههای کلیدی و تفاوتشباهت 15-32 −

𝑤𝑖𝑛𝑠  و ترفند کنترل همروندی خوشبینانه بدون 19-15ای، شرح داده شده در تمرین لحظهاز ایزولگی تصویر ،

 ، را بیان کنید.3-9-15سنجی خواندن، تشریح شده در بخش اعتبار

ز پروتکل افاده پدیده شبح را شرح دهید. چرا این پدیده منجر به اجرای همروند ناصحیح، علیرغم است 15-33

 شود؟فازی میگذاری دوقفل

 دلیل استفاده از سازگاری درجه دو را شرح دهید. این روش چه معایبی دارد؟ 15-34
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های لیاتام از عممقدار، اگر هر کد -دگذاری کلیکه در قفلبندی نمونه برای نشان دادن ایننیک زما 15-35

 . رائه کنیداماند، تواند کشف نشده باقی بجستجو، درج یا حذف، مقدار کلید بعدی را قفل نکند، پدیده شبح می

 ترازهای )مثالً های شخصیها یک آیتم مشترک )مثالً تراز پول در یک شعبه( و آیتمبسیاری از تراکنش 15-36

-با ترتیب لیاتی( راتوانید همروندی )و توان عمکنند. توضیح دهید چگونه میرسانی میروزحساب اشخاص( را به

 های تراکنش افزایش دهید؟دهی عملیات

یک آیتم  ی که قفلاند و هنگامگذاری شدهها شمارهگذاری زیر را مالحظه کنید: تمام آیتمپروتکل قفل 15-37

ی باز زمانر هر دها ممکن است گذاری شوند. قفلتر ممکن است قفلهای با شماره باالشود، فقط آیتمباز می

ی را پذیرلیشود. با یک مثال نشان دهید که این پروتکل سریاهای انحصاری استفاده میفقط قفل شوند و

 کند. تضمین نمی

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 ریکاوری سیستم  16فصل 

کردن دیسک، قطع برق،  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎیک سیستم کامپیوتری همانند هر وسیلۀ دیگری، به دالیل مختلفی مانند 

در هر خرابی، ممکن  رابکاری در معرض خرابی قرار دارد وسوزی در اتاق ماشین، حتی خافزاری، آتشخطای نرم

-باید پیشاپیش اعمالی را برای تضمین نگهداری خاصیت دادهپایگاهاست اطالعات از دست برود. بنابراین سیستم 

معرفی شد انجام دهد. یک بخش جدانشدنی از سیستم  14ها که در فصل های اتمیسیتی و ماندگاری تراکنش

را به حالت سازگاری که قبل از  دادهپایگاهتواند است که می  (𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒)ترفند ریکاوری دادهپایگاه

را نیز مهیا   (ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)پذیری باال خرابی وجود داشته، بازگرداند. ترفند ریکاوری باید دسترسی

 بعد از خرابی قابل استفاده نیست مینیمم کند. دادهپایگاهکند؛ یعنی باید زمانی را که 

 بندی خرابیطبقه 1-16

ن د. در ایورد شوهای متعددی در سیستم وجود دارد و با هرکدام باید به شکل متفاوتی برخامکان رخداد خرابی

 :کنیمهای زیر را مالحظه میفصل، ما فقط خرابی

 خرابی تراکنش (𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆)  دو نوع خطا وجود دارد که ممکن است باعث .

 خراب شدن یک تراکنش شود:

o یز ، سرر. تراکنش به خاطر بعضی شرایط داخلی، مثل ورودی بد، داده یافت نشدهخطای منطقی

 یا محدودیت منابع، قادر به ادامه اجرای نرمال خود نیست.

o نآ ده است و در نتیجۀبست( ش. سیستم وارد یک حالت نامطلوب )مثالً بنخطای سیستم، 

ره اجرا  دوباتواند بعداًتواند به اجرای نرمال خود ادامه دهد. هرچند، تراکنش میتراکنش نمی

 شود.

 𝒄𝒓𝒂𝒔𝒉 یا سیستم عامل  دادهپایگاهافزاری یا یک باگ در نرم افزار . یک عملکرد بد سختسیستم

کند. محتوای شود و پردازش تراکنش را متوقف ساز فرّار تواند سبب از دست رفتن محتوای ذخیرهمی

 شوند.ماند، و خراب نمینخورده باقی میساز غیرفرّار دستذخیره
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کند اما محتوای افزار، سیستم را متوقف میها در نرمافزاری و باگاین فرض که خطاهای سخت

𝑓𝑎𝑖𝑙)توقف  -کند، به فرض شکستساز غیرفرّار را خراب نمیذخیره − 𝑠𝑡𝑜𝑝 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛)  

-های داخلی متعددی در سطح سختاند بررسیکه به خوبی طراحی شده یهایموسوم است. سیستم

برد. بنابراین فرض به حالت توقف می هنگام وجود خطا دهند که سیستم راافزار انجام میافزار و نرم

 توقف یک فرض منطقی است. -شکست

 یک بالک دیسک محتوای خود را در نتیجه خرابی دیسک .𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ ِد یا خرابی در خالل عملیات ه

های آرشیو روی ها یا پشتیبانهای داده موجود بر روی سایر دیسکدهد. کپیانتقال داده از دست می

 شود.یا نوارها، برای ریکاوری از خرابی استفاده می 𝐷𝑉𝐷رسانه ثالث، مثل 

د یل مورها، نیازمند شناسائی مدهای خرابی وساونگی ریکاور شدن سیستم از خرابیبرای مشخص کردن چگ

ی وی محتوابی بررکردن داده هستیم. در مرحله بعد باید چگونگی اثرگذاری این مدهای خرااستفاده برای ذخیره

 اتمیسیتی و دادهاهپایگهائی را برای تضمین سازگاری توانیم الگوریتمرا مالحظه کنیم. آنگاه می دادهپایگاه

رای دو ستند داههای ریکاوری ها که معروف به الگوریتمتراکنش علیرغم خرابی پیشنهاد کنیم. این الگوریتم

 قسمت هستند:

ر بودن پذیناعمال انجام گرفته در خالل پردازش نرمال تراکنش که وجود اطالعات کافی برای امکا -1

 کنند.ریکاوری از خرابی را تضمین می

-هپایگااری ه سازگبه حالتی ک دادهپایگاهاعمال انجام گرفته بعد از خرابی برای ریکاور کردن محتوای  -2

 کند.، اتمیسیتی تراکنش و ماندگاری را تضمین می داده

 سازذخیره 2-16

سازی ای ذخیرههتوانند در رسانهمی دادهپایگاههای داده مختلف در دیدیم، آیتم 10طور که در فصلهمان

توانند ی میسازهای ذخیرهدیدیم که رسانه 3-14متفاوتی ذخیره شده و مورد دسترسی قرار گیرند. در بخش 

ناسائی ا را شسازهبندی از ذخیرهبرحسب سرعت، ظرفیت و مقاومت در برابر خرابی متمایز شوند. ما سه طبقه

 کردیم:

  ساز فرّارذخیره (𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂𝒈𝒆) 

 ساز غیرفرّارذخیره (𝑵𝒐𝒏𝒗𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂𝒈𝒆) 

 ساز ماندگار ذخیره(𝑺𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂𝒈𝒆) 

 کند.فا میاوری ایهای ریکحیاتی در الگوریتم یتر تقریبی از آن، نقشساز ماندگار یا به بیان دقیقذخیره
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 ساز ماندگارسازی ذخیرهپیاده 1-2-16

یسک( با دمعموالً )یرفرّار ماندگار، نیاز به تکرار اطالعات مورد نیاز در چندین رسانه غساز سازی ذخیرهبرای پیاده

انتقال  ر خاللروزرسانی اطالعات در یک روش کنترل شده برای تضمین آنکه خرابی دمدهای خرابی مستقل و به

 رساند، داریم.داده به اطالعات مورد نیاز آسیب نمی

کنند که خرابی یک دیسک )حتی در خالل تضمین می 𝑅𝐴𝐼𝐷های ه سیستم( ک10به یاد بیاورید )از فصل

وار است که ، دیسک آینه𝑅𝐴𝐼𝐷ترین و سریعترین فرم از شود. سادهانتقال داده( منجر به از دست رفتن داده نمی

 د، امامتری دارنهای کهزینه 𝑅𝐴𝐼𝐷های کند. سایر فرمهای مجزا نگهداری میاز هر بالک دو کپی روی دیسک

 . است ترپائین هاآن کارائی

سوزی یا هائی مثل آتشها به خاطر فاجعهتوانند در برابر از دست رفتن دادهنمی 𝑅𝐴𝐼𝐷های هرچند، سیستم

در بیرون از  به عنوان پشتیبان های آرشیوی از نوارها راها پشتیبانسیل ایستادگی کنند. بسیاری از سیستم

توان به صورت جا که نوارها را نمیکنند. هرچند از آنسایت برای مقاومت در برابر چنین فجایعی نگهداری می

ها بعد از آخرین زمانی که نوارها به بیرون از سایت روزرسانیپیوسته از سایت خارج کرد، امکان از دست رفتن به

در تر، عالوه بر ذخیره کردن بالک روی یک سیستم دیسک محلی، های امناند، وجود دارد. سیستممنتقل شده

با نوشتن آن روی یک شبکه کامپیوتری نگهداری  را ساز ماندگاردست یک کپی از هر بالک ذخیرهسایت دور

در سیستم دوردست نیز به  دبه خروجی رفتن ساز محلی،در ذخیره اینکه ها به محضکنند. از آنجا که بالکمی

سوزی یا سیل، از هنگامی که عملیات خروجی کامل شد، خروجی حتی در فجایعی مثل آتش ؛روندخروجی می

-مطالعه می 9-16را در بخش (𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝)های پشتیبان دوردست رود. ما چنین سیستمدست نمی

 کنیم.

-حث میده را بهنگام انتقال داسازی در برابر خرابی در در بقیه این بخش، چگونگی حفاظت رسانه ذخیره

 تواند منجربه:ساز دیسک میکنیم. انتقال بالک بین حافظه و ذخیره

 آمیزاتمام موفقیت (𝑺𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒇𝒖𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒊𝒐𝒏) طالعات انتقالی به سالمت به مقصد خود. ا 

 رسیده است.

 خرابی جزئی (𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒂𝒍 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆)ر میانه انتقال رخ داده و بالک مقصد دارای . یک خرابی د

 اطالعات ناصحیح است.

 خرابی کلی (𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆)  خرابی در خالل انتقال به اندازه کافی زود اتفاق افتاده که بالک .

 مقصد دست خورده باقی مانده است.

𝑑𝑎𝑡𝑎) اگر یک خرابی در انتقال داده − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒)   آنرا کشف کند و باید دهد، سیستم رخ

یک پروسیجر ریکاوری را برای برگرداندن بالک به یک حالت سازگار فراخوانی کند. برای انجام چنین کاری، 

، هر وارهای آینهنگهداری کند، در حالت دیسک دادهپایگاهسیستم باید دو بالک فیزیکی برای هر بالک منطقی 
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در حالت پشتیبان دوردست، یکی از بالکها محلی است در حالی که دیگری در  دو بالک در یک موقعیت هستند؛

 شود:سایت دوردست قرار دارد. یک عملیات خروجی به صورت زیر انجام می

 اطالعات را به اولین بالک فیزیکی بنویس. .1

کی دوم ک فیزییز تمام شد، همان اطالعات را برروی بالآمهنگامی که اولین نوشتن به صورت موفقیت .2

 بنویس.

 شود.آمیز دومین نوشتن کامل میخروجی فقط بعد از اتمام موفقیت .3

ها خراب شود، این احتمال وجود دارد که دو کپی از یک بالک با اگر سیستم هنگام نوشته شدن بالک

هاست. اگر هر ک، سیستم نیازمند بررسی دو کپی از بالکیکدیگر ناسازگار باشند. در خالل ریکاوری، برای هر بال

های دیگری الزم نیست. )به یاد آورید که دو مشابه باشد و هیچ خطای قابل کشفی موجود نباشد، آنگاه عملیات

در هر بالک کشف  𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚کردن یک خطاها در یک بالک دیسک، مثل نوشتن جزئی به بالک، با ذخیره

را با محتوای بالک دیگر جایگزین  اگر سیستم خطائی را در یک بالک کشف کرد، آنگاه محتوای آنشوند.( می

کند. اگر هر دو بالک شامل هیچ خطای قابل کشفی نباشند، اما در محتوای متفاوت باشند، آنگاه سیستم می

کند که یک ریکاوری تضمین میکند. این پروسیجر محتوای اولین بالک را با مقدار دومین بالک جایگزین می

کند( یا منجر به روزرسانی میها را بهشود )یعنی، تمام کپیساز ماندگار یا کامالً موفق مینوشتن به ذخیره

 شود.تغییری نمی

توانیم با استفاده از مقدار ها در خالل ریکاوری پرهزینه است. میاجبار به مقایسه هر زوج متناظر از بالک

، به شدت کاهش دهیم. در های بالک که در حال پیشروی هستندهزینه را با ردگیری نوشتن ،𝑅𝐴𝑀کمی از 

 ها نوشتن در حال پیشروی بوده باید مقایسه شوند.هائی که برای آنریکاوری، فقط بالک

تم یک سیس ها بهها برای نوشتن بالکها برای نوشتن یک بالک به سایت دوردست مشابه پروتکلپروتکل

 بررسی کردیم، هستند. 3-15و به ویژه در تمرین  10وار، که در فصلسک آینهدی

ک ا از هر بالهز کپیپذیر کردن استفاده از تعداد دلخواه اتوانیم به سادگی این پروسیجر را برای امکانمی

د، دهام میکپی انجدوها، احتمال خرابی را از آنچه که ساز ماندگار تعمیم دهیم. اگرچه تعداد زیاد کپیذخیره

 ساز ماندگار با فقط دوکپی منطقی است.سازی ذخیره، معموالً شبیهبیشتر کاهش خواهد داد

 دسترسی داده 2-2-16

ساز غیرفرّار )معموالً دیسک( مقیم برای همیشه روی ذخیره دادهپایگاهدیدیم، سیستم  10گونه که در فصلهمان

سازی با به واحدهای ذخیره دادهپایگاه 1حافظه هستند. ونزمان دردر هر  دادهپایگاههائی از است و فقط قسمت

ها واحدهای انتقال داده به/از دیسک هستند و شود. بالکپارتیشن می (𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠)ها طول ثابت به نام بالک

                                                             
𝑚𝑎𝑖𝑛به نام  دادهپایگاهطبقه بندی ویژه از سیستم  یک - 1 − 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠  وجود دارد

 کنیم.مالحظه می 4-26هائی را در بخش حافظه بارگذاری شود. چنین سیستم تواند بهمی دادهپایگاهکه کل 
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نکرده  ای دو یا بیشتر بالک را احاطهکنیم که هیچ آیتم دادهممکن است شامل چندین آیتم داده باشد. فرض می

 های پردازش داده مانند بانک یا دانشگاه واقع گرایانه است.است. این فرض برای بیشتر اپلیکیشن

ند. نکگاه اطالعات را دوباره به دیسک اعمال میها اطالعات را از دیسک به حافظۀ اصلی وارد و آنتراکنش

های مقیم برروی دیسک را بالکهای شوند. بالکهای ورودی و خروجی در واحد بالک انجام میعملیات

نامیم؛ بالکهائی که به صورت موقت در حافظۀ اصلی مقیم هستند را بالکهای می  (𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠)فیزیکی

ای از حافظه که بالکها به صورت موقت در آن مقیم هستند، بافر نامیم. ناحیهیم (𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠) بافر

 شود. نامیده می  (𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟)دیسک

 شوند:حرکت بالکها بین دیسک و حافظۀ اصلی از طریق دو عملیات زیر آغاز می

1. 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝐵)   بالک فیزیکی 𝐵 کند.را به حافظۀ اصلی منتقل می 

2. 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝐵)   بالک بافر𝐵 کند.را به دیسک منتقل کرده و بالک فیزیکی مناسب را جایگزین آن می 

 کند.این طرح را تشریح می 1-16شکل

های داده که هائی از آیتمیک ناحیۀ کاری شخصی دارد که در آن کپی 𝑇𝑖از لحاظ مفهومی، هر تراکنش 

د. سیستم این ناحیه کاری را هنگامی که شوگیرند، نگهداری میروزرسانی قرار میمورد دسترسی و به 𝑇𝑖توسط 

-شود، آنرا حذف میمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کند، سیستم هنگامی که تراکنش شود خلق میتراکنش آغاز می

با  𝑇𝑖شود. تراکنش نشان داده می 𝑥𝑖شود با نگهداری می 𝑇𝑖که در ناحیه کاری تراکنش  𝑋هر آیتم داده  کند.

ها را با دو عملیات کند. دادهاز طریق انتقال داده به/از ناحیه کاری به بافر سیستم تعامل می دادهپایگاهسیستم 

 دهیم:زیر انتقال می

 

 
 سازی بالک.های ذخیرهعملیات 1-16شکل 

A  

 

input(A) A

  

output(B) B
B

Main memory 

disk  

B 
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1. 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑋)  مقدار آیتم داده𝑋  را به متغیر محلی𝑥𝑖  تخصیص و این عملیات را به صورت زیر انجام

 دهد:می

a.  اگر بالک𝐵𝑋  که𝑋  ،روی آن مقیم است در حافظۀ اصلی نباشد𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝐵𝑋)  کند.می ارسالرا 

b.  به𝑥𝑖  مقدار𝑋 یابد.از بالک بافر تخصیص می 

2. 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑋)  مقدار متغیر محلی𝑥𝑖  را به آیتم داده𝑋  در بالک بافر تخصیص و این عملیات را به

 دهد:صورت زیر انجام می

a.  اگر بالک𝐵𝑋  که𝑋  ،روی روی آن مقیم است در حافظۀ اصلی نباشد𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝐵𝑋) را ارسال می-

 کند.

b.  مقدار𝑥𝑖  را به𝑋  در بافر𝐵𝑋 دهد.تخصیص می 

آنها به  رچند،ههر دو عملیات ممکن است نیازمند انتقال بالک از دیسک به حافظۀ اصلی باشند.  توجه شود که

 صورت ویژه نیازی به انتقال یک بالک از حافظۀ اصلی به دیسک ندارند.

شود، زیرا مدیر بافر به فضای حافظه برای منظورهای دیگر سرانجام یک بالک بافر به دیسک نوشته می

-پایگاهدیسک منعکس کند. اگر سیستم  را به 𝐵خواهد تغییرات می دادهپایگاهسیستم  نیازمند است یا

𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒)اجباری  -یک خروج دادهپایگاهگوئیم سیستم را ارسال کند، می  𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝐵)داده − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡)  از

 دهد.را انجام می 𝐵بافر 

را اجرا   𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑋)است، باید 𝑋هنگامی که یک تراکنش برای اولین بار، نیازمند دسترسی به یک آیتم داده 

ای از اجرایش ممکن کند. یک تراکنش در هر نقطهاعمال می 𝑥𝑖را به  𝑋های روزرسانیکند. آنگاه سیستم تمام به

مطمئناً باید بعد از   𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑋)اجرا کند، دادهپایگاهه ب 𝑋را برای منعکس کردن تغییرات   𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑋)است

 انجام شود. 𝑋نوشتن نهائی به 

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝐵𝑋عملیات ،  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑋)لزومی ندارد بالفاصله بعد از اجرا شدن در  𝑋که  𝐵𝑋برای بالک بافر  (

داده دیگری باشد که هنوز مورد دسترسی های شامل آیتم 𝐵𝑋آن مقیم است روی دهد، زیرا ممکن است بالک

تواند بعداً رخ دهد. توجه شود که اگر سیستم بعد از اجرای واقعی می  𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡گیرند. بنابراینقرار می

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝐵𝑋اما قبل از اجرای  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝑋)عملیات ) ، 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ  کند، مقدار جدید𝑋  هرگز به دیسک نوشته

ای را اعمال اضافه دادهپایگاهزودی خواهیم دید، سیستم گونه که بهرود. همانابراین از دست میشود و بننمی

شده، حتی با  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡هایهای انجام گرفته توسط تراکنشروزرسانیبرای تضمین از دست نرفتن به

 دهد.سیستم، انجام می 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎوجود

 ریکاوری و اتمیسیتی 3-16

مقادیر اولیه  کند ومنتقل می، 𝐵به حساب  𝐴دالر از حساب  50که  𝑇𝑖دوباره سیستم ساده شده بانک و تراکنش 

𝐴  و𝐵  را در نظر بگیرید. فرض کنید که یک  هستنددالر،  2000دالر و  1000به ترتیب𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ  سیستم در
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به  𝐵𝐵و  𝐵𝐴رخ داده است، که  𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝐵𝐵)اما قبل از اجرای  𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝐵𝐴)، بعد از وقوع  𝑇𝑖خالل اجرای 

آن مقیم هستند اشاره دارد. از آنجا که محتوای حافظه از دست رفته است، ما   روی 𝐵و  𝐴های بافری که بالک

 از سرنوشت تراکنش اطالعی نداریم.

دالر  𝐵 ،2000 ست، در حالی که مقدار دالر ا 𝐴 ،950 کند، مقدار هنگامی که سیستم شروع مجدد می

ناسازگار است. متأسفانه، هیچ راهی با بررسی  𝑇𝑖خواهد بود که به وضوح با الزامات اتمیسیتی برای تراکنش 

اند، اند و کدام نرفتهبه خروجی رفته 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎها، قبل از برای دریافتن این که کدام بالک دادهپایگاهکردن حالت 

ساز ماندگار از حالت آغازین به را روی ذخیره دادهپایگاه، ده باشدندارند. ممکن است که تراکنش کامل شوجود 

ساز . همچنین ممکن است که تراکنش، ذخیرهکرده باشدروزرسانی دالر به 1950دالر و  𝐵 ،1000 و  𝐴مقادیر 

به  𝐵روزرسانی دالر باشد یا به 2000دالر و  𝐵، 950 و  𝐴و مقادیر  داده باشدتأثیر قرار نماندگار را هرگز تحت

فته نر 𝐵روزرسانی اما به رفته باشدبه خروجی  𝐴روزرسانی یا به رفته باشدن 𝐴روزرسانی اما به رفته باشدخروجی 

 .باشد

را اعمال کنیم و یا هیچکدام را اعمال  𝑇𝑖انجام گرفته توسط  دادهپایگاههای هدف ما آن است که همه تعدیل

الزم  باشد و  𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡انجام دهد، ممکن است چندین عملیات  دادهپایگاهچندین تعدیل  𝑇𝑖نکنیم. هرچند، اگر 

 ها ولی قبل از انجام شدن همه، روی دهد.یک خرابی ممکن است بعد از انجام شدن بعضی از این تعدیل

ها را بدون تعدیل کردن خود سیتی، در ابتدا باید اطالعات تشریح کننده تعدیلبرای رسیدن به هدف اتمی

تواند در تضمین آنکه گونه که خواهیم دید این اطالعات میساز ماندگار اعمال کنیم. همان، به ذخیرهدادهپایگاه

شود کمک کند )شاید در منعکس  دادهپایگاهشده در  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های تمام تعدیالت انجام گرفته توسط تراکنش

های انجام گرفته توسط تواند ماندگار نبودن همه تعدیل(. این اطالعات می𝑐𝑟𝑎𝑠ℎخالل عملیات ریکاوری بعد از 

 را تضمین کند. دادهپایگاهشده در  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡تراکنش 

 رکوردهای الگ 1-3-16

ای از رکوردهای اله، الگ است. الگ دنبدادهپایگاههای ترین ساختار برای ثبت تعدیلرایج

 کند. را ثبت می دادهپایگاهروزرسانی در است که تمام فعالیتهای به  (𝑙𝑜𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑠)الگ

یک  (𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑) روزرسانیچندین نوع از رکوردهای الگ وجود دارد. یک رکورد الگ به

 الگ شامل این فیلدها است: کند. این رکوردرا تشریح می دادهپایگاهنوشتن 

 یک شناسه یکتا از تراکنشی است که عملیات نوشتن را انجام داده استشناسه تراکنش ،. 

 شناسه آیتم داده (𝐷𝑎𝑡𝑎 − 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟)  یک شناسه یکتا از آیتم داده نوشته شده ،

است. نوعاً، موقعیتی است که آیتم داده روی دیسک قرار دارد که شامل شناسه بالکی که آیتم داده 

 شود.روی آن بالک مستقر است و آفستی درون بالک می

 مقدار قدیمی (𝑂𝑙𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) .مقدار آیتم داده پیش از نوشتن است ، 



مفاهيم پايگاه داده پيشرفته   /    236 

 

 مقدار جدید (𝑁𝑒𝑤 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) .مقداری است که آیتم داده بعد از نوشتن خواهد داشت ، 

>یک رکورد الگ را به صورت  𝑇𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑉1, 𝑉2 یک  𝑇𝑖دهیم، که بیانگر آن است که تراکنش نمایش می <

از نوشتن دارای  داشته و بعد 𝑉1قبل از نوشتن مقدار  𝑋𝑗اجرا کرده است.  𝑋𝑗عملیات نوشتن روی آیتم داده 

است. رکوردهای ویژه الگ دیگری نیز برای ثبت رویدادهای مهم در خالل پردازش تراکنش، مثل  𝑉2مقدار 

 شدن تراکنش وجود دارد. در میان انواع رکورد الگ موارد زیر قرار دارد: 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شروع تراکنش و 

 < 𝑇𝑖  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡  آغاز شده است. 𝑇𝑖. تراکنش   <

 < 𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شده است. 𝑇𝑖، 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡. تراکنش   <

 < 𝑇𝑖  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  شده است. 𝑇𝑖  ،𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡. تراکنش  <

 بعدها انواع دیگری از رکوردهای الگ را معرفی خواهیم کرد.

ن و اضافه شدن آن به کند، ایجاد رکورد الگ برای آن نوشتهرگاه یک تراکنش یک عملیات نوشتن را اجرا 

توانیم در صورت ، حیاتی است. هرگاه یک رکورد الگ موجود باشد میدادهپایگاهالگ، قبل از تعدیل شدن 

هایی که هم اکنون به کردن تعدیل 𝑢𝑛𝑑𝑜اعمال کنیم. البته توانائی  دادهپایگاهها را به مطلوب بودن، تعدیل

-می 𝑢𝑛𝑑𝑜ها را با استفاده از فیلد مقدار قدیمی در رکوردهای الگ، آن داریم،اند را نیز اعمال شده دادهپایگاه

 کنیم.

از سخیرهذبرای مفید بودن رکوردهای الگ به منظور ریکاوری از خرابی سیستم و دیسک، الگ باید در 

 سازخیرهروی ذ گکنیم که هر رکورد الگ به محض ایجاد به انتهای الجا، فرض میماندگار مقیم باشد. در این

ر کاهش سربار خواهیم دید که چه هنگام رها کردن این الزام به منظو 5-16شود. در بخش ماندگار نوشته می

 دادههپایگای هاکنید که الگ یک تجسم کامل از تمام فعالیتکردن، ایمن است. مشاهده میتحمیلی توسط الگ

 6-3-16 ست به صورت غیرمنطقی بزرگ شود. در بخشاست. در نتیجه، حجم داده ذخیره شده در الگ ممکن ا

 کردن اطالعات الگ ایمن است.خواهیم دید که چه هنگام پاک

 

 بندی سایهکپی سایه  و  صفحه

𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤در ترفند کپی سایه ) − 𝑐𝑜𝑝𝑦روزرسانی کند را به دادهپایگاهخواهد (، تراکنشی که می

-داده اعمال میها به کپی جدید پایگاهروزرسانیکند. تمام بهایجاد میداده ابتدا یک کپی کامل از پایگاه

ای تراکنش باید ماند. اگر در هر نقطهشود و کپی اصلی یعنی کپی سایه، دست نخورده باقی می

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 تأثیر قرار نگرفته داده تحتکند. کپی قدیمی پایگاهشود، سیستم فقط کپی جدید را حذف می

𝑑𝑏گر به نام داده توسط یک اشارهاری پایگاهاست. کپی ج − 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  که روی دیسک ذخیره شده

 شود.است، شناسائی می
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شود )یعنی عبارت نهائیش را اجرا کند( به صورت زیر  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اگر تراکنش به صورت جزئی 

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ه تمام صفحات کپی شود که مطمئن شود کشود: اول، از سیستم عامل خواسته میمی

به این منظور استفاده  𝑓𝑠𝑦𝑛𝑐از دستور  𝑢𝑛𝑖𝑥اند. )سیستم داده به دیسک نوشته شدهجدید از پایگاه

گر  داده اشارهکند.( بعد از آنکه سیستم عامل تمام صفحات را به دیسک نوشت، سیستم پایگاهمی

𝑑𝑏 − 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 کند، آنگاه کپی جدید روزرسانی میداده بهپایگاهکردن به کپی جدید را برای اشاره

شود. در زمانی که داده حذف میشود. سپس کپی قدیمی پایگاهداده تبدیل میبه کپی جاری پایگاه

𝑑𝑏 − 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 شود که تراکنش شود، گفته میروزرسانی شود، به دیسک نوشته میبه𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

 شده است.

𝑑𝑏ی به اتمیک بودن نوشتن به سازدر واقع، پیاده − 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 ها وابسته است؛ یعنی، یا همه بایت

های اتمیک را روزرسانیهای دیسک بهشوند. سیستمها نوشته نمیشوند یا هیچکدام از بایتنوشته می

کند. به عبارت دیگر، سیستم دیسک برای همۀ بالکها یا حداقل برای یک سکتور دیسک مهیا می

𝑑𝑏کند که ین میتضم − 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 روزرسانی خواهد کرد، البته تا زمانی که را به صورت اتمیک به

𝑑𝑏مطمئن باشیم که  − 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  تماماً در یک سکتور قرار دارد، که با ذخیره کردن𝑑𝑏 −

𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 توانیم مطمئن شویم. در اول یک بالک می 

 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کردن فایل، معادل عموماً توسط ویرایشگرهای متن )ذخیره 𝑆ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤 𝑐𝑜𝑝𝑦ترفند 

تراکنش است(  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡کردن فایل معادل با شدن تراکنش است، در حالی که خروج بدون ذخیره

ن یک کردهای کوچک استفاده شود، اما کپیدادهتواند برای پایگاهشود. کپی سایه میاستفاده می

بندی سایه ای از کپی سایه به نام صفحهداده بزرگ به شدت پرهزینه خواهد بود. گونهپایگاه

(𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤 − 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔دهد: ترفند از یک جدول صفحه کردن را به صورت زیر کاهش می(کپی

انی شده به روزرسکند، خودِ جدولِ صفحه و تمام صفحات بهگر به تمام صفحات استفاده میشامل اشاره

شود، روزرسانی نشود کپی نمیای که توسط یک تراکنش بهشوند. هر صفحهیک مکان جدید کپی می

کند. هنگامی که یک گر به صفحۀ اصلی ذخیره میاما به جای آن جدول صفحه جدید فقط یک اشاره

𝑑𝑏عنوان  گر به جدول صفحه را که بهشود، به صورت اتوماتیک اشارهمی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تراکنش  −

𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 کند.کردن به کپی جدید، به روزرسانی میکند، برای اشارهعمل می 

-ایگاهپترده در کند و به صورت گسهای همروند به خوبی کار نمیبندی سایه با تراکنشمتأسفانه صفحه

 شود.ها استفاده نمیداده
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 دادهپایگاهتعدیل  2-3-16

کند. یک رکورد الگ خلق می دادهپایگاههمانگونه که پیش از این اشاره کردیم، یک تراکنش قبل از تعدیل کردن 

کردن تغییرات انجام گرفته توسط یک تراکنش در مواقعی که تراکنش 𝑢𝑛𝑑𝑜 رکوردهای الگ به سیستم اجازه 

شده باشد، اما سیستم قبل از آنکه تغییرات  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡د، در صورتی که تراکنشی ندهرا می شود 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡باید 

 𝑟𝑒𝑑𝑜 قادر به را کرده باشد، رکوردهای الگ، سیستم 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎروی دیسک ذخیره شود،  دادهپایگاهبتواند در 

 ،سازد. به منظور درک نقش این رکوردهای الگ در ریکاوریکردن تغییرات انجام گرفته توسط این تراکنش می

 پیماید، هستیم:هائی که یک تراکنش در تعدیل کردن یک آیتم داده میمند مالحظه گامنیاز

 کند.بعضی محاسبات را در بخش شخصی خود از حافظۀ اصلی اجرا می ،تراکنش .1

 ند.کل میبالک داده در بافر دیسک در حافظۀ اصلی که آیتم داده را در بردارد، تعدی ،تراکنش .2

 کند.نویسد اجرا میکه بالک داده را به دیسک می 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡عملیات  دادهپایگاهسیستم  .3

روزرسانی روی یک بافر دیسک یا روی خود اگر یک به ،کندرا تعدیل می دادهپایگاهگوئیم یک تراکنش 

-محسوب نمی دادهپایگاهتعدیل  ،های اعمال شده به بخش شخصی از حافظۀ اصلیروزرسانیدیسک اجرا کند؛ به

شود که از تکنیک تعدیل تعدیل نکند، گفته می شدن 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡را تا زمان  دادهپایگاه ،یک تراکنش شوند. اگر

𝑑𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑)تأخیری  − 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)  هنگامی که  دادهپایگاههای استفاده کرده است. اگر تعدیل

𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒) تکنیک تعدیل فوریشود که تراکنش از تراکنش هنوز فعال است رخ دهد، گفته می −

𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) سازی شوند، جزئیات را به عنوان تمرین توانند بهینهاستفاده کرده است. تعدیل تأخیری می

 کنیم.رها می

 یک الگوریتم ریکاوری باید فاکتورهای متنوعی را مورد مالحظه قرار دهد، از جمله:

 ش احتمال آن که یک تراکن𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 آن فقط در بافر  دادهپایگاههای شده باشد اما بعضی از تعدیل

 برروی دیسک. دادهپایگاهدیسک در حافظۀ اصلی موجود باشند و نه در 

  را تعدیل کرده باشد در حالی که در حالت فعال است و متعاقب  دادهپایگاهاحتمال آنکه یک تراکنش

 باشد. 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡خرابی بعدی، ممکن است نیازمند 

باید بعد از خلق یک رکورد الگ انجام شوند، سیستم مقدار قدیمی  دادهپایگاههای از آنجا که تمام تعدیل

پیش از تعدیل یک آیتم داده و مقدار جدید که قرار است برای آیتم داده نوشته شود را در دست دارد. این 

 کند.به صورت مناسب، می  𝑢𝑛𝑑𝑜و   𝑟𝑒𝑑𝑜اطالعات، سیستم را قادر به اجرای عملیاتهای 

 𝑈𝑛𝑑𝑜   برای مقداردهی آیتم داده مشخص شده در رکورد الگ با مقدار قدیمی از رکورد الگ

 د.شواستفاده می
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 𝑅𝑒𝑑𝑜   برای مقداردهی آیتم داده مشخص شده در رکورد الگ با مقدار جدید از رکورد الگ استفاده

 .شودمی

 ریکاوریکنترل همروندی و  3-3-16

𝑇1که توسط تراکنش 𝑋اگر ترفند کنترل همروندی اجازه دهد که آیتم داده  تعدیل شده است، قبل از   

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 شدن𝑇1 𝑇2توسط تراکنش    𝑇1کردن آثار  𝑢𝑛𝑑𝑜نیز تعدیل شود، آنگاه    با بازگشت به مقدار قدیمی   

𝑋  قبل از آنکه(𝑇1   ،𝑋 آثارروزرسانی کند(، را به𝑇2  ،هائیکند. برای پرهیز از چنین موقعیتمی  𝑢𝑛𝑑𝑜را نیز   

ای توسط تراکنشی تعدیل شده باشد، تا های ریکاوری معموالً مستلزم آن هستند که اگر آیتم دادهالگوریتم

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شدن یا𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 یل کند.تواند آن آیتم داده را تعدشدن آن تراکنش هیچ تراکنش دیگری نمی 

روزرسانی شده و نگهداری قفل آوردن یک قفل انحصاری روی هر آیتم داده بهتواند با بدستاین استلزام می

گیرانه. ایزولگی گذاری دوفازی سختبه عبارت دیگر، با استفاده از قفل شدن تراکنش، تضمین شود. 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تا 

های داده در زمان برمبنای اعتبارسنجی روی آیتمهای کنترل همروندی تکنیک نیز ای وتصویرلحظه

شدن تراکنش نگهداری  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ها را تا آورند و قفلهای داده، قفل بدست میاعتبارسنجی، قبل از تعدیل آیتم

 شود.های کنترل همروندی، محقق میستلزام باال حتی توسط این پروتکلبنابراین ا کنند.می

 کنیم.حاالت معین چگونگی رهائی از الزام باال را بحث می ، در7-16بعداً، در بخش

های روزرسانیشود، بهای یا اعتبارسنجی برای کنترل همروندی استفاده میهنگامی که ایزولگی تصویرلحظه

تکنیک تعدیل  افتد؛شدن جزئی تراکنش به تعویق می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡توسط یک تراکنش )مفهوماً( تا  دادهپایگاه

-تأخیری یک تناسب طبیعی با این ترفندهای کنترل همروندی دارد. هرچند، قابل ذکر است که بعضی از پیاده

منطقی برحسب تقاضا  ایِکنند، اما یک تصویرلحظهای از تعدیل فوری استفاده میتصویرلحظههای ایزولگیسازی

روزرسانی کرده ن آیتمی است که یک تراکنش همروند بههنگامی که یک تراکنش نیازمند خواند کنند ومهیا می

های انجام گرفته توسط روزرسانیشود و بهشده( ساخته میروزرسانیاست، یک کپی از آیتم )در حال حاضر به

یک تناسب  دادهپایگاههای فوری شوند. به طور مشابه، تعدیلمی Roll Backهای همروند روی کپی آیتم تراکنش

 تواند استفاده شود.گذاری دوفازی نیز میگذاری دوفازی دارد، اما تعدیل تأخیری با قفلطبیعی با قفل

4-3-16 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕 تراکنش 

ساز ماندگار اعمال شود، گوئیم هنگامی که رکورد الگ تراکنشی، که آخرین رکورد الگ تراکنش است، به ذخیره

ساز ماندگار است؛ در این زمان تمام رکوردهای الگ پیشین به ذخیره (𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑)شده  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تراکنش 

های تراکنش، حتی با روزرسانیکردن به  𝑟𝑒𝑑𝑜اند. بنابراین اطالعات کافی در الگ برای تضمین اعمال شده

> سیستم قبل از آنکه رکورد الگِ 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎسیستم وجود دارد. اگر یک  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎوجود  𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 به   <
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 خواهد کرد. بنابراین، به خروجی بردن بالکِ  𝑇𝑖  Roll Backساز ماندگار اعمال شود، رخ دهد تراکنش ذخیره

 1شود.شدن یک تراکنش می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡، یک عمل اتمیک است که منجر به  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شامل رکورد الگ 

های کنیم، بالکهائی که در این فصل بحث میشامل آنهای ریکاوری برمبنای الگ، در بیشتر تکنیک

شود، نباید به می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تعدیل شده توسط یک تراکنش هنگامی که تراکنش  های دادۀآیتم دربردارندۀ

-بحث میبیشتر  2-5-16توانند اعمال شوند. این موضوع را در بخش ساز ماندگار اعمال شوند، اما بعداً میذخیره

 کنیم.

   𝑼𝒏𝒅𝒐و   𝑹𝒆𝒅𝒐های تفاده از الگ برای تراکنشاس 5-3-16

ها کردن تراکنش Roll Backسیستم و  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎاکنون یک نگاه کلی بر چگونگی استفاده از الگ برای ریکاوری از 

را به بخش  Roll Backاندازیم. اما جزئیات پروسیجرها برای ریکاوری از خرابی و در خالل عملیات نرمال، می

 کنیم.موکول می 16-4

به حساب  𝐴دالر از حساب  50تراکنشی باشد که   ∘𝑇سیستم بانکی ساده شده را در نظر بگیرید. فرض کنید

𝐵 کند:منتقل می 

 

 

 

 

 

 

 

 . 𝑇1و   ∘𝑇 قسمتی از الگ سیستم متناظر با 2-16شکل 

 

 

 

 

 

 کند:برداشت می 𝐶دالر از حساب  100تراکنشی باشد که  𝑇1فرض کنید 

 

                                                             
گونه که پیش از این در بخش های اداره کردن خرابی انتقال داده، آنتواند با تکنیکبه خروجی بردن یک بالک می - 1

 تشریح شد، به صورت اتمیک انجام شود. 16-2-1

 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐴); 
𝐴 ∶=  𝐴 −  50; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐴); 
𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵); 
𝐵 ∶=  𝐵 +  50; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵). 

 

𝑇∘: 

< 𝑇∘ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 
< 𝑇∘ , 𝐴, 1000, 950 > 
< 𝑇∘ , 𝐵, 2000, 2050 > 
< 𝑇∘ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 > 
< 𝑇1 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 
< 𝑇1 , 𝐶, 700, 600 > 
< 𝑇1 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 > 
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 آمده است. 2-16قسمتی از الگ شامل اطالعات مرتبط با این دو تراکنش در شکل 

 دادهپایگاهدر سیستم  𝑇1و  ∘𝑇های واقعی، در نتیجه اجرای یک ترتیب ممکن که در آن خروجی 3-16شکل 

 1دهد.افتند را نشان میو الگ اتفاق می

ساز غیرفرّار تواند هر خرابی را که منجر به از دست رفتن اطالعات در ذخیرهبا استفاده از الگ، سیستم می

کند. هر دوی این پروسیجرها از الگ نشود، مدیریت کند. ترفند ریکاوری از دو پروسیجر ریکاوری استفاده می

و مقادیر قدیم و جدید آنها استفاده  𝑇𝑖شده توسط هر تراکنش روزرسانیهای داده بهتمبرای یافتن مجموعه آی

 کنند.می

 𝑟𝑒𝑑𝑜(𝑇𝑖 را با مقادیر جدید مقدار  𝑇𝑖شده توسط تراکنش روزرسانیهای داده بهمقدار تمام آیتم  ( 

 کند.دهی می

د، مهم است؛ هنگام ریکاوری از شوانجام می 𝑟𝑒𝑑𝑜ها توسط روزرسانیترتیبی که با آن ترتیب به

ها های یک آیتم داده خاص در ترتیبی متفاوت از ترتیبی که آنروزرسانیسیستم، اگر به 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎیک 

اند، اعمال شود، حالت نهائی آیتم داده دارای یک مقدار اشتباه خواهد بود. بیشتر در اصل اعمال شده

هر تراکنش را  𝑟𝑒𝑑𝑜دهیم، شرح می 4-16گوریتمی که در بخش های ریکاوری، شامل الالگوریتم

دهند که در خالل آن اعمال کنند، درعوض آنها یک اسکن منفرد از الگ انجام میجداگانه اجرا نمی

𝑟𝑒𝑑𝑜 کند که ترتیب شود. این روش تضمین میبرای هر رکورد الگ به محض مواجه شدن انجام می

، آنکه برای هر تراکنش یکبار خوانده شودشود، و از آنجا که الگ، به جای نگهداری میها روزرسانیبه

 فقط یکبار نیاز به خواندن دارد، کاراتر است.

𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑙𝑜𝑔 

 < 𝑇∘ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 

 < 𝑇∘ , 𝐴, 1000, 950 > 

 < 𝑇∘ , 𝐵, 2000, 2050 > 

𝐴 =  950  

𝐵 = 2050  

 < 𝑇∘ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 > 

                                                             
قبل از  ∘𝑇 توسط دادهپایگاهزیرا شود، توجه کنید که این ترتیب با استفاده از تکنیک تعدیل تأخیری حاصل نمی - 1

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 مشابه برای  طورشود و به شدن تعدیل می𝑇1. 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐶); 
𝐶 ∶=  𝐶 −  100; 
𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐶). 

 

𝑇1: 
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 < 𝑇1  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 

 < 𝑇1 , 𝐶, 700,600 > 

𝐶 =  600  

 < 𝑇1  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 > 

 . 𝑇1و  ∘𝑇متناظر با  دادهپایگاهحالت الگ سیستم و  3-16شکل 

 𝑢𝑛𝑑𝑜(𝑇𝑖  گرداند.را به مقادیر قدیمی برمی 𝑇𝑖شده توسط روزرسانیهای داده بهمقدار تمام آیتم  ( 

 کنیم:تشریح می 4-16بخش در ترفند ریکاوری که در 

o  عملیات𝑢𝑛𝑑𝑜 گرداند، بلکه به عنوان شان بازمیهای داده را به مقادیر قدیمینه تنها آیتم

های انجام گرفته ، روزرسانیرکوردهای الگ را برای ثبت کردن به 𝑢𝑛𝑑𝑜قسمتی از پروسه 

𝑟𝑒𝑑𝑜نویسد. این رکوردهای الگ می − 𝑜𝑛𝑙𝑦 را نیازی به داشتن مقدار ویژه هستند، زی

 روزرسانی شده ندارند.قدیمی از آیتم داده به

شوند، انجام می 𝑢𝑛𝑑𝑜های ، ترتیبی که در آن ترتیب عملیات𝑟𝑒𝑑𝑜همانند پروسیجر 

 کنیم.موکول می 4-16دوباره جزئیات را به بخش  .مهم است

o  هنگامی که عملیات𝑢𝑛𝑑𝑜  برای تراکنش𝑇𝑖 الگ رکورد شود، یککامل می <

𝑇𝑖  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡     نویسد.کامل شده است، می 𝑢𝑛𝑑𝑜 آن که به نشانه   <

𝑢𝑛𝑑𝑜(𝑇𝑖خواهیم دید، پروسیجر  4-16گونه که در بخش مانه برای هر تراکنش فقط  ( 

 Roll Backشود، آن هم در صورتی که تراکنش در خالل پردازش نرمال یکبار انجام می

برای  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا رکورد  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡سیستم، رکورد  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎدر ریکاورشدن از یک  شود یا اگر

یا یک  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡یافت نشود. بنابراین هر تراکنش سرانجام دارای یک رکورد  𝑇𝑖تراکنش 

 در الگ است. 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡رکورد 

شدن و  𝑟𝑒𝑑𝑜هائی که نیاز به کردن تراکنشسیستم، سیستم برای مشخص  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎدادن بعد از رخ

 کند.برای تضمین اتمیسیتی، با الگ رایزنی می ،شدن دارند 𝑢𝑛𝑑𝑜هائی که نیاز به تراکنش

  اگر الگ شامل رکورد< 𝑇𝑖  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 >باشد اما شامل رکورد  < 𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 >یا رکورد  <

𝑇𝑖  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  ارد.شدن د 𝑢𝑛𝑑𝑜نیاز به  𝑇𝑖نباشد،   <

  اگر الگ شامل رکورد< 𝑇𝑖  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 >و رکورد  < 𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 >یا رکورد   < 𝑇𝑖  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 > 

>در صورتی که رکورد  𝑇𝑖کردن  𝑟𝑒𝑑𝑜شدن دارد.  𝑟𝑒𝑑𝑜نیاز به  𝑇𝑖باشد، تراکنش  𝑇𝑖  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 >  

> توجه کنید که اگررسد. برای مشاهده دلیل این کار در الگ باشد عجیب به نظر می 𝑇𝑖  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 > 

نیز در الگ هستند. بنابراین در این  𝑢𝑛𝑑𝑜 عملیات نوشته شده توسط در الگ باشد، رکوردهای

 خواهد بود.  𝑇𝑖های کردن تعدیل 𝑢𝑛𝑑𝑜حالت، نتیجۀ نهائی 
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< 𝑇∘ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 
< 𝑇∘ , 𝐴, 1000, 950 > 
< 𝑇∘ , 𝐵, 2000, 2050 > 
< 𝑇∘ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 > 
< 𝑇1  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 
< 𝑇1  , 𝐶, 700, 600 > 
< 𝑇1  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 > 

< 𝑇∘ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 
< 𝑇∘ , 𝐴, 1000, 950 > 
< 𝑇∘ , 𝐵, 2000, 2050 > 
< 𝑇∘ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 > 
< 𝑇1  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 >      
< 𝑇1  , 𝐶, 700, 600 >   

< 𝑇∘ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 
< 𝑇∘ , 𝐴, 1000, 950 >   
< 𝑇∘ , 𝐵, 2000, 2050

>  

(c) (b) (a) 

                                                                          

 زمان متفاوت. شده در سهدادهیک الگ نشان 4-16شکل 

 𝑇1و به دنبال آن  ∘𝑇که یکی پس از دیگری با ترتیب  𝑇1و  ∘𝑇به عنوان توضیح، به مثال بانک با تراکنش 

کند. باید سه حالت را در  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎها گردیم. فرض کنید که سیستم قبل از کامل شدن تراکنشبرمی شوداجرا می

 آمده است.  4-16ها برای هرکدام از این حاالت در شکل نظر بگیریم. حالت الگ

 دقیقاً بعد از آنکه رکورد الگ برای گام:  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎاول، اجازه دهید فرض کنیم که 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐵) 
-(. هنگامی که سیستم برمی𝑎  16-4ساز ماندگار نوشته شده است، رخ دهد )شکلبه ذخیره  ∘𝑇 از تراکنش

>گردد، رکورد  𝑇∘ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 >کند، اما رکورد متناظر را در الگ پیدا مـی < 𝑇∘ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 >یا  < 𝑇∘ 

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 شود. در نتیجه مقادیر در اجرا می 𝑢𝑛𝑑𝑜(𝑇∘)شود، پس  𝑢𝑛𝑑𝑜باید  ∘𝑇یابد. بنابراین تراکنش را نمی <

 گردند.دالر برمی 2000دالر و  1000)روی دیسک( به ترتیب به  𝐵و  𝐴های حساب

 دقیقاً بعد از آنکه رکورد الگ برای گام: 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎبعداً، اجازه دهید فرض کنیم که 

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒(𝐶) 
-(. هنگامی که سیستم برمی𝑏  16-4است، رخ دهد )شکلشدهساز ماندگار نوشتهبه ذخیره 𝑇1از تراکنش 

> باید اجرا شود، زیرا رکورد  𝑢𝑛𝑑𝑜(𝑇1)گردد، نیاز به انجام دو عمل ریکاوری است. عملیات  𝑇1  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 در <

>الگ موجود است، اما رکورد  𝑇1 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 >یا   < 𝑇1  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 باید  𝑟𝑒𝑑𝑜(𝑇∘)لیات . عموجود ندارد <

> انجام گیرد، زیرا الگ شامل رکورد 𝑇∘ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 >و  < 𝑇∘ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 کل فرآیند ریکاوری،  است. در پایانِ   <

 دالر است. 700دالر و  2050دالر،  950به ترتیب  𝐶 و 𝐴 ،𝐵های مقادیر حساب

 دقیقاً بعد از آنکه رکورد الگ: 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎنهایتاً، اجازه دهید فرض کنیم 

< 𝑇1 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 > 
گردد، هر دو (. هنگامی که سیستم برمی𝑐 16-4است، رخ دهد )شکل شدهساز ماندگار نوشتهبه ذخیره

𝑇1و  ∘𝑇تراکنش  >شوند، زیرا رکوردهای  𝑟𝑒𝑑𝑜باید    𝑇∘ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 >و  < 𝑇∘ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 همچنین  و <

>رکوردهای  𝑇1  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 >و   < 𝑇1  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 در الگ وجود دارند. بعد از آنکه سیستم فرآیندهای   <
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 2050دالر،  950به ترتیب  𝐶و  𝐴  ،𝐵را انجام داد، مقادیر در حساب های   𝑟𝑒𝑑𝑜(𝑇1)و   𝑟𝑒𝑑𝑜(𝑇∘)ریکاوری 

 دالر است. 600دالر و 

 هاچک پوینت 6-3-16

و   𝑟𝑒𝑑𝑜هائی را که نیاز به تراکنش ،دهد، باید با در نظر گرفتن الگسیستم رخ می 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎهنگامی که یک 

ها، نیاز شدن دارند مشخص کنیم. در اصل، برای مشخص کردن این تراکنش  𝑢𝑛𝑑𝑜هائی را که نیاز به تراکنش

 شود:به جستجوی کل الگ داریم. این روش با دو مشکل مواجه می

 بر است.فرآیند جستجو زمان .1

-روزرسانیشدن هستند، هم اکنون به  𝑟𝑒𝑑𝑜هائی که برطبق الگوریتم ما نیازمند بیشتر تراکنش .2

کند، ولی به هرحال کردن آنها آسیبی ایجاد نمی  𝑟𝑒𝑑𝑜اند. اگرچه نوشته دادهپایگاههایشان را به 

 شود.تر شدن ریکاوری میباعث طوالنی

 کنیم.را معرفی می (𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠) هاپوینتچکبرای کاهش این نوع سربارها، 

ر حال دپوینت در حالی که عملیات چک )الف(دهیم که پوینت را شرح میدر زیر یک ترفند ساده چک

های کتمام بال ،پوینت اجرا شدهنگامی که چک )ب(دهد و روزرسانی را نمیپیشروی است، اجازه اجرای هیچ به

 هیا کردنی برای مپوینت و فرآیند ریکاورکند. بعداً چگونگی تعدیل چکرا به دیسک اعمال میبافر تعدیل شده 

 کنیم.انعطاف بیشتر را با رهاکردن این الزامات تشریح می

 شود:یک چک پوینت به صورت زیر اجرا می

عمال دگار امانساز تمام رکوردهای الگ که در حال حاضر در حافظۀ اصلی مقیم هستند را به ذخیره .1

 کند.می

 کند.های بافر تعدیل شده را به دیسک اعمال میتمام بالک .2

>یک رکورد الگ به فرم  .3 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐿 -های فعال در زمان چکلیستی از تراکنش 𝐿را که  <

 کند. ساز ماندگار اعمال میپوینت است، به ذخیره

د ، هماننروزرسانیها مجاز به اجرای هیچ عمل بهشپوینت در حال پیشروی است، تراکنهنگامی که چک

دن این استلزام کرچگونگی اعمال 2-5-16نوشتن به بالک بافر یا نوشتن یک رکورد الگ نیستند. بعداً در بخش 

 کنیم.را تشریح می

>حضور رکورد  𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐿 پذیر  در الگ، افزایش بازدهی فرآیند ریکاوری را برای سیستم امکان <

>پوینت کامل شده است مالحظـه کنید. برای چنین تـراکنشی، رکـورد را کـه قبل از چک 𝑇𝑖کند. تراکنش می

𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 𝑇𝑖 >)یا رکورد  <  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 >( در الگ قبل از رکورد   < 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 شود. هر ظاهر می <

پوینت، به پوینت یا به عنوان قسمتی از خود چکباید پیش از چک 𝑇𝑖انجام گرفته توسط  دادهپایگاهنوع تعدیل 

 نیست. 𝑇𝑖روی  𝑟𝑒𝑑𝑜نوشته شود. بنابراین در زمان ریکاوری، نیازی به اجرای عملیات  دادهپایگاه
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>سیستم الگ را برای یافتن آخرین رکورد  ،𝑐𝑟𝑎𝑠ℎبعد از رخداد یک  𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐿 -جستجو می <

>تواند با جستجوی الگ به طرف عقب، از پایان الگ، تا یافتن اولین رکورد )این کار میکند 

𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐿  انجام شود(. <

-هائی که اجرایشان را بعد از نوشتهو تمام تراکنش 𝐿ها در باید فقط به تراکنش 𝑢𝑛𝑑𝑜یا  𝑟𝑒𝑑𝑜عملیاتهای 

>شدن رکورد  𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐿 ها را اند، اعمال شوند. اجازه دهید این مجموعه از تراکنشبه الگ آغاز کرده <

 نشان دهیم. 𝑇با 

 های برای تمام تراکنش𝑇𝑘  در𝑇  که در الگ دارای رکورد< 𝑇𝑘  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 >یا رکورد  <

𝑇𝑘  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑜(𝑇𝑘نیستند،   <  کنیم.را اجرا می ( 

 های برای تمام تراکنش𝑇𝑘  در𝑇  که در رکورد< 𝑇𝑘  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 >یا  < 𝑇𝑘  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 در الگ  <

𝑟𝑒𝑑𝑜(𝑇𝑘شود، ظاهر می  کنیم.را اجرا می ( 

رکوردهای  𝑇که برای هر تراکنش در اینپی بردن به و  𝑇های توجه شود که برای یافتن مجموعه تراکنش

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  یا𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 شود بررسی پوینت شروع میقسمتی از الگ را که از آخرین چکدهد، فقط باید رخ می

 کنیم.

,∘𝑇}های به منظور توضیح، مجموعه تراکنش 𝑇1, … , 𝑇100} را در نظر بگیرید. فرض کنید که آخرین چک-

ها با اندیس کمتر از و تمام تراکنش 𝑇68رخ داده است. در حالی که  𝑇69و  𝑇67پوینت در خالل اجرای تراکنش 

𝑇100  هایاند. بنابراین فقط تراکنشپوینت کامل شدهقبل از چک 67 , … , 𝑇69 , 𝑇67  باید در خالل ریکاوری

شود،  𝑟𝑒𝑑𝑜شده است( باید  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡مالحظه گردند. هر کدام از آنها، اگر کامل شده است )یعنی، 

 شود. 𝑢𝑛𝑑𝑜در غیر این صورت ناکامل است و باید 

، رکوردهای 𝐿در  𝑇𝑖پوینت را در نظر بگیرید. برای هر تراکنش در رکورد الگ چک 𝐿های مجموعه تراکنش

باشد، باید نشده  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡دهند، در حالتی که تراکنش پوینت رخ میالگ تراکنش که پیش از رکورد الگ چک

>د الگ ، تمام رکوردهای الگ ماقبل رکور. هرچندکرد 𝑢𝑛𝑑𝑜تراکنش را   𝑇𝑖  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 اخیر، از میان  <

 دادهپایگاهپوینت کامل شد دیگر مورد نیاز نیستند. هر زمان که سیستم ، هنگامی که چک 𝐿در  𝑇𝑖های تراکنش

 توانند پاک شوند.گیری فضای اشغال شده توسط این رکوردها باشد، این رکوردهای الگ مینیازمند بازپس

اعمال  ،های بافر یا الگروزرسانی به بالکپوینت هیچ نوع بهها نباید در خالل چکاین الزام که تراکنش

پوینت در حال پیشروی است، پردازش تراکنش باید متوقف شود. دهنده است، زیرا در حالی که چککنند، آزار

های بافر نوشته بالکپوینتی است که حتی هنگامی که ، چک (𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡)پوینت فازی یک چک

-پوینت فازی را تشریح میترفند چک 4-5-16ها هستند. بخشروزرسانیها مجاز به اجرای بهشوند، تراکنشمی

کنیم که نه تنها فازی نیست، بلکه حتی در زمان پوینتی را تشریح میترفند چک 8-16کند. بعدها در بخش

 بافر تعدیل شده به دیسک نیست.های کردن تمام بالکپوینت مستلزم اعمالچک
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شوند را شناسائی  𝑢𝑛𝑑𝑜هائی که باید شوند و آن 𝑟𝑒𝑑𝑜هائی که باید تااینجا، در تشریح ریکاوری، تراکنش

کردیم، اما یک الگوریتم دقیق برای اجرای این اعمال ارائه نکردیم. اکنون آماده ارائه یک الگوریتم ریکاوری 

پوینت و رکوردهای الگ که از رکوردهای الگ برای ریکاوری  از خرابی تراکنش و ترکیبی از آخرین چک هستیم

 کند.سیستم استفاده می 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎبرای ریکاوری از یک 

ای که توسط یک تراکنش الگوریتم ریکاوری تشریح شده در این بخش مستلزم آن است که آیتم داده

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 شده است، تا زمانی که تراکنش انیروزرسنشده به𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  یا𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 تواند توسط نشده است، نمی

 بحث شد. 3-3-16روزرسانی شود. به یاد بیاورید که این محدودیت پیش از این در بخش تراکنش دیگری به

1-4-16 𝐑𝐨𝐥𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐤 تراکنش 

سیستم( را در نظر  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎتراکنش در خالل عملیات نرمال )نه در خالل ریکاوری از یک  Roll Backابتدا 

 شود:به صورت زیر انجام می 𝑇𝑖یک تراکنش  Roll Backبگیرید. 

>به فرم  𝑇𝑖شود و برای هر رکورد الگ از گرد اسکن میالگ به صورت عقب -1 𝑇𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑉1, 𝑉2 که  <

 شود.پیدا می

a.  مقدار𝑉1  به آیتم داده𝑋𝑗 شود و نوشته می 

b.  یک رکورد الگ ویژه𝑟𝑒𝑑𝑜 − 𝑜𝑛𝑙𝑦،   < 𝑇𝑖 , 𝑋𝑗  , 𝑉1 مقدار  𝑉1شود که به الگ نوشته می<

ها این رکوردهای الگ است. بعضی وقت Roll Backدر خالل  𝑋𝑗بازگردانده شده به آیتم داده 

شوند. چنین رکوردهائی نامیده می (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑠)جبرانی رکوردهای الگ

ای  𝑢𝑛𝑑𝑜کردن چنین عملیات  𝑢𝑛𝑑𝑜ندارند، زیرا ما هرگز نیاز به  𝑢𝑛𝑑𝑜نیاز به اطالعات 

 کنیم.   نداریم. در ادامه چگونگی استفاده از آنها را تشریح می

>هنگامی که رکورد الگ  -2 𝑇𝑖  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 شود و یک رکورد یافت شد، اسکن روبه عقب متوقف می <

>الگ  𝑇𝑖  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  شود.به الگ نوشته می <

مل اکنش، شاتراز روزرسانی انجام گرفته توسط تراکنش یا به نمایندگی کنید که هر عمل بهمشاهده می

بت شده است. در اکنون در الگ ث  شان،یمیهای داده به مقادیر قداعمال صورت گرفته برای بازگرداندن آیتم

 دلیل خوب بودن این ایده را خواهیم دید. 2-4-16بخش 

 سیستم 𝒄𝒓𝒂𝒔𝒉ریکاوری بعد از  2-4-16

 دهند:کند، در دو فاز رخ میشروع مجدد می 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎبعد از  دادهپایگاهعمال ریکاوری، هنگامی که سیستم اَ

ها را با اسکن کردن روبه های تمام تراکنشروزرسانی، سیستم به 𝒓𝒆𝒅𝒐 (𝒓𝒆𝒅𝒐 𝒑𝒉𝒂𝒔𝒆)در فاز  -1

شوند شامل دهد. رکوردهای الگی که دوباره اعمال میپوینت، دوباره انجام میجلو الگ از آخرین چک

اند و آنهائی که تا هنگام شده Roll Backسیستم  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎهائی که قبل از رکوردهای الگ تراکنش
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 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎهائی که در زمان اند، هستند. این فاز تمام تراکنشنشده 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡سیستم  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎوقوع 

های ناکاملی یا در کند. چنین تراکنششوند را نیز مشخص می Roll Backناکامل بوده و بنابراین باید 

شوند، یا پوینت ظاهر میها در رکورد چکلیست تراکنش اند و بنابراین درپوینت فعال بودهزمان چک

>های ناکاملی دارای رکورد این، چنین تراکنش بر عالوه اند.بعداً شروع شده 𝑇𝑖  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 >یا  <

𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  در الگ نیستند. <

 کردن الگ به صورت زیر است:های خاص پیموده شده در هنگام اسکنگام

a. هائی که باید لیست تراکنشRoll Back یعنی شوند 𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡  را در آغاز برابـر با لیست

𝐿  در رکورد الگ< 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐿  دهیم.قرار می <

b.  هنگامی که با یک رکــورد الگ نرمال به فرم< 𝑇𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑉1, 𝑉2 یا یک رکورد الگ  <

𝑟𝑒𝑑𝑜 − 𝑜𝑛𝑙𝑦  به فرم< 𝑇𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑉2 شود، یعنی می 𝑟𝑒𝑑𝑜شویم، عملیات مواجه می <

 شود.نوشته می 𝑋𝑗به آیتم داده  𝑉2مقدار 

c.  هرگاه یک رکورد الگ به فرم< 𝑇𝑖  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑜به  𝑇𝑖یافت شد،  < − 𝑙𝑖𝑠𝑡 شود.اضافه می 

d.  هرگاه یک رکورد الگ به فرم< 𝑇𝑖  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 >یا  < 𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 از  𝑇𝑖یافت شد،  <

𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡 شود.حذف می 

𝑟𝑒𝑑𝑜  ،𝑢𝑛𝑑𝑜در پایان فاز  − 𝑙𝑖𝑠𝑡 هائی که قبل از های ناکامل است، یعنی آنشامل لیست تمام تراکنش

𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ  نه ،𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 اند و نه شدهRoll Back اند.را کامل کرده 

𝑢𝑛𝑑𝑜 ها درسیستم تمام تراکنش 𝒖𝒏𝒅𝒐 (𝒖𝒏𝒅𝒐 𝒑𝒉𝒂𝒔𝒆) در فاز -2 − 𝑙𝑖𝑠𝑡  راRoll Back می-

 دهد.گرد، انجام میکردن الگ از انتها، به صورت عقبرا با اسکن Roll Backکند. سیستم، 

a.  هر زمان سیستم یک رکورد الگ متعلق به تراکنشی در𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡 کند، اعمال را پیدا می

𝑢𝑛𝑑𝑜  را، درست مثل اینکه رکورد الگ در خاللRoll Back خورده پیدا یک تراکنش شکست

 دهد.شده است، انجام می

b.  هنگامی که سیستم یک رکورد الگ< 𝑇𝑖  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑜در  𝑇𝑖را برای یک تراکنش  < −

𝑙𝑖𝑠𝑡 یابد، یک رکورد الگ می< 𝑇𝑖  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑜از  را 𝑇𝑖نویسد و را به الگ می < − 𝑙𝑖𝑠𝑡 

 کند.حذف می

c.  هنگامی که𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡  خالی شود فاز𝑢𝑛𝑑𝑜رسد، یعنی سیستم رکوردهای ، به اتمام می

>الگ  𝑇𝑖  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑜هائی که در آغاز در را برای تمام تراکنش < − 𝑙𝑖𝑠𝑡 اند، یافته بوده

 است.

 تواند از سر گرفته شود.از ریکاوری، پردازش نرمال تراکنش می 𝑢𝑛𝑑𝑜بعد از خاتمه فاز 
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کند. به پوینت را دوباره اجرا می، هر رکورد الگ بعد از آخرین رکورد چک 𝑟𝑒𝑑𝑜 کنید که فازمشاهده می

الگ  اند و رکوردهایپوینت اجرا شدهروزرسانی که بعد از چکعبارت دیگر، این فاز از ریکاوری، تمام اعمال به

های ناکامل و اعمال انجام شده کند. این اعمال شامل اعمال تراکنشآنها به الگ ماندگار رسیده است را تکرار می

شدن اصلی آنها، خورده است. این اعمال در ترتیبی مشابه ترتیب انجامهای شکستتراکنش Roll Backبرای 

شود. اگرچه ممکن است نامیده می  (𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦)تکرار تاریخ ،شوند، بنابراین این فرآیندتکرار می

 کند.خورده ساده میهای شکستفرآیند ریکاوری را حتی برای تراکنش ،زائد به نظر برسد، تکرار تاریخ

شده در خالل یک عملیات نرمال و اَعمال انجام گرفته در خالل ریکاوری یک مثال از اَعمال الگ 5-16شکل

، 𝑇𝑖کند، تراکنش  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎدهد. در الگ نشان داده شده در شکل، قبل از آنکه سیستم خرابی را نشان می از

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شده است و تراکنش𝑇𝑖  کاماًلRoll Back  کرده است. چگونگی باز گرداندن مقدار آیتم داده𝐵  در

را نیز  𝑇1و  ∘𝑇های فعال شامل همراه لیست تراکنشپوینت به را مشاهده کنید. رکورد چک ∘Roll Back 𝑇خالل 

 مشاهده کنید.

پوینت را های بعد از آخرین رکورد چک، سیستم همۀ عملیات𝑟𝑒𝑑𝑜در فاز   𝑐𝑟𝑎𝑠ℎهنگام ریکاوری از یک 

𝑟𝑒𝑑𝑜 کند. در این فاز، می𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡  در آغاز شامل𝑇∘  و𝑇1  است؛𝑇1  هنگامی که رکورد الگ𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

  ∘𝑇تراکنش شود. شدن رکورد الگ آغازش، اضافه میبا یافت 𝑇2شود، در حالی که ش یافت شد، حذف میا

𝑢𝑛𝑑𝑜اش یافت شد، از  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡هنگامی که رکورد الگ  − 𝑙𝑖𝑠𝑡 شود و فقط حذف می𝑇2  در𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡 

-کند و هنگامی که یک رکورد الگ بهگرد اسکن میالگ را از انتها به صورت عقب ،𝑢𝑛𝑑𝑜ماند. فاز باقی می

𝑟𝑒𝑑𝑜شود و یک رکورد الگ بازیابی می Aیابد، مقدار قدیم میرا  𝑇2از  Aروزرسانی  − 𝑜𝑛𝑙𝑦 به الگ می-

𝑢𝑛𝑑𝑜شود. از آنجا که اضافه می 𝑇2برای  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یافت شد یک رکورد  𝑇2نویسد. هنگامی که رکورد شروع  −

𝑙𝑖𝑠𝑡 فازهای بیشتری نیست. شامل تراکنش 𝑢𝑛𝑑𝑜 شود.یابد و ریکاوری کامل میخاتمه می 

 
 خالل ریکاوری.شده و اعمال درمثالی از اَعمال الگ 5-16شکل 
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 مدیریت بافر 5-16

اند و سازگاری داده را اساسی 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ ریکاوری از سازی ترفندای را که برای پیادهدر این بخش، جزئیات زیرکانه

 کنیم. کنند، مالحظه میحداقل مقدار سربار را تحمیل می دادهپایگاهتضمین کرده و در تعامل با 

 بافرکردن رکورد الگ 1-5-16

الیل . به دشودساز ماندگار اعمال میتاکنون، فرض کردیم که هر رکورد الگ در زمان ایجاد به ذخیره

-عمال میااندگار ساز مکند: نوعاً آنچه که به ذخیرهسربار زیادی براجرای سیستم تحمیل میمتعددی این فرض، 

به  نابراین،ست. بشود در واحدهائی از بالک است. در بیشتر حاالت، یک رکورد الگ بسیار کوچکتر از یک بالک ا

همانطور که  عالوه براین،های بسیار بیشتر در سطح فیزیکی است. خروجی بردن هر رکورد الگ مترادف خروجی

عملیات  ساز ماندگار ممکن است شامل چندیندیدیم، به خروجی بردن یک بالک به ذخیره 1-2-16در بخش

 خروجی در سطح فیزیکی باشد.

ه صورت د الگ بای باالست که به خروجی بردن چندین رکورساز به اندازههزینه اعمال یک بالک به ذخیره

ی تا زمان نویسیم کهانجام این کار، رکوردهای الگ را به بافر الگ در حافظۀ اصلی مییکجا مطلوب است. برای 

گ الدر بافر  تواندیمانند. چندین رکورد الگ مساز ماندگار اعمال شوند در آنجا به صورت موقت میکه به ذخیره

ساز هذخیر های الگ درساز ماندگار اعمال شوند. ترتیب رکوردجمع شوند و در یک عملیات خروجی به ذخیره

 ماندگار باید دقیقاً مشابه ترتیب نوشتن آنها به بافر الگ باشد.

-یک رکورد الگ ممکن است برای زمان قابل توجهی فقط در حافظۀ اصلی )ذخیره ،کردن الگدر نتیجه بافر

 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎالگی در صورت  ساز ماندگار، مقیم باشد. از آنجا که چنین رکوردهایساز فرّار(، قبل از اعمال به ذخیره

های ریکاوری برای تضمین اتمیسیتی تراکنش اعمال ای بر تکنیکروند، باید الزامات اضافهسیستم از دست می

 کنیم:

  تراکنش𝑇𝑖  بعد از آنکه رکورد الگ ،< 𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 شود، وارد ساز ماندگار اعمال میبه ذخیره <

 شود.می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡حالت 

  قبل از آنکه رکورد الگ< 𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ساز ماندگار اعمال شود، باید تمام بتواند به ذخیره <

 شده باشد.ساز ماندگار اعمالبه ذخیره 𝑇𝑖رکوردهای الگ مرتبط با تراکنش 

 د، اعمال شو یرفرّار(ساز غ)ذخیره دادهپایگاهکه یک بالک از داده در حافظۀ اصلی بتواند به قبل از آن

 د.ده باشساز ماندگار اعمال شباید تمام رکوردهای الگ مرتبط با داده در آن بالک به ذخیره

𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒این قاعده را قاعده  − 𝑎ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑙𝑜𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 (𝑊𝐴𝐿) تر، قاعده نامیم. )به بیان دقیقمی

𝑊𝐴𝐿 که فقط اطالعات مستلزم آن است 𝑢𝑛𝑑𝑜  ساز ماندگار اعمال شوند و به به ذخیره ،الگدر

مرتبط با سیستمهائی است که اطالعات  ،. تفاوتداده شوداجازه بعداً نوشته شدن  𝑟𝑒𝑑𝑜اطالعات 

𝑢𝑛𝑑𝑜  و اطالعات𝑟𝑒𝑑𝑜 شوند.در رکوردهای الگ جداگانه ذخیره می 
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-بیان می وند راشاعمال  گارساز ماندهائی را که رکوردهای الگ معینی باید به ذخیرهاین سه قاعده وضعیت

 م اِعماله سیستشود. بنابراین هنگامی کند. به خروجی بردن زود هنگام رکوردهای الگ منجر به مشکلی نمینک

افی کاندازه  ی که بهداند، کل بالک رکوردهای الگ را، در صورتساز ماندگار را الزم مییک رکورد الگ به ذخیره

رکردن برای پ هابرد. اگر الگپر کردن یک بالک موجود باشد، به خروجی میرکورد الگ در حافظۀ اصلی برای 

د و به شونیمبالک کافی نباشند، تمام رکوردهای الگ در حافظۀ اصلی در یک بالک به صورت جزئی پر ترکیب 

 شوند.ساز ماندگار اعمال میذخیره

 نامند.می  (𝑙𝑜𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒)نوشتن الگ بافر شده به دیسک را بعضاً اعمال الگ

 دادهپایگاهکردن بافر 2-5-16

را در  دادهپایگاهساز را تشریح کردیم. سیستم، استفاده از سلسله مراتب دو سطحی ذخیره 2-2-16در بخش

آورد. از آنجا های داده را به حافظۀ اصلی میکند و در صورت نیاز بالکساز غیرفرّار )دیسک( نگهداری میذخیره

در حافظۀ اصلی هنگامی که نیاز  𝐵1است. رونویسی بالک  دادهپایگاهکه حافظۀ اصلی نوعاً بسیار کوچکتر از کل 

باید  𝐵1تعدیل شده باشد،  𝐵1به حافظۀ اصلی باشد، ممکن است ضروری باشد. اگر  𝐵2 به آوردن بالک دیگر

تشریح شد، این سلسله مراتب  10در فصل  1-8-10در بخشبه خروجی برود. همانطور که  𝐵2پیش از ورود  

 های استاندارد است.عامل سازی مشابه مفهوم حافظۀ مجازی در سیستمذخیره

- 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های تعدیل شده را در هنگام ها باید تمام بالکممکن است کسی توقع داشته باشد که تراکنش

 یعنی شود. راه دیگرنامیده می (𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒)سیاست اجبار به خروجی بفرستند. چنین سیاستی،  شدن به اجبار

𝑛𝑜) سیاست اختیار − 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒) هائی را تعدیل کرده باشد که هنوز به دیسک نوشته ، حتی اگر تراکنش بالک

ریکاوری تشریح شده در این فصل های دهد. تمام الگوریتمشدن می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡نشده باشد به تراکنش اجازه 

ها را تر تراکنششدن سریع 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کنند. سیاست اختیار اجازه حتی با سیاست اختیار به درستی کار می

ساز روزرسانی روی یک بالک، قبل از اعمال شدن به ذخیرهکند، عالوه براین امکان تجمع چندین بهفراهم می

روز هائی که به صورت مکرر بههای خروجی را برای بالکتواند تعداد عملیاتکند که میماندگار را فراهم می

 ها، سیاست اختیار است.شوند، کاهش دهد. در نتیجه، روش استاندارد اتخاذ شده توسط بیشتر سیستمرسانی می

ست، های تعدیل شده توسط تراکنشی که هنوز فعال ابه صورت مشابه، ممکن است این توقع باشد که بالک

𝑛𝑜نباید به دیسک نوشته شوند. این سیاست، سیاست  − 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑙 سیاست  یعنی شود. راه دیگرنامیده می𝑠𝑡𝑒𝑎𝑙 ،

ها را انجام هائی که این تعدیلهای تعدیل شده به دیسک را، حتی اگر تراکنشبه سیستم اجازه نوشتن بالک

های ریکاوری که تبعیت شود، تمام الگوریتم 𝑊𝐴𝐿دهد. مادامی که از قاعده نشده باشد، می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اند داده

𝑛𝑜عالوه براین، سیاست   کنند.به درستی کار می 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑙در این فصل مطالعه کردیم، حتی با سیاست  − 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑙 

-افر ممکن است با صفحات بهکند، زیرا بدهند، کار نمیروزرسانی انجام میهائی که تعداد زیادی بهبرای تراکنش



  251      /   ريکاوری فصل شانزدهم: سيستم         

 

 

تواند پیشروی کند. در نتیجه، روش ای که نتواند به دیسک اعزام شوند، پرشود و تراکنش نمیشده روزرسانی

 است. 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑙ها سیاست استاندارد اتخاذ شده توسط بیشتر سیستم

در نظر بگیرید. فرض کنید وضعیت  𝑇1و  ∘𝑇های ، مثال بانک را با تراکنش 𝑊𝐴𝐿برای تشریح نیاز به الزام 

 الگ به صورت زیر است:

< 𝑇∘ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 
           < 𝑇∘, 𝐴, 1000, 950 > 

در آن مقیم است در حافظۀ اصلی  𝐵کند. فرض کنید که بالکی که می  را گسیل 𝑟𝑒𝑎𝑑(𝐵)یک  ∘𝑇و تراکنش 

در آن مقیم است برای اعمال شدن به دیسک  𝐴نیست و حافظۀ اصلی هم پر است. فرض کنید بالکی که 

 دادهپایگاهرخ دهد، مقادیر در  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎشود. اگر سیستم این بالک را به دیسک اعمال کند و آنگاه یک انتخاب می

ناسازگار است.  دادهپایگاهدالر است. حالت  700دالر و  2000دالر،  950به ترتیب  𝐶و  𝐴  ،𝐵برای حسابهای 

 ، رکورد الگ: 𝑊𝐴𝐿هرچند به خاطر الزام 

< 𝑇∘, 𝐴, 1000, 950 > 
اعمال شود. سیستم  ماندگارساز روی آن مقیم است، به ذخیره 𝐴باید قبل از به خروجی رفتن بالکی که 

 به حالت سازگار استفاده کند. دادهپایگاهتواند از رکورد الگ در خالل ریکاوری برای برگرداندن می

باید قبل  𝐵1ها در قرار است به دیسک اعمال شود، تمام رکوردهای الگ مرتبط با داده 𝐵1هنگامی که بالک 

رود، نباید هیچ ساز ماندگار اعمال شوند. هنگامی که بالک به خروجی می، به ذخیره 𝐵1از به خروجی رفتن 

توانیم با را نقض کند. می 𝑊𝐴𝐿تواند قاعده ی باشد، زیرا چنین نوشتنی میدر حال پیشرو 𝐵1نوشتنی به بالک 

 گذاری، مطمئن شویم که هیچ نوشتنی در حال پیشروی نیست:استفاده از ابزار خاص قفل

 رروی بکه یک تراکنش یک نوشتن روی یک آیتم داده انجام دهد، یک قفل انحصاری قبل از آن

وزرسانی ردن بهآورد. قفل بالفاصله بعد از انجام شقیم است بدست میبالکی که آیتم داده در آن م

 شود.رها می

 شود:هنگامی که یک بالک قرار است به خروجی برود، دنباله اعمال زیر، انجام می 

o دهد، یک قفل برای تضمین آنکه هیچ تراکنشی یک نوشتن برروی بالک انجام نمی

 آوریم.انحصاری روی بالک بدست می

o که تمام رکوردهای الگ مرتبط با بالک رکوردهای الگ را تا زمانی𝐵1  به خروجی برده

 کنیم.ساز ماندگار اعمال میشوند، به ذخیره

o  بالک𝐵1 کنیم.را به دیسک اعمال می 

o کنیم.که به خروجی بردن بالک کامل شد، قفل را آزاد میهنگامی 
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د، و رها نها ندارهای مورد استفاده برای کنترل همروندی تراکنشهای بافر ارتباطی با قفلها برروی بالکقفل

های مشابه ها و سایر قفلپذیری تراکنش ندارد. این قفلصورت غیردوفازی هیچ دخالتی در سریالیکردن آنها به

 شوند.نامیده می (𝑙𝑎𝑡𝑐ℎ)شوند، اغلب چفت که برای مدت کوتاهی نگهداری می

وردهای دم تولید رکعهای بافر، و روزرسانی نشدن بالکتواند برای تضمین بهبافر، میهای ها روی بالکقفل

اری ای انحصهتواند با بدست آوردن قفلپوینت نیز استفاده شوند. این محدودیت میالگ هنگام پیشروی چک

عمال ینت، اپوهای بافر و همچنین یک قفل انحصاری روی الگ، قبل از اجرا شدن عملیات چکروی تمام بالک

 توانند رها شوند.پوینت میعملیات چک شدنِها به محض کاملشود. این قفل

چرخد های بافر میمعموالً دارای فرآیندی هستند که به صورت پیوسته در میان بالک دادهپایگاههای سیستم

ها به هنگامی که بالکگذاری باال کند. از پروتکل قفلهای بافر تعدیل شده را به دیسک اعمال میو بالک

های های تعدیل شده، تعداد بالکروند نیز باید تبعیت شود. متعاقب به خروجی رفتن پیوسته بالکخروجی می

-اند اما متعاقباً به خروجی اعمال نشدههائی که در بافر تعدیل شدهدر بافر، یعنی بالک (𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠)کثیف 

براین هنگامی که بالکی نیازمند اعزام شدن از بافر است محتمل است که یک بالک  شود، عالوهاند، مینیمم می

غیرکثیف برای اعزام موجود باشد، که اجازه پیشروی فوری ورودی را به جای انتظار برای کامل شدن خروجی 

 کند.فراهم می

 عامل در مدیریت بافرنقش سیستم 3-5-16

 یکی از دو روش زیر مدیریت کنیم: را با استفاده دادهپایگاهیم بافر توانمی

، و نه کندقسمتی از حافظۀ اصلی را به عنوان بافری که خودش مدیریت می دادهپایگاهسیستم  .1

 2-5-16بخش  انتقال بالک داده را مطابق الزامات دادهپایگاهکند. سیستم سیستم عامل، رزرو می

 کند.مدیریت می

ندازه اد به ر استفاده از حافظۀ اصلی است. بافر بایاین روش دارای عیب محدود کردن انعطاف د

د. نباش داشته حافظۀ اصلی کافی برای نیازهایشان ،هاکافی کوچک نگه داشته شود تا سایر اپلیکیشن

افظۀ فاده از حقادر به است دادهپایگاهشوند، ها اجرا نمیهرچند، حتی هنگامی که سایر اپلیکیشن

ۀ مت از حافظتوانند از آن قسی نمیادادهپایگاه های غیرشابه، اپلیکیشنموجود نخواهد بود. به طریق م

 د استفادهمور ادهدپایگاهرزرو شده، حتی اگر بعضی از صفحات در بافر  دادهپایگاهاصلی که برای بافر 

 واقع نشوند، استفاده کند.

کند. سازی میمهیا شده توسط سیستم عامل پیاده بافرش را درون حافظۀ مجازیِ دادهپایگاهسیستم  .2

آل ها در سیستم اطالع دارد، به صورت ایدهاز آنجا که سیستم عامل از نیازهای حافظۀ تمام پروسه

های بافر و چه هنگام باید به دیسک اعمال شوند، گیری در مورد این که کدام بالکمسئول تصمیم

را  دادهپایگاهعامل نباید صفحات بافر سیستم 1-5-16در بخش  𝑊𝐴𝐿است. اما برای تضمین الزام 
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های برای به خروجی فرستادن اجباری بالک دادهپایگاهخودش بنویسد. اما در عوض باید از سیستم 

ساز متقابالً بعد از نوشتن رکوردهای الگ مرتبط به ذخیره دادهپایگاهبافر درخواست کند. سیستم 

 کند.اعمال می دادهپایگاهر را به اجبار به ماندگار، بالکهای باف

های عامل نسل جاری کنترل کاملی بر حافظۀ مجازی دارند. متأسفانه، تقریباً تمام سیستم

کردن صفحات حافظۀ مجازی که در حال حاضر در سیستم عامل فضائی برروی دیسک برای ذخیره

نام دارد. اگر سیستم  (𝑠𝑤𝑎𝑝 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒) مبادلهکند؛ این فضا، فضایحافظۀ اصلی نیستند، رزرو می

شود را به خروجی ببرد، آن بالک به فضای مبادله روی دیسک منتقل می 𝐵𝑋عامل بخواهد یک بالک 

 های بافر وجود ندارد.بالک برای کنترل به خروجی بردن دادهپایگاهو هیچ راهی برای سیستم 

و بافر در  دادهپایگاههای ها بین فایلدر حافظۀ مجازی باشد، انتقال دادهپایگاهبنابراین، اگر بافر 

مطرح شده را، اجباری  𝑊𝐴𝐿مدیریت شود که استلزام  دادهپایگاهحافظۀ مجازی باید توسط سیستم 

 کند.می

این روش ممکن است سبب انجام اعمال خروجی مازاد برای انتقال داده به دیسک شود. اگر یک 

شود. درعوض، به اعمال نمی دادهپایگاهتوسط سیستم عامل به خروجی برده شود، بالک به  𝐵𝑋بالک 

 دادهپایگاهشود. هنگامی که سیستم فضای مبادله برای حافظۀ مجازی سیستم عامل منتقل می

از فضای مبادلۀ  𝐵𝑋است، سیستم عامل در ابتدا نیازمند وارد کردن  𝐵𝑋نیازمند به خروجی فرستادن 

)یکی توسط  𝐵𝑋، ممکن است دو خروجی از 𝐵𝑋خود است. بنابراین به جای یک خروجی منفرد برای 

 داشته باشیم. 𝐵𝑋( و یک ورودی اضافه از دادهپایگاهسیستم عامل و دیگری توسط سیستم 

سیستم عامل برای  ها باید انتخاب شوند مگر این کهبرند، یکی از آنهائی رنج میاگرچه هر دو روش از ضعف

 طراحی شود. دادهپایگاهپشتیبانی الزامات الگ کردن 

 پوینت فازیچک 4-5-16

یشروی پوینت در حال پمستلزم آن است که هنگامی که چک 6-3-16پوینت تشریح شده در بخشتکنیک چک

پوینت یک چک یاد باشد،ز. اگر تعداد صفحات در بافر موقتاً تعلیق شوند دادهپایگاهها به روزرسانیاست، تمام به

ش پرداز تواند منجر به وقفه غیرقابل قبولی درممکن است زمان زیادی برای کامل شدن صرف کند که می

 تراکنش شود.

 ها،روزرسانیبه تواند تعدیل شود تا اجازه شروعِپوینت میهائی، تکنیک چکبرای اجتناب از چنین وقفه

به دیسک  ،های بافر تعدیل شدهاما قبل از نوشته شدن بالک است پوینت نوشته شدههنگامی که رکورد چک

 است.  (𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡)پوینت فازی پوینت تولید شده یک چک. بنابراین چکشودفراهم 
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شوند، ممکن است می پوینت، صفحات به دیسک اعمالاز آنجا که فقط بعد از نوشته شدن رکورد چک

کند. بنابراین یک چک پوینت روی دیسک ممکن است ناکامل  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎسیستم قبل از نوشته شدن همۀ صفحات 

پوینت کامل شده در های ناکامل به این صورت است: موقعیت آخرین چکپوینتباشد. یک راه اداره کردن چک

𝑙𝑎𝑠𝑡یعنی الگ در موقعیت ثابتی − 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 شود. سیستم این اطالعات را ، روی دیسک ذخیره می

پوینت را بنویسد، لیستی کند. درعوض قبل از آنکه رکورد چکروزرسانی نمیپوینت بههنگام نوشتن رکورد چک

𝑙𝑎𝑠𝑡کند. اطالعات های بافر تعدیل شده خلق میاز تمام بالک − 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  فقط بعد از آنکه تمام بالک-

 شود.روزرسانی میهای بافر تعدیل شده به دیسک اعمال شوند، بههای بافر در لیست بالک

روزرسانی شود، اگرچه پوینت فازی، یک بالک بافر نباید در هنگام اعمال شدنش به دیسک، بهحتی با چک

تبعیت شود تا   𝑊𝐴𝐿روزرسانی شوند. باید از پروتکل سایر بالکهای بافر ممکن است به صورت همروند به

 د. نسازِ ماندگار باش، قبل از به خروجی رفتن بالک، روی ذخیرهکمرتبط با یک بال (𝑢𝑛𝑑𝑜)رکوردهای الگ 

 ساز غیرفرّاردادن ذخیرهدستاز به دلیلخرابی  6-16

از سذخیره محتوای ساز فرّار، در حالی کهدادن اطالعات مقیم در ذخیرهتا اینجا، فقط خرابی منجر به از دست

ار از از غیرفرّسذخیره هایی که در آنها محتویماند را مالحظه کردیم. اگرچه خرابینخورده باقی میغیرفرّار دست

ساز رهط ذخیدست برود، نادر هستند، به هرحال باید آماده مدیریت این نوع خرابی باشیم. در این بخش فق

 ساز غیرفرّار قابل گسترش است.ههای ما به سایر انواع ذخیرکنیم. بحثدیسک را بحث می

 –ساز ماندگار است به صورت پریودیک به ذخیره دادهپایگاهکل محتوای   (𝑑𝑢𝑚𝑝)کردنپایه، دامپتکنیک 

را به یک یا چند نوار مغناطیسی دامپ کنیم. اگر  دادهپایگاهتوانیم مثالً یکبار در هر روز. به عنوان نمونه، می

شود، سیستم از آخرین دامپ برای  دادهپایگاههای فیزیکی رفتن بالک دستبه ازرخ دهد که منجر خرابی

کند. هر زمان که این بازگردانی کامل شد، سیستم از به حالت سازگار قبلی استفاده می دادهپایگاهبازگرداندن 

 کند.الگ برای بردن سیستم به حالت سازگار اخیر سیستم استفاده می

باشد نمپ فعال مستلزم آن است که هیچ تراکنشی در خالل فرآیند دا دادهپایگاهکردن روش برای دامپ یک

 :پوینت استفاده شودو از فرآیندی مشابه چک

نتقال ادگار ساز مانتمام رکوردهای الگ که در حال حاضر در حافظه اصلی مقیم هستند را به ذخیره .1

 دهیم. می

 کنیم. دیسک منتقل می های بافر را بهتمام بالک .2

 کنیم.ساز ماندگار کپی میرا به ذخیره دادهپایگاهمحتوای  .3

>یک رکورد الگ  .4 𝑑𝑢𝑚𝑝  کنیم.ساز ماندگار اعمال میرا به ذخیره <

 است.  6-3-16پوینت در بخش متناظر با سه گام استفاده شده برای چک 4و  2، 1های گام
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را با استفاده از دامپ اخیر به دیسک  دادهپایگاهساز غیرفرّار، ذخیره فقدان کردن ازسیستم برای ریکاور

کند. توجه شود که نیاز می 𝑟𝑒𝑑𝑜کردن الگ، تمام اَعمال پس از وقوع دامپ اخیر را گرداند. آنگاه با مالحظهبرمی

 ای نیست. 𝑢𝑛𝑑𝑜به اجرای هیچ عملیات 

ها باید نند خرابی یک بالک یا تعداد کمی بالک، فقط آن بالکساز غیرفرّار، مادر حالت خرابی جزئی ذخیره

 شود.ها انجام میفقط برای آن بالک 𝑟𝑒𝑑𝑜بازیابی شوند و اعمال 

ها را توانیم دامپنامند، زیرا مینیز می  (𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑚𝑝)را دامپ آرشیوی دادهپایگاهیک دامپ محتوای 

مشابه چک  ،دادهپایگاهها از استفاده کنیم. دامپ دادهپایگاهآرشیو کنیم و از آنها برای بررسی حاالت قدیمی 

 . هستنداز بافرها  پوینت

و عبارتهای  𝑆𝑄𝐿 𝐷𝐷𝐿های که عبارت کنندپشتیبانی می 𝑆𝑄𝐿 𝑑𝑢𝑚𝑝از  دادهپایگاههای بیشتر سیستم

هائی هنگام را دوباره ایجاد کند. چنین دامپ دادهپایگاهدوباره اجرا شده و  نویسد ورا به یک فایل می 𝑆𝑄𝐿درج 

مفید هستند، زیرا  دادهپایگاهافزار یا به یک ورژن متفاوت از نرم دادهپایگاهمتفاوت از  نمونهمهاجرت داده به یک 

-پایگاهافزاری یا نسخه نرم دادهپایگاههای در سایر اینستنس( ممکن است 𝑙𝑎𝑦 𝑜𝑢𝑡های فیزیکی و نما )موقعیت

 متفاوت باشد. داده

ساز باید به ذخیره دادهپایگاهفرآیند ساده دامپ تشریح شده در اینجا به دو دلیل زیر پرهزینه است. اول، کل 

ازش تراکنش در خالل فرآیند شود. دوم، از آنجا که پردبه انتقال داده قابل توجهی میماندگار کپی شود، که منجر

یافته توسعه (𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑑𝑢𝑚𝑝)روند. ترفندهای دامپ فازی به هدر می 𝑐𝑝𝑢های شود، سیکلدامپ متوقف می

پوینت فازی بودن در حین پیشروی دامپ را بدهد. آنها مشابه ترفندهای چکها امکان فعالاست تا به تراکنش

 جزئیات بیشتر مالحظه کنید.هستند، کتابنامه را برای 

 𝒖𝒏𝒅𝒐های منطقی آزاد کردن زود هنگام قفل و عملیات 7-16

+𝐵با هر ایندکس مورد استفاده در پردازش تراکنش، مثل  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 توان به صورت داده نرمال رفتار کرد، ، می

+𝐵توانیم از الگوریتم کنترل همروندی اما برای افزایش همروندی، می − 𝑡𝑟𝑒𝑒 10-15یح شده در بخش تشر 

دوفازی استفاده کنیم. در نتیجه آزاد کردن زود هنگام برای مجاز بودن، آزاد کردن زود هنگام قفل به صورت غیر

𝑉1)، که درایه  𝑇1قفل، ممکن است مقداری در یک نود  توسط یک تراکنش  , 𝑅1) روز رسانی کند بهرا درج می

,𝑉2)که درایه   𝑇2 شود، و متعاقباً توسط تراکنش دیگر  𝑅2) درایه  ،کندرا در همان نود درج می(𝑉1 , 𝑅1)  را

را با جایگزین کردن  𝑇1توانیم تراکنش در این نقطه، نمی 1دهد.حرکت  𝑇1حتی قبل از کامل شدن اجرای 

کنیم، زیرا این کار درج انجام گرفته  𝑢𝑛𝑑𝑜، درجش را اجرا کند 𝑇1محتوای نود با مقدار قدیمی، پیش از آنکه 

                                                             
فایل  دهیبه یاد آورید که یک درایه شامل یک مقدار کلید و یک شناسه رکورد، یا در حالت سطح برگ از سازمان - 1

𝐵+ − 𝑡𝑟𝑒𝑒  یک مقدار کلید و یک رکورد است. شامل 
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 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شود )یا ممکن است هم اکنون  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تواند هنوز می 𝑇2کند؛ تراکنش می 𝑢𝑛𝑑𝑜را نیز  𝑇2توسط 

𝑉1)کردن اثر درج  𝑢𝑛𝑑𝑜شده باشد(. در این مثال، تنها راه  , 𝑅1) .اجرای عملیات حذف متناظر با آن است 

ودهنگام قفل برای پشتیبانی از رهائی ز 4-16این بخش، چگونگی گسترش الگوریتم ریکاوری بخش در بقیه 

 را مالحظه خواهیم کرد.

 های منطقیعملیات 1-7-16

منطقی  𝑢𝑛𝑑𝑜 هایها هستند که مستلزم عملیاتهائی از یک کالس از عملیاتعملیاتهای درج و حذف، مثال

های منطقی هائی را عملیاتکنند، ما چنین عملیاتآزاد میها را زودهنگام ها قفلهستند زیرا آن

(𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) ها مهم است، بلکه نامیم. چنین آزاد کردن زودهنگام قفل نه تنها برای ایندکسمی

-بهگیرند و ها روی سایر ساختارهای داده سیستم که به صورت مکرر مورد دسترسی قرار میبرای عملیات

های شامل رکوردهای یک ای است که بالکها شامل ساختارهای دادهشوند نیز اهمیت دارد؛ مثالروزرسانی می

بعد از  بالفاصلهها کنند. اگر قفلرا ردگیری می دادهپایگاههای آزاد در یک رابطه، فضای آزاد در یک بالک و بالک

ها تمایل به اجرای سریال پیدا خواهند کرد نشوند، تراکنشای آزاد ها روی چنین ساختارهای دادهاجرای عملیات

 دهد.تأثیر قرار میکه کارائی سیستم را تحت

ها اند، به عملیاتها در تصادمها با سایر عملیاتتصادمی، برپایه این که کدام عملیات پذیریسریالی نظریه

+𝐵نیزگسترش یافته است. مثالً، دو عملیات درج روی  − 𝑡𝑟𝑒𝑒  در صورتی که مقادیر کلید متفاوتی را درج ،

روزرسانی ای از یک صفحه ایندکس را بههای همپوشانی کنندهکنند، در تصادم نیستند، حتی اگر هر دو ناحیه

های خواندن، های درج و حذف و همچنین با عملیاتهای درج و حذف با سایر عملیاتحال عملیاتکنند. با این

اند. کتابنامه را برای ارجاعات بیشتر در این از مقدار کلید یکسانی استفاده کنند، در تصادمدر صورتی که آنها 

 موضوع مالحظه کنید.

𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟)های سطح پائین ها هنگام اجرا، قفلعملیات − 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠) آورند، اما هنگامی که بدست می

های همروند از اجرای اعمال اظر باید برای بازداشتن تراکنشمتن تراکنشِکنند. شوند آنها را آزاد میکامل می

ℎ𝑖𝑔ℎ𝑒𝑟)کننده، یک قفل سطح باال تصادم − 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠)  به شیوه دوفازی بدست آورد. مثالً، در حالی که

+𝐵یک عملیات درج روی  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 های شود که به درایهمدت روی صفحه زده میشود، یک قفل کوتاهاجرا می

-روزرسانی شود، آزاد میدهد، قفل کوتاه مدت به محض اینکه صفحه بهصفحه امکان شیفت در خالل درج را می

دهد. هرچند، هر تراکنش باید ، اجازه اجرای درج دوم روی همان صفحه را میقفل شود. این آزادسازی زودهنگام

را به شیوه دوفازی نگهداری کند  بدست آورد و آنبرروی مقادیر کلید که قرار است درج یا حذف شوند یک قفل 

 کننده روی همان مقدار کلید جلوگیری کند.تا از اجرای عملیات خواندن، درج یا حذف تصادم

-ی بههای دادهتواند با استفاده از مقادیر قدیمی آیتمشود، عملیات نمیهنگامی که قفل سطح پائین رها می

شود، چنین عملیاتی، عملیات  𝑢𝑛𝑑𝑜شود و درعوض باید با اجرای یک عملیات جبرانی،  𝑢𝑛𝑑𝑜روزرسانی شده، 
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𝑢𝑛𝑑𝑜 های شود، مهم است که قفلتوضیح داده می 4-7-16شود. به دالیلی که بعداً در بخش منطقی نامیده می

 ، کافی باشند.منطقی بعدی 𝑢𝑛𝑑𝑜در خالل یک عملیات برای انجام عملیات  سطح پائین بدست آمده

 منطقی 𝒖𝒏𝒅𝒐رکوردهای الگ  2-7-16

ایندکسی را تعدیل کند، تراکنش یک ، ها، قبل از آنکه عملیاتمنطقی عملیات 𝑢𝑛𝑑𝑜پذیر بودن برای امکان

>رکورد الگ  𝑇𝑖  ,  𝑂𝑗  , 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 یک شناسه یکتا برای نمونه عملیات  𝑂𝑗کند که خلق می <

-روزرسانی را به شیوه نرمال برای تمام بهکند رکوردهای الگ بههنگامی که سیستم عملیات را اجرا می، 1است

، طالعات معمول مقدار قدیمی و مقدار جدیدکند. بنابراین، اهای انجام گرفته توسط عملیات، خلق میروزرسانی

د. در حالتی که نشوست، نوشته میروزرسانی انجام گرفته توسط عملیات مرسوم اهمانگونه که برای هر به

کردن قبل از کامل شدن عملیات باشد، اطالعات مقدار قدیمی الزم است. هنگامی  Roll Backتراکنش نیازمند 

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛یابد، یک رکـورد الگ که عملیات خاتمه می − 𝑒𝑛𝑑  به فرم < 𝑇𝑖  ,  𝑂𝑗  , 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 −

𝑒𝑛𝑑, 𝒰  دهد.را نشان می 𝑢𝑛𝑑𝑜اطالعات  𝒰نویسد که می <

+𝐵مثالً اگر عملیات یک درایه در  − 𝑡𝑟𝑒𝑒  درج کند، اطالعات𝑢𝑛𝑑𝑜  یعنی𝒰 دهد که یک نشان می

+𝐵عملیات حذف قرار است اجرا شود و  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 ای که قرار است از درخت حذف شود را معرفی میو درایه-

شود. نامیده می (𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔)الگ کردن منطقی  ،هااطالعات درباره عملیات کند. این گونه الگ کردن

شود و رکوردهای الگ در قیاس، الگ کردن اطالعات مقدار قدیمی و مقدار جدید، الگ کردن فیزیکی نامیده می

 شوند. متناظر، رکوردهای الگ فیزیکی نامیده می

-عملیات ، استفاده شود. 𝑟𝑒𝑑𝑜و نه برای  𝑢𝑛𝑑𝑜کردن منطقی فقط برای ، الگتوجه شود که در ترفند باال

بعد از یک  دادهپایگاهزیرا حالت  شوندبه صورت انحصاری با استفاده از رکورد الگ فیزیکی اجرا می 𝑟𝑒𝑑𝑜های 

اند، ممکن است بعضی شدههای بافری قبل از خرابی به دیسک نوشته خرابی سیستم، بسته به این که چه بالک

+𝐵های یک عملیات و نه سایر عملیاتها را منعکس کند. ساختارهای داده مثل روزرسانیبه − 𝑡𝑟𝑒𝑒  ممکن است

توانند بر روی یک ساختار داده منطقی نمی 𝑢𝑛𝑑𝑜منطقی و  𝑟𝑒𝑑𝑜در حالت سازگار نباشد و عملیاتهای 

روی دیسک باید سازگار عملیاتی  دادهپایگاهمنطقی حالت  𝑢𝑛𝑑𝑜یا  𝑟𝑒𝑑𝑜ناسازگار اجرا شوند. برای اجرای 

(𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡)  باشد، یعنی نباید آثار جزئی هیچ عملیاتی را دربرداشته باشد. هرچند همانطور

با استفاده از  𝑢𝑛𝑑𝑜از ترفند ریکاوری، به همراه پردازش  𝑟𝑒𝑑𝑜فیزیکی در فاز  𝑟𝑒𝑑𝑜که خواهیم دید پردازش 

 𝑢𝑛𝑑𝑜مورد دسترسی یک عملیات  دادهپایگاهکند که قسمتهای یک رکوردهای الگ فیزیکی تضمین می

 اجرا شود، در وضعیت سازگار باشند.     𝑢𝑛𝑑𝑜منطقی، قبل از آنکه عملیات منطقی 

                                                             
𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛موقعیت رکورد الگ  - 1 − 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 تواند به عنوان یک شناسه یکتا استفاده شود.در الگ می 
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پی آن با یکبار اجرای آن دراجرای پینتیجۀ شود اگر گفته می (𝑖𝑑𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡) یک عملیات خودتوان

+𝐵هائی مثل درج یک درایه در باشد. عملیات یکسان − 𝑡𝑟𝑒𝑒  ممکن است خودتوان نباشند و الگوریتم ریکاوری

یک رکورد الگ شود. به عبارت دیگر، باید مطمئن شود که عملیاتی که هم اکنون اجرا شده است دوباره اجرا نمی

-الگ شده یک یا چند بار اجرا  روزرسانیِفیزیکی خودتوان است، زیرا آیتم داده متناظر بدون توجه به این که به

 شود، مقدار مشابهی خواهد داشت.

3-7-16 𝐑𝐨𝐥𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐤  تراکنش با𝒖𝒏𝒅𝒐 منطقی 

 𝑇𝑖ود و رکوردهای الگ متناظر با شگرد اسکن می، الگ به صورت عقب 𝑇𝑖شدن یک تراکنش  Roll Backهنگام 

 شوند:به صورت زیر پردازش می

رکوردهای الگ فیزیکی مواجه شده در خالل اسکن، به جز همانطور که پیش از این گفته شد،  .1

-. عملیاتشوند مدیریت میطور که به اختصار بحث شد، آن، ها پرش شده استرکوردهائی که، از آن

 شوند.می 𝑢𝑛𝑑𝑜، فیزیکی تولید شده توسط عملیات رکوردهای الگ استفاده ازهای ناکامل منطقی با 

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛های منطقی کامل شده، معرفی شده توسط رکوردهای عملیات .2 − 𝑒𝑛𝑑  به شکل ،

>شوند. هر زمان که سیستم یک رکورد الگ می Roll Backمتفاوتی  𝑇𝑖  , 𝑂𝑗  , 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 −

𝑒𝑛𝑑, 𝒰  دهد:  یابد، اعمال خاصی را انجام میرا می  <

a.  عملیات را با استفاده از اطالعات𝑢𝑛𝑑𝑜  ،𝒰  ،در رکوردRoll Back های روزرسانیکند. بهمی

های انجام گرفته هنگام اجرای روزرسانیعملیات را همانند به Roll Backانجام گرفته در خالل 

 کند.لیات برای اولین بار، الگ میعم

>، به جای تولید یک رکورد الگ  Roll Back در پایان عملیاتِ 𝑇𝑖  , 𝑂𝑗  , 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 −

𝑒𝑛𝑑, 𝒰 >یک رکورد الگ  دادهپایگاه، سیستم  < 𝑇𝑖  , 𝑂𝑗  , 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 تولید  <

 کند.می

b. یابد، سیستم از تمام رکوردهای الگ تراکنش ادامه میگرد الگ همچنان که اسکن عقب𝑇𝑖  تا

>یافتن رکورد الگ  𝑇𝑖  , 𝑂𝑗  , 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 کند. بعد از آنکه رکورد پرش می <

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛الگ  − 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 یابد، رکوردهای الگ تراکنش را می𝑇𝑖  را دوباره به شیوۀ نرمال

 د.کنپردازش می

 Roll Backهای انجام گرفته در خالل روزرسانیفیزیکی برای به 𝑢𝑛𝑑𝑜اطالعات  ،کنید که سیستممشاهده می

𝑟𝑒𝑑𝑜را، به جای استفاده از رکوردهای الگ جبرانی  − 𝑜𝑛𝑙𝑦 کند. زیرا یک ، الگ می𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ  ممکن است در

منطقی را  𝑢𝑛𝑑𝑜منطقی در حال پیشروی است رخ دهد و در هنگام ریکاوری سیستم باید  𝑢𝑛𝑑𝑜حالی که 

پیشین را با استفاده از اطالعات  𝑢𝑛𝑑𝑜کامل کند، برای انجام چنین کاری، ریکاوری شروع مجدد، آثار جزئی 

𝑢𝑛𝑑𝑜  فیزیکی𝑢𝑛𝑑𝑜 کند و آنگاه دوباره می𝑢𝑛𝑑𝑜 د.کنمنطقی را اجرا می 
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𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛کنید که پرش از رکوردهای الگ، هنگامی که رکورد الگ همچنین مشاهده می −

𝑒𝑛𝑑  در خاللRoll Back هنگامی که عملیات کامل شد، مقادیر قدیمی در  کندیافت شد تضمین می

 شوند.استفاده نمی Roll Backرکورد  الگ فیزیکی برای 

>اگر سیستم یک رکورد  .3 𝑇𝑖  , 𝑂𝑗 , 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 را بیابد، از تمام رکوردهای پیشین  <

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)شامل رکورد  − 𝑒𝑛𝑑 برای 𝑂𝑗کند تا رکورد ( پرش می< 𝑇𝑖  , 𝑂𝑗  , 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 −

𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛  را بیابد. <

شده باشد، یک  Roll Backپیش از این به صورت جزئی  شود،می Roll Backاگر یک تراکنش که 

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 رکورد الگ − 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 ی منطقی هایافت خواهد شد. به یاد داشته باشید که عملیات

منطقی نباید چندین بار اجرا شود. از این  𝑢𝑛𝑑𝑜بنابراین یک عملیات  ممکن است خودتوان نباشد،

ای رخ  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎپیشین  Roll Backرکوردهای الگ پیشین باید پرش شود تا در وضعیتی که در خالل 

های متعدد یک عملیات، Roll Backکرده باشد از  Roll Backداده و تراکنش هم اکنون تا حدودی 

 اجتناب شود.

>گ همانند قبل، هنگامی که رکورد ال .4 𝑇𝑖  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 تراکنش کامل شده و  Roll Backیافت شود،  <

>سیستم یک رکورد  𝑇𝑖 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  کند. به الگ اضافه می <

شود  Roll Backهنگامی که تراکنش  ،در حال پیشروی است خرابی رخ دهد اگر هنگامی که عملیات منطقی

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛رکورد الگ  − 𝑒𝑛𝑑  روزرسانی انجام گرفته نخواهد شد. هرچند، برای هر بهبرای عملیات پیدا

در الگ موجود است. رکوردهای ر قدیمی در رکوردهای الگ فیزیکی به فرم مقدا 𝑢𝑛𝑑𝑜توسط عملیات، اطالعات

 های ناقص استفاده خواهد شد.عملیات Roll Backالگ فیریکی برای 

دهد که در صورتی که سیستم رخ می 𝑢𝑛𝑑𝑜 ،𝑐𝑟𝑎𝑠ℎاکنون فرض کنید هنگامی پیشروی یک عملیات 

. آنگاه رکوردهای الگ فیزیکی پذیر استشدن باشد امکان Roll Backتراکنشی در حال  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎهنگام رخ دادن 

با استفاده از این  کردن عملیات جزئی 𝑢𝑛𝑑𝑜کردن عملیات یافت خواهند شد و  𝑢𝑛𝑑𝑜نوشته شده در خالل 

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛گرد الگ، رکورد خواهد شد. با ادامه اسکن عقب 𝑢𝑛𝑑𝑜 فیزیکیرکوردهای الگ  − 𝑒𝑛𝑑  عملیات

 𝑢𝑛𝑑𝑜کردن آثار جزئی عملیات  Roll Backشود. کردن عملیات دوباره اجرا می 𝑢𝑛𝑑𝑜اصلی یافت خواهد شد و 

برد و امکان انجام دوباره را به یک حالت سازگار می دادهپایگاهپیشین با استفاده از رکوردهای الگ فیزیکی، 

 کند.منطقی را فراهم می 𝑢𝑛𝑑𝑜عملیات 

مثالی از یک الگ تولید شده توسط دو تراکنش، که مقداری را به یک آیتم داده کم یا اضافه  6-16شکل 

بعد از کامل شدن   ∘𝑇 توسط تراکنش 𝐶دهد. آزاد کردن زودهنگام قفل برروی آیتم داده کنند، نشان میمی

𝑂1عملیات  𝑇1به تراکنش  ،  𝑂2روزرسانی آیتم داده، با استفاده از اجازه به   -، را می ∘𝑇، حتی قبل از کامل شدن 
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کردن یک مقدار از کردن یا کممنطقی نیازمند اضافه  𝑢𝑛𝑑𝑜کند. عملیات منطقی را ضروری می  𝑢𝑛𝑑𝑜دهد اما 

 بازگرداندن مقدار قدیمی به آیتم داده است. یک آیتم داده، به جای

  𝑢𝑛𝑑𝑜تواندمی Roll Backدهد که قبل از آنکه عملیات کامل شود، های شکل نشان مینگاریحاشیه

باید با   𝑢𝑛𝑑𝑜کند، های سطح پائین را آزاد میشود و قفلفیزیکی را اجرا کند، بعد از آنکه عملیات کامل می

𝑂1عملیات   ∘𝑇کردن یک مقدار، به جای بازگرداندن مقدار قدیمی، انجام گیرد. در شکل،کردن یا اضافهکم را با   

که آزادسازی زودهنگام قفل روی  𝐵کند، به عبارت دیگر، برای آیتم داده می 𝐶 Roll Backبه  100 اضافه کردن

 𝐶روزرسانی روی که یک به 𝑇1کنید مشاهده میشود. به صورت فیزیکی انجام می  𝑢𝑛𝑑𝑜آن انجام نشده است، 

کردن  𝑢𝑛𝑑𝑜اضافه کرده است و قبل از  𝐶را به  200، که  𝑂2اش، روزرسانیشود و بهمی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡انجام داده 

𝑂1  انجام شده است، حتی با وجود آنکه𝑂1  ،𝑢𝑛𝑑𝑜 .شده است پابرجا مانده است 

 
 منطقی. 𝑢𝑛𝑑𝑜تراکنش با عملیاتهای  Roll Back 6-16شکل 

دهد. در این مثال منطقی نشان می 𝑢𝑛𝑑𝑜را با الگ کردن  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎمثالی از ریکاوری از یک  7-16شکل 

که بعد از  𝑂4عمال ، اَ 𝑟𝑒𝑑𝑜کند. در گذر را در زمان چک پوینت اجرا می 𝑂4فعال بوده و عملیات  𝑇1عملیات 

شده اما عملیات اجرا  𝑇2توسط  𝑂5، عملیات  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎشوند. در زمان می 𝑟𝑒𝑑𝑜پوینت هستند رکورد الگ چک

𝑢𝑛𝑑𝑜کامل نبوده است.  − 𝑙𝑖𝑠𝑡 گذر در پایان𝑟𝑒𝑑𝑜  شامل ،𝑇1  و𝑇2 گذر است. در خالل𝑢𝑛𝑑𝑜  ،𝑢𝑛𝑑𝑜 

-قرار می 400را برابر  𝐶شود و فیزیکی انجام میبا استفاده از مقدار قدیمی در رکورد الگ  𝑂5کردن عملیات 

𝑟𝑒𝑑𝑜این عملیات با استفاده از یک رکورد الگ  دهد؛ − 𝑜𝑛𝑙𝑦 شود. بعداً با رکورد الگ می𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡  از𝑇2  مواجه

𝑇2 >به اضافه شدن شویم که منجرمی  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑜از  𝑇2به الگ و حذف  < − 𝑙𝑖𝑠𝑡 شود.می 
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𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛شویم رکورد الگ بعدی که با آن مواجه می رکورد − 𝑒𝑛𝑑  از𝑂4  است؛𝑢𝑛𝑑𝑜  منطقی برای

و یک رکورد الگ  شدهشود که به صورت فیزیکی الگ انجام می 𝐶به  300این عملیات با اضافه کردن 

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  برای𝑂4 یزیکی که قسمتی از شود. از رکوردهای الگ فاضافه می𝑂4 بودند تا مواجه-

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛شدن با رکورد الگ  − 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛  برای𝑂4 شوند. در این مثال رکورد الگ مداخله کننده ، پرش می

ها ممکن است قبل از آنکه به رکورد الگ دیگری وجود ندارد، اما در حالت کلی رکوردهای الگ از سایر تراکنش

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 ها که آنای الگی نباید پرش شوند )مگر اینبرسیم یافت شوند، البته چنین رکورده

بعد د و الگوریتم از این رکوردها پرش خواهد کرد(. نقسمتی از یک عملیات کامل شده برای تراکنش متناظر باش

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛از آنکه رکورد الگ  − 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛   برای𝑂4   یافت شد، یک رکورد الگ فیزیکی برای𝑇1  یافت شده

𝑇1برای  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡شود. نهایتاً رکورد الگ می Roll Backکه به صورت فیزیکی  شود، این منجر به اضافه یافت می  

>شدن   𝑇1  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑇1به الگ شده و   < 𝑢𝑛𝑑𝑜از    − 𝑙𝑖𝑠𝑡  شود. در این نقطه حذف می𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡  

 شود.کامل می  𝑢𝑛𝑑𝑜خالی است و فاز 

 
 منطقی.  𝑢𝑛𝑑𝑜اعمال ریکاوری خرابی با عملیاتهای  7-16شکل 

 منطقی  𝒖𝒏𝒅𝒐موضوعات همروندی در  4-7-16

های سطح پائین بدست آمده در خالل یک عملیات، برای طور که پیش از این ذکر شد، مهم است که قفلهمان

های همروند که در خالل های منطقی بعدی عملیات کافی باشند، در غیر این صورت عملیات𝑢𝑛𝑑𝑜انجام 

منطقی  𝑢𝑛𝑑𝑜شوند. مثالً، فرض کنید  𝑢𝑛𝑑𝑜شوند ممکن است باعث مشکالتی در فاز پردازش نرمال اجرا می
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تصادم کند و  𝑇2از تراکنش  𝑂2تواند در سطح آیتم داده با یک عملیات همروند می 𝑇1از تراکنش  𝑂1عملیات 

𝑂1  شود در حالی که کامل𝑂2 شود. همچنین فرض کنید هنگامی که سیستم کامل نمی𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ  کرده است

ت قبل و بعد ممکن اس 𝑂2روزرسانی فیزیکی د. رکوردهای الگ بهننشده باش 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ها هیچکدام از تراکنش

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛از رکورد  − 𝑒𝑛𝑑  برای𝑂1 های ریکاوری انجام گرفته در خاللروزرسانیظاهر شوند و در میان به 

𝑢𝑛𝑑𝑜 منطقی از𝑂1  ممکن است توسط مقادیر قدیمی در خالل𝑢𝑛𝑑𝑜  فیزیکی از𝑂2  به صورت کامل یا جزئی

را بدست آورده بود این مشکل  𝑂1منطقی  𝑢𝑛𝑑𝑜طح پائین الزم برای های ستمام قفل 𝑂1رونویسی شوند. اگر 

 توانست موجود باشد. همروندی نمی 𝑂2توانست رخ دهد، زیرا چنین نمی

هائی، اش به یک صفحه دسترسی پیدا کنند )چنین عملیاتمنطقی 𝑢𝑛𝑑𝑜اگر عملیات اصلی و عملیات 

گذاری در باال به سادگی شوند(، استلزام قفلبحث می 8-16و در بخش  شوندهای فیزیولوژیک نامیده میعملیات

 ،های سطح پائینی باید بدست آیندگیری در مورد اینکه چه قفلبرقرار است. در غیر این صورت، هنگام تصمیم

+𝐵روزرسانی روی های بهجزئیات عملیات مشخص باید مورد مالحظه قرار گیرد. مثالً عملیات − 𝑡𝑟𝑒𝑒 یم-

ها را تضمین کنند. کتابنامه را برای مدت روی ریشه بدست آورند تا اجرای سریال عملیاتتوانند یک قفل کوتاه

+𝐵ارجاعات به کنترل همروندی  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 کردن و ریکاوری با استفاده از الگ𝑢𝑛𝑑𝑜  .منطقی مالحظه کنید

گذاری را ریکاوری چندسطحی، که الزامات قفلهمچنین کتابنامه را برای ارجاعات به یک روش دیگر به نام 

 ، مالحظه کنید.ندارد

8-16   𝐀𝐑𝐈𝐄𝐒 
شود. تکنیک ریکاوری که در تشریح می 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆امروزه روش رایج ریکاوری، به بهترین شکل توسط ریکاوری 

، بعد از  7-16منطقی، تشریح شده در بخش  𝑢𝑛𝑑𝑜کردن های الگتشریح کردیم، به همراه تکنیک 4-16بخش

𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆 کردن درک، ساده اند، اما به صورت قابل توجهی برای ایجاد کردن مفاهیم کلیدی و سادهمدل شده

-ها برای کاهش زمان صرف شده در ریکاوری و کاهش سربار چکتعدادی تکنیکاز  𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆اند. در قیاس، شده

ای که های الگ شدهکردن بسیاری از عملیات 𝑟𝑒𝑑𝑜قادر به اجتناب از 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆به ویژه  کند.پوینت استفاده می

بیشتر است،  اند و کاهش مقدار اطالعات الگ شده است. هزینه پرداخت شده، پیچیدگیِاکنون اعمال شدههم

 مزایای حاصل شده ارزش این هزینه را دارند. 

 : 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆و الگوریتم ریکاوری پیشتر ارائه شده آن است که  𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆تفاوت اساسی بین 

استفاده  (𝐿𝑆𝑁) (𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟)برای شناسائی رکوردهای الگ از شماره دنباله الگ  .1

 دادهپایگاههائی که به یک صفحه برای شناسائی عملیات دادهپایگاهها را در صفحات  𝐿𝑆𝑁کند و می

 کند.اند، ذخیره میاعمال شده

ها کند که این عملیاتپشتیبانی می (𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑜)فیزیولوژیکال  𝑟𝑒𝑑𝑜های از عملیات .2

توانند شود، فیزیکی هستند اما میبه سبب آنکه صفحه تحت تأثیر به صورت فیزیکی شناسائی می

 درون صفحه، منطقی باشند.
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 (𝑠𝑙𝑜𝑡𝑡𝑒𝑑)دار یک رکورد از یک صفحه، در صورتی که از ساختار صفحه سوراخمثالً، حذف 

دادن بسیاری از رکوردها در صفحه شود. با به شیفت( استفاده شود، ممکن است منجر2-5-10)بخش 

دادن رکوردها هستند باید الگ های صفحه که متأثر از شیفتفیزیکی، تمام بایت 𝑟𝑒𝑑𝑜کردن الگ

تواند الگ شود که منجر به رکورد الگ کوچکتر کردن فیزیولوژیکال، عملیات حذف میشوند. با الگ

کند و سایر رکوردها را در صورت نیاز شیفت حذف رکورد را حذف می عملیاتِ کردنِ 𝑅𝑒𝑑𝑜شود. می

 دهد.می

های غیرضروری در خالل 𝑟𝑒𝑑𝑜کردن برای مینیمم (𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦 𝑝𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒) از جدول صفحه کثیف .3

طور که پیش از این ذکر شد، صفحات کثیف آنهائی هستند که در کند. همانریکاوری استفاده می

 اند و نسخه دیسک به روز نیست.روزرسانی شدهحافظه به

اطالعات  وکند که فقط اطالعات پیرامون صفحات کثیف پوینت فازی استفاده میچک از یک ترفند .4

ن کند و حتی نیازمند نوشتن صفحات کثیف به دیسک نیست. به جای نوشترا ثبت میمرتبط 

 هد.دزمینه انتقال میپوینت، آنها را به صورت پیوسته، به پیشصفحات کثیف در خالل چک

 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆کنیم. کتابنامه مراجعی را که توضیح کاملی از را به صورت کلی مرور می 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆در مابقی این بخش، 

 اند، لیست کرده است.ارائه کرده

 ساختارهای داده 1-8-16

-است که به صورت یکتا رکورد را معرفی می (𝐿𝑆𝑁)دارای یک شماره دنباله الگ   𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆هر رکورد الگ در 

-کند. از نظر مفهومی، شماره فقط یک شناسنامه منطقی است که مقدارش برای رکوردهای الگی که بعداً رخ می

یابی رکورد الگ روی دیسک شود که بتواند برای مکانبه طریقی تولید می  𝐿𝑆𝑁ند بزرگتر است. در عمل، ده

یک الگ را به چندین فایل الگ، که هر کدام دارای یک شماره فایل است تقسیم   𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆استفاده شود. نوعاً، 

رکوردهای الگ بیشتری به فایل الگ   𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆ای رشد کرد، کند. هنگامی که یک فایل الگ تا محدودهمی

از فایل الگ قبلی بزرگتر است.  1فایل الگ دارای یک شماره فایل است که به اندازه  کند.جدید ضمیمه می

 شامل یک شماره فایل و یک آفست درون فایل است.  𝐿𝑆𝑁پس

-کند. هر زمان که یک عملیات بهشود را نیز نگهداری مینامیده می 𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁هر صفحه یک شناسه که 

رکورد الگش را در فیلد   𝐿𝑆𝑁دهد، عملیات،روزرسانی )فیزیکی یا فیزیولوژیکال( روی صفحه رخ می

𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁 کند. در خالل فاز از صفحه ذخیره می𝑟𝑒𝑑𝑜   از ریکاوری، هر رکورد الگ با𝐿𝑆𝑁   کمتر یا مساوی

𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁 اکنون روی صفحه منعکس شده است. عمال آنها همد روی صفحه اجرا شود، زیرا اَیک صفحه نبای

𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆  تواند در ترکیب با یک ترفند برای ثبت کردن می𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁پوینت، که ها به عنوان قسمتی از چک

اکنون روی دیسک  های الگ شده همکنیم، حتی از خواندن صفحات بسیاری که برای آن عملیاتبعداً ارائه می

 یابد.منعکس شده است، اجتناب کند. بنابراین زمان ریکاوری به صورت قابل توجهی کاهش می
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𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁  برای تضمین خودتوانی در حضور عملیاتهای𝑟𝑒𝑑𝑜   فیزیولوژیکال اساسی است، زیرا اعمال

تواند سبب تغییرات ناصحیح در است میاکنون به صفحه اعمال شده فیزیولوژیکال که هم  𝑟𝑒𝑑𝑜مجدد یک

 صفحه شود.

های روزرسانی در حال پیشروی است، صفحات نباید به دیسک انتقال یابند، زیرا عملیاتهنگامی که یک به

از   𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆شوند. بنابراین  𝑟𝑒𝑑𝑜روزرسانی شده صفحه روی دیسک توانند روی حالت جزئاً بهفیزیولوژیکال نمی

روزرسانی روی صفحات بافر برای جلوگیری از نوشته شدن آنها به دیسک هنگامی که آنها به (𝑙𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑠)هاچفت

روزرسانی و نوشته شدن چفت صفحه بافر را فقط بعد از کامل شدن به  𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆کند. شوند، استفاده میمی

 کند.روزرسانی به الگ، آزاد میرکورد الگ به

رکورد الگ قبلی از همان تراکنش است. این مقدار، که در فیلد   𝐿𝑆𝑁هر رکورد الگ همچنین شامل 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝐿𝑆𝑁  ذخیره شده است، به رکوردهای الگ یک تراکنش اجازه واکشی شدن به صورت عقبگرد، بدون

𝑟𝑒𝑑𝑜دهد. رکوردهای الگ خواندن کل الگ را می − 𝑜𝑛𝑙𝑦  ل ای که در خالویژهRoll Back  تراکنش تولید

  𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆در  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑠 (𝐶𝐿𝑅𝑠) د که رکوردهای الگ جبرانینشوند وجود دارمی

کنند. در ترفند ریکاوری پیشین ایفا می 𝑟𝑒𝑑𝑜-𝑜𝑛𝑙𝑦 ها نقشی مشابه با رکوردهای الگ شوند. ایننامیده می

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛نقش رکوردهای الگ  𝐶𝐿𝑅𝑠ترفند ما  براین درعالوه  − 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 کند. را نیز ایفا می𝐶𝐿𝑅𝑠  دارای

الگی را که  𝐿𝑆𝑁شود، می Roll Backاست، که هنگامی که تراکنش  𝑈𝑛𝑑𝑜𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑆𝑁یک فیلد اضافه به نام  

-𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛ند. این فیلد کار شناسه عملیات را در رکورد الگ کشدن دارد، ثبت می 𝑢𝑛𝑑𝑜بعداً نیاز به 

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 کردن از روی رکوردهای الگی که هم اکنون کند که به پرشریکاوری پیشین بازی میدر ترفند

Roll Back کند.  اند، کمک میشده 
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 . 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆ساختارهای داده مورد استفاده در  8-16شکل 

اند. این جدول روزرسانی شدهبه دادهپایگاهجدول صفحۀ کثیف شامل یک لیست از صفحاتی است که در بافر 

اکنون به نسخه صفحه روی دیسک اعمال و برای شناسائی رکوردهای الگی که هم 𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁برای هر صفحه 

شود صفحه به جدول صفحه کثیف درج میکند. هنگامی که یک ذخیره می  𝑅𝑒𝑐𝐿𝑆𝑁اند یک فیلد به نام شده

شود. برابر با انتهای الگ جاری قرار داده می 𝑅𝑒𝑐𝐿𝑆𝑁شود(، مقدار )هنگامی که ابتدا در استخر بافر تعدیل می

 شود.هرگاه صفحه به دیسک انتقال داده شود، صفحه از جدول صفحۀ کثیف حذف می

شامل جدول صفحه کثیف و یک لیست از  (𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑙𝑜𝑔 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑)پوینت  الگ چک یک رکورد

آخرین  𝐿𝑆𝑁یعنی  𝐿𝑎𝑠𝑡𝐿𝑆𝑁پوینت همچنین فعال است. برای هر تراکنش، رکورد الگ چک هایتراکنش

رکورد الگ  𝐿𝑆𝑁کند. یک موقعیت ثابت روی دیسک، رکورد الگ نوشته شده توسط تراکنش، را ذخیره می

 کند.  ینت )کامل( را نیز ثبت میآخرین چک پو

دهد. رکوردهای الگ نشان داده را شرح می 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆بعضی از ساختارهای داده مورد استفاده در  8-16شکل 

ها ممکن است صریحاً ذخیره نشده باشند، اما در یک اند، ایندار شدههایشان پیشوند 𝐿𝑆𝑁شده در شکل توسط 

شوند. شناسه آیتم داده در یک رکورد الگ در دو قسمت موقعیت در الگ استنباط میسازی واقعی، از پیاده

کند، و قسمت دوم یک رکورد در صفحه را معرفی اولی صفحه را معرفی می 4894.1نشان داده شده است، مثالً 

رکوردهای کنیم(. توجه کنید که جدیدترین دار را در صفحه فرض میکند )سازماندهی رکورد صفحه سوراخمی
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تر که روی دیسک هستند، در شکل، در پائین الگ در باالی آن نشان داده شده است زیرا رکوردهای الگ قدیمی

 اند.نشان داده شده

توانید بررسی کنید که متناظر است. می 𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁هر صفحه )روی بافر یا روی دیسک( دارای یک فیلد 

𝐿𝑆𝑁 است. با مقایسه  7567روزرسانی کرده را به 4894 برای آخرین رکورد الگ که صفحۀ𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁  ها

توانید مشاهده کنید که ساز ماندگار، میها برای صفحات متناظر در ذخیره 𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁 برای صفحات در بافر با

ماندگار واکشی ساز ذخیرهاز  تی در بافر است که از زمانی کهها برای تمام صفحاجدول صفحه کثیف شامل درایه

در پایان الگ  𝐿𝑆𝑁در جدول صفحه کثیف منعکس کننده  𝑅𝑒𝑐𝐿𝑆𝑁. درایه اندشدهروزرسانی اند، بهشده

برای آن صفحه روی   𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁هنگامی که صفحه به جدول کثیف اضافه شده است و بزرگتر یا مساوی 

 ساز ماندگار خواهد بود.ذخیره

 الگوریتم ریکاوری 2-8-16

𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆  گذر از یک در سه𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ دهد. سیستم ریکاوری را انجام می 

  گذر تحلیل(𝑨𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔 𝒑𝒂𝒔𝒔) : ها کند کدام تراکنشاین گذر مشخص می𝑢𝑛𝑑𝑜   شوند، کدام

 است.باید آغاز شود کدام   𝑟𝑒𝑑𝑜ای که از آن گذر  𝐿𝑆𝑁اند و کثیف بوده 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎصفحات در زمان 

 گذر𝑹𝒆𝒅𝒐 : پایگاهکند و برای بردن ای که در خالل تحلیل مشخص شد، آغاز میاین گذر از نقطه-

 دهد.تکرار تاریخ، انجام می یعنی  𝑟𝑒𝑑𝑜داشته یک  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎبه حالتی که قبل از  داده

 گذر𝑼𝒏𝒅𝒐 : هائی را که در زمان این گذر تمام تراکنش𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ  ناقص هستندRoll Back کند.می 

 گذر تحلیل  1-2-8-16

خواند. آنگاه یابد و از این رکورد جدول صفحه کثیف را میپوینت کامل را میرکورد الگ آخرین چک ،گذر تحلیل

𝑅𝑒𝑑𝑜𝐿𝑆𝑁  را برابر با مینیمم𝑅𝑒𝑑𝑜𝐿𝑆𝑁 دهد. اگر صفحه کثیفی های صفحات در جدول صفحه کثیف قرار می

اسکن خود از الگ را  𝑟𝑒𝑑𝑜دهد. گذر پوینت قرار میرکورد الگ چک 𝐿𝑆𝑁را برابر  𝑅𝑒𝑑𝑜𝐿𝑆𝑁موجود نباشد، 

روی دیسک  دادهپایگاهاکنون به صفحات کند. تمام رکوردهای الگ پیش از این نقطه همآغاز می 𝑅𝑒𝑑𝑜𝐿𝑆𝑁از 

𝑢𝑛𝑑𝑜شوند یعنی  𝑢𝑛𝑑𝑜هائی که قرار است اند. گذر تحلیل در ابتدا لیست تراکنشاعمال شده − 𝑙𝑖𝑠𝑡  را برابر

 𝐿𝑆𝑁پوینت، دهد. گذر تحلیل همچنین از رکورد الگ چکپوینت قرار میها در رکورد الگ چکلیست تراکنش

𝑢𝑛𝑑𝑜های آخرین رکورد الگ برای هر تراکنش در  − 𝑙𝑖𝑠𝑡 خواند. را می 

دهد. هر زمان که یک رکورد الگ برای یک تراکنشی پوینت ادامه میاز چک گذر تحلیل اسکن روبه جلو را

𝑢𝑛𝑑𝑜که در  − 𝑙𝑖𝑠𝑡 یابد، تراکنش را بـه نیست مـی𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡 افزاید. هر زمان که رکورد الگ انتهائی می

𝑢𝑛𝑑𝑜 های باقی مانده در کند. تمام تراکنشحذف می 𝑢𝑛𝑑𝑜-𝑙𝑖𝑠𝑡یابد، تراکنش را از تراکنشی را می − 𝑙𝑖𝑠𝑡 

شوند. همچنین گذر تحلیل، آخرین رکورد هر تراکنش در  𝑢𝑛𝑑𝑜  ،Roll Backدر پایان تحلیل باید بعداً در گذر 

𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡  را که در گذر𝑢𝑛𝑑𝑜 کند.شود، ردگیری میاستفاده می 
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یابد جدول صفحه روزرسانی روی صفحه مییک به همچنین گذر تحلیل هر زمان که یک رکورد الگ برای

کند. اگر صفحه در جدول صفحه کثیف نباشد، گذر تحلیل آنرا به جدول صفحه کثیف روزرسانی میکثیف را به

 دهد.رکورد الگ قرار می 𝐿𝑆𝑁صفحه را برابر  𝑅𝑒𝑐𝐿𝑆𝑁افزاید و می

 𝑹𝒆𝒅𝒐گذر  2-2-8-16

-اکنون در صفحه روی دیسک منعکس نشده است تاریخ را تکرار میه همبا انجام مجدد هر عملی ک 𝑟𝑒𝑑𝑜گذر 

روزرسانی کند. هر زمان که یک رکورد الگ بهبه سمت جلو اسکن می 𝑅𝑒𝑑𝑜𝐿𝑆𝑁الگ را از  𝑟𝑒𝑑𝑜گذر کند. 

 دهد:یابد، این عمل را انجام میمی

صفحه  𝑅𝑒𝑐𝐿𝑆𝑁روزرسانی کمتر از رکورد الگ به 𝐿𝑆𝑁اگر صفحه در جدول صفحه کثیف نباشد یا  .1

 کند.از رکورد الگ پرش می 𝑟𝑒𝑑𝑜در جدول صفحه کثیف باشد، آنگاه گذر 

 𝐿𝑆𝑁کمتر از  𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁کند و اگر صفحه را از دیسک واکشی می 𝑟𝑒𝑑𝑜در غیر این صورت گذر  .2

 کند.می 𝑟𝑒𝑑𝑜، رکورد الگ را باشدرکورد الگ 

اکنون در صفحه ظاهر شده است ها منفی باشد، آنگاه آثار رکورد الگ هماگر هر کدام از تستتوجه کنید که 

به رکوردهای الگ  𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆شوند. از آنجا که در غیر این صورت آثار رکورد الگ روی صفحه منعکس نمی

اکنون روی صفحه منعکس دهد، یک رکورد الگ در صورتی که آثارش همفیزیولوژیکال غیرخودتوان اجازه می

شود. اگر اولین تست منفی باشد، حتی واکشی صفحه از دیسک برای چک کردن  𝑟𝑒𝑑𝑜شده باشد نباید 

𝑃𝑎𝑔𝑒𝐿𝑆𝑁 .اش الزم نیست 

 تراکنش 𝐑𝐨𝐥𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐤و  𝒖𝒏𝒅𝒐گذر  3-2-8-16

ها در تمام تراکنش دهد،گرد از الگ انجام مینسبتاً سرراست است. این گذر یک اسکن عقب 𝑢𝑛𝑑𝑜گذر 

𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡  را𝑢𝑛𝑑𝑜 کند. گذر می𝑢𝑛𝑑𝑜 ها در فقط رکوردهای الگ تراکنش𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡  را امتحان

𝑢𝑛𝑑𝑜ثبت شده در خالل گذر تحلیل برای یافتن آخرین رکورد الگ هر تراکنش در  𝐿𝑆𝑁کند، آخرین می −

𝑙𝑖𝑠𝑡 شود.استفاده می 

شود )برای استفاده می 𝑢𝑛𝑑𝑜یک  شود، برای اجرایِروزرسانی یافت میبه که یک رکورد الگِ هر زمان

Roll Back  تراکنش در خالل پردازش نرمال یا در خالل گذر𝑢𝑛𝑑𝑜  شروع مجدد(. گذر ،𝑢𝑛𝑑𝑜  یک𝐶𝐿𝑅 

از  𝑈𝑛𝑑𝑜𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑆𝑁کند )که باید فیزیولوژیکال باشد(. این گذر انجام شده تولید می 𝑢𝑛𝑑𝑜شامل اعمال  

𝐶𝐿𝑅  را برابر مقدار𝑃𝑟𝑒𝑣𝐿𝑆𝑁 دهد.روزرسانی قرار میرکورد الگ به 

رکورد الگ بعدی که قرار است  𝐿𝑆𝑁اش نشان دهنده  𝑈𝑛𝑑𝑜𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑆𝑁یافت شود، مقدار  𝐶𝐿𝑅اگر یک 

-کرده Roll Backرکوردهای الگ بعدی برای آن تراکنش هم اکنون  ، خواهد بود وشود 𝑢𝑛𝑑𝑜برای آن تراکنش 

رکورد الگ  𝐿𝑆𝑁از رکورد الگ نشان دهنده  𝑃𝑟𝑒𝑣𝐿𝑆𝑁ها، فیلد  𝐶𝐿𝑅از  اند. برای رکوردهای الگ به غیر
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شود. رکورد الگ بعدی که قرار است در هر توقف در گذر  𝑢𝑛𝑑𝑜که قرار است برای آن تراکنش  است بعدی

𝑢𝑛𝑑𝑜  ،ها در در میان تمام تراکنشپردازش شود𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡 ماکزیمم، 𝐿𝑆𝑁 .رکورد الگ بعدی است 

-کند. فرض میرا روی یک الگ نمونه، تشریح می 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆اَعمال ریکاوری انجام گرفته توسط  9-16شکل 

اشاره  𝐿𝑆𝑁 ،7568پوینت با الگ چک کامل شده برروی دیسک به رکورد پوینتِگر آخرین چکارهکنیم که اش

اند، در حالی که در در رکوردهای الگ با استفاده از پیکان در شکل نشان داده شده 𝑃𝑟𝑒𝑣𝐿𝑆𝑁کند. مقادیر می

  𝐿𝑆𝑁  ،7565با استفاده از پیکان خط تیره برای یک رکورد الگ جبرانی با  𝑈𝑛𝑑𝑜𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑆𝑁شکل مقدار 

 𝑅𝑒𝑑𝑜𝐿𝑆𝑁، 7564شود، و هنگامی که کامل می شدهآغاز  𝐿𝑆𝑁 ،7568نشان داده شده است. گذر تحلیل از 

کمتر از  𝐿𝑆𝑁ید که این شروع شود. توجه کن 𝐿𝑆𝑁، 7564باید از رکورد الگ با  𝑟𝑒𝑑𝑜خواهد بود. بنابراین گذر 

𝐿𝑆𝑁 پوینت پوینت است، زیرا الگوریتم چکرکورد الگ چک𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆 ساز صفحات تعدیل شده را به ذخیره

-از رکورد الگ چک 7200،  4894دهد. جدول صفحه کثیف در پایان تحلیل شامل صفحات ماندگار انتقال نمی

شود. در این مثال در پایان گذر روزرسانی شده است، میبه 𝐿𝑆𝑁 7570که توسط رکورد الگ با  2390پوینت و 

 است.  𝑇145شوند فقط شامل  𝑢𝑛𝑑𝑜هائی که قرار است تحلیل، لیست تراکنش

ها در جدول شود و رکوردهائی الگی را که صفحۀ آنآغاز می 𝐿𝑆𝑁 ،7564برای مثال باال  از  𝑟𝑒𝑑𝑜گذر 

است و بنابراین  𝑇145کردن تراکنش  𝑢𝑛𝑑𝑜فقط نیازمند  𝑢𝑛𝑑𝑜کند. فاز می 𝑟𝑒𝑑𝑜شود صفحه کثیف ظاهر می

>کند و تا یافته شدن رکورد آغاز می 𝐿𝑎𝑠𝑡𝐿𝑆𝑁 ،7567از مقدار   𝑇145 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 گرد عقب 𝐿𝑆𝑁 ،7563در  <

 کند.حرکت می
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 . 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆اعمال ریکاوری در  9-16شکل 

 هاسایر ویژگی 3-8-16

 کند موارد زیر قابل ذکر است:فراهم می 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆هائی که در میان سایر ویژگی

 اعمال باال نشین (𝑵𝒆𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐𝒑 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔)  :𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆 هائی را که اجازه الگ کردن عملیات

ای را به مثالً اگر تراکنشی صفحه دهد.شوند می 𝑢𝑛𝑑𝑜کند، نباید  Roll Backحتی اگر یک تراکنش 

شود زیرا  𝑢𝑛𝑑𝑜شود، تخصیص صفحه نباید  Roll Backیک رابطه تخصیص دهد، حتی اگر تراکنش 

هائی که نباید ها ممکن است رکوردهائی در صفحه ذخیره کرده باشند. چنین عملیاتسایر تراکنش

𝑢𝑛𝑑𝑜 ،هائی توانند به عنوان عملیاتهائی میعملیاتشوند. چنین اعمال باال نشین نامیده می شوند

 هائی با خلق یک، چنین عملیات𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆دهد مدل شوند. در آنها کاری انجام نمیکردن  𝑢𝑛𝑑𝑜که 

𝐶𝐿𝑅  ساختگی که𝑈𝑛𝑑𝑜𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑆𝑁 شود که اش چنان مقداردهی میRoll Back  تراکنش از

 شوند.سازی میکند، پیادهت پرش میرکوردهای الگ تولید شده توسط عملیا

 استقالل ریکاوری (𝑹𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆) توانند مستقل از دیگر : بعضی صفحات می

شوند، توانند حتی هنگامی که سایر صفحات ریکاور میصفحات ریکاور شوند، به صورتی که آنها می
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توانند بدون متوقف یک دیسک خراب شود، آنها می صفحاتِمورد استفاده قرار گیرند. اگر بعضی 

 کردن پردازش تراکنش روی سایر صفحات ریکاور شوند.

 نقاط ذخیره (𝑺𝒂𝒗𝒆𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔)توانند ها می: تراکنش𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡توانند تا یک ها را ثبت و می

𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  به صورت جزئیRoll Back  بست کامالً مفید تواند برای مدیریت بنمیکنند. این کار

 Roll Backدهد، های الزم را میای که اجازه رها کردن قفلتوانند تا نقطهها میباشد، زیرا تراکنش

 شوند و آنگاه از آن نقطه شروع مجدد کنند.

کردن جزئی یک تراکنش  𝑢𝑛𝑑𝑜ها برای  𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡توانند از  نویسان میهمچنین برنامه

تواند برای مدیریت انواع خاصی از خطاهای این روش می کنند و آنگاه به اجرا ادامه دهند؛استفاده 

 کشف شده در خالل اجرای تراکنش مفید باشد.

 گذاری ریزدانهقفل (𝑭𝒊𝒏𝒆 − 𝒈𝒓𝒂𝒊𝒏𝒆𝒅 𝒍𝒐𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈)  الگوریتم ریکاوری :𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆 تواند به می

ها، به گذاری سطح باال روی ایندکسهای کنترل همروندی ایندکس که اجازه قفلهمراه الگوریتم

دهند، استفاده شود که همروندی را به صورت چشمگیری بهبود را می گذاری سطح صفحهجای قفل

 دهد.می

 صفحه هنگام یافتن رکورد الگی که قرار است به جای واکشی یک صفحه به: سازی ریکاوریبهینه

خارج از   𝑟𝑒𝑑𝑜استفاده شود.   𝑟𝑒𝑑𝑜تواند برای پیش واکشی صفحات در خالل اعمال شود، می

تواند به تعویق شده میای که از دیسک واکشیروی صفحه 𝑟𝑒𝑑𝑜پذیر است: انجام ترتیب نیز امکان

-سایر رکوردهای الگ میشود اجرا شود. در این میان، پردازش بیفتد و هنگامی که صفحه واکشی می

 تواند ادامه یابد.

های طراحی شده سازی، الگوریتم ریکاوری جاری است، که انواعی از بهینه 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆به طور خالصه، الگوریتم 

 برای بهبود همروندی، کاهش سربار الگ کردن و کاهش زمان ریکاوری را به خدمت گرفته است.

 های پشتیبان دوردستسیستم 9-16

هائی در برابر های متمرکز یا کالینت سرور هستند. چنین سیستمپردازش تراکنش سنتی، سیستم هایسیستم

های پردازش ای، نیاز به سیستمپذیرند. به طور فزایندهسوزی، سیل یا زلزله آسیبآتش فجایع طبیعی مثل

هائی باید . چنین سیستمتوانند علیرغم خرابی سیستم یا فجایع طبیعی کار کنند، وجود داردتراکنشی که می

را مهیا کنند، یعنی، زمانی که سیستم قابل استفاده نیست باید   (ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦)پذیری باالئیدسترسی

 خیلی کوتاه باشد.

و داشتن یک   (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑠𝑖𝑡𝑒)توانیم با اجرای پردازش تراکنش در یک سایت، به نام سایت اصلیمی

شوند، به ها از سایت اصلی در آنجا تکرار میکه تمام داده (𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝)سایت پشتیبان دوردست 

نیز گفته   (𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑠𝑖𝑡𝑒) پذیری باال، نائل شویم. سایت پشتیبان دوردست بعضاً سایت ثانویهدسترسی
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سایت اصلی، سایت دوردست باید با سایت اصلی همگام نگه داشته شود. با  ها درروزرسانیشود. با اجرای بهمی

رسیم. سایت پشتیبان فرستادن تمام رکوردهای الگ از سایت اصلی به سایت پشتیبان دوردست، به همگامی می

رار را در یک ایالت دیگر قتوانیم آنمثالً، می -دوردست باید به صورت فیزیکی از سایت اصلی جدا شده باشد

معماری سیستم  10-16دهیم به صورتی که یک فاجعه به سایت پشتیبان دوردست آسیبی وارد نکند. شکل 

 دهد.پشتیبان دوردست را نشان می

 
 معماری سیستم پشتیبان دوردست. 10-16شکل 

گیرد. پشتیبان دوردست مسئولیت پردازش را برعهده میشود، سایت هنگامی که سایت اصلی خراب می

اصلی،  از سایت فت شدههای سایت اصلی و رکوردهای الگ دریاابتدا، با استفاده از کپی )احتماالً قدیمی( از داده

 ریکاوری هنگام دهد. در واقع، سایت پشتیبان دوردست اعمال ریکاوری را که سایت اصلیریکاوری را انجام می

 کاوری دراند برای ریتومختصر، می های ریکاوری استاندارد، با تعدیالتکند. الگوریتمدهد، اجرا میمی انجام

 وع بهسایت پشتیبان دوردست استفاده شود. هنگامی که ریکاوری انجام شد، سایت پشتیبان دوردست شر

 کند.پردازش تراکنش می

در  هاداده کند، زیرا حتی اگر تمامایش پیدا میسایتی افزپذیری به شدت نسبت به سیستم تکدسترسی

 .شودتواند ریکاور سیستم می لی از دست بروند،سایت اص

 چندین موضوع باید در طراحی سیستم پشتیبان دوردست مدنظر قرار گیرد:

 کشف خرابی (𝑫𝒆𝒕𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆) کشف هنگام خراب شدن سایت اصلی برای سیستم .

کردن تواند پشتیبان دوردست را در باورپشتیبان دوردست مهم است. خرابی خطوط ارتباطی می

خرابی سایت اصلی فریب دهد. برای اجتناب از این مشکل چندین خط ارتباطی با مدهای خرابی 

ای مستقل، کنیم. مثالً چندین ارتباط شبکهمتفاوت بین پشتیبان دوردست و سایت اصلی ایجاد می

تواند استفاده شود. این ارتباطات ممکن است از دمی روی یک خط تلفن، میویک ارتباط م شامل

توانند روی سیستم تلفن ارتباط برقرار کنند، های دستی توسط اپراتورها که میطریق دخالت

 پشتیبانی شوند.

 انتقال کنترل (𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍) شود، سایت می. هنگامی که سایت اصلی خراب

شود. هنگامی که گیرد و تبدیل به سایت اصلی جدید میپشتیبان مسئولیت پردازش را برعهده می

log  
record

s  

backup  network 
primary 
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تواند نقش پشتیبان دوردست را برعهده بگیرد یا نقش سایت سایت اصلی اوریجینال ریکاور کرد، می

های انجام روزرسانیاصلی را دوباره ایفا کند. در هر حالت، سایت اصلی قدیمی باید یک الگ از به

 کند، دریافت کند.گرفته توسط سایت پشتیبان را هنگامی که سایت اصلی قدیمی کار نمی

از سایت  𝑟𝑒𝑑𝑜های ترین راه انتقال کنترل برای سایت اصلی قدیمی دریافت کردن الگساده

است. آنگاه سایت ها به صورت محلی عمال آنها با اِروزرسانیپشتیبان قدیمی و همگام شدن با به

تواند به عنوان سایت پشتیبان دوردست عمل کند. اگر الزم باشد که کنترل برگردد، اصلی قدیمی می

تواند تظاهر به خرابی کند که منجر به برعهده گرفتن مسئولیت توسط سایت پشتیبان قدیمی می

 شود.سایت اصلی قدیمی می

 بزرگ شود، ریکاوری مدت زمان زیادی صرف  . اگر الگ در پشتیبان دوردستکردنزمان ریکاور

ای را که 𝑟𝑒𝑑𝑜کند. سایت پشتیبان دوردست می تواند به صورت پریودیک رکوردهای الگ می

های اولیه الگ بتواند پوینت اجرا کند، به طوری که قسمتتواند یک چکدریافت کرده پردازش و می

تواند به ولیت توسط پشتیبان دوردست میقبل از بدست گرفتن مسئ ،حذف شود. بنابراین تأخیر

 صورت چشمگیری کاهش یابد.

ℎ𝑜𝑡پیکربندی  − 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒 تواند برعهده گرفتن مسئولیت توسط سایت پشتیبان را فوری کند. می

را به محض  𝑟𝑒𝑑𝑜در این پیکربندی، سایت پشتیبان دوردست به طور پیوسته رکوردهای الگ 

کند. به محض کشف شدن ها را به صورت محلی اعمال میروزرسانیو بهکند رسیدن آنها پردازش می

کند، های ناقص کامل میکردن تراکنش Roll Backخرابی سایت اصلی، سایت پشتیبان ریکاوری را با 

 های جدید است.آنگاه آماده پردازش تراکنش

  زمان تا𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕 (𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕)های یک تراکنش روزرسانیبه . برای تضمین آنکه

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شده ماندگار باشد، یک تراکنش نباید تا رسیدن رکوردهای الگ به سایت پشتیبان اعالن

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 تر برای تواند منجر به انتظارهای طوالنیکند. این تأخیر می𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شدن یک تراکنش

-دهند. درجات ماندگاری میتر ماندگاری مجوز میئینها به درجات پاشود، و بنابراین بعضی سیستم

 بندی شوند:توانند به صورت زیر طبقه

o 𝑶𝒏𝒆 − 𝒔𝒂𝒇𝒆  به محض اینکه رکورد الگ .𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ساز یک تراکنش به ذخیره

 شود.می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ماندگار در سایت اصلی نوشته شود آن تراکنش 

شده، هنگامی  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های یک تراکنش روزرسانیمشکل این طرح آن است که به

گیرد، ممکن است به سایت پشتیبان که سایت پشتیبان مسئولیت پردازش را برعهده می

ها ممکن است از دست بروند. هنگامی که سایت روزرسانیاعمال نشده باشد. بنابراین به

-یماً ادغام شود، زیرا بهتواند مستقهای از دست رفته نمیروزرسانیشود، بهاصلی ریکاور می
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هایی که بعداً در سایت پشتیبان اجرا شده، تصادم روزرسانیها ممکن است با بهروزرسانی

به یک حالت سازگار الزم  دادهپایگاهکنند. بنابراین ممکن است دخالت انسان برای بردن 

 باشد.

o 𝑻𝒘𝒐 − 𝒗𝒆𝒓𝒚 − 𝒔𝒂𝒇𝒆 . الگ رکورد آنکه محض به تراکنش یک 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 به شا 

 شود.می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ،شد نوشته پشتیبان و اصلی سایت در ماندگار سازذخیره

ت مشکل این طرح آن است که پردازش تراکنش در صورت خرابی سایت اصلی یا سای

ایتی سلت تکپذیری در واقع کمتر از حاتواند پیشروی کند. بنابراین دسترسیپشتیبان نمی

 احتمال از دست دادن داده کمتر است.است، اگرچه 

o 𝑻𝒘𝒐 − 𝒔𝒂𝒇𝒆 های اصلی و پشتیبان فعال باشند، این طرح مشابه . اگر سایت𝑡𝑤𝑜 −

𝑣𝑒𝑟𝑦 − 𝑠𝑎𝑓𝑒  است. اگر فقط سایت اصلی فعال باشد تراکنش به محض آنکه رکورد الگ

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ش به ذخیره ساز ماندگار در سایت اصلی نوشته شود، اجازه ا𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شدن

 دارد.

𝑡𝑤𝑜پذیری بهتری از این ترفند دسترسی − 𝑣𝑒𝑟𝑦 − 𝑠𝑎𝑓𝑒 کند، در حالی مهیا می

𝑜𝑛𝑒رفته در طرح دستهای ازکه از مشکل تراکنش − 𝑠𝑎𝑓𝑒 کند. این طرح اجتناب می

𝑜𝑛𝑒ندتر از طرح ک 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡به منجر − 𝑠𝑎𝑓𝑒 ها میشود، اما عموماً مزایا بر هزینهمی-

 چربند.

کنند که در میانه پذیری خطا را مهیا میهای دیسک اشتراکی تجاری متعددی سطحی از تحملسیستم

منجر به  𝐶𝑃𝑈 های تجاری یک خرابیگیرد. در این سیستمهای متمرکز و پشتیبان دوردست قرار میسیستم

دهند. گیرند و آنها ریکاوری را انجام میها مسئولیت را برعهده می𝐶𝑃𝑈شود. درعوض، سایر خرابی سیستم نمی

های خراب شده و ریکاوری قفل 𝐶𝑃𝑈های در حال اجرا روی تراکنش Roll Backشامل  ،اعمال ریکاوری

روی دیسک اشتراکی هستند، نیازی به انتقال ها ها است. از آنجا که دادهنگهداری شده توسط آن تراکنش

با استفاده از، سازماندهی دیسک  ها را در مقابل خرابی دیسک مثالًرکوردهای الگ نیست. هرچند، باید داده

𝑅𝐴𝐼𝐷 .محافظت کنیم 

ز یک ابیش ا در هار دادهتوزیع شده، با تکر دادهپایگاهپذیری باال، استفاده از یک راه دیگر رسیدن به دسترسی

وزرسانی رای که بههای تکراری آیتم دادهروزرسانی کردن تمام نسخهها ملزم به، بهسایت است. آنگاه تراکنش

 کنیم.یممطالعه  19ها، در فصل تکثیرهای توزیع شده را، به همراه دادهپایگاهکنند، هستند. می
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 خالصه 10-16

  یا مکانیکی، در معرض خرابی قرار دارد. این یک سیستم کامپیوتری، مانند سایر وسایل الکتریکی

د. در هر کدام نافزاری داردیسک، قطع برق و خطاهای نرم 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎهای متعددی شامل ها علتخرابی

 رود.از دست می دادهپایگاهاز این حاالت، اطالعات مرتبط با 

 ز قیود امانند تخطی ها نیز ممکن است به دالیل مختلفی، های سیستم، تراکنشعالوه بر خرابی

 ها خراب شوند.یکپارچگی یا بن بست

 ها و ابی، ترفند ریکاوری است که مسئول کشف خردادهپایگاهناپذیر از سیستم یک قسمت جدائی

 به حالتی پیش از وقوع خرابی است. دادهپایگاهبازگرداندن 

 ساز ساز غیرفرّار و ذخیرهذخیرهساز فرّار، ساز در یک کامپیوتر عبارتنداز ذخیرهانواع مختلف ذخیره

کند، از دست می 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ، هنگامی که کامپیوتر  𝑅𝐴𝑀ساز فرّار، همانند ها در ذخیرهماندگار. داده

کند از دست می 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎساز غیرفرّار، مثل دیسک، هنگامی که کامپیوتر ها در ذخیرهروند. دادهمی

ها در دیسک، از دست بروند. داده 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎهائی مثل خاطر خرابیروند، اما ممکن است گهگاهی به نمی

 روند.ساز ماندگار هرگز از دست نمیذخیره

 های آینه وار، یا سایر فرمساز ماندگار که باید به صورت برخط قابل دسترسی باشد، با دیسکذخیره-

ساز ماندگار آفالین ب است. ذخیرهکنند، قابل تقریساز داده اضافی را مهیا می، که ذخیره𝑅𝐴𝐼𝐷های 

 ها، ذخیره شده در موقعیت امن فیزیکی است.یا آرشیوی شامل چندین نوار کپی از داده

  ده عکس کننممکن است دیگر سازگار نباشد، یعنی ممکن است من دادهپایگاهدر حالت خرابی، حالت

ری فظ سازگاحآنرا داشته باشد، نیست. برای  دادهپایگاه ،شودحالتی از دنیای واقعی که فرض می

 ئولیتنیازمند آن هستیم که هر تراکنش اتمیک باشد. تضمین خاصیت اتمیسیتی و ماندگاری مس

 ترفند ریکاوری است.

 ساز شوند که باید در ذخیرهها روی یک الگ ثبت میروزرسانیدر ترفندهای برمبنای الگ، تمام به

برای  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡امی که آخرین رکورد الگ یک تراکنش، که رکورد الگ ماندگار نگهداری شوند. هنگ

 شود.شده فرض می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ساز ماندگار اعمال شده باشد یک تراکنش تراکنش است، به ذخیره

 روزرسانی شده های داده بهرکوردهای الگ شامل مقادیر قدیمی و مقادیر جدید برای تمام آیتم

های تراکنش در صورتی که روزرسانیکردن به 𝑟𝑒𝑑𝑜در حالتی که نیاز به هستند. مقادیر جدید 

های روزرسانیکردن به Roll Backکند و همچنین برای  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡تراکنش در جریان عملیات نرمال 

 شوند.کند، استفاده می 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎشدن تراکنش  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تراکنش در حالتی که سیستم قبل از 

  های نوشتن تا تعدیل تأخیری، در خالل اجرای یک تراکنش، تمام عملیاتدر طرح𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شدن

افتند، در آن زمان سیستم از اطالعات روی الگ مرتبط با تراکنش در اجرای تراکنش به تأخیر می
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دن کند. با تعدیل تأخیری، رکوردهای الگ نیازی به دارا بوهای به تأخیر افتاده استفاده مینوشتن

 روزرسانی شده ندارند.های داده بهمقادیر قدیمی آیتم

 ِالگ و  برای کاهش سربار جستجوی𝑟𝑒𝑑𝑜 پوینت های چکتوانیم از تکنیکها، میکردن تراکنش

 استفاده کنیم.

 های مدرن ریکاوری برپایه مفهوم تکرار تاریخ هستند، به موجب آن تمام اعمال انجام گرفته الگوریتم

از ریکاوری دوباره  𝑟𝑒𝑑𝑜پوینت کامل شده( در جریان گذر ملیات نرمال )از آخرین چکدر خالل ع

شوند. تکرار تاریخ حالت سیستم را به وضعیتی که سیستم در زمان اعمال شدن آخرین انجام می

گرداند. آنگاه از این حالت، سیستم داشته برمی 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎساز ماندگار قبل از رکورد الگ به ذخیره

𝑢𝑛𝑑𝑜   با اجرای گذر𝑢𝑛𝑑𝑜 های ناقص را به ترتیب معکوس پردازش که رکوردهای الگ تراکنش

 شود.کند، انجام میمی

 𝑢𝑛𝑑𝑜  یک تراکنش ناقص رکوردهای الگ𝑟𝑒𝑑𝑜 − 𝑜𝑛𝑙𝑦  ویژه و یک رکورد الگ𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 می-

 نخواهد شد. 𝑢𝑛𝑑𝑜کنش را کامل شده مالحظه کرد و دوباره توان ترانویسد. بعد از آن، می

 یگاهپاافر سازی است که در آن حافظه، یک بافر الگ، یک بپردازش تراکنش برپایه یک مدل ذخیره-

ی هااحیهنسیستم و کد اشیا کند. بافر سیستم صفحاتی از و یک بافر سیستم را نگهداری می داده

 کند.نگهداری میها را کاری محلی تراکنش

 ساز هو ذخیر دادهپایگاهها به پیاده سازی کارای ترفند ریکاوری مستلزم آن است که تعداد نوشتن

ما باید اوند، شماندگار مینیمم شود. رکوردهای الگ ممکن است در آغاز در بافر الگ فرّار نگهداری 

 وشته شوند:ساز ماندگار ندهد به ذخیرههنگامی که یکی از شرایط زیر رخ می

o  قبل از آنکه رکورد الگ< 𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ساز ماندگار اعمال شود، تمام به ذخیره <

 ساز ماندگار اعمال شوند.باید به ذخیره 𝑇𝑖رکوردهای الگ وابسته به تراکنش 

o  ار(، ز غیرفرّسااعمال شود )در ذخیره دادهپایگاهقبل از آنکه یک بالک در حافظۀ اصلی به

 ل شوند.ر اعماساز ماندگاها در آن بالک باید به ذخیرهدهای الگ وابسته به دادهتمام رکور

 هائی که برای کنترل گذاری با همروندی باال، مانند آنهای قفلهای ریکاوری مدرن از تکنیکتکنیک

+𝐵همروندی  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 زودهنگام ها اجازه آزاد کردن کند. این تکنیکشوند، پشتیبانی میاستفاده می

کند، که امکان هائی مثل درج یا حذف را فراهم میهای سطح پائین بدست آمده توسط عملیاتقفل

های کنند. بعد از رها شدن قفلها ایجاد میهای دیگری را توسط سایر تراکنشاجرا شدن عملیات

کردن  𝑢𝑛𝑑𝑜 منطقی، مثل حذف برای 𝑢𝑛𝑑𝑜فیزیکی ممکن نیست و در عوض  𝑢𝑛𝑑𝑜سطح پائین، 

های کند تراکنشآورند که تضمین میهای سطح باال بدست میها قفلدرج، الزم است. تراکنش

 منطقی یک عملیات را غیرممکن کند. 𝑢𝑛𝑑𝑜توانند اعمالی را انجام دهند که همروند نمی
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 حتوای اید کل مبشود، ساز غیرفرّار میبه از دست رفتن ذخیرههائی که منجربرای ریکاوری از خرابی

ی کنیم. اگر خرابیمساز ماندگار دامپ به ذخیره -مثاًل روزی یکبار -را به صورت پریودیک دادهپایگاه

رداندن برای برگ شود، از آخرین دامپ دادهپایگاههای فیزیکی به از دست رفتن بالکرخ دهد که منجر

 شود، ازیکامل م کنیم. هنگامی که این بازگرداندنبه یک حالت سازگار قبلی استفاده می دادهپایگاه

 کنیم.به حالت سازگار اخیر استفاده می دادهپایگاهالگ برای بردن سیستم 

 ترفند ریکاوری𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆  ،ها برای مهیا کردن همروندی ویژگی د جاری کنونی است که از تعدادیترفن

کند. همچنین این ریکاوری استفاده می بیشتر، کاهش سربارهای الگ کردن و مینیمم کردن زمان

کند. ترفند، صفحات را منطقی را فراهم می  𝑢𝑛𝑑𝑜هایترفند برپایه تکرار تاریخ است و امکان عملیات

-از شماره و پوینت ندارددهد و نیاز به انتقال تمام صفحات در زمان چکبه صورت پیوسته انتقال می

ها که زمان صرف شده برای سازیسازی انواعی از بهینهیادهها( برای پ 𝐿𝑆𝑁) های دنباله الگ

 کند.دهد، استفاده میریکاوری را کاهش می

 افتن ین ادامه کنند، و امکاپذیری را مهیا میهای پشتیبان دوردست درجه باالئی از دسترسیسیستم

. کنندفراهم میپردازش تراکنش را حتی اگر سایت اصلی توسط آتش، سیل یا زلزله ویران شود، 

ود. شمی رکوردهای داده و الگ از سایت اصلی به صورت پیوسته به سایت پشتیبان دوردست منتقل

پردازش  اگر سایت اصلی خراب شود، سایت پشتیبان دوردست بعد از اجرای اعمال ریکاوری معین،

 گیرد.تراکنش را دردست می

 تمرینات

𝑢𝑛𝑑𝑜ها در راکنشتوضیح دهید چرا رکوردهای الگ برای ت 16-1 − 𝑙𝑖𝑠𝑡  ،باید به ترتیب عکس پردازش شوند

 شود.به صورت روبه جلو اجرا می 𝑟𝑒𝑑𝑜در حالی که 

 پاسخ:

𝑢𝑛𝑑𝑜با یک تراکنش در  − 𝑙𝑖𝑠𝑡به  1روزرسانی شده است، مثالً از ، فرض کنید یک آیتم داده بیش از یکبار به

 2روبه جلو پردازش شوند، مقدار نهائی آیتم داده به صورت غلط  𝑢𝑛𝑑𝑜الگ . اگر رکوردهای 3به  2و آنگاه از  2

های داده شود. همین منطق برای آیتممی 1ها به صورت معکوس، مقدار برابر که با پردازش آنشود، در حالیمی

𝑢𝑛𝑑𝑜روزرسانی شده توسط بیش از یک تراکنش در به − 𝑙𝑖𝑠𝑡 .برقرار است 

ها، به سادگی قابل مشاهده است که اگر شدن تراکنش 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡با استفاده از مثالی مشابه باال، اما با فرض 

خواهد شد، اما اگر در ترتیب  3، رکوردها را به جلو پردازش کند، مقدار نهائی به درستی برابر 𝑟𝑒𝑑𝑜پردازش 

 خواهد شد. 2معکوس انجام شود، مقدار نهائی به صورت ناصحیح برابر 

-کرکانس چپوینت باید اجرا شود؟ فپوینت را تشریح کنید. هر چند وقت یکبار چکهدف مکانیزم چک 16-2

 گذارد:پوینت چگونه بر موارد زیر اثر می
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 دهد؟کارائی سیستم هنگامی که هیچ خرابی رخ نمی 

  زمان صرف شده برای ریکاوری از یک𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ سیستم؟ 

 یکاوری از یک خرابی رسانه )دیسک(؟زمان صرف شده برای ر 

 پاسخ:

را  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎشود تا زمان الزم برای ریکاوری بعد از پوینت با ترفندهای ریکاوری بر مبنای الگ انجام میچک

جستجو شود و تمام  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎپوینتی وجود نداشته باشد، آنگاه کل الگ باید بعد از کاهش دهد. اگر چک

-پوینت انجام شود، آنگاه از بیشتر رکوردهای الگ پیش از چکشوند. اگر چک  𝑟𝑒𝑑𝑜/𝑢𝑛𝑑𝑜های الگ تراکنش

 پوشی کرد.توان در زمان ریکاوری چشمپوینت می

 ست.دن آن اساز ماندگار به محض پرشپوینت پاک کردن رکوردهای الگ از ذخیرهدلیل دیگر برای انجام چک

کانس باشد فرشود، اگر ریکاوری سریع حیاتی نجرا سبب کاهش کارائی میپوینت، در هنگام ااز آنجا که چک

دار . اگر مقیش یابدپوینت باید افزاپوینت باید کاهش یابد. اگر به ریکاوری سریع احتیاج داریم فرکانس چکچک

 پوینت مکرر غیرقابل اجتناب است.ساز ماندگار موجود کم است، چکذخیره

ها برای ریکاوری پوینتهای آرشیوی معادل چکدیسک ندارد، دامپ 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎپوینت اثری برروی ریکاوری از چک

 های دیسک هستند. 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎاز 

دهند: الگ کردن به مدیر امکان انتخاب بین دو فرم از الگ کردن را می دادهپایگاههای بعضی سیستم 16-3

شود و الگ کردن آرشیوی، برای ریکاوری از خرابی های سیستم استفاده می 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎنرمال، برای ریکاوری از 

، چه  4-16شود. در هر کدام از این حاالت، با استفاده از الگوریتم ریکاوری بخش رسانه )دیسک( استفاده می

 تواند حذف شود.موقع یک رکورد الگ می

 پاسخ:

 د:زم شونشوند، زیرا ممکن است برای ریکاوری ال توانند حذفرکوردهای الگ زیر نمی الگ کردن نرمال:

پوینت اخیر فعال بوده است )که قسمتی از هر رکورد الگ متناظر با یک تراکنش که در خالل چکالف( 

>درایه  𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐿  است(   <

 پوینت اخیر.های شروع شده بعد از چکهر رکورد الگ متناظر با تراکنش (ب

ون باال سطۀ قانپوینت، رکوردهای بیشتری به واتوانند حذف شوند. بعد از هر چکیگر میهمه رکوردهای الگ د

 شوند.کاندیدای حذف می

گ ازش الشود و نیازمند پردحذف یک رکورد الگ و نگه داشتن رکورد الگ پیشین منجر به گپ در الگ می

شین ای الگ پییابند که تمام رکوردهای را در الگ میها نقطهتری است. بنابراین در عمل، سیستمپیچیده

ایل فشود، و یک میبتوانند حذف شوند، و آن قسمت از الگ را حذف کنند. اغلب الگ به چندین فایل شکسته 

 شود.هنگامی که تمام رکوردهای الگ در فایل بتوانند حذف شوند، حذف می
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الگ کردن آرشیوی رکوردهای الگی که ممکن است برای ریکاوری از خرابی رسانه )مثل  کردن آرشیوی:الگ

𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ ها برای ریکاوری از پوینتهای آرشیوی معادل چککند. دامپهای دیسک( الزم باشد را نگهداری می

پ آرشیوی به جای برپایه آخرین دامهای آرشیوی توانند برای الگخرابی رسانه هستند. قواعد حذف باال می

پوینت کمتر است، زیرا حجم زیادی از داده های آرشیوی از چک. فرکانس دامپاستفاده شوند پوینتآخرین چک

 د.نباید نوشته شود. بنابراین رکوردهای الگ بیشتری باید در الگ کردن آرشیوی نگهداری شو

به یک  Roll Backها و اجرای یک  𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡سازی برای پیاده 4-16چگونگی تعدیل الگوریتم بخش  16-4

𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 ( .را شرح دهید𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  تشریح می 3-8-16ها در بخش)شوند 

 پاسخ:

 تواند به صورت زیر انجام شود:می 𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡یک 

ار ز ماندگساذخیرهتمام رکوردهای الگ تراکنش که در حال حاضر در حافظۀ اصلی هستند را به الف( 

 کنیم.اعمال می

>یک رکورد الگ به فرم  (ب 𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑇𝑖 ساز را به ذخیره است شناسه تراکنش 𝑇𝑖که  <

 کنیم. ماندگار اعمال می

 𝑢𝑛𝑑𝑜ویژه، پردازش  𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡کردن تراکنشی که در حال حاضر در حال اجرا است تا یک  Roll Backبرای 

به  𝑢𝑛𝑑𝑜در خالل فاز  𝑟𝑒𝑑𝑜برسیم. رکوردهای الگ   𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡کنیم تا بهی آن تراکنش اجرا میرا برا

 شوند.صورت معمول تولید می

 Roll Backتازه بعد از  𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡منفرد با نوشتن یک رکورد  𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡تکراری به یک  𝑢𝑛𝑑𝑜اجرای 

برای  𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡تواند برای پشتیبانی از چندین پذیر است. الگوریتم باال میامکان 𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡کردن تا آن 

از یک  Roll Backدر  𝑢𝑛𝑑𝑜گسترش یابد. هرچند، هنگامی که  𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡یک تراکنش، با دادن نام به هر 

𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 گذرد، دیگر می𝑢𝑛𝑑𝑜 تا آن  کردن𝑠𝑎𝑣𝑒𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 پذیر نیست.امکان 

 استفاده شود. دادهپایگاهفرض کنید تکنیک تعدیل تأخیری در یک  5-16

 ه؟نیا چرا  روزرسانی الزم است؟ چرا بلهقسمت مقدار قدیمی از یک رکورد الگ بهبرای  آیاالف( 

تراکنش به کردن  𝑢𝑛𝑑𝑜روزرسانی ذخیره نشوند، اگر مقادیر قدیمی در رکوردهای الگ به (ب

 از ریکاوری باید تعدیل شود؟ 𝑟𝑒𝑑𝑜وضوح شدنی نیست. در نتیجه چگونه فاز 

ها، نشحلی تراکروزرسانی شده در حافظۀ مهای داده بهتواند با نگهداری آیتمتعدیل تأخیری می (ج

د. سازی شودهپیااند، هروزرسانی نشدبه دادهپایگاهای که مستقیماً از بافر های دادهو خواندن آیتم

-زرسانیروسازی کارای خواندن یک آیتم داده، با تضمین آنکه یک تراکنش بهچگونگی پیاده

 هایش را مشاهده کند، پیشنهاد کنید.

 شود؟یجاد میاروزرسانی انجام دهند. چه مشکلی از تکنیک باال ها تعداد زیادی بهاگر تراکنش (د
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 پاسخ:

کرده  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡روزرسانی الزم نیست. اگر تراکنش الگ بهقسمت مقدار قدیمی یک رکورد الف( 

کردن تراکنش هم نیست و  𝑢𝑛𝑑𝑜طور که نیازی به است، آنگاه مقدار قدیمی دیگر الزم نیست همان

ساز ماندگار ایمن سیستم تراکنش فعال باشد، مقادیر قدیمی همچنان در ذخیره 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎاگر هنگام 

 اند.تعدیل نشدههستند، زیرا هنوز 

-روزرسانیساز ماندگار بهنیست، زیرا ذخیره 𝑢𝑛𝑑𝑜نیازی به نگهداری لیست ، 𝑟𝑒𝑑𝑜 در خالل فازب(

 کند.نشده را منعکس نمی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های هر تراکنش 

. کندیخواندن یک آیتم داده ابتدا یک درخواست خواندن روی حافظۀ محلی تراکنش ایجاد م (ج

حلی حافظۀ م به ادهدپایگاهشود. در غیر این صورت آیتم از بافر شود، برگردانده می اگر آنجا یافته

 شود.شود و آنگاه برگردانده میتراکنش بار می

ی ذخیره فی براروزرسانی اجرا کند، احتمال آنکه تراکنش حافظۀ کااگر تراکنشی تعداد زیادی به (د

 دارد.های داده نداشته باشد وجود های محلی آیتمکپی

𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤ترفند  16-6 − 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔  شدن جدول صفحه است. فرض کنید جدول صفحه با مستلزم کپی𝐵+ −

𝑡𝑟𝑒𝑒 .نمایش داده شود 

𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤گذاری تا حد ممکن از نودها را بین کپی جدید و چگونگی اشتراکالف(  − 𝑐𝑜𝑝𝑦  از𝐵+ −

𝑡𝑟𝑒𝑒 شوند، های برگ، بدون هیچ درج و حذفی اعمال میط به درایهها فقروزرسانی، با فرض اینکه به

 پیشنهاد کنید.

دهند، الگ کردن های کوچک انجام میروزرسانیهائی که بهسازی باال، برای تراکنشحتی با بهینه (ب

𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤از ترفند  − 𝑐𝑜𝑝𝑦 بسیار ارزانتر است. توضیح دهید چرا؟ 

 پاسخ:

𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤برای آغاز، با کپی از نود ریشه که به الف(  − 𝑐𝑜𝑝𝑦 کنیم. با ایجاد کند شروع میاشاره می

سیر از آن نود برگ تا ریشه شود و تمامی نودها در مها، درایه برگ که تعدیل در آن ایجاد میتعدیل

 شوند.گذاری میسایر نودها اشتراک شده وروزرسانی و به کپی

𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤 دهند، ترفندروزرسانی کوچکی انجام میئی که بههابرای تراکنش (ب − 𝑐𝑜𝑝𝑦  چندین

کند. از سوی دیگر الگ کردن سازی باال، کپی میروزرسانی، حتی با بهینهصفحه را برای یک به

روزرسانی است. رکوردهای الگ به صورت فیزیکی فقط نیازمند خلق رکوردهای کوچک برای هر به

صفحات اندکی در کنار هم هستند و بنابراین فقط تعدادکمی صفحه الگ در یک صفحه یا 

این، صفحات الگی که  شدن یک تراکنش الزم است. عالوه بر 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡برای  𝐼/𝑂های عملیات
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شوند، احتماالً برروی دیسک به صورت فیزیکی های بعدی نوشته میهای تراکنش 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡در 

 کنند.ی دیسک را مینیمم میمجاورند و حرکات باز

را )به طور غلط( تعدیل کنیم تا اعمال انجام گرفته در  4-16فرض کنید ما الگوریتم ریکاوری بخش  16-7

هائی که اخیرًا سیستم، تراکنش 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎتراکنش را الگ نکند. هنگام ریکاوری از یک  Roll Backخالل 

Roll Back اند در شده𝑢𝑛𝑑𝑜 − 𝑙𝑖𝑠𝑡  آورده و دوبارهRoll Back شوند. با مثالی نشان دهید چگونه اعمال می

منجر شود. )راهنمائی: یک  دادهپایگاهتواند به حالت ناصحیح از ریکاوری می 𝑢𝑛𝑑𝑜 خالل فاز انجام گرفته در

راکنشی که روزرسانی شده توسط تشده و آنگاه به 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡روزرسانی شده توسط یک تراکنش آیتم داده به

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 شود را در نظر بگیرید.(می 

 نید:کحظه رکوردهای الگ زیر، تولید شده با الگوریتم ریکاوری تعدیل شده )به صورت غلط( را مال پاسخ:

1. < 𝑇1  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 

2. < 𝑇1 , 𝐴, 1000, 900 > 

3. < 𝑇2  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 

4. < 𝑇2 , 𝐴, 1000, 2000 > 

5. < 𝑇2  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 > 
را منعکس کند وجود ندارد.  رخ داده، اما هیچ رکورد الگی که آن 3و 2های بین گام Roll Backدر واقع یک 

𝑢𝑛𝑑𝑜به  𝑟𝑒𝑑𝑜  ،𝑇1شوند. در پایان فاز های الگ توسط الگوریتم ریکاوری پردازش میاکنون، این داده − 𝑙𝑖𝑠𝑡 

𝑢𝑛𝑑𝑜در  𝑇1، از آنجا که  𝑢𝑛𝑑𝑜خواهد شد. در خالل فاز  𝐴  ،2000شود و مقدار اضافه می − 𝑙𝑖𝑠𝑡  حاضر

روزرسانی انجام گرفته بهد. گیررا می 1000مقدار  𝐴نمی کند و  𝑢𝑛𝑑𝑜را  2است، الگوریتم ریکاوری عبارت 

 رود.شده است، از دست می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡، که  𝑇2 توسط

 ها به صورت زیر است:دنباله صحیح الگ

1. < 𝑇1  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 

2. < 𝑇1 , 𝐴, 1000, 900 > 

3. < 𝑇1 , 𝐴, 1000 > 

4. < 𝑇1  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 > 

5. < 𝑇2  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 > 

6. < 𝑇2 , 𝐴, 1000, 2000 > 

7. < 𝑇2  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 > 
𝑢𝑛𝑑𝑜به   𝑇1شود که این اطمینان ایجاد می − 𝑙𝑖𝑠𝑡  بعد از فاز𝑟𝑒𝑑𝑜 شود.اضافه نمی 

 Roll Backفضای دیسک تخصیص یافته به یک فایل در نتیجه یک تراکنش نباید حتی اگر تراکنش  16-8

کند که چنین اعمالی تضمین می 𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆شود، آزاد گردد. دلیل آن را توضیح دهید و توضیح دهید چگونه 

Roll Back .نشوند 

 پاسخ:
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شود، تخصیص صفحه نباید  Roll Backاگر تراکنشی صفحه را به یک رابطه تخصیص دهد، حتی اگر تراکنش 

𝑢𝑛𝑑𝑜 د. چنین عملیاتنها رکوردهائی را در همان صفحه ذخیره کرده باششود، زیرا ممکن است سایر تراکنش-

هائی توانند به عنوان عملیاتشوند. آنها میمینامیده   𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆شوند، اعمال باال نشین در  𝑢𝑛𝑑𝑜 هائی که نباید

  𝐶𝐿𝑅هائی با خلق یک چنین عملیات  𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆سازی شوند. در دهد پیادهآنها کاری انجام نمی 𝑢𝑛𝑑𝑜که عمل 

تراکنش از رکوردهای الگ تولید  Roll Backشود که اش چنان مقداردهی می 𝑈𝑛𝑑𝑜𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑆𝑁ساختگی، که 

 شود. سازی میکنند، پیادهتوسط عملیات پرش میشده 

کند، و فضای آزاد تولید شده به یک رکورد درج شده توسط فرض کنید تراکنشی یک رکورد را حذف می 16-9

 یابد.شدن تراکنش اول، اختصاص می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تراکنش دیگر، حتی قبل از 

 تواند رخ دهد؟باشد چه مشکلی می Roll Backاگر اولین تراکنش نیازمند الف( 

ل پیش گذاری سطح تاپل استفاده شود، این مشکگذاری سطح صفحه به جای قفلآیا اگر قفل (ب

 آید؟می

شود، با الگ گذاری سطح تاپل پشتیبانی میکه از قفلچگونگی حل این مشکل را در حالی (ج

، 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡آنها بعد از  در رکوردهای الگ خاص و اجرای 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کردن اعمال بعد از 

کند که چنین اعمالی دقیقاً یکبار اجرا پیشنهاد کنید. مطمئن شوید که طرح شما تضمین می

 شوند.

 پاسخ:

باشد، تاپل حذف شده توسط آن تراکنش باید برگردانده  Roll Backاگر اولین تراکنش نیازمند الف( 

های داده انجام شود، فضای به شیوه فیزیکی معمول با استفاده از مقادیر قدیمی آیتم 𝑢𝑛𝑑𝑜شود. اگر 

های جدید و ساختارهای تراکنش رونویسی شده و به تاپل 𝑢𝑛𝑑𝑜تخصیص یافته به تاپل جدید توسط 

 𝑢𝑛𝑑𝑜رساند. این بدان معنی است که باید یک عملیات داده مرتبط روی بالک دیسک آسیب می

کردن حذف انجام شود که ریکاوری را پیچیده  𝑢𝑛𝑑𝑜قی انجام شود. یعنی، یک درج باید برای منط

 کند.می

 Roll Backدر متن مرتبط، اگر تراکنش دوم با همان کلید درج کند، قیود یکپارچگی ممکن است در 

 نقض شود.

اولین تراکنش تا  گذاری سطح صفحه استفاده شود، فضای آزاد تولید شده توسطاگر از قفلب( 

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 گذاری یابد. پس این مسأله در صورتی که قفلشدن اولی، به تراکنش دیگر تخصیص نمی

 سطح صفحه استفاده شود، مطرح نخواهد شد.

شدن تراکنش، حل شود. برای  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تواند با به تعویق انداختن آزادسازی فضا تا مسأله می (ج

سیستم رخ دهد، فضا آزاد خواهد  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ، یک 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تضمین آنکه حتی اگر بالفاصله بعد از 
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تواند برای در برگرفتن اطالعات در مورد آزادسازی فضا )و سایر می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شد، رکورد الگ 

-ها مید، تعدیل شود. اجرای این عملیاترخ ده 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های مشابه( که باید بعد از عملیات

𝑝𝑜𝑠𝑡تواند به عنوان یک تراکنش و رکوردهای الگ تولیدی، و به دنبال آن رکورد الگ  −

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  که بیانگر آن است که پردازش بعد از𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  ،برای تراکنش کامل شده است

 انجام گیرد.

𝑝𝑜𝑠𝑡با اعمال   𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡در خالل ریکاوری، اگر یک رکورد الگ  − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  یافت شد، اما هیچ

𝑝𝑜𝑠𝑡رکورد الگ   − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 های ای یافت نشد، آثار هر اجرای جزئی عملیات𝑝𝑜𝑠𝑡 −

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  در خالل ریکاوریRoll Back های بعد از شود و عملیاتمی𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  در پایان ریکاوری

𝑝𝑜𝑠𝑡شوند. اگر رکورد الگ  یافت شد، اعمال دوباره اجرا می − 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 شوند. دوباره اجرا نمی

 شود که اعمال دقیقاً یکبار اجرا شوند.پس، تضمین می

یچ هرتی که های سطح کلید، به صوتواند با نگهداری قفلمشکل برخورد روی مقادیر کلید اصلی می

 شود.تراکنش دیگری نتواند تا کامل شده اولین تراکنش از کلید استفاده کند، حل 

-مشکل  (𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ)ای های دستههای تعاملی از ریکاوری تراکنشتوضیح دهید که چرا ریکاوری تراکنش 16-10

دارد؟ )راهنمائی: یک تراکنش ماشین خودپرداز را که  ای برای اداره کردن این مشکل وجودتر است. آیا راه ساده

 گیرد را در نظر بگیرید.(در آن برداشت پول از حساب صورت می

 پاسخ:

تر است زیرا ممکن است بعضی اعمال ای مشکلهای دستههای تعاملی از ریکاوری تراکنشریکاوری تراکنش

لیک کرده باشد یا سبب )نوشتن( یک موشک را شبارت خروجی غیرقابل برگشت باشند. مثالً ممکن است یک ع

دادن پول به مشتری توسط ماشین شده باشد. بهترین راه اداره کردن این مسأله انجام تمام عبارات خروجی در 

 شود.کند، هیچ آسیبی وارد نمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡پایان تراکنش است. به این صورت اگر تراکنش در میانه 

اغلب صورت  𝐴𝑇𝑀های آل باید به شکل اتمیک انجام شوند، مثالً ماشیندههای خروجی به صورت ایعملیات

دهند. اگر عملیاتهای خروجی کنند و به جای تعدیل یک به یک، همه را یکجا تحویل میها را جمع میحساب

نتوانند به صورت اتوماتیک انجام شوند، یک الگ فیزیکی از عملیاتهای خروجی، مثل یک الگ دیسک از 

تواند نگهداری شود، تا امکان انجام رویدادها، یا یک الگ ویدئوئی از آنچه در دنیای فیزیکی روی داده می

 ریکاوری به صورت دستی بعداً فراهم شود، مثالً با بازگرداندن پول به حساب مشتری.

خطادار اجرا شده است،  شود زیرا به صورت 𝑢𝑛𝑑𝑜شدن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡بعضی وقتها یک تراکنش باید بعد از  16-11

 مثالً به خاطر ورودی خطادار توسط یک کارمند بانک.

کردن چنین  𝑢𝑛𝑑𝑜تراکنش برای  𝑢𝑛𝑑𝑜با یک مثال نشان دهید که استفاده از مکانیزم نرمال الف( 

 تواند منجر به یک حالت ناسازگار شود.تراکنشی می
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تراکنش خطادار  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡به حالتی پیش از  دادهپایگاهیک راه اداره این موقعیت آوردن کل  (ب

𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡است )ریکاوری  − 𝑖𝑛 − 𝑡𝑖𝑚𝑒  هائی که بعداً شود(. تراکنشنامیده می𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 می-

 کنند.می Roll Backشوند، با این ترفند آثارشان را 

𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡پیشنهاد کنید که ریکاوری  4-16تعدیلی برای الگوریتم ریکاوری بخش  − 𝑖𝑛 − 𝑡𝑖𝑚𝑒  را با

 کند.سازی میپیاده دادهپایگاههای استفاده از دامپ

توانند به صورت های غیرخطادار بعدی میموجود باشند تراکنش 𝑆𝑄𝐿ها به فرم روزرسانیاگر به (ج

 چرا؟توانند با استفاده از رکوردهای الگ دوباره اجرا شوند. منطقی اجرای مجدد شوند، اما نمی

 پاسخ:

 10که هر کدام  𝑇2و  𝑇1دالر را در نظر بگیرید. دو تراکنش  100با تراز  𝐴یک حساب بانکی الف( 

دالر  120ها تراز کنند در نظر بگیرید. بنابراین بعد از اجرای این تراکنشدالر به این حساب واریز می

-روزرسانیمتناظر با بهورد الگ ود. رکاجرا ش 𝑇2و آنگاه  𝑇1خواهد بود. فرض کنید در ابتدا تراکنش 

>، به ترتیب  𝑇2و  𝑇1های توسط تراکنش 𝐴های   𝑇1 , 𝐴, 100, >و   < 110

 𝑇2, 𝐴, 110,  خواهد بود. < 120

را  𝐴کردن تراکنش مقدار  𝑢𝑛𝑑𝑜کنیم. مکانیزم نرمال  𝑢𝑛𝑑𝑜را  𝑇1خواهیم تراکنش فرض کنید می

را با استفاده از مکانیزم  𝑇1کند. بنابراین اگر تراکنش با فیلد مقدار قدیمی در رکورد الگ جایگزین می

دالر خواهد شد و در واقع ما هر دو  100کنیم. تراز نتیجه  𝑢𝑛𝑑𝑜ها، کردن تراکنش 𝑢𝑛𝑑𝑜نرمال 

 را داشتیم. 𝑇1ن تراکنش کرد 𝑢𝑛𝑑𝑜ایم، در حالی که فقط قصد کرده 𝑢𝑛𝑑𝑜تراکنش را 

 باشد. 𝑇𝑒فرض کنید تراکنش خطادار  (ب

  ،دامپ آرشیوی اخیر𝐷 قبل از رکورد الگ ،<  𝑇𝑒  , 𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇 کنیم. را شناسائی می <

 کنیم.را با استفاده از دامپ بازیابی می دادهپایگاه

  تمام رکوردهای الگ را با شروع از دامپ𝐷  تا رکورد الگ<  𝑇𝑒  , 𝐶𝑂𝑀𝑀𝐼𝑇 > ، 𝑟𝑒𝑑𝑜 

فعال خواهند  𝑇𝑒تراکنش  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡در زمان  𝑇𝑒به غیر از تراکنش  -هاکنیم. بعضی تراکنشمی

 ها باشد.مجموعه این تراکنش 𝑆1بود. فرض کنید 

 𝑇𝑒 ها در مجموعه و تراکنش𝑆1  راRoll Back کنیم. این ریکاوری می𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑖𝑛 −

𝑡𝑖𝑚𝑒 کند.را کامل می 

توانند به صورت های بعدی میپذیر باشد، تراکنشمنطقی امکان 𝑟𝑒𝑑𝑜در حالتی که 

-برای هر تراکنش نوشته شده 𝑟𝑒𝑑𝑜منطقی با فرض آنکه رکوردهای الگ شامل اطالعات 

 های بعدی، الگ را با شروع ازمنطقی تراکنش 𝑟𝑒𝑑𝑜اند، دوباره اجرا شوند. برای انجام 

>رکورد الگ   𝑇𝑒  , 𝐶𝑂𝑀𝑀𝐼𝑇 هائی که بعد کنیم. به تراکنشتا انتهای الگ اسکن می <
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-شوند توجه کنید. فرض کنید مجموعه چنین تراکنششروع می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡، 𝑇𝑒از نقطۀ 

-را به صورت منطقی اجرای مجدد می 𝑆2و  𝑆1های موجود در باشد. تراکنش 𝑆2هائی 

 کنیم.

شوند و تراز به می 𝑢𝑛𝑑𝑜دوباره مثالی از آیتم اول را در نظر بگیرید. فرض کنیم هر دو تراکنش  (ج

 گردد.دالر برمی 100مقدار اصلی 

>کنیم. اگر رکورد الگ  𝑟𝑒𝑑𝑜 را 𝑇2 خواهیم تراکنشاکنون می  𝑇2 , 𝐴, 110, متناظر با  < 120

ایم، در کرده 𝑟𝑒𝑑𝑜دالر خواهد بود و در واقع هر دو تراکنش را  120کنیم، تراز  𝑟𝑒𝑑𝑜را  𝑇2تراکنش 

 ایم.را داشته 𝑇2کردن تراکنش  𝑟𝑒𝑑𝑜حالی که فقط قصد 

 تشریح کنید. 𝐼/𝑂را برحسب هزینۀ  -فرّار، غیرفرّار و ماندگار -سازتفاوت بین سه نوع ذخیره 16-12

 سازی شود.تواند پیادهساز ماندگار نمیذخیره 16-13

 سازی کرد.را پیادهتوان آنتوضیح دهید چرا نمیالف( 

 را توضیح دهید. دادهپایگاههای چگونگی مدیریت این مشکل توسط سیستم (ب

 قبل از آنکه در صورتی که بعضی رکوردهای الگ وابسته به یک بالک، دادهپایگاهتوضیح دهید چگونه  16-14

 شوند.ساز ماندگار اعمال نشوند ناسازگار میبالک به دیسک اعمال شود، به ذخیره

𝑛𝑜 های مدیریت بافر اجبار وهای سیاستضعف 16-15 − 𝑠𝑡𝑒𝑎𝑙  .را بیان کنید 

تواند به صورت قابل توجهی سربارهای الگ کردن را به ویژه با فیزیولوژیکال می 𝑟𝑒𝑑𝑜الگ کردن  16-16

 دار کاهش دهد،. توضیح دهید چرا؟سازماندهی رکورد صفحات سوراخ

شود، در حالی که الگ منطقی به صورت گسترده استفاده می 𝑢𝑛𝑑𝑜توضیح دهید که چرا الگ کردن  16-17

 شود.فیزیولوژیکال( به ندرت استفاده می 𝑟𝑒𝑑𝑜منطقی )به غیر از الگ کردن  𝑟𝑒𝑑𝑜 کردن

>دقیقاً قبل از نوشته شدن رکورد الگ   𝑐𝑟𝑎𝑠ℎرا مالحظه کنید. فرض کنید یک  5-16الگ در شکل  16-18

 𝑇∘ 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  نوشته شود. توضیح دهید در خالل ریکاوری چه روی خواهد داد. <

های روزرسانیطوالنی در حال اجرا است اما بهفرض کنید تراکنشی وجود دارد که برای زمان  19-16

 اندکی اجرا کرده است.

، چه اثری  𝐴𝑅𝐼𝐸𝑆و با الگوریتم ریکاوری  4-16تراکنش با استفاده از الگوریتم ریکاوری بخش الف( 

 روی زمان ریکاوری خواهد داشت.

 تراکنش چه اثری برروی حذف رکوردهای الگ قدیمی خواهد داشت. (ب

وجود دارد، دقیقاً قبل از  𝑐𝑟𝑎𝑠ℎرا مالحظه کنید. فرض کنید در خالل ریکاوری یک  6-16الگ شکل  16-20

نوشته شود. توضیح دهید هنگامی که سیستم دوباره ریکاور  𝑂1عملیات برای عملیات  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡آنکه رکورد الگ 

 کند چه اتفاقی خواهد افتاد.می
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𝑠ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤ترفند ریکاوری برمبنای الگ را با  16-21 − 𝑐𝑜𝑝𝑦  برحسب سربارهایشان برای حالتی که داده به

ای برای شود مقایسه کنید )به عبارت دیگر، هیچ مقدار قدیمیصفحات دیسک جدیداً تخصیص یافته اضافه می

 کند وجود ندارد(. 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡بازگرداندن در وضعیتی که تراکنش 

 : 𝑨𝑹𝑰𝑬𝑺در الگوریتم ریکاوری  22-16

پوینت نباشد، آیا ما نیازمند اعمال هیچ ای در جدول کثیف چکاگر در آغاز گذر تحلیل، صفحهف( ال

 ای به آن هستیم؟ چرا؟ 𝑟𝑒𝑑𝑜رکورد 

 شود.های غیرضروری استفاده می 𝑟𝑒𝑑𝑜 چیست و چگونه برای مینیمم کردن𝑅𝑒𝑐𝐿S  (ب

 سیستم و یک فاجعه طبیعی را شرح دهید. 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎتفاوت بین یک  16-23

معرفی  ست رابرای هر کدام از نیازهای زیر بهترین انتخاب درجه ماندگاری در سیستم پشتیبان دورد 16-24

 کنید:

 حمل است.پذیری قابل تهای دستریباید جلو از دست دادن داده گرفته شود اما بعضی فقدانالف( 

های سرعت کامل شود، حتی با هزینه از دست دادن بعضی از تراکنش تراکنش باید به 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ب(  

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 .شده در یک فاجعه 

 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تر برای پروتکل درجه باالئی از دسترسی پذیری و ماندگاری الزم است، اما زمان طوالنی (ج

 تراکنش قابل قبول است.

،  دادهپایگاهای از برای مهیا کردن دید تصویرلحظه 𝑢𝑛𝑑𝑜اوراکل از رکوردهای الگ  دادهپایگاهسیستم  16-25

های روزرسانیبه 𝑇𝑖ای دیده شده توسط تراکنش کند. دید تصویرلحظهای استفاده میتحت ایزولگی تصویرلحظه

-د، بهکنرا منعکس می 𝑇𝑖های روزرسانیاند و بهشده 𝑇𝑖، 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡هائی را که هنگام شروع تمام تراکنش

 قابل روئیت نیست. 𝑇𝑖 ها برایهای سایر تراکنشروزرسانی

شود. جزئیات ای از صفحات بافر داده میها دید تصویرلحظهترفندی برای مدیریت بافر شرح دهید که به تراکنش

توانید فرض کنید که عملیاتها و ای را دخیل کنید. میچگونگی استفاده از الگ برای تولید دید تصویرلحظه

 دهد.تأثیر قرار میآنها فقط یک صفحه را تحت 𝑢𝑛𝑑𝑜همچنین اعمال 
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 سیستممعماری

 

ای دادهتم پایگاهکند معماری سیسای اصلی کار میدادهپایگاه که در آن سیستم آنیتحت کامپیوتریسیستم

داده میدهد پایگاهم داده انجادهد. در صورتی که یک سرور عملیات را برروی پایگاهتأثیر زیادی قرار میرا تحت

 وانند طراحی شوند.تموازی می هایکارگیری معماریهمچنین برای بهداده های پایگاهتواند متمرکز شود. سیستم

کنند، که می های سرور کاردهد که در سیستمداده را شرح میهای پایگاههای سیستماول معماری 17فصل 

ه را دادلکرد پایگاهاند. فرآیندهای گوناگونی که با هم عمکار رفتهسرور به -های متمرکز و کالینتدر معماری

های پایگاهعماریهای کامپیوتر موازی، و ماند. سپس این فصل معماریکنند در اینجا شرح داده شدهتکمیل می

وعات معماری در دهد. سرانجام، موضداده موازی طراحی شده برای انواع مختلف کامپیوترهای موازی را شرح می

 .یمکنرا مطرح می توزیع شدهداده ساختمان سیستم پایگاه

تواند برای به وجو میکند، به ویژه پردازش پرسداده را توصیف میچگونگی اعمال گوناگون پایگاه 18فصل 

 موازی اجرا شود.کارگیری پردازش

شوند، چگونگی پرداختن به هر موضوع را شرح مطرح می توزیع شدهداده تعدادی از موضوعاتی که در پایگاه

های این موضوع شامل چگونگی ذخیره داده، چگونگی تضمین تراکنش شود.ارائه می 19دهد که در فصل می

شوند، چگونگی اجرای کنترل همروندی، و چگونگی تأمین قابلیت های متعدد اجرا میاتمیک است که در سایت

توزیع وجو بر ابر، پردازش پرسهای ذخیره داده مبتنیباشد. سیستمها میاستفاده )دسترسی باال( هنگام خرابی

 .اندهای راهنما نیز در این فصل شرح داده شدهو سیستم شده



 
 

 

 



 
 

 

 دادهپایگاه -سیستمهایمعماری  17فصل 

ای را دادهسیستم پایگاهکند معماریای اصلی کار میدادهکه در آن سیستم پایگاه نیاتحت کامپیوتریسیستم

سروکار  سازی، توازی، توزیعکامپیوتری مانند شبکههای معماریدهد، به ویژه با جنبهزیادی قرار میتأثیر تحت

 .دارد

 را در  سازی کامپیوترها امکان اجرا شدن بعضی وظایف را در سیستم سرور و بعضی وظایفشبکه

ابسته است وینت کال -داده سرورهای پایگاهبندی کار به سیستمدهد. این تقسیمسیستم کالینت می

 شود.می

 پاسخ سریع  داده وپایگاه -سیستمهایکامپیوتری امکان تسریع فعالیتپردازش موازی در یک سیستم

جوها میوشود، پرسهای بیشتری در هر ثانیه اجرا میدهد، همچنین تراکنشها را میبه تراکنش

کار گرفته  به تحتانیکامپیوتری سیستمای پردازش شوند که توازی ارائه شده توسط تواند به شیوه

 است.  داده موازی شدههای پایگاهوجوی به صورت موازی باعث ایجاد سیستم. پردازش پرسهدش

 که ر هرجایدهد که دها امکان میسازمان به آن داده ی یکهاسایت سراسرها در توزیع کردن داده 

دیگر  ر دسترسدقرار گیرند، ولی با این وجود  شوند یا جاهای که بیشتر مورد نیاز هستندمیایجاد 

 دراوت های متفداده در محلاز پایگاه یهای متعددنسخه کپیها و دیگر واحدها هستند. سایت

ند حتی زمانی که ایشان ادامه دههداده های پایگاهفعالیتبه دهد تا های بزرگ این امکان میسازمان

داده اههای پایگسوزی، یا زلزله شده است. سیستمطبیعی مانند سیل، آتش فاحعهدچار  سایتیک 

یگاههای پاسیستم سراسرهای توزیع شده را در نحوه مدیریت جغرافیایی یا گسترش داده توزیع شده

 کنند. داده متعدد را کنترل می

کنیم، تی آغاز میای متمرکز سنهکنیم، با سیستمداده را مطالعه میهای پایگاهدر این فصل معماری سیستم

 .دهیمرا هم پوشش می توزیع شدهداده های پایگاهسرور، موازی، و سیستم -های کالینتو سیستم

 سرور و متمرکز -های کالینتمعماری 1-17

 کنند و برر میکامپیوتری جداگانه کاهایی هستند که برروی سیستمداده متمرکز سیستمهای پایگاهسیستم

داده های پایگاهای از سیستمدادههای پایگاهگذارند. چنین سیستمهای کامپیوتری تأثیر نمیدیگر سیستم روی

ا عملکرد باال که داده بهای پایگاهشوند شروع شده تا سیستمکاربره که بر روی کامپیوترهای شخصی اجرا میتک

از نظر عملکرد  سرور -های کالینتدیگر، سیستم کنند. از سویهای سرور با کیفیت باال کار میبر روی سیستم

 اند.بین سیستم سرور و چند سیستم کالینت تقسیم شده
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 سیستم های متمرکز 1-1-17

که از طریق  کامپیوتری همه منظوره، شامل یک تا تعداد کمی پردازشگر و یک تعداد کنترل کنندهسیستم

های آورند. پردازشگرها حافظه( را فراهم می1-17یک گذرگاه مشترک دسترسی به یک حافظه مشترک )شکل 

دهد. هر کنند، که سرعت دسترسی به داده را افزایش میهای محلی را ذخیره مینهان محلی دارند که نسخه

توانند جریان ها میباشند، که هر یک از آنمستقل داشته   (𝑐𝑜𝑟𝑒)پردازشگر ممکن است چندین هسته 

ای را اجرا کنند. هر کنترل کننده ماشین )دستگاه( نوع خاصی از دستگاه )برای مثال، درایو دستورالعمل جداگانه

توانند به طور های دستگاه میکنندهباشد. پردازشگر و کنترلدیسک، دستگاه صوتی، یا نمایشگر ویدیو( می

د، و برای دستیابی به حافظه رقابت کنند. حافظه پنهان مبارزه برسر دستیابی به حافظه را همزمان اجرا شون

 کند.دهد، زیرا تعداد دفعاتی را که پردازشگر باید به حافظه مشترک دست یابد را کم میکاهش می

های ره و سیستمکارب-های تککنیم: سیستماند را شناسایی میای که در آن کامپیوترها به کار رفتهدو شیوه

کاربره -گیرند. سیستم تککاری در یکی از این دو دسته قرار میهایچندکاربره. کامپیوترهای شخصی و ایستگاه

(𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 − 𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚)  عادی دستگاه رومیزی که به وسیله یک نفر، معموالً فقط با یک پردازشگر و یک

شود، و معموالً فقط یک نفر در یک زمان از آن استفاده مییا دو هارد دیسک )دیسک سخت( به کار برده می

دارد، و ممکن است  ، از طرف دیگر دیسک و حافظه بیشتری (𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚) کند. سیستم چندکاربره

ای برای استفاده تک کاربران طراحی شدند که معموالً دادههای پایگاههای متعددی داشته باشد. سیستمپردازش

آورند. به ویژه، آنها ممکن است از کنند را فراهم نمیتسهیالت زیادی را که پایگاه داده چندکاربری آنرا تأمین می

کند روزرسانی را ایجاد میه الزم نیست  هنگامی که تنها یک کاربر  بهکنترل همروندی حمایت نکنند البت

برای مثال، ممکن است  -هایی یا غایب است و یا الزمدر چنین سیستم 𝐶𝑟𝑎𝑠ℎضرورتی نیست. برای ترمیم 

پشتیبانی  𝑆𝑄𝐿هایی از روزرسانی نسخه پشتیبان تهیه شود. بعضی از چنین سیستمداده قبل از بهفقط از پایگاه

ای دادههای پایگاهکنند. در مقابل، سیستمفراهم می 𝑄𝐵𝐸تری را، مانند نوع وجوی سادهکنند، و زبان پرسنمی

تر کنند که پیشاند از ویژگیهای کامل تراکنشی پشتیبانی میهای چندکاربره طراحی شدهبرای سیستم که

 ایم.مطالعه کرده

گرهای متعددی دارند، توازی ی همه منظوره مورد استفاده امروز پردازشهای کامپیوترگرچه اکثر سیستم

𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒)درشت  -دانه − 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑖𝑠𝑚)  )فقط با چند پردازشگر )نوعاً حدود دو تا چهار

کنند دستگاههایی کار میای که برروی چنین دارند که همگی در حافظه اصلی شریک هستند. پایگاههای داده

وجو را برروی وجوی منفردی را میان پردازشگرها تقسیم کنند؛ درعوض هر پرسکنند که پرسمعموالً سعی نمی

سازند. بنابراین، چنین وجوهای متعدد را به طور همزمان ممکن میکنند، و اجرای پرسیک پردازشگر اجرا می

کنند، های بیشتری را فراهم میند؛ یعنی، در هر ثانیه اجرای تراکنشکنهایی از بازده باالتر حمایت میسیستم

 شوند.تر اجرا نمیهای جداگانه دیگر سریعگرچه تراکنش
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 سیستم کامپیوتری متمرکز. 1-17شکل 

ای را Taskه چند کنند، کای را فراهم میداده برای دستگاههای تک پردازشگر تا به حال چندکارهپایگاههای

های دهد که پردازشکند، و این دید را به کاربر میاجرا برروی پردازشگر به روش زمان اشتراکی فراهم میبرای 

نطقی باید با درشت از نظر م -بندیشوند. بنابراین، دستگاههای موازی دانهمتعدد به طور موازی اجرا می

های  اشتراک طراحی شده تا دستگاه دادههای پایگاهدستگاههای تک پردازشگر قابل تشخیص باشند، و سیستم

 تواند به آسانی برای اجرا برروی آنها تنظیم شوند.زمانی می

𝑓𝑖𝑛𝑒)ریز در مقابل، دستگاههایی با توازی دانه − 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑖𝑠𝑚)  تعداد زیادی از

کنند که کنند سعی میچنین دستگاههایی کار میای که برروی دادهپردازشگرها را دارد، و سیستم های پایگاه

های سازی کنند. معماری سیستموجو( را موازیاند )برای مثال، پرسای را که کاربران ارائه کردهوظایف جداگانه

 کنیم.بررسی می 3-17داده موازی را در بخش پایگاه

در صورتی  ده در حال ظهور است.های پایگاه داتوازی به عنوان موضوعی حساس در طراحی آینده سیستم

اد آینده تعد های کامپیوتری با پردازشگرهای متعدد تنها چند هسته دارند، پردازشگرهایکه امروزه سیستم

 زیادی هسته خواهند داشت. 

خاصی هستند   افزارهای طراحی شدههای پایگاه داده موازی، که مختص اجرا برروی سختدر نتیجه، سیستم

 خواهند شد. در آینده رایج

 سرور -های کالینتسیستم 2-1-17

های معماری متمرکز تر شدند، تمرکز از سیستمتر، و ارزانتر، قویهمانطورکه  کامپیوترهای شخصی سریع

های متمرکز شدند. به طور متناظر، های متصل به سیستمبرداشته شد. کامپیوترهای شخصی جایگزین پایانه

های متمرکز را کنترل کند. در شد تا بستهرابط کاربری به کار گرفته میکامپیوترهای شخصی به عنوان یک 

کنند که عمل می (𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠) های سروریبه عنوان سیستم های متمرکزنتیجه، امروزه سیستم
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ر را این ساختا 2-17دهد. شکل سرور را نشان می -های کالینتهای ایجاد شده به وسیله سیستمدرخواست

 دهند.نشان می

 -تواند به طور گسترده به دو بخش تقسیم شوندکنند که میهای پایگاه داده عملکردی را فراهم میسیستم

وجو، کنترل سازی پرسدهنده دستیابی ساختارها، ارزیابی و بهینهگیرنده. سرویسدهنده و سرویسسرویس

 𝑆𝑄𝐿داده شامل ابزارهایی مانند رابط کاربر سیستم پایگاهکند. سرویس گیرنده همروندی، و ترمیم را مدیریت می

باشد. مراجعه کنید( می 3-17های رابط، ابزار تولید گزارش، و ابزارهای داده کاوی و تحلیل داده )به شکل ، فرم

ارتباط با ای کاربردی است. دالیل برای این ، یا برنامه 𝑆𝑄𝐿گیرنده از طریق دهنده و سرویسرابط میان سرویس

موضوعاتی در معماری کامپیوتر به تولید گرما و مصرف انرژی مرتبط است. نسبت به اینکه به طور قابل توجهی 

کند تا تر کند، معماری های کامپیوتر از پیشرفت هایی در زمینه طراحی چیپ استفاده میها را سریعپردازشگر

 احتماال تا مدتی تمایل به ادامه دارند. هسته های بیشتری را بر روی چیپ منفرد قرار دهند، و

 
 سرور. -ساختار کلی سیستم کالینت 2-17شکل 

ها با سرورها بررسی کردیم. برای رابط کالینت 3را که در فصل  𝐽𝐷𝐵𝐶و  𝑂𝐷𝐵𝐶استانداردهایی مانند 

تواند به سروری که به ارائه کند میاستفاده می 𝐽𝐷𝐵𝐶یا  𝑂𝐷𝐵𝐶توسعه یافته بودند. هر کالینتی که از رابط 

 -افزاری صفحه گسترده و تحلیلهای نرمهای کاربردی خاص، مانند بستهپردازد متصل شوند. برنامهرابط می

𝐵𝑎𝑐𝑘هایی از سرور برند تا به دادهکار می سرور را به -آماری، مستقیماً رابط کالینت − 𝐸𝑛𝑑  دستیابی داشته

𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡باشند. در واقع،  − 𝐸𝑛𝑑 گیرند.تخصص یافته را برای وظایف خاصی در نظر می 

تر در گزینند، که پیشای را برمیگانههایی که با تعداد زیادی از کاربران سروکار دارند معماری سهسیستم

𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡( دیدیم، جایی که 1)فصل  6-1شکل  − 𝐸𝑛𝑑 کند. کاربردی صحبت می -مرورگر وبی است که با سرور

 کند.-سرور کاربردی، در واقع، به عنوان کالینتی برای سرور پایگاه داده عمل می

 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)تراکنش رابط فراخوانی روال از راه دور تراکنشی  -پردازشهایبعضی از سیستم

𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙) ها مانند کند. این فراخوانکند تا کالینت را به سرور متصل میرا فراهم می

های روال از راه دور مربوط به کالینت در نویس هستند، ولی تمام فراخوانهای روال عادی برای برنامهفراخوان

تواند تأثیرات شود، سرور می 𝐴𝑏𝑜𝑟𝑡 اند. بنابراین، اگر تراکنشیشده سرور محصور  یک تراکنش در انتهای

 کند. 𝑢𝑛𝑑𝑜های روال از راه دور جداگانه را )خنثی( فراخوان

client client client client  

server  

networ
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 های سیستم سرورمعماری 2-17

بندی تهای دستوانند به طور گسترده به صورت سرورهای تراکنش و سرورهای دادهسرور میهایسیستم

 شوند.

 
 دهنده(.گیرنده( و پشتیبان )سرویسعملکرد پیشرو )سرویس 3-17شکل 

 تراکنش  -های سرورسیستم(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟)وجو پرس -های سرور، سیستم

(𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 − 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟)  توانند ها میکنند که کالینتاند، رابطی را فراهم مینیز نامیده شده

-اجرای یک عملی بفرستند، و سرور در پاسخ، عمل مورد نظر را اجرا میهایشان را برای درخواست

های ها را به سیستمهای کالینت تراکنشگرداند. معموالً، ماشینکند و نتایج را به کالینت باز می

-هایی بازگردانده میاند، و نتایج به کالینتها اجرا شدهکنند، در اینجا آن تراکنشسرور ارسال می

یا از طریق برنامه  𝑆𝑄𝐿ها با استفاده از ها هستند. این درخواستسئول نشان دادن دادهشود که م

 شوند. رابط کاربردی خاص مشخص

 سرور  -های دادهسیستم(𝐷𝑎𝑡𝑎 − 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠) دهندکه با ها امکان میبه کالینت

ها یا صفحات ها، در واحدهایی مانند فایلسازی دادهسرورها از طریق درخواست خواندن یا بهنگام

کند جایی که فایل را فراهم می -ارتباط برقرار کنند. برای مثال، سرورهای فایل رابط سیستم

سازی کنند، بخوانند و حذف کنند. سرورهای داده برای ها را ایجاد، بهنگامتوانند فایلها میکالینت

مانند  -نماید؛ آنها از واحدهای دادهتری را ارائه میهای پایگاه داده عملکرد بسیار بیشسیستم

ها امکانات که کوچکتر از یک فایل هستند. این سرور -کنندها، یا اشیاء پشتیبانی میصفحات، تاپل

کنند به طوری که اگر ماشین ها را تأمین میها را فراهم، و تسهیالت تراکنشبندی برای دادهشاخص

 ها در وضعیتی ناپایدار باقی نمانند.ببیند دادهکالینت یا پردازش آسیب 

 1-2-17های  شود. در بخشتری به کار گرفته میتراکنش  به طور گسترده -به همین دالیل، معماری سرور

 داده را به تفصیل شرح خواهیم داد. -تراکنش و سرور -معماری سرور 2-2-17و 
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 سرورهای تراکنش 1-2-17

فظه ها در حاامروزه شامل فرآیندهای چندگانه دسترسی به دادهتراکنش معمول  -یک سیستم سرور

تند دهند عبارباشد. فرآیندهایی که بخشی از این سیستم پایگاه داده را شکل میمی 4-17مشترک مانند شکل 

 از: 

  فرآیندهای سرور(𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠) وجوی کاربر : این ها فرآیندهایی هستند که پرس

وجوها ممکن است گرداند. پرسکند، و نتایج را بازمیکند، آنها را اجرا میها( را دریافت میکنش)ترا

،  𝐽𝐷𝐵𝐶تعبیه شده، یا از طریق  𝑆𝑄𝐿طریق رابط کاربر، یا از فرآیند اجرای  به فرآیندهای سرور از

𝑂𝐷𝐵𝐶 ای داده از فرآیند جداگانهپایگاههای های مشابه فرستاده شوند. بعضی از سیستم، یا پروتکل

داده برای تمام جلسات کند، و تعداد محدودی فرآیند پایگاهبرای هر نشست کاربر استفاده می

اجرا  وجو بتوانند به طور همروندهای  متعدد به طوری که چند پرسبرند، ولی با نخکاربردی بهره می

لی چندین نخ به صورت بخشی از یک فرآیند اجرا مانند یک فرآیند است، و (𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑) شوند. نخ

شوند. چند نخ درون های درون فرآیند در فضای حافظه مجازی یکسان اجرا میشوند، و تمام نخمی

داده از معماری های پایگاهتوانند به طور همروند اجرا شوند. بسیاری از سیستمیک فرآیند می

 کنند.نند، که هریک چندین نخ را اجرا میکترکیبی، با فرآیندهای متعدد استفاده می

 سازی فل، رهاکند، که شامل اعطای قفرآیند مدیر قفل: این فرآیند عملکرد مدیر قفل را عملی می

 باشد.بست میقفل، و کشف بن

 ه بروجی را ح شده خهای بافر اصالداده: یک یا چند فرآیند وجود دارد که بالکفرآیند نویسنده پایگاه

 گرداند.ای روی دیسک بازمیپیوستهشکل اساس 

 خیره ذک محل فرآیند نویسنده الگ: این فرایند رکوردهای الگ موجود در بافر رکورد الگ را در ی

ه در کورد کرسازی پایدار ذخیره می کند. فرایند های سرور به سادگی رکوردهای الگ را به بافر 

 نویسنده فرایند که اعمال الگ نیاز باشد از کنند. و در صورتیحافظه اشتراکی وجود دارد اضافه می

 الگ تقاضا می کنند تا رکورد های الگ را ذخیره نماید.
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 حافظه مشترک و ساختار فرآیند. 4-17شکل 

 کند.ای را اجرا میفرآیند نقطه بررسی: این فرآیند نقاط کنترل دوره 

 کند، و اگر یکی از آنها فرآیند نظارت فرآیند: این فرآیند بر دیگر فرآیندها نظارت می𝐹𝑎𝑖𝑙  ،بخورند

دهد، مانند قطع تراکنش در حال اجرا توسط فرآیندهای اقدامات ترمیمی را برای آن فرآیند انجام می

 کند.اقص، و سپس آن فرآیند را دباره اجرا مین

 باشد، مانند:های مشترک میحافظه مشترک شامل تمام داده

 مخزن بافر 

 جدول قفل 

 دار میه پایبافر ثبت، شامل رکوردهای فایل الگ بافر که منتظر نوشته شدن فایل الگ برروی حافظ-

 باشد.

 تفاده کند وجو جهت اجرای دوباره اسیک پرستوانند دوباره از وجوی نهان، که میهای پرسطرح

 وجو دوباره ارائه شود.مورد استفاده مجدد قرار گیرند، در صورتی که همان پرس
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های موجود در حافظه مشترک دسترسی پیدا کند. از آنجایی توانند به دادهداده میهمگی فرآیندهای پایگاه

ساختارهای داده در حافظه مشترک بخوانند یا اجرا کنند،  ها را بررویسازیکه چند فرآیند ممکن است بهنگام

دهند، و باید مکانیسمی موجود باشد برای تضمین اینکه اگر یک فرآیند یا چند فرایند ساختار داده را تغییر می

در حال نوشته شدن به وسیله  سایر فرآیندهای دیگر است خوانده  هیچ فرآیندی در آن  زمان که ساختار داده

تواند به وسیله توابع سیستم عامل به نام دستگاه می (𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛)د. چنین انحصار متقابل نشو

 های اتمیسازی جایگزین، با سربار کمتر، از دستورالعملسازی شود. برای پیادهعالمت ده پیاده

(𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) شود؛ یک نوع دستورالعمل اتمی کامپیوتری استفاده میافزار تحت حمایت سخت

تر درمورد سازی مفصلکند. جزئیات پیادهتعیین می 1کند و از نظر اتمیک آنرا موقعیت حافظه را بررسی می

های انحصار متقابل نیز بیشتر تواند در هر کتاب سیستم عامل استاندارد پیدا شود. مکانیسمانحصار دوجانبه  می

 روند. ها به کار میسازی قفلیادهبرای پ

ای هنکه پیامای ایجبرای پیشگیری از سربار عبور پیام، در بسیاری از پایگاههای داده، فرآیندهای سرور به 

ر حافظه دل )که سازی جدول قفدرخواست قفل را به فرآیند مدیر قفل بفرستند به طور مستقیم از طریق بهنگام

ند مدیر ه فرآیککند قفل را انجام میدهد. روال درخواست قفل اعمالی را اجرا میمشترک قرار دارد( درخواست 

که در  لی استدهد. اعمالی برروی درخواست قفل و رهاسازی آن مشابه اعماقفل برای درخواست قفل انجام می

 موجود بود، ولی با دو تفاوت قابل توجه: 4-1-15بخش 

  متقابل ممکن است به حافظه مشترک دست یابند، انحصاراز آنجایی که چندین فرآیندهای سرور 

 باید برروی جدول قفل تضمین شوند.

  ل را دول قفجاگر قفل نتواند فوراً به دلیل تصادم قفل به دست آید، کد درخواست قفل ممکن است

ا رل قفل تحت نظر قرار دهد که بررسی کند قفل چه زمانی داده شده است. کد رهاسازی قفل جدو

 کند تا پی ببرد که کدام فرآیند قفل را در اختیار دارد. ام میبهنگ

تواند از های مجدد برروی جدول قفل، کد درخواست قفل میبرای جلوگیری از بررسی

 ند. کدکدستگاههای عالمت ده سیستم عامل که در انتظار اطالعیه اعطای قفل هستند استفاده 

نتظار ار حال دهای ت دهنده استفاده کند تا به تراکنشرهاسازی قفل باید از مکانیسم دستگاه عالم

 اند.هایشان اعطا شدهخبر دهد که قفل

دیر مرآیند های قفل را از طریق حافظه مشترک کنترل کند، با این وجود از فحتی اگر سیستم درخواست

 کند.بست استفاده میقفل برای کشف بن

 سرورهای داده 2-2-17

شوند، در حالی که اتصاالتی با سرعت بسیار های محلی به کار گرفته میداده در شبکه -های سرورسیستم

های کالینت از نظر قدرت پردازش نسبت به ماشین سرور قابل ها و سرور وجود دارد، ماشینباالیی بین کالینت



 297   /   های سيستم فصل هفدهم: معماری              

 

 

به ها اند و وظایف اجرا شده از نظر محاسباتی متمرکزاند. در چنین محیطی، منطقی است که دادهمقایسه

ها در ماشین کالینت اجرا شوند )که ممکن است مدتی طول های کالینت فرستاده شوند، تا تمام پردازشماشین

بکشد(، و سپس داده به ماشین سرور برگردانده شود. توجه کنید که این معماری نیاز به این دارد که تمامی 

𝑏𝑎𝑐𝑘توابع  − 𝑒𝑛𝑑 های پایگاه داده شیء داده به ویژه در سیستم -ورهای سرها مهیا باشد. معماریدر کالینت

 (.22باشند. )فصل گرا رایج می

ر دسرور  شوند، از آنجایی که زمان ارتباط بین کالینت وموضوعات جالبی در چنین معماری مطرح می

 انیه(:نانوث 100مقایسه با این زمان در رجوع به حافظه باالست )هزارم ثانیه، در مقابل کمتر از 

 تقال صفحه ان(𝑃𝑎𝑔𝑒 𝑠ℎ𝑖𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔)  در مقابل انتقال آیتم اطالعاتی(𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑠ℎ𝑖𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔) .

تواند از دانه درشت، مانند صفحه، یا دانه ریز، مانند تاپل )یا شیء واحد ارتباط برای داده می

اشاره به تاپل و  برای  (𝑖𝑡𝑒𝑚)گرا( باشند. واژه آیتم داده شیءهای پایگاهدر حوزه سیستم

 شود.اشیاء استفاده می

قل شده ی منتهااگر واحد ارتباط آیتم منفرد باشد، عبور سربار پیام در مقایسه با میزان داده

قی یز منطنها نزدیک آن شود، برگرداندن سایر آیتمباالست. در عوض زمانی که آیتم درخواست می

بل از قها حتی گیرند. واکشی آیتماستفاده قرار میای نزدیک مورد است چرا که احتماالً در آینده

 کلی ازشتواند شود. انتقال صفحات میاینکه مورد درخواست قرار گیرند پیش واکشی نامیده می

 هام آیتمرا تماواکشی در نظر گرفته شود اگر چندین آیتم بر روی یک صفحه قرار گرفته باشد، زیپیش

 باشد. ر صفحهدند که فرآیند مایل به دستیابی تنها به یک آیتم شودر یک در صفحه زمانی منتقل می

 بندی قفل وفقیدانه (𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦) ها به وسیله سرور : معموالً قفل

شوند. عیب انتقال شوند اعطا میهای کالینت منتقل میهای اطالعاتی که به ماشینبرای آیتم

بندی هایی اعطا شوند که از نظر دانههای کالینت ممکن است قفلکه ماشین صفحه آن است

های اطالعاتی داخل صفحه را قفل قفلی برروی صفحه ضمنی تمام اآیتم -بسیار درشت باشند

کند. حتی اگر کالینت به بعضی از اطالعاتی در صفحه دسترسی نداشته باشد، به طور می

آورند. سایر واکشی شده به دست میها اطالعاتی پیشیتمهایی را برروی تمام اضمنی قفل

کند که ممکن است به طور ها ایجاب میهایی را برروی آن آیتمهای کالینت که قفلماشین

𝑑𝑒)هایی برای تقلیل غیرضروری قفل شده باشند. شیوه − 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)  قفل پیشنهاد

شده ها اطالعاتی واکشیهای آیتمدرخواست کند قفلهایش اند تا سرور بتواند از کالینتشده

که الزم شدهاند را برگردانند. اگر ماشین کالینت به آیتم واکشی شده نیازی نداشته باشد، 

های توانند به کالینتها میهای روی آیتم اطالعاتی را به سرور بازگرداند، و قفلتواند قفلمی

 دیگر اختصاص یابد.
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 سازی داده ذخیره(𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔)هایی که از طرف تراکنش به کالینت ارسال : داده

سازی کافی، حتی پس از تکمیل تواند در کالینت در صورت وجود فضای ذخیرهاند میشده

درپی در همان کالینت ممکن است قادر به های پیسازی شود. تراکنشتراکنش، ذخیره

مهم  (𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦)ا، انسجام حافظه نهانی استفاده از داده ذخیره شده باشند. ام

ها بهنگام است: حتی اگر تراکنش حافظه نهانی داده را بیابد، باید اطمینان یابد که آن داده

سازی کالینت دیگری آنها را بهنگام کرده باشد. شده باشند، چرا که ممکن است بعد از ذخیره

برای بررسی اعتبار داده و به دست آوردن قفل برروی داده  بنابراین، باید یک پیام با سرور

 مبادله شود.

 سازی قفلذخیره (𝐿𝑜𝑐𝑘 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔) ها تقسیم شده باشد، . اگر استفاده از داده بین کالینت

های دیگر نیز مورد کنند که به وسیله کالینتهایی که کمتر درخواست داده میبا کالینت

توانند در ماشین کالینت ذخیره شوند. فرض ها نیز میشوند، قفلمی درخواست قرار داده

کنید که کالینتی آیتم اطالعاتی را در حافظه نهانی بیاید، و اینکه قفل مورد نیاز برای 

دسترسی به آن آیتم اطالعاتی را نیز در حافظه نهانی بیابد سپس دسترسی به آیتم را میتواند 

های نهانی را حفظ شکل بگیرد. اما برای اینکه سرور، رد قفل بدونه نیاز درخواست از سرور

های تصادمی کند؛ در صورتی که کالینتی از سرور درخواست قفل کند، سرور باید تمام قفل

اند فراخواند سازی کردهها را ذخیرهبرروی آیتم اطالعاتی را از هر ماشین کالینت دیگر که قفل

(𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘)  . تر شود پیچیدهزمانی که ماشین دچار شکست در یک حساب میاین عمل

دهد متفاوت ها رخ میسازی قفل که در طول تراکنشاست. این شیوه از تقلیل قفل با ذخیره

 است اگر چه، دو شیوه مشابه هستند.

 نند.کئه میسرور ارا -داده کالینتهای پایگاهای اطالعات بیشتری را دربارۀ سیستممراجع کتابنامه

 بر ابرسرورهای مبتنی 3-2-17

ها ن سرویسکنندگاها مالک آنها هستند، ولی تأمینهای تأمین کننده سرویسسرورها که معموالً شرکت

ه نکه   مالک آنهاست "طرف سومی"تمایل زیادی دارند که حداقل تا حدودی به سرورهایی متکی باشند که 

 ها.کننده سرویسکالینت است و نه تأمین

 هند کهدبرای استفاده از سرورهای طرف سوم این است که سرویس کلی را به شرکت دیگری مییک مدل 

کان سرویس ام کنندهینپذیرد. این به تأمافزار خود میها را برروی کامپیوترهای خودش با استفاده از نرمسرویس

 .س متمرکز شوددهد که بسیاری از جزئیات تکنولوژی را نادیده بگیرد و بر بازاریابی سرویمی

است، که در آن  (𝑐𝑙𝑜𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑔)مدل دیگر برای استفاده از سرویس طرف سوم محاسبات ابری 

کند، اما آن را برروی کامپیوترهای تأمین شده توسط شرکت اندازی میافزار خود را راهکننده سرویس نرمتأمین
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ای از کند؛ تنها مجموعهافزار کاربردی را فراهم نمیطرف سوم نرمکند. با استفاده از این مدل، دیگر اجرا می

شود به سازی میتر شبیهنیستند، بلکه به بیان دقیق "واقعی"های ها، ماشیندهد. این ماشینها را ارائه میماشین

سازی کنند. شبیهدهد که چندین کامپیوتر مستقل را افزاری که به کامپیوتر منفرد واقعی امکان میوسیله نرم

-شوند. تأمیننامیده می  (𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠)های مجازی ای ماشینسازی شدههای شبیهچنین ماشین

کند. های مجازی اجرا میداده( ماشینافزارش را برروی این )احتماالً شامل سیستم پایگاهکنندگان سرویس نرم

ها را در صورت نیاز بیفزاید و در تواند ماشینأمین کننده سرویس میمزیت اصلی محاسبات ابری این است که ت

 تواند هم از نظر مالی و هم از نظر انرژی بازده باالیی را داشته باشد. های حجم کم کار رها سازد. این کار میزمان

ده ازی داسهای ذخیرهکند، چنین سیستممدل سوم  سرویس محاسبات ابری از یک سرور داده استفاده می

 سازیاده از ذخیرهداده با استفشود. کاربردهای پایگاهپوشش داده می 9-19بر ابر به طور مفصل در بخش مبتنی

ود. بخش اجرا ش ها( ابر دیگربر ابر ممکن است برروی همان ابر یا برروی )یعنی، همان مجموعه ماشینمبتنی

 کند.ات ابری را فراهم میهای محاسبمنابع اطالعات بیشتری را دربارۀ سیستم

 های موازیسیستم 3-17

های موازی را بهبود را با استفاده از پردازشگرهای متعدد و دیسک 𝑂/𝐼های موازی پردازش و سرعت سیستم

-های پایگاههای موازی بیش از پیش در حال رایج شدن هستند، و همانند آن مطالعه سیستمدهند. ماشینمی

های داده موازی پاسخ دادن به برنامههای پایگاهاند. نیروی محرکه پشت سیستمیافتهداده موازی بسیار اهمیت 

بایت دارد( یا اینکه  1012ای بزرگ  )که ظرفیتی برابر با ترابایت یا دادهدادهخواهند برروی پایگاهکاربردی که می

های باید تعداد بسیار زیادی تراکنش را در هر ثانیه پردازش کنند )معادل هزاران تراکنش در هر ثانیه( سیستم

 کالینت و متمرکز به قدر کافی برای کنترل چنین کاربردهایی قدرتمند نیستند. -داده سرورپایگاه

شوند، برخالف پردازش سریالی، که در آن ان اجرا میدر پردازش موازی، بسیاری از عملیات به طور همزم

𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒)درشت شوند. ماشین موازی دانهمراحل محاسبه به طور متوالی اجرا می − 𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛)  شامل تعداد کمی

اران از هز (𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙)ریز یا موازی بزرگ باشد، ماشین دانهاز پردازشگرهای قدرتمند می

 -هایی با بهترین تکنولوژی تا حدودی موازی دانهکنند. امروزه تقریباً تمامی ماشینپردازشگر کوچکتر استفاده می

های توانند از ماشیندهند: حداقل دو یا چهار پردازشگر. کامپیوترهای موازی بسیار بزرگ میدرشت را ارائه می

کنند. سیار باالتری از توازی که در آنها پشتیبانی میدرشت متمایز شوند به وسیله درجه ب -موازی دانه

 کامپیوترهای موازی با صدها پردازشگر و دیسک در بازار موجود هستند. 

( توان عملیاتی 1گیری عملکرد وجود دارد: )برای یک سیستم پایگاه داده دو واحد اندازه

(𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡) ( زمان پاسخگویی 2تواند در مدت زمان معین تکمیل شود، و )، تعداد وظایفی است که می

(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒)  مدت زمانی کامل شدن یکTask شود به طول از زمانی که توسط سیستم پذیرفته می

تواند به وسیله پردازش کند میحجم را پردازش میهای کمانجامد. سیستمی که تعداد زیادی از تراکنشمی
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های بزرگ را پردازش ها به صورت موازی توان عملیاتی را ارتقا دهد. سیستمی که تراکنشاز تراکنش بسیاری

های هر تراکنش به طور موازی بهبود Taskتواند زمان پاسخگویی را همانند توان عملیاتی با اجرای زیرکند میمی

 بخشد.

 تسریع و توسعه بیش از حد  1-3-17

ای معین در Taskزی تسریع و توسعه بیش از حد هستند. اجرای یک دو موضوع مهم در مطالعه موازی سا

شود. مدیریت وظایف نامیده می (𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝)مدت زمانی کمتر به وسیله افزایش درجه موازی سازی را تسریع 

 بزرگتر توسط افزایش درجه موازی سازی را توسعه بیش از حد گویند.

ها را در نظر بگیرید. سیستم موازی را با تعداد معین پردازشگر و دیسک داده برروییک برنامه کاربردی پایگاه

ها، و دیگر اجزاء سیستم افزایش اکنون فرض کنید که اندازه سیستم را با اضافه کردن تعداد پردازشگرها، دیسک

ض کنید های متناسب کنید. فردهیم. هدف این است که زمان پردازش را نسبت به افزایش پردازشگرها و دیسک

 TSبرروی ماشین کوچکتر  Taskباشد، و زمان اجرای همان   𝑇𝐿ای برروی ماشین بزرگ Taskکه زمان اجرای 

 شود سیستم موازی تسریع خطیشود. گفته میتعریف می  𝑇𝑆/𝑇𝐿است. تسریع به دلیل موازی به صورت 

(𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝)  را به نشان میدهند اگر تسریع𝑁   باشد زمانی که سیستم بزرگتر𝑁  برابر منابع سیستم

شود که سیستم باشد، گفته می 𝑁ها و مانند آن( را دارد. اگر تسریع کمتر از کوچکتر )پردازشگرها، دیسک

 دهد.تسریع خطی و زیرخطی را به وضوح نشان می 5-17دهد. شکل تسریع زیرخطی را نشان می

که وظایف بزرگتر را در همان مدت زمان به وسیله منابع بیشتر فراهم آورده  شودتسریع به توانایی مربوط می

 𝑄برابر بزرگتر از  𝑁ای باشد که 𝑄𝑁 Taskباشد، و  Taskیک  𝑄کند. همچنین فرض کنید شده پردازش می

 Task 𝑄𝑁است معین است، و زمان اجرای  MS ، Tsبرروی ماشین  Task 𝑄باشد. فرض کنید که زمان اجرای 

 است. 𝑇𝐿معادل  𝑀𝑆برابر بزرگتر از  𝑁، که  𝑀𝐿برروی ماشین موازی 

 
 تسریع با افزایش منابع. 5-17شکل 

linear speedup  

sublinear speedup  
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 توسعه بیش از حد با افزایش اندازۀ مسأله و منابع. 6-17شکل 

شود که توسعه گفته می 𝑀𝐿شود. سیستم موازی تعریف می 𝑇𝑆/𝑇𝐿حد به صورت ازبنابراین توسعه بیش

𝑇𝐿دهد اگر شرح می Task 𝑄را دربارۀ  (𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑢𝑝)بیش از حدخطی  = 𝑇𝑆  اگر𝑇𝐿 > 𝑇𝑆  گفته ،

-17دهد. شکل را به وضوح نشان می (𝑠𝑢𝑏𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑢𝑝)حد زیرخطی ازکه سیستم توسعه بیش شودمی

-دهد )در اینجا که منابع نسبت به اندازه مسأله افزایش میتوسعه بیش از حدخطی و زیرخطی را نشان می 6

داده موازی هستند، منوط است به پایگاه هایازحد وجود دارد که مربوط به سیستمیابند(. دو نوع توسعه بیش

 .شودگیری میچطور اندازه𝑇𝑎𝑠𝑘اینکه اندازه 

 ایحد دستهازدر توسعه بیش (𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑢𝑝) یابد، و این داده افزایش می، اندازه پایگاهTask ها

ای از چنین دارد. نمونهداده بستگی کارهای بزرگی هستند که زمان اجرای آن به اندازه پایگاه

𝑇𝑎𝑠𝑘داده است. بنابراین، اندازه اش نسبتی از اندازه پایگاهای است که اندازهای جستجوی رابطه

ای نیز در کاربردهای علمی، مانند حد دستهازداده مقیاس اندازه مسأله است. توسعه بیشپایگاه

 رود.سازی به کار میتر شبیهبرابر طوالنی 𝑁تر یا اجرای حل ظریفبرابر راه 𝑁وجو در اجرای پرس

 داده هدازه پایگاشوند و انداده ارائه میهایی به پایگاهحد تراکنش، نرخ تراکنشازدر توسعه بیش

ب که مناس حد چیزی استازیابد. این نوع از توسعه بیشمناسب با سرعت نرخ تراکنش افزایش می

 -ستندهای کوچکی هها بهنگام سازیدازش تراکنش، در اینجا تراکنشهای پراست برای سیستم

ید ها جدبگذاری یا دریافت وجه از حساب، لذا نرخ تراکنش همانطور که حسابرای مثال، سپرده

ار ازی سازگکند. چنین پردازش تراکنشی به خوبی برای اجرای موشوند افزایش پیدا میایجاد می

جزا مش گرهای توانند به طور همزمان و مستقل برروی پردازها میاکنششده است، از آنجایی که تر

 کند.یمداده صرف اجرا شوند، و هر تراکنش تقریباً یک مقدار زمان را با وجود رشد پایگاه

داده موازی است. های پایگاهگیری کارایی سیستمحد شاخص مهمتری برای اندازهازمعموالً توسعه بیش

تواند به اجرا با سرعتی داده میهای پایگاه داده این است که تضمین کند که پایگاهزی در سیستممعموالً هدف توا

linear scaleup  

sublinear scaleup  

problem size  

T  S  
T  L  
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ها ادامه دهد. افزایش ظرفیت سیستم با داده و تعداد تراکنشقابل قبول، حتی با وجود افزایش اندازه پایگاه

کردن سیستم متمرکز با ماشین سریع افزایش توازی مسیر هموارتری را برای رشد بازرگانی نسبت به جایگزین 

کند. اما، باید تعداد عملکرد مطلق را نیز بررسی تر )حتی با فرض اینکه چنین ماشینی موجود باشد( فراهم می

کنیم؛ ماشینی که به طور خطی توسعه می یابد ازحد استفاده میهای توسعه بیشکنیم زمانی که از مقیاس

تر آغاز به یابد، زیرا ماشین آخری بسیار سریعد که کمتر از خطی توسعه میممکن است بدتر از ماشینی عمل کن

 کند.کار می

-ازبیش م توسعههتوانند هم تسریع و کنند و میتعدادی از عواملی که برضد عملیات موازی کارآمد عمل می

 حد را کاهش دهند.

 اندازی های راههزینه(𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑢𝑝 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠)اندازی مربوط به شروع یک پردازش اه. یک هزینه ر

اندازی ممکن است زمان پردازش وجود دارد. در عملیات موازی شامل هزاران پردازش، زمان راه

 الشعاع قرار دهد، و برتسریع به طور منفی تأثیر بگذارد.واقعی را تحت

  تداخل(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒) اغلب در سیستم موازی به های در حال اجرا . از آنجایی که پردازش

منابع مشترک دسترسی دارند، کاهش سرعت ممکن است به دلیل تداخل هر پردازش جدید باشد 

های مشترک، یا های موجود برای منابع مشترک، مانند باس سیستم، یا دیسکزمانی که با پردازش

  یده قرار دارند.حد تحت تأثیر این پدازها رقابت کند. هم تسریع و هم توسعه بیشحتی قفل

 تقارن(انحراف )عدم (𝑆𝑘𝑒𝑤)  با شکستن یک .Task  به تعدادی از مراحل موازی، اندازه مرحله

دهیم. با این حال زمان سرویس کندترین مرحله زمان سرویس را برای یک میانگین را کاهش می

𝑇𝑎𝑠𝑘  به طور کلی تعیین خواهد کرد. اغلب تقسیم یک𝑇𝑎𝑠𝑘 های دقیقاً مساوی دشوار به قسمت

ای با اندازه Taskشوند نامتقارن است. برای مثال، اگر ها توزیع میاست، و بنابراین روشی که اندازه

قسمت تقسیم شود، و تقسیم نامتقارن باشد، ممکن است بعضی وظایف به اندازه کمتر  10به  100

باشد، تسریع به وسیله اجرای  20ازه به اند Taskباشند؛ اگر حتی یک  10و بعضی بیشتر از  10از 

 که انتظار داریم پنج خواهد شد. 10وظایف به طور موازی به جای 

 های اتصال درونیشبکه 2-3-17

توانند با باشند که میها( میای از اجزاء )پردازشگرها، حافظه، و دیسکهای موازی شامل مجموعهسیستم

سه  7-17ارتباط برقرار کنند. شکل  (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘)یکدیگر از طریق شبکه اتصال درونی 

 دهد.شوند را نشان مینوع شبکه اتصال درونی  رایج طوری به کار رفته می

 (𝐵𝑢𝑠) ها را برروی یک گذرگاه ارتباطی بفرستند و یا از توانند دادهگذرگاه. تمام اجزاء سیستم می

تواند نشان داده شده است. گذرگاه می 𝑎 7-17آن دریافت کنند. این نوع از اتصال درونی در شکل 

-های گذرگاه برای تعداد کم پردازشگرها به خوبی کار میاترنت یا اتصال درونی موازی باشد. معماری



 303   /   های سيستم فصل هفدهم: معماری              

 

 

تواند در یابد به خوبی دیگر مقایسه پذیر نیست، زیرا گذرگاه تنها مییکنند. اما، وقتی توازی افزایش م

 هر زمان ارتباط یک مولفه را کنترل کند.

 شود. ها در شبکه هستند، و هر جزء به تمام اجزاء مجاورش در شبکه متصل میمش. اجزاء دیگرگره

ر مش سه بعدی هر گره شود، در حالی که ددر مش دو بعدی هر گره به چهار گره مجاور متصل می

 دهد.مش دوبعدی را نشان می  𝑏 7-17شود. شکل به شش گره مجاور متصل می

 

 

                (a) bus                                     (b) mesh   

          

            ( c) hypercube 

 های اتصال درونی.شبکه 7-17 شکل

ز طریق اسیریابی های متوانند با یکدیگر به وسیله پیاماند میهایی که مستقیماً متصل نشدهگره 

های د لینکشوند. تعداهای میانی مرتبط شوند که به طور مستقیم به یکدیگر مرتبط میتوالی گره

ه وازی توسعزایش تبراین ظرفیت ارتباط مش با افیابند، و بناارتباطی با افزایش تعداد اجزاء رشد می

 یابد یا به گونه ای مقیاس پذیر استبهبود می

 شوند اگر شوند، و اجزاء به دیگری متصل میگذاری میفوق مکعب. اجزاء به صورت دودویی شماره

  𝑙𝑜𝑔(𝑛)به  𝑛های آنها دقیقاً در یک بیت متفاوت باشد. بنابراین، هر جزء نمایش دودویی شماره

دهد. در اتصال درونی مکعب را با هشت گره نشان میفوق 𝑐 7-17شود. شکل اجزاء دیگر متصل می

های تواند به هر جزء دیگر با رفتن از میان حداکثر لینکفوق مکعب، یک پیام از یک جزء می

𝑙𝑜𝑔(𝑛)   2برسد. در مقابل، در معماری مش یک جزء ممکن است(√n − لینک از اجزاء دیگر  (1

110  

111  011 
101  

100  
000 

001  

010 
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های شبکه بپیچد(. بنابراین تأخیر اطراف یال لینک دورتر، اگر اتصال درونی مش𝑛√ دورتر باشد )یا 

 ارتباطات در فوق مکعب به طور قابل توجهی کمتر از مش است.  

 های پایگاه داده موازیمعماری 3-3-17

نشان  8-17ها در شکل ترین مدلجستههای موازی وجود دارد. در میان برچندین مدل معماری برای ماشین

ها به صورت سیلندر نشان داده نشان دهنده پردازشگر، و دیسک  𝑃نشانه حافظه،  𝑀داده شده است )در شکل، 

 اند(:شده

 شکل حافظه مشترک. تمام پردازشگرها در حافظه( 8-17ای مشترک سهیم هستند𝑎 .) 

 شکل از دیسکای دیسک مشترک. تمام پردازشگرها در مجموعه( 8-17ها 𝑏 .سهیم هستند )

 شوند.مشترک گاهی کالستر )خوشه( نامیده می -های دیسکسیستم

  8-17بدون اشتراک. پردازشگرها نه در حافظه مشترک و نه در دیسک مشترک سهیم هستند )شکل 

𝑐.) 

  شکل( 8-17سلسله مراتبی. این مدل ترکیبی از سه معماری قبلی 𝑑.است ) 

 دهیم.ها را شرح میهریک از این مدل 4-3-3-17از طریق  1-3-3-17های در بخش

 

                                            

(a) shared memory ( b) shared disk 

 

  

(c) shared nothing ( d) hierarchical 

 داده موازی.های پایگاهمعماری 8-17شکل 
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ازی سذخیره داده، مانند -های سرورهای مورد استفاده برای تسریع پردازش تراکنش برروی سیستمشیوه

اده موازی دهای تواند در پایگاهشرح داده شد، همچنین می 2-2-17قفل و داده و تقلیل قفل، که در بخش 

 ش کارآمدپرداز ها برایهای داده موازی بدون اشتراک به کار رود. در واقع، آنمشترک همانند پایگاه -دیسک

 هایی بسیار مهم است.تراکنش در چنین سیستم

 حافظه مشترک 1-3-3-17

که اتصال یا شب ها به حافظه مشترک، نوعاً از طریق گذرگاهعماری حافظه مشترک، پردازشگرها و دیسکدر م

ها در هداد -شوددرونی دسترسی دارند. مزیت حافظه مشترک باعث افزایش کارایی ارتباط بین پردازشگرها می

یرد. س قرار گافزار در دسترمجایی به وسیله نرتواند به وسیله هر پردازشگر بدون جابهحافظه مشترک می

کمتر از  معموالً شگر ها )کهپیام در حافظه به یکدیگر پرداز تر با استفاده از نوشتنتواند بسیار سریعپردازشگر می

ش زیرین تد. بخانجامد( نسبت به فرستادن پیام از طریق مکانیسم ارتباطی پیام بفرسمیکروثانیه به طول می

گاه یا شبکه پردازشگر قابل رشد نیستند زیرا گذر 64یا  32معماری است که برای  های حافظه مشترکماشین

از  یشتر بعدبازشگر کند )زیرا برای همۀ پردازشگرها مشترک است(. افزودن پرداتصال درونی مانند تنگنا عمل می

به  ی دسترسیاه براگذرگتواند کمکی بکند، زیرا پردازشگرها بیشتر وقتشان را در انتظار نوبتشان در یک حد نمی

 کنند.حافظه سپری می

که تا  ه طوریهای حافظه مشترک معموالً حافظه نهان خیلی بزرگتری در هر پردازشگر را دارد، بمعماری

بود،  نخواهند نهان ها در حافظهحد امکان از رجوع به حافظه مشترک باید پرهیز شود. اما، حداقل، بعضی از داده

نجام افظه اآنها باید منسجم حفظ شوند؛ یعنی اگر پردازشگری عمل نوشتن را در محل حو برای دسترسی به 

د انن شدهن پنهاآها در ها در آن محل حافظه یا باید بهنگام شوند و یا از هر پردازشگری که دادهدهد، داده

های نجه، ماشیر نتیدهد دبرداشته شوند. با افزایش تعداد پردازشگرها حفظ حافظه نهان اضافه بار را افزایش می

یش بنند از تواهای حافظه مشترک موجود نمیازحدی معین نیستند؛ ماشینحافظه مشترک قادر به توسعه بیش

 پردازشگر پشتیبانی کنند. 64از 

 دیسک مشترک 2-3-3-17

𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑)در مدل دیسک مشترک  − 𝑑𝑖𝑠𝑘) ها به طور به تمامی دیسک توانند، تمام پردازشگرها می

تقیم از طریق شبکه اتصال درونی دسترسی یابند، اما پردازشگرها دارای حافظه اختصاصی هستند. این مس

معماری بر معماری حافظه مشترک دو مزیت دارد. اول، از آنجایی که هر پردازشگر حافظه خود را دارد، گذرگاه 

را   (𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒) حمل خطاشود. دوم، روش ارزانی را برای تأمین میزانی از تحافظه دچار تنگنا نمی

توانند وظایفش را برعهده بگیرند، اش( خطا کند، پردازشگرهای دیگر میکند. اگر پردازشگری )یا حافظهفراهم می

هایی قرار دارند که برای تمام پردازشگرها قابل دسترسی هستند. با استفاده از داده برروی دیسکزیرا پایگاه
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شرح دادیم، خود زیر سیستم دیسک را طوری ساخت که خطا را  10، همانطور که در فصل  RAIDمعماری 

 تر است. تحمل کند. در بسیاری از کاربردها معماری دیسک مشترک پذیرفتنی

ت، نا نیسپذیری است. گرچه گذرگاه حافظه دیگر تنگمشکل اصلی با سیستم دیسک مشترک دوباره مقیاس

ه تعداد بست که داده در موقعیتی ازیر سیستم دیسک یک تنگناست؛ به ویژه وقتی پایگاه اما اتصال درونی به

تواند های دیسک مشترک میهای حافظه مشترک، سیستمزیادی دیسک دسترسی دارد. در مقایسه با سیستم

نیه در ثاد میلیچنتا تاحدودی تعداد بیشتری پردازشگر داشته باشد، اما ارتباط در میان پردازشگرها کندتر است )

 افزار خاص برای ارتباط(، چرا که باید از میان شبکه ارتباطی بگذرد.غیاب سخت

 بدون اشتراک 3-3-3-17

باشد. در سیستم بدون اشتراک، هر گره ماشین شامل یک پردازشگر، حافظه و یک یا چند دیسک می

ال سرعت با نی باشبکه اتصال درو پردازشگرها در یک گره ممکن است با پردازشگر دیگری در گره دیگر به وسیله

ز کند. ایمره عمل گهای متعلق به ها برروی دیسک یا دیسکارتباط برقرار کند. گره به عنوان سروری برای داده

ل ند، مدکنهای محلی در هر پردازشگر سرویس دریافت میآنجایی که مراجعات دیسک محلی به وسیله دیسک

ا نفرد بگذرد، تنهکند تا از طریق یک شبکه اتصال درونی مها غلبه می I/O بدون اشتراک بر معایب موجود تمام

-شبکه عالوه، کند؛ بههای غیرمحلی دسترسی دارند، روابط حاصل از میان شبکه عبور میوجوها، به دیسکپرس

ه ک ه طوریشوند، بپذیری طراحی میهای بدون اشتراک معموالً برای مقیاسهای اتصال درونی برای سیستم

وانند تاند و میپذیرترهای بدون اشتراک مقیاسها باال می رود. در نتیجه معماریظرفیت انتقالشان با افزایش گره

 هایزینههتراک های بدون اشبه آسانی تعداد زیادی از پردازشگرها را پشتیبانی کنند. نقطه ضعف اصلی سیستم

 مشترک هایی با حافظه مشترک یا دیسکز معماریارتباطی و دسترسی دیسک غیرمحلی هستند، که بیشتر ا

 کند.افزاری در هر دو سوی ارتباط را درگیر میها تعامل نرماست چرا که ارسال داده

 سلسله مراتبی 4-3-3-17

های حافظه مشترک، دیسک خصوصیات معماری ℎ𝑖𝑒𝑟𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒معماری سلسله مراتبی 

هایی است که به وسیله شبکه کند. در باالترین سطح، سیستم شامل گرهراک را ادغام میمشترک، و بدون اشت

ای با یکدیگر شریک نیستند. بنابراین، باالترین سطح اند و در هیچ دیسک یا حافظهاتصال درونی متصل شده

عداد کمی تواند سیستمی با حافظه مشترک با تمعماری بدون اشتراک است. هر گره سیستم در واقع می

ای تواند سیستمی با دیسک مشترک باشد، و هر سیستم که در مجموعهپردازشگر باشد. دیگر اینکه، هر گره می

تواند معماری سلسله توانند سیستمی با حافظه مشترک باشند. بنابراین، سیستم میاند میها سهیماز دیسک

با معماری بدون اشتراک در باال، احتماالً با معماری  مراتبی با حافظه مشترک با چند پردازشگر به عنوان پایه و

-های حافظه مشترک را نشان میمعماری سلسله مراتبی با گره 𝑑 8-17دیسک مشترک در وسط باشد. شکل 
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داده موازی تجاری برروی های پایگاهاند. امروزه سیستمدهد که به یکدیگر در معماری بدون اشتراک متصل شده

 شوند.ها اجرا میمعماریتعدادی از این 

های حافظه گیری معماریهایی باعث شکلنویسی چنین سیستم ها برای کاهش پیچیدگی برنامهتالش

ها از نظر منطقی یک حافظه مشترک وجود دارد، اما از نظر فیزیکی مجازی توزیع شده گردیده است، این سیستم

افزار سیستمی توأم شده حافظه نگاشتی مجازی، با نرمافزار حافظه متمایز وجود دارد؛ سخت چندین سیستم

های متمایز را بعنوان حافظه مجازی نشان دهد. از آنجایی که دهد که حافظهاست، به هر پردازشگر امکان می

سرعت دسترسی متفاوت است، منوط به اینکه آیا صفحه به طور محلی موجود است یا نه، چنین معماری نیز به 

 اشاره دارد.    (𝑛𝑜𝑛𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒)  (𝑁𝑈𝑀𝐴)غیر یکپارچه معماری حافظه 

 های توزیع شدهسیستم 4-17

داده برروی چندین ، پایگاه (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚)داده توزیع شده در سیستم پایگاه

های ارتباطی گوناگون کامپیوترها در سیستم توزیع شده با یکدیگر از طریق رسانهکامپیوتر ذخیره شده است. 

ها کنند. آنها در حافظه اصلی یا دیسکمانند شبکه های اختصاصی با سرعت باال یا اینترنت ارتباط برقرار می

د که از ایستگاههای مشترک نیستند. کامپیوترها در سیستم توزیع شده ممکن از نظر اندازه و عملکرد متغیر باشن

 های کامپیوتری بزرگ. کاری شروع شده تا سیستم

ها یا گره (𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠)ها های متفاوت، مانند سایتکامپیوترها در سیستم توزیع شده به وسیله تعدادی از نام

(𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠)  استناد شده است، و به محتوای آنها بستگی دارد. اساساً از واژه سایت(𝑠𝑖𝑡𝑒)  کنیم، تا بر استفاده می

نشان داده شده  9-17ها تأکید کنیم. ساختار عمومی سیستم توزیع شده در شکل توزیع فیزیکی این سیستم

 است. 

های اصلی بین پایگاههای داده موازی بدون اشتراک و پایگاههای داده توزیع شده آن است که تفاوت

شوند، و اتصال درونی اند، جداگانه مدیریت مییی جدا شدهپایگاههای داده توزیع شده نوعاً از نظر جغرافیا

های محلی و کندتری دارند. تفاوت اصلی دیگر آن است که، در سیستم پایگاه داده توزیع شده، بین تراکنش

تراکنشی است که تنها از سایتی به  (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) شویم. تراکنش محلیسراسری تمایز قایل می

، (𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) کند که تراکنش در آن آغاز شده است. تراکنش سراسریها دسترسی پیدا میداده

ها در سایتی متفاوت از سایتی که تراکنش در آن آغاز شده دسترسی از طرف دیگر، تراکنشی است که به داده

 دارند. ها در چندین سایت متفاوت دسترسییابد، یا به دادهمی

ودمختاری، ها، خهداده توزیع شده وجود دارد، شامل اشتراک دادهای پایگاهچندین دلیل برای ایجاد سیستم

 و در دسترس بودن.
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 سیستم توزیع شده. 9-17شکل 

 ست که اداده توزیع شده تأمین محیطی سیستم پایگاه ها. مزیت اصلی در ایجاداشتراک داده

ترسی های دیگر دسهای موجود در سایتکاربران در یک سایت ممکن است قادر باشند به داده

-ادهاهی دداشته باشند. برای مثال، در سیستم دانشگاهی توزیع شده، جایی که هر محوطه دانشگ

-ادهدبی به کاربر در یک محوطه دانشکده دستیا کند، برایهای مربوط به آن محوطه را ذخیره می

انشکده دز یک های محوطه دانشکده دیگر امکان دارد. بدون این قابلیت، انتقال سوابق دانشجویی ا

هم  را به های موجودهای خارجی متوسل شوند تا سیستمبه دانشکده دیگر باید به بعضی مکانیسم

 وصل کند.

  ها آن است که هر سایت قادر به ها به وسیله توزیع دادهدادهخودمختاری. مزیت اولیه اشتراک

اند. در سیستم هایی است که به طور محلی ذخیره شدهنگهداری یک درجه کنترل بر روی داده

کنند. در سیستم توزیع شده، اداره داده را کنترل میمتمرکز، مدیر پایگاه داده سایت مرکزی پایگاه

ها به اداره کننده مسئول کل سیستم است. بخشی از این مسئولیتداده سراسری کننده پایگاه

داده محلی برای هر سایت واگذار شده است. هر اداره کننده ممکن است میزان متفاوتی از پایگاه

داده توزیع شده را منوط به طراحی سیستم پایگاه  (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑦)خودمختاری محلی 

 ی محلی اغلب مزیت اصلی پایگاههای داده توزیع شده است.داشته باشد. خودمختار

 های باقیمانده ممکن در دسترس بودن. اگر یک سایت در سیستم توزیع شده خراب شود، سایت

 تکرار شوند است قادر به ادامه عملیات باشد. به ویژه، اگر اقالم داده در چندین سایت

(𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑)  تواند آنرا در هر یک از آن ای نیاز داشته باشد میویژه، تراکنشی که به داده

 شود.ها بیابد. بنابراین، شکست سایت الزاماً باعث خاموش کردن کل سیستم نمیسایت

site 

A 
site 

C  

site 

B  

communication  
via network  

network  
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مورد  د به وسیله سیستم کشف شود، و اقدام مناسب ممکن است برای ترمیم شکستبای سایت یک شکست

ا ترمیم ی معیوب سایت معیوب استفاده کند. سرانجام، زمانی که سایتنیاز باشد. سیستم دیگر نباید از سرویس 

 ت شود.یکنواخ سازی آن در سیستم انجام گیرد تا با سیستم کلهایی باید برای یکپارچهتعمیر شد، مکانیسم

انایی تر است، توهای متمرکز پیچیدههای توزیع شده نسبت به سیستمترمیم شکست در سیستم گرچه

-دسترس شود.رغم شکست یک سایت به افزایش در دسترس بودن منجر میرای ادامه عملیات علیها بسیستم

حیاتی است. از دست  بالدرنگ های کاربردهای داده به کار گرفته شده برای برنامههای پایگاهپذیری برای سیستم

-نآو خرید  لقوهخریداران با رفتن داده ها به وسیله، مثالً، یک خط هوایی ممکن است موجب عدم خرید بلیط به

 ها  از رقبا گردد .

 داده توزیع شدهنمونه پایگاه 1-4-17

دش را تر خوسیستم بانکداری را شامل چهار شعبه در چهار شعر مختلف در نظر بگیرید. هر شعبه کامپیو

 ایت گویند.سسازی هایی که در آن شعبه نگهداری شده است. به چنین پیادهداده از تمام حسابدارد، با پایگاه

 د.کنهای بانک را حفظ میهمچنین یک سایت منفرد وجود دارد که اطالعاتی را دربارۀ تمام شعبه

 50ها، تراکنشی را برای افزودن در سایت -محلی و سراسری -برای نشان دادن تفاوت میان دو نوع تراکنش

𝐴برای حساب شماره   $ − ا در نظر بگیرید. اگر تراکنش در شعبه ر   𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦𝑣𝑖𝑒𝑤واقع در شعبه  177

𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦𝑣𝑖𝑒𝑤   شود؛ در غیر این صورت، سراسری در نظر گرفته آغاز شده باشد، سپس محلی در نظر گرفته می

𝐴از حساب  $ 50شود. تراکنشی برای انتقال می − 𝐴به حساب  177 − واقع  𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒، که در شعبه  305

ها در دو سایت متفاوت به عنوان نتیجه اجرایش در راسری است، از آنجایی که حسابشده است، تراکنش س

 گیرد.دسترس قرار می

ها در شمای سراسری مشترکی سهیم خواهند شد )گرچه داده توزیع شده مطلوب، سایتدر سیستم پایگاه

 -افزار مدیریتهمان نرم هاها ذخیره شوند(، تمام سایتبعضی از روابط ممکن است تنها در بعضی از سایت

ای داده توزیع شدهها از وجود یکدیگر آگاه خواهند شد. اگر پایگاهکنند، و سایتداده توزیع شده را اجرا میپایگاه

داده توزیع نویس ایجاد شود، در واقع ممکن است به اهداف باال دست یابد. اما، در واقعیت پایگاهاز فایل چرک

داده موجود به یکدیگر، هر یک با شمای خودش و احتماالً اتصال چندین سیستم پایگاهای باید به وسیله شده

ای دادههای چند پایگاههایی گاهی سیستمداده متفاوت ایجاد شود. چنین سیستمافزار مدیریت پایگاهاجرای نرم

(𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠) اهمگنداده توزیع نهای پایگاهیا سیستم (ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠) مورد بحث قرار  8-19ها را در بخش شوند. این سیستمنامیده می

های سیستم دهیم چطور به یک درجه کنترل سراسری علی رغم ناهمگنی مؤلفهدهیم، جایی که نشان میمی

 یابیم.دست می
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 سازیموضوعات پیاده 2-4-17

داده توزیع شده است. اگر تراکنش بین دو سایت ها موضوع مهمی در ایجاد سیستم پایگاهاتمیک تراکنش

 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا تثبیت شود و در دیگری  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اجرا شود، و طراحان مراقب نباشند، ممکن است از یک سایت 

کنند که چنین )تثبیت( تراکنش تضمین می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های وتکل)طرد( شود، و به وضعیتی ناپایدار بیانجامد. پر

 هاست. پرکاربردترین این پروتکل (2𝑃𝐶)دو فاز   (𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡)هایی رخ ندهد. پروتکل تثبیت موقعیت

اجرا کند و سپس  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡آن است که برای هر سایت تراکنش را تا زمانی قبل از  2𝑃𝐶ایده اصلی پشت 

شود که تراکنش در این نقطه در را به یک سایت هماهنگ کننده واگذار کند؛ گفته می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تصمیم بر 

حالت آماده است. هماهنگ کننده تنها اگر تراکنش به وضعیت آماده در هر سایت جایی که اجرا شده است برسد 

 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡به نحو دیگر )برای مثال، اگر تراکنش در هر سایتی کند؛  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡گیرد که تراکنش را تصمیم می

کند. هر سایتی که تراکنش در آن اجرا شود، باید  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡گیرد که تراکنش را شود(، هماهنگ کننده تصمیم می

از تصمیم هماهنگ کننده تبعیت کند. اگر سایتی زمانی که تراکنشی در وضعیت آماده است خراب شود، وقتی 

تراکنش قرار گیرد، که به تصمیم هماهنگ کننده بستگی  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡میم شود باید در موقعیتی تر

 شرح داده شده است. 1-4-19در بخش  2𝑃𝐶دارد. پروتکل 

ه اقالم باست  کنترل همروندی موضوع دیگری در پایگاه داده توزیع شده است. از آنجایی که تراکنش ممکن

ل ای کنترچندین سایت دسترسی یابند، مدیران تراکنش در چندین سایت به هماهنگی برای اجرها در داده

 امل اقالمشهایی یتتواند به طور محلی در ساگذاری میگذاری استفاده شود، قفلهمروندی نیاز دارند. اگر قفل

 جود دارد.اند وهای دیگر آمدههایی که از سایتبست نیز در تراکنشداده در دسترس اجرا شود، ولی احتمال بن

را که چتر است های توزیع شده رایجها در سیستمبست باید بین چند سایت اجرا شود. شکستبنابراین کشف بن

 ار اقالم. تکرنه تنها کامپیوترها ممکن است خراب شوند، بلکه پیوندهای ارتباطی نیز ممکن است خراب شوند

هند. درخ می  هاعملکرد پایگاههای داده توزیع شده است وقتی که شکستها، که کلید اصلی برای ادامه داده

ایگاههای داده پوشش مفصلی را دربارۀ کنترل همروندی در پ 5-19کند. بخش تر میکنترل همروندی را پیچیده

 کند.توزیع شده فراهم می

برنامه منفرد، اغلب برای  های تراکنش استاندارد، براساس اعمال متعدد انجام شده به وسیله یک واحدمدل

خواهند برای اجرای توانند یا نمیکنند که نمیانجام وظایفی مناسب است که از مرزهای پایگاه داده عبور می

 Persistentرسانی دائمی )همکاری کنند. روشهای جایگزین، براساس پیام 2𝑃𝐶هایی مانند پروتکل

Messagingمورد  3-4-19رسانی دائمی در بخش رود، پیامظایفی به کار می( برای ارتباط، عموماً برای چنین و

 گیرد.بحث قرار می

-واکنش و زمانی که وظایفی که باید انجام شوند پیچیده باشند، چندین پایگاههای داده متعدد و / یا کنش

-تر میدهکند، هماهنگی وظایف و تضمین خصوصیات تراکنش برای وظایف پیچیهای متعدد با انسان درگیر می
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-هایی هستند که برای کمک به انجام چنین وظایفی طراحی شدههای مدیریت جریان کار سیستمشود. سیستم

 شوند. مطرح می 2-26اند، و در بخش 

ک برنامه ازی یسدر مواردی که سازمان باید بین معماری توزیع شده و معماری متمرکز یکی را برای پیاده

ای نون مزایند. تاکها تعادل برقرار کسیستم باید بین مزایا و معایب توزیع دادهکاربردی انتخاب کند، معمار 

رد چیدگی موع شده پیداده توزیهای پایگاهایم. عیب اصلی سیستمشده را دیدهاستفاده از پایگاههای داده توزیع

 دارد: ناگونیها اشکال گوباشد. این پیچیدگیها مینیاز را برای تضمین هماهنگی مناسب میان سایت

 تر، گراننابراینبداده توزیع شده دشوارتر است، سازی سیستم پایگاهنرم افزار. پیاده -هزینه توسعه 

 است.

 مل عموازی  دهندۀ سیستم توزیع شده به طورهای تشکیلامکان خطاهای بیشتر. از آنجایی که سایت

ستم، و های بخشی از سیشکستها، به ویژه عملیات که در طول کنند، تضمین صحت الگوریتممی

 شود، دشوارتر است. امکان خطاهای بسیار ظریف وجود دارد.ها انجام میترمیم شکست

 دهد، کهیتیجه مها را نها و محاسبه اضافی که هماهنگی بین سایتافزایش سربار پردازش. تبادل پیام 

 دهد. های متمرکز رخ نمیشکلی از سربار است که در سیستم

ی هایا طرحشده ت های کامالً توزیعوش برای طراحی پایگاه داده توزیع شده وجود دارد، که از طرحچندین ر

 کنیم.مطالعه و بررسی می 19که شامل میزان تمرکز زیادی هستند. ما آنها را در فصل 

 انواع شبکه 5-17

اند. در اصل دو شدههای ارتباطی ایجاد کالینت براساس شبکه -داده توزیع شده و سرورهای پایگاهسیستم

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙)های محلی نوع شبکه وجود دارد: شبکه − 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠) های گستردهشبکه و (𝑤𝑖𝑑𝑒 −

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠)های محلی، باشد در شبکهها می. تفاوت اصلی میان این دو نوع چگونگی توزیع آن

اند. از ها توزیع شدهمانند یک ساختمان مجزا یا تعدادی از ساختمان پردازشگرها، در مناطق جغرافیایی کوچک،

( در منطقه جغرافیایی Autonomousهای گسترده، تعدادی از پردازشگرهای خودگران )طرف دیگر، در شبکه

شبکه  ها تغییرات بزرگی را در سرعت و اعتباراند. این تفاوتمتحده یا کل دنیا( توزیع شدهبزرگی )مانند ایاالت

 کند.عملیاتی توزیع شده را منعکس می -کنند، و در طرح سیستمارتباطی را به طور تلویحی بیان می
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 شبکه محلی. 10-17شکل 

 های محلیشبکه 1-5-17

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙) (𝐿𝐴𝑁𝑠)های محلی شبکه − 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠)  به عنوان یک  1970( در دهه 10-17)شکل

شوند. مردم تشخیص دادند که، برای ها شریک میرشی برای ارتباطات بین کامپیوترها ظهور کردکه در داده

های کاربردی مختص به خود، بسیاری از شرکت های تجاری، کامپیوترهای کوچک بیشمار، هر یک با برنامه

هستند. چرا که هر کامپیوتر کوچک احتماالً باید دسترسی کامل به لوازم  تر از سیستم بزرگ جداگانهاقتصادی

داده احتماالً باید در های اشتراکها و چاپگرها( داشته باشد، و به دلیل اینکه بعضی از شکلجانبی )مانند دیسک

 های کوچک به شبکه متصل شوند.شرکت جداگانه رخ دهد، اقدامی طبیعی بود که این سیستم

𝐿𝐴𝑁هایی به یکدیگر ها در چنین سیستمها به طور کلی در محیط اداری به کار رفته است. تمام سایت

های گسترده نرخ نزدیک هستند، بنابراین پیوندهای ارتباطی سرعت باالتر و نسبت به همتایانشان در شبکه

محور (، کابل همTwisted Pairمحلی، جفت پیچیده شده )ترین پیوندها در شبکهخطای کمتری دارند. متداول

(𝑐𝑜𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙) ها مگابیت در هر ثانیه سیم هستند. رنج یا دامنه سرعت ارتباط از ده، فیبرنوری، و اتصاالت بی

 -𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 10ترین استاندارد گیگابیت در هر ثانیه متغیر است. تازه 1سیم محلی(، تا های بی)برای شبکه

 است. 𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡گیگابیت 

𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒) (𝑆𝐴𝑁) سازیشبکه ذخیره − 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘)  نوع خاصی از شبکه محلی با سرعت

ها استفاده ها( به کامپیوترها که از دادهسازی )دیسکهای بزرگ از لوازم ذخیرهباالست که برای اتصال به بانک

 مراجعه کنید(. 11-17کنند طراحی شد )به شکل می
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نگیزه اکند. بزرگ کمک می -های دیسک مشترک مقیاسهای محلی به ایجاد سیستمبنابراین این شبکه

سازی ای ذخیرهههای بزرگی از دستگاهسازی اتصال کامپیوترهای متعدد به بانکهای ذخیرهاستفاده از شبکه

 است به ویژه مانند پایگاههای داده دیسک مشترک، بدین معنی که: 

 ری با افزودن کامپیوترهای بیشتر.پذیمقیاس 

 د.اند حتی اگر کامپیوتری خراب شوها هنوز در دسترسبودن باال، چون دادهدر دسترس 

 
 سازی.شبکه ذخیره 11-17شکل 

کنند، اجازه ها را تضمین میاند تا دسترس بودن دادهسازی به کار رفتهدر وسایل ذخیره 𝑅𝐴𝐼𝐷های سازمان

ای با سازی ناحیههای ذخیرهیابد. معموالً شبکهدهند حتی اگر دیسکی دچار خرابی شد، پردازش ادامه میمی

ها وجود دارد، به طوری که اگر جزئی مانند پیوند یا افزونگی ایجاد شده است، از قبیل مسیرهای متعدد میان گره

 دهد.اتصال به شبکه خراب شود، شبکه به کار خود ادامه می

 های گستردهشبکه 2-5-17

𝑊𝑖𝑑𝑒) (𝑊𝐴𝑁𝑠)های گسترده شبکه − 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠)  ظهور کرد، اساساً به  1960 در اواخر دهه

افزار افزار و نرمدهد که سختها، امکان میعنوان پروژه تحقیقاتی دانشگاهی برای تأمین ارتباط موثر بین سایت

هایی سیستم 1960به وسیله کاربران زیادی به راحتی و به شکل اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در اوایل دهه 

دهد، اما های از راه دور امکان اتصال به کامپیوتر مرکزی را از طریق خطوط تلفن میایجاد شدند که به ترمینال

کار برروی  1968بود. در سال  𝐴𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑡که طراحی و توسعه یافت  𝑊𝐴𝑁واقعی نبودند. اولین  𝑊𝐴𝑁آنها 

𝐴𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑡  ،آغاز شده𝐴𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑡 ه جهانی، اینترنت، شامل صدها سایت آزمایشی به شبکه گسترد -ازچهار

میلیون سیستم کامپیوتری رشد یافته است. نوعاً پیوندها در اینترنت از خطوط فیبرنوری، و گاهی کانالهای 

ای است. به طور نمونه سرعت داده از چند مگابیت در هر ثانیه به صدها گیگابیت در هر ثانیه متغیر است. ماهواره

ر نهایی، به طور سنتی کندترین اتصال، با استفاده از تکنولوژیهایی مانند تکنولوژی های کاربپیوند آخر، به سایت

گیری کند( یا اتصاالت مودم شماره)که چند مگابیت را در هر ثانیه پشتیبانی می (𝐷𝑆𝐿)خط مشترک دیجیتال 

 کند( بوده است.کیلوبایت در ثانیه را پشتیبانی می 56برروی خطوط تلفنی ) که تا 
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کند. نیز با تأخیر قابل توجهی دست و پنجه نرم می  𝑊𝐴𝑁ها، ارتباط در ها بر نرخ دادهوه بر محدودیتعال

یک پیام ممکن است چند صدمیلی ثانیه طول بکشد که به آنسوی دنیا برسد، هم به دلیل سرعت تأخیر نور، و 

های کاربردی که منابع داده و برنامه ها در مسیر پیام.بندی در تعدادی از مسیریابهم به دلیل تأخیر صف

شود باید به دقت طراحی شود که تضمین کند تأخیر بیش از اندازه ای آنها به طور جغرافیایی توزیع میمحاسبه

 گذارد.بر عملکرد سیستم تأثیری نمی

𝑊𝐴𝑁 گذارد.توانند بر عملکرد سیستم تأثیری نمیها می 

  در𝑊𝐴𝑁  های اتصال ناپیوسته(𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) هایی براساس ، مانند شبکه

 شوند.ها به شبکه تنها به صورت نیمه وقت متصل میسیم موبایل، میزباناتصاالت بی

  در𝑊𝐴𝑁  های اتصاالت پیوسته (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛.مانند اینترنت متصل هستند . 

دهند، اما ممکن است ها نمیهایی که به طور دائم متصل نیستند نوعاً امکان تراکنش را در سایتشبکه

ها ای )حتی شب هنگام، برای مثال( نسخههای از راه دور را حفظ کنند و به صورت دورههای محلی از دادهنسخه

افزاری های نرماک اسناد، سیستمکنند. برای کاربردهایی که سازگاری ضروری نیست، مانند اشتررا تجدید می

-اند را میهای از راه دور را که به طور محلی ایجاد شدهسازی دادهامکان بهنگام 𝐿𝑜𝑡𝑢𝑠 𝑁𝑜𝑡𝑒𝑠گروهی مانند 

سازی در شود. امکان تضاد بهنگامای به سایت از راه دور برگردانده میها سپس بطور دورهسازیدهد، و بهنگام

های سازیف وجود دارد، تضادهایی که باید کشف و برطرف شوند. مکانیسمی برای کشف بهنگامهای مختلسایت

 های کشف تضاد مستقل از کاربرد است.شوند؛ با این همه مکانیسمشرح داده می 4-5-25تضاد بعداً در بخش 

 خالصه 6-17

 رشد کامپیوترهای شخصی شوند. با داده متمرکز کامالً برروی یک کامپیوتر اجرا میهای پایگاهسیستم

𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡دهنده پیشرو )داده سرویسو شبکه محلی، عملکرد پایگاه − 𝑒𝑛𝑑 بیش از پیش به سوی )

𝑏𝑎𝑐𝑘)دهنده پشتیبان های سرور که عملکرد سرویسها حرکت کرده است، با سیستمکالینت −

𝑒𝑛𝑑)داده های پایگاهشد سیستمسرور به ر -های واسط کالینتگذارند. پروتکلرا در اختیار می

 اند.سرور کمک کرده -کالینت

 اکنش های ترتوانند یا سرورهای تراکنش و یا سرورهای داده باشند، گرچه کاربرد سرورسرورها می

 داده فراتر رفته است. بسیار از کاربرد سرورهای داده برای تأمین سرویس پایگاه

o شوند. به طوری ماالً بر روی چند پردازشگر اجرا میسرورهای تراکنش فرآیندهای متعددی دارند، احت

-ها چنین دادهداده، سیستمهای مشترک دسترسی دارند، مانند بافر پایگاهکه این پردازشگرها به داده

وجوها را کنترل کنند. به عالوه، برای پردازشگرهایی که پرسهایی را در حافظه مشترک ذخیره می

جود دارند که وظایفی را مانند مدیریت قفل و الگ )فایل ثبت( و کنند، فرآیندهای سیستمی ومی

 دهند. را انجام می (𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔) نقطه وارسی
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o ش هایی تالمکنند. چنین سیستها تأمین میهای خام را برای کالینتداده داده -های سرورسیستم

به حداقل  هاکالینت ها درها و قفلسازی دادهذخیرهها و سرورها را با کنند که ارتباط بین کالینتمی

 کنند.های مشابه استفاده میسازیداده موازی از بهینههای پایگاهبرسانند. سیستم

 های متعدد هستند، که از طریق داده موازی شامل پردازشگرهای گوناگون و دیسکهای پایگاهسیستم

توانیم دهد که چقدر مینشان می 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝اند. شبکه اتصال درونی سریع به یکدیگر متصل شده

هد که نشان می 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒𝑢𝑝سرعت پردازش را با افزایش توازی برای یک تراکنش به حداکثر برسانیم. 

های تداخل، ها را با افزایش توازی کنترل کنیم. هزینهتوانیم تعداد افزایش یافته تراکنشچقدر می

-حد مطلوب عمل میازبه عنوان موانعی برای بدست آوردن تسریع و توسعه بیش اندازیانحراف و راه

 کنند.

 مشترک،  های سلسله مراتبی، بدون اشتراک، دیسکداده موازی شامل معماریهای پایگاهمعماری

ط را عت ارتباپذیری در برابر سرها معاوضه متفاوتی از مقیاسباشد. این معماریحافظه مشترک می

 تند.دارا هس

 ه )به ل هستند کداده تا حدودی مستقهای پایگاهای از سیستمداده توزیع شده مجموعهسیستم پایگاه

ست هایی ای پردازش تراکنشطور مطلوب( در یک شمای مشترک سهیم هستند، و هماهنگ کننده

 رتباطی،اها با یکدیگر از طریق یک شبکه های غیرمحلی دسترسی دارند. این سیستمکه به داده

 کنند. ارتباط برقرار می

 ن ساختما هایی را متصل می کنند که در مناطق جغرافیایی کوچکی، مانند یکهای محلی گرهشبکه

نند کتصل میهایی را مهای گسترده گرهاند. شبکهمنفرد یا چند ساختمان نزدیک به هم توزیع شده

 ست.استرده گاینترنت پرکاربردترین شبکه  شوند. امروزکه در منطقه جغرافیایی بزرگی گسترده می

 یع بین سازی نوع خاصی از شبکه محلی هستند که برای تأمین اتصال درونی سرهای ذخیرهشبکه

 اند.سازی و چندین کامپیوتر طراحی شدههای بزرگ دستگاههای ذخیرهبانک

 هاتمرین

اند تومعماری جایگزین میسازی ساختارهای مشترک در حافظه مشترک، به جای ذخیره 17-1

بین  ه ارتباطهای مشترک به وسیلباشد، و به دادهیک فرآیند خاص  سازی آنها در حافظه محلیذخیره

 فرآیندی دسترسی یابیم. عیب چنین معماری چیست؟

 پاسخ: 

، یکی باشدها میآوردن قفلدستنیاز به دو پیام بین فرآیندی برای تواند این باشد که عیوب می

تر از دسترسی به حافظه برای درخواست و یکی برای تایید اعطای قفل. ارتباط بین فرآیندی بسیار گران
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-می سازی ساختارهای مشترک همچنینیابد. فرآیند ذخیرهگذاری افزایش میاست، پس هزینه قفل

 شود. بستبن باعث ایجادتواند 

شود زیرا های غلط محافظت میسازیممزیت این جایگزین این است که جدول قفل بهتر از بهنگا

 تواند به آن دسترسی یابد.تنها یک فرآیند می

است؛  کالینتماشین سرور بسیار قدرتمندتر از ماشین سرور معموالً -های کالینتدر سیستم 17-2

فیت تر است، ممکن است چندین پردازشگر داشته باشد، و حافظه و ظریعنی، پردازشگرش سریع

قًا ور دقیکالینت و سرهایی دارد. به جای آن سناریویی را در نظر بگیرید که ماشیندیسک بیشتر

دام را؟ کسرور در چنین سناریویی معنا دارد؟ چ -قدرت یکسانی دارند. آیا ساختن سیستم کالینت

 تر است؟سرور مناسب -سناریو برای معماری کالینت

 پاسخ:

ماًل یستم کاس ینت سرور هنوز بامعناست، بجای اینکهقدرتمند، داشتن سیستم کالهای با کالینت

ه ار گرفتکاند به توهای قدرتمند میکالینتداده به کار رود.  -متمرکز داشته باشیم. اگر معماری سرور

ندن و ی خواهاشوند تا  پردازش های شدید تراکنش را از دوش سرور بردارند، و سرور تنها درخواست

ر راقب کامباید  هاتراکنش به کار رود. با این وجود کالینت -اگر مدل سرورحتی  نوشتن را انجام دهد.

 ای است. باشند، که نوعاً محاسبه بسیار فشردهکاربر -رابط

ولی با این  های قدرتمند جذاب برسد،کالینتبا وجود شده کامل ممکن است به نظر سیستم توزیع

هایی به تن ریکاوری تر را دارند و شمایی سادهسرور مزیت کنترل همروند -های کالینتوجود سیستم

 .ها توزیع شوندشوند، به جای اینکه این اقدامات در تمام ماشینبرروی سرور اجرا می

نوان رور به عسسرور در نظر بگیرید، که  -ای را براساس معماری کالینتدادهسیستم پایگاه 17-3

 کند.ها عمل میسرور داده

 یست؟فحه چل درونی بین کالینت و سرور در انتخاب بین تاپل و ارسال صالف. تأثیر سرعت اتصا

حافظه  عنوان تواند یا بهها در کالینت میب. اگر ارسال صفحه به کار رود، حافظه پنهانی داده

صفحه  احدهایوها را در دهی شود. حافظه پنهان صفحه دادهپنهان تاپل یا حافظه پنهان صفحه سازمان

رض فکند. یمها ذخیره ها را در واحدهای تاپلدر حالی که حافظه پنهان تاپل داده کند،ذخیره می

صفحه  پنهان ها کوچکتر از صفحات هستند. یک مزیت حافظه پنهان تاپل را نسبت به حافظهکنید تاپل

 شرح دهید.

 پاسخ:
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 شوند.یمها کوچکتر از یک صفحه هستند و در یک صفحه جای داده کنیم که تاپلالف. فرض می

 ال صفحهر ارساگر لینک اتصال درونی کند باشد بهتر است که ارسال تاپل را انتخاب کنیم، چرا که د

 سریع، . گرچه با اتصال درونیها صرف خواهد شد که ضروری نیستزمان زیادی برای ارسال تاپل

-، به بنرسال شوداباید های واقعی که شود، اما حجم دادهافتد و سر بار تحمیل میارتباط به تأخیر می

 شود. در این سناریو ارسال صفحه ارجحیت دارد. بست تبدیل می

ه به ل صفححافظه پنهان، با اینکه ارسا -حافظه پنهان به جای صفحه -ب. دو مزیت داشتن تاپل

 رود، از این قرارند:کار می

𝑖یض کل صفحات را بدون تعو تواند اشیاءشود، می. زمانی که کالینت خارج از فضای پنهان اجرا می

 .حافظه پنهان بهتر باشد -برخوردبندی حافظه پنهان ممکن است به نسبت نهجایگزین کند. کاهش دا

𝑖𝑖 .اند را ها را که به دست آوردهها درخواست کند که بعضی از قفلسرور ممکن است که از کالینت

ای برای همروندی بیشتر وجود ندارد. اینرو، محدودهبازگردانند، ولی نیازی ندارد )ارتقاء درجه قفل(. از 

 سازی صفحه به کار رود، این ممکن نیست.اگر پنهان

 80تعبیه شده است، و حدود  𝑆𝑄𝐿نوشته شده و در آن   𝐶فرض کنید تراکنشی به زبان  17-4

است. چه شده   𝐶درصد زمان باقیمانده صرف کدنویسی  20، و   𝑆𝑄𝐿درصد زمان صرف کدنویسی 

به کار رود؟   𝑆𝑄𝐿تنها برای کدنویسی  سازیموازیتوان انتظار داشت اگر می (Speedup)مقدار تسریع

 توضیح دهید.

 پاسخ:

کند، بهترین تسریع کل زمان اجرا را صرف می %20تواند موازی شود از آنجایی که بخشی که نمی

 است. 5توان انتظار داشت کمتر از که می

تواند تفاوت قابل توجهی را در تسریع ببیند داده مانند پیوندها میعملیات پایگاه بعضی از 17-5

شود در شود( در حافظه جای داده میها )برای مثال، یکی از روابط در پیوند گنجانده میزمانی که داده

تواند میشود. نشان دهید چگونه این حقیقت ها در حافظه جای داده نمیمقایسه با موقعیتی که داده

را توضیح دهد، جایی که کاربرد تسریع را   (𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝)ترتیبی پدیده تسریع فوق

 بیند. بزرگتر از میزان منابع اختصاص یافته به آن می

 𝐹𝐼𝐿𝐿پرکردن  پاسخ:

یک سوئیچ   پردازشگر به 𝑛 ای ازکه مجموعهد ای دارهای موازی اغلب ساختار شبکهسیستم 17-6

شود. آیا این دیگر اترنت متصل می های  اترنت خود به سوئیچشود، و سوئیچاترنت جداگانه متصل می
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این معماری اتصال  توانیدری ابرمکعب مطابقت دارد؟ اگر نه، چگونه میمعماری به گذرگاه، مش یا معما

 درونی را شرح خواهید داد؟

 𝐹𝐼𝐿𝐿پاسخ: پرکردن 

ست اگر ا آسان داده از ماشین تک پردازشگر به ماشین چند پردازشگر نسبتاًچرا بردن پایگاه 17-7

 ؟مجزا نیازی به موازی بودن نداشته باشند وجوهایپرس

ین ا، هستند تکالین -ای سرورداده رابطهپایگاههایتراکنش مشهورتر از  -های سرورمعماری 17-8

 دادهپایگاه هایسیستم داده مشهورتر از -های سروریگر، معماریها کوتاه هستند، از طرف دتراکنش

 کر کنیدو دلیل ذدباشند. میها در آنها نسبتاً طوالنی هستند، که تراکنش کالینت -ای شیء سروررابطه

ز شهورتر ام د و نهباشگرا  -داده شیءپایگاههای مشهورتر ازای ممکن است که چرا سرورهای داده

 ای.داده رابطهپایگاههای

لی ه ارسااگر واحد داد ل درجه قفل چیست، و در چه شرایطی الزم است؟ به چه دلیلتقلی 17-9

 یک قلم داده باشد به آن نیازی نیست؟

دازش پر داده شرکتی باشید که وظیفه اصلی آنمسئول عملیات پایگاه شما فرض کنید 17-10

. ندکتر میمپیوتری فعلیش را بزرگد، و سیستم کاکنشرکت هرسال به سرعت رشد می ها است.تراکنش

ت در  کنید، چه مقیاسی مناسب اسچه زمانی شما سیستم کامپیوتر موازی جدیدی را انتخاب می

 حد تراکنش؟ چرا؟ ، یا توسعه بیش ازایدستهتسریع، توسعه بیش از حد 

-ازی میس( پیادههاا )یا نسخای از فرآیندهداده نوعاً به عنوان مجموعههای پایگاهسیستم 17-11

 شوند که در ناحیه حافظه مشترک سهیم هستند.

 شود؟الف. چطور دسترسی به ناحیه حافظه مشترک کنترل می

فظه مشترک ای در حاداده ای برای دسترسی سریالی به ساختارهایمرحله گذاری دوب. آیا قفل

 مناسب است؟ توضیح دهید.

 سیستم فرآیند کاربر امکان دسترسی به ناحیه حافظه مشترک آیا عاقالنه است که به 17-12

 داده را بدهیم؟ توضیح دهید.پایگاه

زش حد خطی در سیستم پرداازضد توسعه بیش توانند برچه عواملی هستند که می 17-13

 هستند:ر تمهم های زیردر هر یک از معماری توانندمی تراکنش عمل کند؟ کدام یک از عوامل احتماالً

 حافظه مشترک، دیسک مشترک، و بدون اشتراک؟
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توانند به های متعددی تقسیم شوند، که هریک میتوانند به مدلهای حافظه میسیستم 17-14

عداد تای چه تأثیری بر ای در زمان معین خدمت کنند. چنین معماری حافظهدرخواست جداگانه

 د؟نشومی شتیبانیمشترک پ -ازشگرها دارند که در سیستم حافظهپرد

ا داده رم پایگاهیک سیست ها را دارد، که هرای از سایتبانکی را در نظر بگیرید که مجموعه 17-15

ان ین خودشی پول بداده به وسیله انتقال الکترونیککند. فرض کنید تنها راه تعامل پایگاههایاجرا می

یع شده اده توزدسیستمی به عنوان پایگاه کند. آیا چنینگذاری پیوسته استفاده میاست، که از پیام

 واجد شرایط است؟ چرا؟ 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 داده موازیپایگاههای  18فصل 

ه کدهیم ر میداده موازی مورد بحث قرا های پایگاهرا برای سیستمهای اساسی در این فصل، الگوریتم

ی ابی موازتعدد و ارزیمهای ها برروی دیسکقرار دادن دادهبر روی ویژه، باشند. بهای میبراساس مدل داده رابطه

 اند.داده موازی بوده هایاین دو، عامل موفقیت پایگاه .ای تمرکز خواهیم داشترابطهعملیات

 مقدمه 1-18

 ار گذاشتهرشان کنداده موازی، حتی به وسیله هواداران وفاداهای پایگاههایدر طول دو دهه گذشته، سیستم

یش این ن گراشوند. چندیشده بودند. امروزه، توسط هر فروشنده سیستم پایگاه داده با موفقیت  فروخته می

 تحول را تشدید کردند:

  ب جهانی،ه، رشد واند. به عالوها رشد یافتهتراکنشی سازمانبا افزایش کاربرد کامپیوترها نیازهای 

ری شده ای گردآوهها بیننده ایجاد کرده است، و افزایش میزان دادههای بسیاری را با میلیونسایت

 .ده استها ایجاد کراز این بینندگان، پایگاههای داده بسیار بزرگی را در بسیاری از شرکت

 هایشان استفاده میها و قیمتریزی فعالیتها برای برنامهار زیاد دادهها از این حجم بسیسازمان-

هایی سایتکنند. روی چه وبمانند اطالعاتی دربارۀ  اینکه مردم چه اقالمی را خریداری می -کنند

ریزی کنند. های خود را برنامهتا فعالیت -زنند کنند، و چه موقع افراد تلفن میکاربران کلیک می

وجوهای پشتیبان تصمیم شوند پرسوهایی که برای چنین اهدافی استفاده میوجپرس

(𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 − 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔) ای برای چنین های دادهشوند، و نیازمندینامیده می

پردازشگر از پس  -های تکها داده  انجام شود. سیستموجوهایی ممکن است روی ترابایتپرس

 آیند.های مورد نیاز برنمیزیاد داده در نرخچنین حجم 

 عدادی از تسازی است. گرای به طور طبیعی مناسب موازیداده مجموعهوجوهای پایگاهماهیت پرس

 ند.اان دادهوجوهای موازی را نشپذیری پردازش پرسهای تجاری و تحقیقاتی قدرت و مقیاسسیستم

 اند.ارزان شده های موازی رایج و نسبتاً، ماشینشده هر اندازه که قیمت ریزپردازشگرها  ارزان 

 زی تبدیلگرهای منفرد، آنها خود به  ماشینهایی مواای پردازشباتوجه به معماری چند هسته 

 اند .گشته

وجوها رود، جایی که پرسمطرح کردیم، توازی برای افزایش سرعت به کار می 17همانگونه که در فصل 

ها را در اختیار دارند. توازی همچنین برای شوند زیرا منابع بیشتری مانند پردازشگرها و دیسکتر اجرا میسریع
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رود، جایی که افزایش ظرفیت کاری بدون افزایش زمان پاسخ، از طریق افزایش پزیری به کار میباالبردن مقیاس

 شود. در میزان توازی انجام می

ک مشترک، دیس داده موازی شرح دادیم: حافظههای پایگاهسیستمهای متفاوت را برای معماری 17در فصل 

شترک، تمام های حافظه ممراتبی. به طور خالصه، در معماری های سلسلهاشتراک و معماریمشترک، بدون 

رها های دیسک مشترک، پردازشگهای مشترکی سهیم هستند، در معماریپردازشگرها در حافظه و دیسک

افظه حا نه از های بدون اشتراک پردازشگرهها مشترک هستند؛ در معماریارند، ولی دیسکهای مستقل دحافظه

ا ر دیسک بو نه د هایی دارند که نه در حافظههای سلسله مراتبی گرهو نه در دیسک اشتراکی دارند؛ و معماری

 باشد. اند، اما هر گره دارای معماری حافظه مشترک یا معماری دیسک مشترک مییکدیگر سهیم

2-18 𝑰/𝑶  بودن )توازی(موازی 

به کاهش زمان مورد نیاز برای بازیابی روابط  𝐼/𝑂 (𝐼/𝑂 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑖𝑠𝑚)بودن ترین شکل، موازیدر ساده

ترین شکل تقسیمشود. رایجبندی روابط روی چند دیسک انجام میکند که به وسیله بخشاز دیسک اشاره می

بندی افقی بندی افقی است. در بخشداده موازی بخشمحیط پایگاهها در بندی داده

(ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔)شوند )یا خوشهبندی میهای متعددی بخشهای یک رابطه بین دیسک، تاپل

پیشنهاد شده بندی گوناگونیهای بخشگیرد. استراتژیزدایی(، به طوری که هر تاپل برروی یک دیسک قرار می

 اند. 

 بندیهای تقسیمشیوه 1-2-18

,𝐷0دیسک  𝑛کنیم. فرض کنید که ها را ارائه میبندی دادهسه استراتژی اصلی بخش 𝐷1, … , 𝐷𝑛−1   برای

 ها برروی دیسک وجود دارد.بندی دادهبخش

 کند و تاپل گردش نوبتی. این استراتژی روابط را به ترتیبی دلخواه جستجو می𝑖  ام را به دیسک

 ها همان تعداد تاپل را دارد.فرستد؛ یعنی هر دیسک تقریباً مانند سایر دیسکمی  Di mod nشماره 

 سازی بندی درهمبخش(𝐻𝑎𝑠ℎ) زدایی . این استراتژی خوشه(𝑑𝑒𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)  یک یا چند ،

دی برمی گزیند. تابع درهمی انتخاب بنهای بخشویژگی را از شمای رابطه تعیین شده به عنوان صفت

,0}اش می گردد که دامنه 1, . . . , 𝑛 − بندی شده است. هر تاپل رابطه اصلی روی صفات بخش {1 

قرار   𝐷𝑖را بازگرداند، در این صورت تاپل مربوطه، روی دیسک  𝑖شود. اگر تابع درهم سازی میدرهم

 گیرد.می

 صفت برای هر  -های همجوار مقدارها را به وسیله تعیین دامنهتاپل ای. این استراتژیبندی دامنهبخش

بندی و بردار بخش  𝐴بندی کند. این استراتژی صفت بخشدیسک توزیع می

(𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 𝒗𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓) [𝑣0, 𝑣1, . . . , 𝑣𝑛−2]  را به گونه ای انتخاب می کند، که اگر𝑖 < 𝑗 

𝑣𝑖باشد،  < 𝑣𝑗 شود:  تاپل بندی میباشد. رابطه به صورت زیر بخش𝑡  را در نظر بگیرید به نحوی که
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𝑡[𝐴]  =  𝑥   باشد. اگر𝑥 < 𝑣0  آنگاه ،𝑡  برروی دیسک𝐷0  رود. اگر می𝑥 ≥  𝑣𝑛−2  باشد، آنگاه

𝑡0   روی دیسک𝐷𝑛−1 رود. اگر می𝑣𝑖 ≤  𝑥 <  𝑣𝑖+1   باشد، آنگاه𝑡  روی دیسک𝐷𝑖+1 رود. می

ها را با مقادیر ممکن است تاپل 0,1,2های بندی دامنه ای، با سه دیسک با شمارهبرای مثال، بخش

 2به دیسک  40، و مقادیر بزرگتر از 1به دیسک  40و 5، مقادیر بین  0به دیسک شماره  5کمتر از 

 اختصاص دهد.

 بندیهای بخشمقایسه شیوه 2-2-18

از تمام  ا استفادهتوان آنرا به طور موازی، ببندی شده است، میبخشای میان چندین دیسک زمانی که رابطه

ر موازی را به طوتوان آنبندی است، میای در حال بخشها بازیابی کرد. به طور مشابه، زمانی که رابطهدیسک

 برروی چندین دیسک نوشت.

تر از عدم وجود آن بسیار سریع 𝐼/𝑂بنابراین، سرعت انتقال برای خواندن یا نوشتن کل یک رابطه با توازی 

-هاست. دسترسی به داده میاست. اما، خواندن کل یک رابطه، یا جستجوی آن، تنها یک نوع دسترسی به داده

 بندی شود:تواند به صورت زیر دسته

 جستجوی کل رابطه .1

= 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒پذیری )یابی یک تاپل به طور شرکتمکان .2  “𝐶𝑎𝑚𝑝𝑏𝑒𝑙𝑙”  برای مثال( در ،

گیرند که هایی مورد جستجو قرار میشوند، تاپلای نامیده میوجوهای نقطهوجوها، که پرس این پرس

 باشند.دارای مقدار خاصی برای صفت خاصی می

هایی که برای صفت مشخصی از آنها مقداری که درون دامنۀ خاصی قرار دارد یابی تمام تاپلمکان .3

(10000 <  𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 < وجوهای وجوها، پرس، برای مثال( وجود داشته باشد. این پرس20000 

 شوند.ای نامیده میدامنه

 د:کننمی بندی گوناگون،  انواع دسترسی  زیر را در سطوح مختلف کارایی پشتیبانیهای تقسیمشیوه

 است که به طور متوالی بخواهیم کل نوبتی. این طرح به طور مطلوب برای کاربردهای مناسب  -گردش

ای وجوی دامنهای و هم پرسوجوی نقطهوجو بخوانیم. با این طرح، هم پرسرابطه را برای هر پرس

 ها باید برای جستجو به کار روند. دیسک 𝑛برای پردازش پیچیده هستند، زیرا هر یک از 

 شوند، بندی انجام میاس صفت تقسیمای که براسوجوهای نقطهبندی درهم. این طرح برای پرسبخش

بندی تقسیم  𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟ای برروی صفت ترین روش  است. برای مثال، اگر رابطهمناسب

را بیابید که   𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒رکوردی از رابطه »وجوی توان پاسخ پرسشود، آنگاه می

“𝑒𝑙𝑒𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 =  555 − بندی تابع را چنین داد: به کارگیری بخش«  باشد   ”3333

3333سازی به درهم − وجو به یک نمودن. هدایت یک پرسو آنگاه آن دیسک را جستجو  555

ها های متعدد کاهش داده، و سایر دیسکوجو را برروی دیسکاندازی یک پرسدیسک مجزا هزینه راه

  گذارد.وجوهای دیگر آزاد میرا برای پردازش پرس
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سازی بندی درهم برای جستجوهای متوالی کل رابطه مفید است. اگر تابع درهمهمچنین بخش

ها، بدون واریانس زیاد تقریبًا ها در هریک از دیسکسازی خوبی باشد، آنگاه تعداد تاپلتابع تصادفی

الزم برای جستجوی رابطه   زمان 𝑛/1یکسان است. از این رو، زمان الزم برای جستجوی رابطه تقریباً 

 در دیسک یک سیستم منفرد است.

ت. بندی مناسب نیسای برروی صفات غیربخشوجوهای نقطهاما، طرح مورد نظر برای پرس

اً یرا، نوعزای نیز مناسب نیست، وجوهای دامنهبندی مبتنی بر درهمسازی برای پاسخ به پرسبخش

جوهای ورای پرسها باید بکنند. بنابراین تمام دیسکنمیسازی مجاورت را در دامنه حفظ توابع درهم

 ای، به منظور پاسخ جستجو شوند.دامنه

 بندی ای برروی صفت بخشای و دامنهوجوهای نقطهای. این طرح برای پرسبندی دامنهبخش

ه ک اجعه کردبندی مرتوان به بردار بخشای، میوجوهای نقطهمناسب ترین رویکرد است. برای پرس

-شبه بردار بخ ای،وجوهای دامنهدیسکی را بیابید که تاپل مورد نظر روی آن قرار دارد. برای پرس

رفته گها قرار ها ممکن است روی آنهایی را بیابیم که تاپلکنیم تا دامنۀ دیسکبندی مراجعه می

ای هتاپل شود که ممکن استهایی محدود میباشند. در هر دو حالت، جستجو دقیقاً به آن دیسک

 مورد نظر روی آنها قرار داشته باشند.

نگاه نوعًا آوجو موجود باشد، مزیت این ویژگی آن است که، اگر فقط چند تاپل در دامنه پرس

 شود. ها به یک دیسک فرستاده میوجو به جای همه دیسکپرس

روند، بخش وجوهای دیگر به کارتوانند برای پاسخ به پرسها میاز آنجایی که سایر دیسک

شود در عین حالی که زمان پاسخگویی خوبی دارد. از ای به بازدهی باالتری منجر میبندی دامنه

های زیادی وجود داشته باشد )مانند زمانی که دامنه پرسوجو تاپلطرف دیگر، اگر در دامنه پرس

زیابی شوند، که به های زیادی باید از چند دیسک باوجو بزرگتر از قسمت حوزه رابطه است(، تاپل

شود. در این مثال از انحراف اجرا، تمام ها منجر می)نقطه محرک( در این دیسک 𝐼/𝑂تنگنای 

بندی بندی درهم و بخشدهند. در مقابل بخشبخش رخ می -یا تنها در چند -ها در یکپردازش

ر نتیجه زمان کنند، که دوجوهایی درگیر میها را برای چنین پرسگردش نوبتی تمامی دیسک

 کند.تری را برای توان عملیاتی تقریبا یکسانی فراهم میپاسخگویی سریع

 5-18در بخش  گذارد، مانند پیوندها، چنانچهای دیگر تأثیر میبندی بر عملیات رابطههمچنین نوع بخش

د. به طور کلی، اربندی به عملیاتی که باید اجرا شود نیز بستگی دخواهیم دید. بنابراین، انتخاب شیوه بخش

 شوند.بندی گردش نوبتی ترجیح داده میای به بخشبندی دامنهبندی درهم یا بخشبخش

کنند، بندی میای را بخشها رابطههایی که در میان آندر سیستمی با تعداد زیادی دیسک، تعداد دیسک

ای شامل تنها چند تاپل باشد که می تواند در بالک تواند به این روش انتخاب شود: در صورتی که رابطهمی
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دیسک منفردی تعبیه شود، آنگاه بهتر است که رابطه را به دیسک منفردی نسبت دهیم. روابط بزرگ ترجیحًا در 

دیسک در  𝑛بالک دیسک باشد و  𝑚ای شامل شوند. اگر رابطهبندی میهای موجود بخشمیان تمامی دیسک

,𝑚)(𝑚𝑖𝑛)آنگاه باید به تعداد  سیستم موجود باشند، 𝑛) .دیسک به رابطه اختصاص یابد 

 کنترل انحراف 3-2-18

 (𝑠𝑘𝑒𝑤)ای غیراز گردش نوبتی(، ممکن است انحرافی بندی شود )به وسیله شیوهای بخشزمانی که رابطه

های دیگر قرار بخش ها و چند تاپل درها در بعضی بخشموجود باشد، با درصد باالیی از تاپل هادر توزیع تاپل

 شود:بندی میبه صورت زیر دسته -هایی که انحراف ممکن است به وجود آیدگیرند. شیوه

 صفت -انحراف مقدار 

 )بندیبخش -انحراف )عدم تقارن 

𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒)صفت  -تقارن مقدارعدم − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑠𝑘𝑒𝑤) کند که بعضی مقادیر در به این حقیقت اشاره می

بندی در ها با مقدار یکسان برای صفت بخششوند. تمام تاپلها ظاهر میهای بسیاری از تاپلبندی صفتبخش

کند که بندی به این حقیقت اشاره میتقارن بخششود. عدمتقارن منجر میگیرند، به عدمبخشی یکسان قرار می

 تقارن صفتی نباشد.بندی موجود باشد، حتی زمانی که عدمممکن است بار نامتعادل در بخش

بندی دامنهخشبنظر از اینکه آیا بندی نامتقارن منجر شود صرفتواند به بخشصفت می -تقارن مقدارعدم

مکن است به مای بندی دامنهای یا درهم به کار رفته است. اگر بردار بخش به دقت انتخاب شده باشد، بخش

ازی خوبی سدرهم کمتر احتمال دارد، اگر تابع درهم  بندیتقارن بخش با بخشتقارن منجر شود. عدمعدم

 انتخاب شده باشد.

تواند به کاهش قابل توجهی در عملکرد ذکر شد، حتی عدم تقارن ناچیزی نیز می 3-17چنانچه در بخش 

 بخش 10تاپل به  1000یابد. برای مثال، اگر رابطه تقارن با درجه باالتر توازی افزایش میبینجامد. مشکل عدم

و بعضی از بخش 100هایی به اندازه کمتر از بندی نامتقارن شود، آنگاه ممکن است بخشتقسیم شود، و تقسیم

بندیباشد، تسریعی که از طریق دسترسی به بخش 200اش باشند؛ حتی اگر یک بخش اندازه 100ها بیش از 

تقسیم کنیم،  100اگر همان رابطه را به  خواهد بود. 5مورد انتظار ما  10آوریم، به جای های موازی به دست می

تاپل داشته باشد )که تعیین تعداد  40تاپل است. در صورتی که یک بخش  10هر بخش به طور میانگین دارای 

ها ممکن است( تسریع که از طریق دسترسی به آنها به طور موازی بدست خواهیم آورد به جای بزرگتر بخش

تقارن در توازی، تسریع را از دست خواهیم بریم که به دلیل افزایش عدمپی میخواهد بود. بنابراین،  25،  100

𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒)ای متعادل دامنه -بندیداد. بردار بخش − 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟)  را به وسیله

د. سپس رابطه در حالت مرتب شوبندی مرتب میهای بخشتوان ساخت: اول رابطه برروی صفتسازی میمرتب

بندی تاپل بعدی به بردار رابطه خوانده شده، مقدار صفت بخش 𝑛/1شود. بعد از آنکه هر شده جستجو می

کند که باید ساخته شوند. در حالتی که تعداد هایی داللت میبه تعداد بخش 𝑛  شود. در اینجا،بخش اضافه می

تواند هنوز تا حدودی به عدمبندی وجود داشته باشد، این شیوه میبخشتاپل با مقدار یکسان برای صفت  زیادی
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سازی اولیه متحمل میای است که در هنگام مرتب 𝐼/𝑂تقارن منجر شود. عیب اصلی این روش سربار اضافی 

 شود.

ار، یا تکر سازی جدولتواند با ایجاد و ذخیرهای متعادل میدامنه -برای ساخت بردارهای بخش 𝐼/𝑂سربار 

نمونه 1-18از مقادیر صفت برای هر صفت از هر رابطه کاهش یابد. شکل  (ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚) هیستوگرام

گیرد. در برمی 1-25دهد که مقادیری را بین عدد صحیح را نشان می -هیستوگرام برای صفت با مقدار

توان در چندین صفت متفاوت را میهای کند، بنابراین هیستوگرامهیستوگرام تنها فضای کوچکی را اشغال می

ای متعادل تعیین هیستوگرامی با صفات بخشدامنه -بندیکاتالوگ سیستم ذخیره کرد. برای ساختن تابع بخش

گیری رابطه به طور تقریبی، تنها با استفاده از توان با نمونهبندی آسان است. اگر این هیستوگرام ذخیره شود، می

 ای دیسک آن رابطه به طور تصادفی آنرا محاسبه کرد.هانتخاب زیرمجموعه بالک

ای این است که از پردازشگرهای بندی دامنهتقارن، به ویژه برای بخشروش دیگر برای کاهش تأثیر عدم

کنیم که چند برابر ، وانمود می (𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟)مجازی استفاده شود. در روش پردازشگر مجازی 

وجویی که در این پرس -های ارزیابیبندی و شیوههای مجازی وجود دارند. هر یک از روشهای بخشپردازشگر

کنند و با پردازشگرهای ها را نگاشت میتواند به کار رود. اما این روشها تاپلبخش مطالعه خواهیم کرد می

بندی گردش نوبتی، وسیله بخشکنند. پردازشگرهای مجازی، در عوض، معموالً به مجازی به جای واقعی کار می

 شوند.برروی پردازشگرهای واقعی نگاشته می

تقارن دلیل عدم های دیگر بههای بسیار بیشتری نسبت به دامنهعقیده این است که حتی اگر یک دامنه تاپل

بتی نو -های چندین پردازشگر مجازی تقسیم خواهند شد. تخصیص گردشها بین دامنهداشت، این تاپل

، به طوری کندیمزشگرهای مجازی به پردازشگرهای واقعی کار اضافی را بین چندین پردازشگر واقعی توزیع پردا

 کند. که یک پردازشگر تمام بار را تحمل نمی

 

 مثالی از هیستوگرام. 1-18شکل 
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 وجویی  توازی میان پرس 3-18

ها به طور وجوهای مختلف یا تراکنش، پرس(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑖𝑠𝑚)وجویی در توازی میان پرس

تواند به وسیله این شکل از توازی افزایش یابد. اما، شوند. توان عملیاتی تراکنش میموازی با یکدیگر اجرا می

نابراین، شوند. بتر از زمانی نیستند که به طور مجزا اجرا میهای جداگانه سریعهای پاسخگویی تراکنشزمان

تراکنش اولیه است تا تعداد بیشتری از  -ازحد سیستم پردازشوجویی توسعه بیشکاربرد اولیه توازی میان پرس

 ها را در هر ثانیه پشتیبانی کند.تراکنش

به ویژه در سیستم موازی  -دادهترین شکل توازی است که در سیستم پایگاهوجویی آسانتوازی میان پرس

پردازشگری طراحی شدند که  -های تکداده برای سیستمهای پایگاهشود. سیستمپشتیبانی میحافظه مشترک 

توانند به کار روند، زیرا حتی سیستممشترک می -با تغییرات کم یا بدون تغییر برروی معماری موازی حافظه

روش همروند اشتراک زمانی هایی که در کنند. تراکنشداده متوالی از پردازش همروند پشتیبانی میهای پایگاه

کنند. پشتیبانی اند به طور موازی در معماری موازی با حافظه مشترک عمل میبرروی ماشین متوالی عمل کرده

تر است. پردازشگرها باید بعضی وجو در یک معماری حافظه مشترک یا بدون اشتراک پیچیدهاز توازی میان پرس

کند که به ای اجرا کنند، و آن ایجاب مییل را در یک حالت هماهنگ شدهگذاری و ثبت فااز وظایف را مانند قفل

ای یکسان را داده موازی همچنین باید تضمین کند که دو پردازشگر دادهیکدیگر پیام ارسال کنند. سیستم پایگاه

کند یا یدا میای دسترسی پکنند. به عالوه، زمانی که پردازشگر به دادهبه طور مستقل در یک زمان بهنگام نمی

داده باید تضمین کند که پردازشگر آخرین نسخه داده را در منطقه بافرش کند، سیستم پایگاهآنرا بهنگام می

حافظه نهان  -دارد. مسأله تضمین این است که این نسخه که آخرین نسخه است به عنوان مسأله انسجام

(𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒 − 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦) ای گوناگون برای تضمین انسجام حافظه نهان در دسترس هشود. پروتکلنامیده می

شوند به طوری که همروندی ادغام می -های کنترلهای انسجام حافظه نهان با پروتکلهستند؛ اغلب، پروتکل

 هایی برای سیستم دیسک مشترک این است:یابد. یکی از چنین پروتکلسربارشان کاهش می

ر حالت ای دسترسی پیدا کند، تراکنش صفحه را دبه صفحهقبل از اینکه هر خواندن و نوشتنی  .1

رروی بکند. کمی پس از اینکه تراکنش قفل انحصاری یا مشترک را مشترک یا انحصاری قفل می

 خواند.ترین نسخه صفحه را از دیسک مشترک میصفحه به دست آورد، همچنین تازه

شترک میکند، صفحه را به دیسک ممیقبل از اینکه تراکنش قفل انحصاری را برروی صفحه آزاد  .2

 کند.فرستد، سپس، قفل را آزاد می

ی گذارد، کپیکند که، زمانی که تراکنش قفل مشترک یا انحصاری را برروی صفحه ماین پروتکل تضمین می

 آورد.درستی را از صفحه به دست می

نیاز پروتکل قبلی است را پیشگیری تر از خواندن و نوشتن مکرر برروی دیسک که مورد های پیچیدهپروتکل

نویسند زمانی که آخرین نسخه از صفحه در هایی این صفحات را برروی دیسک نمیکند. چنین پروتکلمی

هایی باید طراحی شوند که آید. پروتکلمنطقه بافر بعضی پردازشگرها وجود دارد، صفحه از آنجا بدست می
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های بدون اشتراک به توانند برروی معماریهای دیسک مشترک میلکند. پروتکنیازهای همروند را اداره می

را دارد، و برروی  𝑃𝑖(ℎ𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟)  وسیله این طرح توسعه یابد به هر صفحه یک پردازشگر خانگی 

درخواستخواهند. صفحه را بنویسند یا بخوانند، شود. زمانی که پردازشگرهای دیگر میذخیره می  𝐷𝑖دیسک 

توانند به طور مستقیم با دیسک ارتباط برقرار فرستند، زیرا که نمیصفحه می  𝑃𝑖هایی را به پردازشگر خانگی 

 های دیسک مشترک هستند.کنند. اعمال دیگر همانند پروتکل

که  داده موازی دیسک مشترک هستندهای پایگاههایی از سیستمنمونه  𝑅𝑑𝑏های اوراکل و اوراکل سیستم

 کنند.وجویی را پشتیبانی میتوازی میان پرس

 وجوییتوازی درون پرس 4-18

وجویی جداگانه به طور موازی به اجرای پرس (𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑖𝑠𝑚)وجویی ون پرستوازی در

برای تسریع پرسوجویی کند. با استفاده از توازی درون پرسها اشاره میبرروی چندین پردازشگر و دیسک

وجو به کند، زیرا هر پرسوجویی به این وظیفه کمک نمیوجوهای اجرای طوالنی مهم است. توازی درون پرس

ای را برای وجویی توجه کنید که رابطهوجو، به پرسشود. برای توضیح ارزیابی موازی پرسطور متوالی اجرا می

بندی برروی ه در بین چند دیسک به وسیله دامنه بخشکند. فرض کنید که این رابطسازی ایجاب میذخیره

بندی درخواست شده است. مرتبسازی برروی صفت بخشبندی شده است، و این مرتببعضی از صفتها بخش

های مرتب شده سازی هر بخش به طور موازی انجام شود، سپس بخشتواند به وسیله مرتبسازی عملیات می

 شوند.ب شده نهایی وصل میبرای به دست آوردن رابطه مرت

توازی در ارزیابی یک  سازی کرد. منبع دیگروجو را با عملیات جداگانه موازی را موازیتوان پرسبنابراین، می

ن ارزیابی درخت تواتواند شامل چندین عملیات باشد. میوجو میوجو وجود دارد: درخت اپراتور برای پرسپرس

گر بستگی نداشته سازی کرد که به یکدیطور موازی در بعضی از عملیات موازیاپراتور را به وسیله برآورد به 

به عملیات  کند، ممکن است قادر باشد که خروجی یک عملیات راذکر می 12باشند. به عالوه، چنانچه بخش 

ا رروجی وند. یکی ختوانند به طور موازی برروی پردازشگرهای جداگانه اجرا شدیگر خط لوله کند. دو عملیات می

 کند که به وسیله دیگری ساخته شده است، همانطور که ایجاد شده است. ایجاد می

 تواند به دو روش مختلف موازی شود:وجوی مجزا میبه طور خالصه، اجرای پرس

 نفرادی را اوجو به وسیله توازی اجرای هر عملیات توانیم پردازش پرستوازی عملیات داخلی. می

 5-18در بخش  زدن. توازی درون عملیاتی راسازی، انتخاب، طرح، و پیوندمرتبتسریع کنیم، مانند 

 دهیم.مورد توجه قرار می

 تفاوت در بیان وجو را به وسیله اجرای موازی عملیات متوانیم پردازش پرستوازی بین عملیاتی. می

 .دهیمیاین شکل از توازی را مورد توجه قرار م 6-18وجو را تسریع کنیم. در بخش پرس



 329   /   های موازیفصل هيجدهم: پايگاه داده

 
 

ز آنجایی که تعداد زمان به کار رود. اوجو به طور همتواند دربارۀ پرسدو شکل توازی تکمیلی هستند، و می

عملیات، اولین  ها پردازش شده به وسیله هروجوی معمولی کم است، در مقایسه با تعداد تاپلعملیات در پرس

های مدر سیست ردازشگرهاا امروزه، با تعداد نسبتاً کمتر پتواند با افزایش توازی بهتر عمل کند. امشکل توازی می

 موازی، هر دو شکل توازی اهمیت دارند. 

ها الگوریتم شوند. انتخابوجوها فقط خوانده میکنیم که پرسوجوها، فرض میدر ادامه بحث توازی پرس

د برای هر های موجووریتموجو به معماری ماشین بستگی دارد. به جای الگسازی ارزیابی پرسبرای موازی

رو، آشکارا شرح میکنیم. از اینمعماری به طور جداگانه، از مدل معماری بدون اشتراک در تعریفمان استفاده می

آسانی با استفاده از  توان این مدل را بهدهیم زمانی را که داده باید از یک پردازشگر به دیگری منتقل شود. می

ک در معماری حافظه تواند از طریق حافظه مشترکنیم، از آنجایی که انتقال داده میسازی ها شبیهدیگر معماری

ا برای ههای مشترک در معماری دیسک مشترک انجام شود. بنابراین، الگوریتممشترک، و از طریق دیسک

یم که چطور کنمی ها نیز به کار رود. گهگاه یادآوریتواند دربارۀ دیگر معماریهای بدون اشتراک میمعماری

 های حافظه مشترک یا دیسک مشترک بهینه سازی شوند.توانند برای سیستمها میالگوریتم

𝑃0پردازشگر،  nها، فرض کنید که کردن نمایش الگوریتمبرای ساده , 𝑃1, . . . , 𝑃𝑛−1   وn  دیسک

𝐷0, 𝐷1, . . . , 𝐷𝑛−1   وجود دارد، جایی که دیسکDi   با پردازشگرPi   مرتبط است. سیستم واقعی ممکن است

ها دشوار نیست که هر پردازشگر چندین برای هر پردازشگر چندین دیسک داشته باشد. گسترش الگوریتم

سازی، فرض ها باشد. اما، برای سادهای از دیسکدهیم مجموعهامکان می  Diدیسک داشته باشد. به سادگی به 

 دیسک مجزایی است.  Diکنیم که می

 زی درون عملیاتیتوا 5-18

هاست، میاپلتهای بزرگی از کند که شامل مجموعهای برروی روابطی کار میاز آنجایی که عملیات رابطه

ازی ساخت. از های متفاوت روابط موتوان عملیات را به وسیله اجرای آنها به طور موازی برروی زیرمجموعه

ست. بنابراین، توازی ا ازحدباشد، درجه توازی بالقوه بیش تواند زیادها در یک رابطه میآنجایی که تعداد تاپل

ول را دربخشای متداهای موازی چند عملیات رابطهداده طبیعی است. نسخهدرون عملیاتی در سیستم پایگاه

 مطالعه خواهیم کرد. 3-5-18تا  1-5-18های 

 سازی موازیمرتب 1-5-18

,𝐷0دیسک  𝑛ای را مرتب کنیم که روی تصور کنید که بخواهیم رابطه 𝐷1, . . . , 𝐷𝑛−1   قرار دارد. اگر رابطه

مورد توجه قرار دادیم، می 2-2-18ای باشد، چنانچه در بخش بندی دامنهروی صفتی که باید مرتب شود بخش

رتب شده کامل متصل سازی کرد، و نتایج آنها را برای رسیدن به رابطه متوان هر بخش را به طور جداگانه مرتب

اند، زمان مورد نیاز برای خواندن کل رابطه به وسیله بندی شدهدیسک بخش 𝑛ها برروی کرد. چون تاپل

 یابد.دسترسی موازی کاهش می

 توان آنرا به دو روش مرتب کرد:بندی شده باشد، میاگر رابطه به روش دیگری بخش
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ور جداگانه ای کرد، و سپس هر بخش را به طدامنه بندیسازی، بخشتوان آنرا بروی صفات مرتبمی .1

 مرتب کرد. 

 ادغام خارجی استفاده کرد. -سازیتوان از نسخه موازی الگوریتم مرتبمی .2

 ایدامنه -بندیسازی بخشمرتب 1-1-5-18

کنیم، ای میبندی دامنهکند: اول رابطه را بخشای در دو مرحله کار میدامنه -بندیسازی بخشمرتب

ای رابطه را مرتب بندی دامنهکنیم. زمانی که به وسیله بخشرابطه را به طور جداگانه مرتب سازی میسپس هر 

ها که رابطه ذخیره شده است ای را روی مجموعه یکسانی از پردازشگرها یا دیسککنیم، الزم نیست که رابطهمی

𝑃0ای انجام دهیم. فرض کنید که پردازشگرهای بندی دامنهبخش , 𝑃1, . . . , 𝑃𝑚  ،𝑚 < 𝑛 سازی را برای مرتب

 رابطه انتخاب کنیم. دو مرحله در این عملیات درگیر است:

-ای، به طوری که تمام تاپلبندی دامنهها در رابطه، با استفاده از استراتژی بخشتوزیع مجدد تاپل .1

شوند، که رابطه را به طور فرستاده می  𝑃𝑖گیرند به پردازشگر ام قرار می 𝑖هایی که درون دامنه 

 کند.ذخیره می  𝐷𝑖موقتی روی دیسک 

خواند و ها را از دیسک خود میای، هر پردازشگر به طور موازی تاپلبندی دامنهبرای اجرای بخش

𝑃0فرستد. هر پردازشگر ها را به پردازشگر مقصدشان میتاپل , 𝑃1, . . . , 𝑃𝑚  های متعلق به نیز تاپل

و سربار   𝐼/𝑂کند. این مرحله دیسک کند، و آنها را در محل ذخیره میرا دریافت میبخش خود 

 ارتباطی را نیاز دارد.

کند، بدون اینکه تعاملی با پردازشگرهای دیگر هر یک از پردازشگرها بخش رابطه خود را مرتب می .2

داده متفاوت را اجرا برروی مجموعه  -سازییعنی مرتب -داشته باشد. هر پردازشگر عملیات یکسان

ای های داده متفاوت توازی دادهکند. )اجرای عملیات یکسان به طور موازی روی مجموعهمی

(𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑖𝑠𝑚) بندی اهمیت است، زیرا بخششود. عملیات ادغام نهایی بینامیده می

≥ 1 کند که، برایای در فاز اول تضمین میدامنه  𝑖 <  𝑗 ≤  𝑚  مقادیر اصلی در پردازشگر ،𝑃𝑖  

𝑃𝑗همگی کمتر از مقادیر اصلی در   هستند.  

قریبًا ته هر بخش کای خوب انجام دهیم، به طوری بندی دامنهای را با یک بردار بخشبندی دامنهباید بخش

 ار رود.رن به کتقاتواند برای کاهش عدمبندی پردازشگر مجازی نیز میتعداد یکسانی تاپل خواهد داشت. بخش

 ادغام موازی خارجی -سازیمرتب 18-5-1-2

–𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑟𝑡)ادغام موازی خارجی  -سازیمرتب 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒) بندی جایگزینی برای بخش

,𝐷0های ای در میان دیسکای است. فرض کنید که رابطهدامنه 𝐷1, . . . , 𝐷𝑛−1 بندی شده است(. مرتببخش-

 کند:ادغام موازی خارجی پس به این روش کار می -سازی

 کند. مرتب می 𝐷𝑖ها را در محل برروی دیسک داده 𝑃𝑖هر پردازشگر  .1
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شده  سپس سیستم اجراهای مرتب شده برروی هر پردازشگر را برای به دست آوردن خروجی مرتب .2

 کند. نهایی ادغام می

 د:سازی شوتواند به وسیله این توالی اعمال موازیمی 2ادغام اجراهای مرتب شده در مرحله 

بندی( را در میان )همه با همان بردار بخش  𝑃𝑖های مرتب شده در هر پردازشگر سیستم بخش .1

𝑃0پردازشگرهای  , 𝑃1, . . . , 𝑃𝑚−1   ها را به صورت نظم مرتب شده کند. تاپلای میبندی دامنهبخش

 کند.ای دریافت میهای مرتب شدهها را به صورت جریانپردازشگر تاپلفرستد، به طوری که هر می

کند، تا یک اجرای مرتب شده های دریافتی اجرا مییک ادغام را بروی جریان  𝑃𝑖هر پردازشگر  .2

 منفردی را به دست آورد.

𝑃0سیستم اجراهای مرتب شده را برروی پردازشگرهای  .3 , 𝑃1, . . . , 𝑃𝑚−1  آوردن نتیجه  برای به دست

 کند.نهایی متصل می

منجر می (𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑘𝑒𝑤)تقارن اجرا چنانچه شرح داده شد، این توالی اعمالی به شکل جالبی از عدم

𝑃0را به  0های بخش بالکشود، زیرا ابتدا هر پردازشگر تمام  های فرستد، سپس هر پردازشگر تمام بالکمی  

ها به افتد، دریافت تاپلفرستد، و غیره. از اینرو، در حالی که ارسال به طور موازی اتفاق میمی 𝑃1را به  1بخش 

کند، و ها را دریافت میتاپل 𝑃1کند، سپس فقط ها را دریافت میتاپل 𝑃0شود: اول فقط صورت ترتیبی انجام می

فرستد. به دیگر ده را به هر بخش میاز این قبیل. برای جلوگیری از این مشکل هر پردازشگر مکرراً بالک دا

فرستد، وغیره. در نتیجه، فرستد، سپس بالک دوم هر بخش را میسخن، هر پردازشگر بالک اول هر بخش را می

 کنند.ها را به طور موازی دریافت میتمام پردازشگرها داده

افزار تخصصی برای سخت ساخت ترادیتا، از -های خانواده چارچوب هدفها، مانند ماشینبعضی از ماشین

تواند خروجی را از چند های ترادیتا میدر ماشین 𝐵𝑌𝑁𝐸𝑇کنند. شبکه اتصال داخلی اجرای ادغام استفاده می

 ای را ارائه کند.پردازشگر ادغام کند تا خروجی منفرد مرتب شده

 پیوند موازی 2-5-18

رط پیوند را تأمین شبررسی کند تا ببیند آیا ها را هایی از تاپلکند که سیستم جفتعملیات پیوند ایجاب می

ای پیوند موازی هافزاید. الگوریتمکنند، سیستم جفت را به خروجی پیوند میتأمین می کنند یا خیر؛ اگرمی

خشی از بکند که برروی چندین پردازشگر بررسی شود. سپس هر پردازشگر هایی میمبادرت به تقسیم جفت

ا در نتیجه نهایی تکند کند. آنگاه، سیستم نتایج را از هر پردازشگر جمع آوری مییپیوند را در محل محاسبه م

 ارائه شود.

 بندی شدهپیوند بخش 18-5-2-1

برای بعضی از انواع پیوندها، مانند پیوندهای مساوی و پیوندهای طبیعی، ممکن است که دو رابطه ورودی را 

یوند را محاسبه کند. تصور کنید که در حال استفاده در میان پردازشگرها تقسیم کند و در محل هر پردازشگر پ
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بندی شده هستند. پس پیوند بخش 𝑠و  𝑟پردازشگر هستیم و اینکه روابطی که باید متصل شوند  𝑛از 

(𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑 𝑗𝑜𝑖𝑛) کند: سیستم هر کدام از روابط به این صورت کار می𝑟  و 𝑠  را به𝑛 بخش تقسیم می

𝑟0کند.  , r1, . . . , 𝑟𝑛−1   و𝑠0, 𝑠1, . . . , 𝑠𝑛−1  .هایسیستم بخش 𝑟𝑖   و𝑠𝑖   را به پردازشگر𝑃𝑖   می فرستد، جایی

 شود.که پیوندشان در محل کامل می

کند که پیوند از نوع پیوند مساوی باشد )برای بندی شده تنها وقتی به درستی کار میشیوه پیوند بخش

⋈ 𝑟مثال،  𝑟. 𝐴 = 𝑠. 𝐵 𝑠 و اگر بخش )𝑟  و 𝑠 های پیوندشان بندی یکسان برروی صفترا به وسیله تابع بخش

بندی پیوند درهم وجود دارد. اما، بندی دقیقاً مانند تفکری است که در مرحله بخشبندی کنیم. تفکر بخشبخش

 دارد:وجود   𝑠و   𝑟بندی روش متفاوت بخش 2بندی شده، در پیوند بخش

 ای برروی صفات پیوندبندی دامنهبخش 

 بندی درهم برروی صفات پیوندبخش 

ای، بردار امنهدبندی بندی یکسانی باید برای هر دو رابطه به کار رود. برای بخشدر هر مورد، تابع بخش

برای هر  ایدببندی درهم، تابع درهم یکسانی بخش یکسانی باید برای هر دو رابطه استفاده شود. برای بخش

 کند.بندی ترسیم میبندی را در پیوند موازی بخشبخش 2-18رابطه به کار رود. شکل 

محاسبه کرد تا  𝑃𝑖توان از هر شیوه پیوند در محل هر پردازشگر شوند، میبندی میها بخشزمانی که رابطه

تواند مورد ای میمحاسبه شود. برای مثال، پیوند درهم، پیوند ادغام شده، یا پیوند حلقه آشیانه 𝑠𝑖و  𝑟𝑖پیوند 

 سازی شیوه پیوند استفاده کرد.بندی برای موازیتوان از بخشاستفاده قرار گیرد. بنابراین می

دی درهم یا بخشبنبندی شوند )یا به وسیله بخشروی صفات پیوند بخش sو  𝑟اگر یک یا هر دو رابطه 

بندی شوند، یا برروی صفات شود. اگر روابط بخشاندازه کم میبندی بیای(، کار مورد نیاز برای بخشبندی دامنه

های روی دیسک تاپل 𝑃𝑖بندی شوند. هر پردازشگر ها باید بخشبندی شوند، آنگاه تاپلغیر ازصفات پیوند بخش

𝐷𝑖 خواند، برای هر تاپل را می𝑡 ش بخ𝑗  که𝑡 کند، و تاپل به آن تعلق دارد را محاسبه می𝑡  را به پردازشگر𝑃𝑗 

 کند.ذخیره می 𝐷𝑖ها را برروی دیسک تاپل 𝑃𝑗فرستد. پردازشگر می

ها در حافظه توان الگوریتم پیوند را در محل هر پردازشگر بهینه کرد تا به وسیله بافر کردن بعضی از تاپلمی

را شرح می 3-2-5-18سازیهایی در بخش را کاهش داد. چنین بهینه 𝐼/𝑂به جای نوشتن آنها برروی دیسک 

 دهیم.
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 بندی شده.پیوند موازی بخش 2-18شکل 

شود، از آنجایی که ای استفاده میبندی دامنهدهد زمانی که از بخشتقارن مشکل خاصی را نشان میعدم

شود ممکن است روابط دیگر را مساوی تقسیم می -های اندازهبندی که یک رابطه پیوند را در بخشبردار بخش

|𝑟𝑖|ها به اندازه بسیار متغیر تقسیم کرد. بردار بخش باید طوری باشد که در بخش  +  |𝑠𝑖 باشد )یعنی،   | 

= 𝑖( تقریباً معادل تمام   𝑠𝑖و   𝑟𝑖های مجموع اندازه  0, 1, . . . , 𝑛 − باشد. با تابع درهم خوب، بخشمی  1 

تقارن کمتری دارد، به جز زمانی که تعداد زیادی تاپل با مقادیر یکسان برای صفات بندی درهم احتماالً عدم

 پیوند وجود دارد.

 بندی شدهپیوند درهم موازی بخش 2-2-5-18

پردازشگر،  𝑛سازی شود. فرض کنید که تواند موازیمی 5-5-12بندی شده بخش پیوند درهم بخش

𝑃0 , 𝑃1, . . . , 𝑃𝑛−1  و دو رابطه𝑟  و𝑠  را داریم به نحوی که روابط𝑟 و 𝑠 اند. بندی شدهدر میان چند دیسک بخش

 𝑟کمتر از  sشود. اگر اندازه بیاد بیاورید که رابطه کوچکتر به عنوان رابطه سازنده انتخاب می 5-5-12از بخش 

 یابد:درهم موازی به این روش ادامه می -، الگوریتم پیوندباشد

پذیرد می 𝑠و  𝑟که مقدار صفت پیوند هر تاپل را در  – ℎ1فرض کنید،  -تابع درهمی را انتخاب کنید .1

کنند که برای داللت می 𝑟های رابطه بر تاپل 𝑟𝑖نگارد. فرض کنید پردازشگر را می 𝑛تاپل یکی از 

کند که برای داللت می sهای رابطه بر تاپل 𝑠𝑖شوند؛ همچنین، فرض کنید نگاشته می 𝑝𝑖پردازشگر 

خود  𝐷𝑖خواند که برروی دیسک را می 𝑠های تاپل 𝑝𝑖شوند. هر پردازشگر نگاشته می 𝑝𝑖پردازشگر 

 باشد.می ℎ1فرستد که براساس تابع درهم وجود دارد و هر تاپل را به پردازشگر مناسب می
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، بیشتر ℎ2گیرد، آنها را به وسیله تابع درهم دیگری، را می 𝑠𝑖های تاپل 𝑝𝑖زمانی که پردازشگر مقصد  .2

کند تا پیوند درهم را در محل محاسبه کند. استفاده می ℎ2کند، که پردازشگر از بندی میبخش

 𝑝𝑖ت. هر پردازشگر درهم متوالی اس -بندی الگوریتمبندی در این مرحله دقیقاً مشابه فاز بخشبخش

 کند.این مرحله را به طور مستقل از پردازشگرهای دیگر اجرا می

پردازشگر به وسیله تابع  𝑛بزرگتر را در میان  rاند، سیستم رابطه توزیع شده sهای زمانی که تاپل .3

زشگر کند، پرداکند. زمانی که هر تاپل را دریافت میمجدداً به همان روش قبل توزیع می ℎ1درهم 

کند، درست مانند رابطه آزمایش کردن در بندی میمجدداً بخش ℎ2مقصد آنرا به وسیله تابع 

 شود.بندی میدرهم متوالی بخش -الگوریتم پیوند

های موضعی درهم را روی بخش -فازهای ساخت و آزمایش کردن الگوریتم پیوند  𝑝𝑖هر پردازشگر  .4

𝑠𝑖   و𝑟𝑖   از روابط𝑟   و𝑠 سازد. پیوند درهم در کند که بخش حاصل نهایی پیوند درهم را میاجرا می

کند را دریافت می  𝑠𝑖و   𝑟𝑖هایهر پردازشگر مستقل است از دیگری در سایر پردازشگرها و تاپل

شرح داده  12سازی از پیوند درهم که در فصل مشابه خواندن آنها از دیسک است. بنابراین هر بهینه

درهم هیبرید برای به  -توان از الگوریتم پیوندواند در حالت موازی نیز به کار رود. به ویژه، میتشد می

های نوشتن آنها های وارد شونده در حافظه استفاده کرد، و از اینرو از هزینهدست آوردن بعضی از تاپل

 و خواندن مجدد آنها جلوگیری کرد. 

 بندی شدهپیوند درهم موازی بخش 18-5-2-3

پردازشگر،  𝑛سازی شود. فرض کنید که تواند موازیمی 5-5-12بندی شده بخش درهم بخشپیوند 

𝑃0 , 𝑃1, . . . , 𝑃𝑛−1  و دو رابطه𝑟  و𝑠  را داریم به نحوی که روابط𝑟 و 𝑠 اند. بندی شدهدر میان چند دیسک بخش

 𝑟کمتر از  sشود. اگر اندازه انتخاب می بیاد بیاورید که رابطه کوچکتر به عنوان رابطه سازنده 5-5-12از بخش 

 یابد:درهم موازی به این روش ادامه می -باشد، الگوریتم پیوند

پذیرد می 𝑠و  𝑟که مقدار صفت پیوند هر تاپل را در  – ℎ1فرض کنید،  -تابع درهمی را انتخاب کنید .1

کنند که برای داللت می 𝑟های رابطه بر تاپل 𝑟𝑖نگارد. فرض کنید پردازشگر را می 𝑛تاپل یکی از 

کند که برای داللت می sهای رابطه بر تاپل 𝑠𝑖شوند؛ همچنین، فرض کنید نگاشته می 𝑝𝑖پردازشگر 

خود  𝐷𝑖خواند که برروی دیسک را می 𝑠های تاپل 𝑝𝑖شوند. هر پردازشگر نگاشته می 𝑝𝑖پردازشگر 

 باشد.می ℎ1فرستد که براساس تابع درهم مناسب می وجود دارد و هر تاپل را به پردازشگر

، بیشتر ℎ2گیرد، آنها را به وسیله تابع درهم دیگری، را می 𝑠𝑖های تاپل 𝑝𝑖زمانی که پردازشگر مقصد  .2

کند تا پیوند درهم را در محل محاسبه کند. استفاده می ℎ2کند، که پردازشگر از بندی میبخش

 𝑝𝑖درهم متوالی است. هر پردازشگر  -بندی الگوریتمدقیقاً مشابه فاز بخشبندی در این مرحله بخش

 کند.این مرحله را به طور مستقل از پردازشگرهای دیگر اجرا می
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پردازشگر به وسیله تابع  𝑛بزرگتر را در میان  rاند، سیستم رابطه توزیع شده sهای زمانی که تاپل .3

کند، پردازشگر کند. زمانی که هر تاپل را دریافت مییع میمجدداً به همان روش قبل توز ℎ1درهم 

کند، درست مانند رابطه آزمایش کردن در بندی میمجدداً بخش ℎ2مقصد آنرا به وسیله تابع 

 شود.بندی میدرهم متوالی بخش -الگوریتم پیوند

های موضعی بخشدرهم را روی  -فازهای ساخت و آزمایش کردن الگوریتم پیوند  𝑝𝑖هر پردازشگر  .4

𝑠𝑖   و𝑟𝑖   از روابط𝑟   و𝑠 سازد. پیوند درهم در کند که بخش حاصل نهایی پیوند درهم را میاجرا می

کند را دریافت می  𝑠𝑖و   𝑟𝑖هایهر پردازشگر مستقل است از دیگری در سایر پردازشگرها و تاپل

شرح داده  12ی از پیوند درهم که در فصل سازمشابه خواندن آنها از دیسک است. بنابراین هر بهینه

درهم هیبرید برای به  -توان از الگوریتم پیوندتواند در حالت موازی نیز به کار رود. به ویژه، میشد می

های نوشتن آنها های وارد شونده در حافظه استفاده کرد، و از اینرو از هزینهدست آوردن بعضی از تاپل

 ی کرد. و خواندن مجدد آنها جلوگیر

 ی موازیپیوند حلقه تودرتو 4-2-5-18

بسیار   𝑠و تکرار، حالتی را در نظر بگیرید که رابطه  -کردنبرای شرح استفاده از توازی مبتنی بر تکه

بندی ذخیره شده است، صفتی که برروی آن به وسیله بخش  𝑟باشد. فرض کنید که رابطه   𝑟کوچکتر از رابطه 

در هر بخش از   𝑟بندی شده است مهم نیست. همچنین فرض کنید که شاخصی برروی صفت پیوند رابطه بخش

 وجود دارد.  𝑟رابطه 

کنیم. هر استفاده می  𝑟بندی موجود رابطه تکرار شده و با بخش 𝑠کردن و تکرار نامتقارن، با رابطه از تکه

𝑝𝑗پردازشگر  𝐷𝑗ذخیره شده در  𝑠های رابطه تاپل   -تکرار می  𝑝𝑖ها را برای پردازشگرهای خواند، و تاپلرا می  

 اند.در آن ذخیره شده 𝑟های رابطه شود که تاپلهایی تکرار میدر تمام محل sکند. در پایان این فاز، رابطه 

-کند. میاجرا میرا   𝑟ام رابطه  𝑖با بخش  𝑠 دار رابطهتودرتو شاخص -پیوند حلقه  𝑝𝑖سپس، هر پردازشگر 

های همپوشان کنیم دهیم، تا هزینه 𝑠های رابطه دار را با توزیع تاپلتوانیم عملیات پیوند حلقه تودرتو شاخص

باید با پیوند  𝑠را روی دیسک، و خواندن دوبارۀ آنها را کاهش دهیم. اما، تکرار رابطه   𝑠های رابطه نوشتن تاپل

 sهای رابطه برای نگهداری تاپل  𝑝𝑖هم گام شود به طوری که فضای کافی در بافرهای حافظه در هر پردازشگر 

 که دریافت شده اند ولی هنوز در پیوند مورد استفاده قرار نگرفته اند وجود داشته باشند.

 ایسایر عملیات رابطه 3-5-18

 سازی شود: واند موازیتای نیز میارزیابی سایر عملیات رابطه

 گزینش. فرض کنید گزینش 𝜎𝜃(𝑟)  باشد. نخست حالتی را در نظر بگیرید که𝜃  به شکل𝑎𝑖 = 𝑣 

بندی شده باشند، گزینش در بخش 𝑎𝑖روی  𝑟اگر رابطه   مقدار. 𝑣صفت است و  𝑎𝑖است، که در آن

≥ 𝑙از شکل  𝜃یابد. اگر پردازشگری مجزا ادامه می  𝑎𝑖  ≤  𝑢  یعنی  -باشد𝜃 دامنه گزینش باشد- 

ای شده باشد، آنگاه گزینش در هر پردازشگری که بخش آن با بندی دامنهبخش 𝑎𝑖و رابطه برروی 
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یابد. در سایر موارد، گزینش در تمام پردازشگرها پوشانی دارد ادامه میدامنه مقادیر مشخص شده هم

 شود.به طور موازی دنبال می

 ی سازرتبمهای سازی حذف شوند، هر یک از تکنیکتوانند به وسیله مرتبرها میحذف تکرار. تکرا

ل روز در طوه محض بسازی شود تا تکرارها را بتواند مورد استفاده قرار گیرد، و طوری بهینهموازی می

ه وسیله بها )یا بندی تاپلتوان حذف تکرار را به وسیله بخشسازی حذف کند. همچنین میمرتب

ذف ت محلی حسازی کرد و تکرارها را در هر پردازشگر به صورای یا درهم( موازیبندی دامنهبخش

 کرد.

 زی ورت مواهایی که از دیسک به صتوان در زمانی که تاپلتصویر. تصویر بدون حذف تکرار را می

تواند یم ه شدههای شرح دادشوند اجرا کرد. اگر تکرارها باید حذف شوند، هر یک از شیوهخوانده می

 مورد استفاده قرار گیرد.

 وی طه برربندی رابتوان عملیات را به وسیله بخشتجمعی. عملیات تجمعی را در نظر بگیرید. می

به لی محاسسازی کرد، و آنگاه مقادیر جمعی در هر پردازشگر به صورت محبندی موازیصفات گروه

وی ال حاضر رحبه کار برد. اگر رابطه در  توانای را میبندی دامنهبندی درهم یا بخشکرد. بخش

 تواند نادیده گرفته شود.بندی شده است، گام اول میبندی بخشصفات گروه

-بندی را با محاسبه جزئی مقادیر جمعی قبل از بخشها در طول بخشتوان هزینه انتقال تاپلمی

 𝑟عملیات جمعی برروی رابطه  شدند کاهش داد.بندی، حداقل برای توابع جمعی که اکثراً استفاده می

بندی برروی ، با گروه 𝐵برروی صفت  (𝒔𝒖𝒎)را در نظر بگیرید، که از تابع جمعی حاصل جمع 

ذخیره  𝑟های روی آن تاپل 𝑝𝑖تواند عملیات را در هر پردازشگر استفاده می کند. سیستم می 𝐴صفات 

هایی با حاصل جمع جزئی در هر پردازشگر منجر اجرا کند. این محاسبه به تاپل 𝐷𝑖شده روی دیسک 

 𝐷𝑖ذخیره شده روی  𝑟های موجود در تاپل 𝐴برای هر مقدار برای صفت  𝑝𝑖شود؛ یک تاپل در می

کند و تجمع را بندی میبخش 𝐴بندی وجود دارد. سیستم نتیجه تجمعی محلی را روی صفت گروه

کند تا نتیجه نهایی را به اجرا می 𝑝𝑖در هر پردازشگر هایی با حاصل جمع جزئی( دوباره )روی تاپل

 دست آورد. 

های کمتری باید به دیگر پردازشگرها بندی، تاپلبه عنوان نتیجه این عملیات، در طول بخش

 (𝒎𝒂𝒙)و حداکثر  (𝒎𝒊𝒏)تواند به آسانی برای توابع تجمعی حداقل فرستاده شوند. این ایده می

در تمرین  (𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕)شمردن و  (𝒂𝒗𝒈) ل این ایده به توابع تجمعی میانگینبسط داده شود. اعما

 شود.به عهده شما گذاشته می 18-12

 های دیگر در چند تمرین آورده شده است.توازی عملیات
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 هزینه ارزیابی موازی عملیات 4-5-18

میان چند پردازشگر به دست  𝐶𝑃𝑈بندی کار میان چند دیسک، و بخش 𝐼/𝑂بندی توازی را به وسیله بخش

آوریم. اگر چنین تقسیمی بدون سربار بدست آید، و اگر عدم تقارنی در تقسیم کار موجود نباشد، عملیات می

ای انجام شود طول برابر زمانی که همان عملیات برروی پردازشگر جداگانه 𝑛/1 پردازشگر 𝑛موازی با استفاده از 

نیم چطور هزینه یک عملیات مانند پیوند یا گزینش را برآورد کنیم، بنابراین داخواهد کشید. ازآنجایی که می

 هزینه زمان پردازش متوالی عملیات خواهد شد. 𝑛/1هزینه زمان پردازش موازی 

 های زیر را درنظربگیریم:همچنین باید هزینه

 اندازی برای آغاز عملیات در چند پردازشگر.های راههزینه 

 ا نسبت ی تاپل رتوزیع کار بین پردازشگرها، که در آن بعضی پردازشگرها تعداد بیشترتقارن در عدم

 به سایر پردازشگر به دست می آورند.

 شودمانند حافظه، دیسک، و شبکه ارتباطی که به تأخیر منجر می -رقابت بر سر منابع. 

 ود زمان شم میزشگر انجاهزینه سرهم بندی حاصل نهایی که به وسیله انتقال نتایج جزئی از هر پردا

 تواند به صورت زیر تخمین زد:صرف شده به وسیله عملیات موازی را می

𝑇𝑝𝑎𝑟𝑡 +  𝑇𝑎𝑠𝑚  +  𝑚𝑎𝑥(𝑇0 , 𝑇1, . . . , 𝑇𝑛−1) 

  زمان طی شده برای 𝑇𝑖 زمان سرهم کردن نتایج، و  𝑇𝑎𝑠𝑚 بندی روابط است، زمان بخش  𝑇𝑝𝑎𝑟𝑡که در آن 

های فرستاده شده ها بدون عدم تقارن توزیع شوند، تعداد تاپلاست. فرض کنید که تاپل 𝑝𝑖ر پردازشگر عملیات د

عملیات  𝑇𝑖ها برآورد شود. با نادیده گرفتن رقابت، هزینه برابر کل تاپل 𝑛/1تواند به صورت به هر پردازشگر می

 مطرح شد برآورد کرد. 12در فصل هایی که توان به وسیله شیوهرا می 𝑝𝑖 در هر پردازشگر

جو به وپرس تقارن متداول است. گرچه شکست یکبرآورد قبلی برآوردی خوشبینانه خواهد بود، زیرا عدم

رحله طی مدترین دهد،  زمانی که برای پردازش کنتعدادی از مراحل موازی اندازه میانگین مرحله را کاهش می

ه بل، تنها رای مثابندی شده، بکند. ارزیابی موازی بخشو را تعیین میوجشده زمان کلی اجرا برای پردازش پرس

یار ملکرد بسبر ع سرعت کندترین اجراهای موازی است. بنابراین، عدم تقارن در توزیع کار در میان پردازشگرها

 گذارد.تأثیر می

رتبط ( م12 لی )فصلبندی بسیار به مسأله سرریز بخش در پیوندهای درهم متواتقارن در بخشمسأله عدم

-تا عدم فاده کردهای جلوگیری بسط داده شده برای پیوندهای درهم استحل سرریز و شیوهتوان از راهاست. می

بندی خشعادل و بای متبندی دامنهتوان از بخشبندی درهم کنترل کرد. میتقارن را در زمان به کارگیری بخش

 ده کرد.استفا 3-2-18ای، مانند بخش بندی دامنهلیل بخشتقارن به دپردازشگر مجازی برای کاهش عدم

 توازی میان عملیاتی 6-18

 و توازی مستقل. الیندو شکل توازی میان عملیاتی وجود دارد: توازی پایپ
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 الین ایتوازی پایپ 1-6-18

کشی( منبع اقتصادی مهمی را برای محاسبه مطرح شد، عملکرد پردازش موازی )لوله 12چنانچه در فصل 

های خروجی یک دهد. بیاد بیاورید که، در عملکرد پردازش موازی، تاپلداده تشکیل میوجو پایگاهپرسپردازش 

ها را شود. حتی قبل از آنکه عملیات اول مجموعه کامل تاپلمصرف می 𝐵، به وسیله عملیات دوم،  𝐴عملیات، 

توان چنین بی متوالی آن است که میدر ارزیا الیناش تولید کرده باشد. مزیت اصلی اجرای پایپدر خروجی

 عملیاتی را بدون نوشتن نتایج میانی برروی دیسک انجام داد.

های کنند که سیستمکشی( به همان دلیلی استفاده میهای موازی از عملکرد پردازش مجازی )لولهسیستم

طوط لوله دستورالعمل منبع کنند. اما، خطوط لوله منبع توازی هستند به همان صورتی که خمتوالی استفاده می

را به طور همزمان روی پردازشگرهای متفاوت اجرا  𝐵و  𝐴توان عملیات افزار هستند. میتوازی در طراحی سخت

-تولید شده را مصرف کند. این شکل توازی، توازی پایپ 𝐴هایی که به طور موازی در تاپل 𝐵کرده به طوری که 

 شود.نامیده می (𝑝𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑖𝑠𝑚) الین

 به پیوند چهار رابطه زیر توجه کنید:

𝑟1 ⋈  𝑟2 ⋈  𝑟3  ⋈ 𝑟4 

اندازی کرد که اجازه دهد سه پیوند به طور موازی محاسبه شوند. فرض کنید را راه الینتوان پایپمی

𝑡𝑒𝑚𝑝1برای محاسبه  𝑝1پردازشگر  ←  𝑟1  ⋈  𝑟2  تعیین شده و𝑝2  برای محاسبه𝑟3 ⋈  𝑡𝑒𝑚𝑝1  در نظر

𝑟1ها را در تاپل 𝑝1شود. هم زمان با آنکه گرفته  ⋈  𝑟2 ها را در دسترس پردازشگر کند، این تاپلمحاسبه می𝑝2 

𝑟1ها در به آن تاپل 𝑝2دهد. از اینرو، قرار می ⋈  𝑟2 دسترسی دارد قبل از آنکه 𝑝1 اش را کامل تمام سبهمحا

𝑡𝑒𝑚𝑝1هایی استفاده کند که برای آغاز محاسبه تواند از آن تاپلمی 𝑝2 کرده باشد.  ⋈  𝑟3  ،در دسترس است

𝑟1حتی قبل از آنکه  ⋈  𝑟2  کامالً به وسیله𝑝1  محاسبه شده باشند. همچنین، همزمان با آن که𝑝2 ها را در تاپل

(𝑟1 ⋈  𝑟2) ⋈  𝑟3  𝑟4ها را با دهد که پیوند این تاپلقرار می 𝑝3ها را در دسترس کند، این تاپلمحاسبه می  

 کند. محاسبه می

نخست،  .ندارد  برای تعداد کم پردازشگرها مفید است، ولی قابلیت مقیاس پذیری باالیی الینتوازی پایپ

مکان ا ، ثانیا،مین کنندیابند تا میزان باالی توازی را تأالین به معموال به طول کافی دست نمیهای پایپزنجیره

ند، اشته باشدسترسی د ها برای تولید خروجیهای رابطه ای نیاز دارند تا به تمام ورودی الین سازی عملیاتپایپ

ید آدست می وانی بهای، برای موارد فراای، وجود ندارد. ثالثا، تنها تسریع حاشیههمچون عملگر تفاضل مجموعه

 بیشتر از دیگران است. که در آن هزینه اجرای یک عملگر )اپراتور( بسیار

وازی شی( منبع تکولهبا در نظر گرفتن تمام موارد،، زمانی که میزان توازی باالست، عملکرد پردازش موازی )ل

-می  ینالپایپ کشی( آن است که اجرایبندی است. دلیل واقعی استفاده از )لولهتری نسبت به بخشکم اهمیت

 تواند از نوشتن نتایج میانی روی دیسک جلوگیری کند. 
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 توازی مستقل 2-6-18

توانند به طور موازی اجرا شوند. این شکل وجو که به یکدیگر وابستگی ندارند میعملیات در عبارت پرس

 شود.نامیده می(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑖𝑠𝑚) توازی، توازی مستقل 

𝑟1به پیوند  ⋈  𝑟2 ⋈  𝑟3  ⋈ 𝑟4 توان توجه کنید. به وضوح، می𝑡𝑒𝑚𝑝1 ←  𝑟1  ⋈  𝑟2  را به طور موازی با

𝑡𝑒𝑚𝑝2 ←  𝑟3  ⋈  𝑟4 نمود. زمانی که این دو محاسبه انجام شد،   محاسبه𝑡𝑒𝑚𝑝1  ⋈ 𝑡𝑒𝑚𝑝2  را محاسبه

را در محاسبه  𝑡𝑒𝑚𝑝2و  𝑡𝑒𝑚𝑝1های موجود در توان تاپلنماییم، برای بدست آوردن توازی بیشتر می می

𝑡𝑒𝑚𝑝1  ⋈ 𝑡𝑒𝑚𝑝2 (.2-2-7-12شود )بخش الین اجرا میالین کرد که خود به وسیله پیوند پایپپایپ 

ی ه از توازستمی ککند و در سیالین، توازی مستقل میزان باالیی از توازی را فراهم نمیمانند توازی پایپ

 ه با میزان کمتر توازی مفید می باشد.باالیی برخوردار است کمتر سودمند است، گرچ

 وجوسازی پرسبهینه 7-18

-هد که بهیند بیاوریای سهم دارند. به یاوجو به میزان زیادی در موفقیت تکنولوژی رابطهسازهای پرسبهینه

مان همکن که های اجرای مترین طرح اجرا را از میان طرحوجو،  با گرفتن عبارت پرس و جو ارزانساز پرس

-بهینه تر ازچیدهوجوی موازی بسیار پیوجو برای ارزیابی پرسسازهای پرسکند. بهینهرا بدهد پیدا میپاسخ 

ا تند، زیرتر هسهای هزینه پیچیدهوجو ی متوالی هستند. نخست، مدلوجو برای ارزیابی پرسسازهای پرس

فته ر نظر گردبع باید ، رقابت برای مناتقارنبندی باید در نظر گرفته شوند، و مواردی مانند عدمهای بخشهزینه

نتخاب رتی را اوجو است. فرض کنید که به دالیلی عباسازی پرستر از همه موارد، چگونگی موازیشوند. مهم

ه د به وسیلتوانمی وجو به کار رود. عبارتوجو( که برای ارزیابی پرسایم )از میان عبارتهای معادل پرسکرده

 ذکر شد. نشان داده شود. 1-12، مانند آنچه در بخش درخت عملگر )اپراتور(

 های زیر را انجام دهیم:برای ارزیابی درخت عملگر در سیستم موازی، باید انتخاب

 ه کنیمسازی کنیم، و چند پردازشگر را برای استفاده از آن آمادچطور هر عملیات را موازی. 

 قل جرای مستاای متفاوت، چه عملیاتی برای کردن در میان پردازشگره الینچه عملیاتی برای پایپ

 به طور موازی، و چه عملیاتی برای اجرای متوالی، یکی پس از دیگری.

 دهند.درخت اجرا را تشکیل می (𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑖𝑛𝑔)بندی ها وظیفه زماناین انتخاب

صاص یابد خت اختعملیات در درکه باید به هر  -ها، و حافظهتعیین هر نوع منابع مانند پردازشگرها، دیسک

س ر دسترسازی است. برای مثال، ممکن است استفاده از حداکثر میزان توازی دجنبه دیگر مسأله بهینه

نها آحاسباتی ایط مهوشمندانه باشد، اما ایده خوبی است که عملیات خاصی به موازی اجرا نشوند. عملیاتی که شر

یر غود(. در ندی شب، باید با یکی از همسایگانشان کالستر شود )خوشهبسیار کوچکتر از اضافه بار ارتباطی است

 شود اینصورت، مزیت توازی به وسیله اضافه بار ارتباط خنثی می
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ملیات عینکه ایک نگرانی این است که خطوط لوله طوالنی در استفاده خوب از منابع مناسب نیستند. مگر 

ر مانند، دانتظار ب ها مدت طوالنی درممکن است برای دریافت ورودیالین درشت باشند، عملیات نهایی پایپدانه

 ود. شد پرهیز ی بایالین طوالنحالی که منابع با ارزشی، مانند حافظه را در اختیار دارند. از اینرو، از پایپ

الی یابی متورزاهای رحطتوان انتخاب نمود بسیار بیشتر از تعداد های ارزیابی موازی که از آنها میتعداد طرح

 سازیهینهبتر از نها بسیار گراوجوهای موازی با در نظر گرفتن تمام جایگزینسازی پرساست. بنابراین بهینه

ل وازی قابماجرای  هایای را برای کاهش تعداد طرحوجوهای متوالی است. از اینرو، معموالً روشهای مکاشفهپرس

 دهیم.ای رایج را در اینجا شرح میمکاشفه انتخاب مورد استفاده قرار می دهند. دو روش

ت را در ر عملیاهای ارزیابی را مورد توجه قرار دهیم که های این است که تنها طرحاولین روش مکاشفه 

وش رند. این اده نکسازی کند. و اینکه از )لوله کشی( عملکرد پردازش موازی استفمیان تمام پردازشگرها موازی

تم جو در سیسوپرس سازیا به کار رفته است. یافتن بهترین طرح اجرایی مانند انجام بهینههای ترادیتدر سیستم

-ود، میری به کار ابندی و اینکه چه فرمول برآورد هزینهها در چگونگی بخشاصلیمیان آن متوالی است. تفاوت

 باشد. 

سازی عملیات براساس آن موازیای انتخاب کاراترین طرح ارزیابی متوالی ، و سپس دومین روش مکاشفه

𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒)عملگر )اپراتور(  -سازی را با نام مدل تبادلطرح میباشد. پایگاه موازی ولکانو. مدل موازی −

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟) های محلی داده به سازی عملیات موجود، با اجرا برروی نسخهمتداول ساخت. این مدل از پیاده

کند. عملگرهای تبادل جا واستفاده میاده را همه جا بین پردازشگرهای مختلف جابههمراه عملیات تبادل که د

 توانند در طرح ارزیابی به کار گرفته شده و که آن را تبدیل به یک طرح ارزیابی موازی منتقل کنند.می

ست. هاوجوسدهی شده برای تسریع پرسازی، طراحی حافظه فیزیکی سازمانبا این وجود بعد دیگر بهینه

ای یزیکیفدهی مانداده باید سازوجوهای مختلف متفاوت است. مدیر پایگاهدهی فیزیکی بهینه برای پرسسازمان

-رسسازی پهزه بهینداده مناسب باشد. بنابراین حووجوهای پایگاهرا انتخاب کند که برای ادغام مورد نظر پرس

 ل است.وجوی موازی پیچیده است، و هنوز زمینه تحقیقاتی فعا

 های موازیطراحی سیستم 18-8

یی که . از آنجاوجو متمرکز شده بودسازی ذخیره داده و پردازش پرسبه آنجا، این فصل برروی موازی  تا

وهای وجش پرسی پردازها، و براداده موازی در مقیاس باال اساساً برای ذخیره حجم باالی دادههای پایگاهسیستم

ضوعات مترین موداده مهروند، این موضوعات در سیستم پایگاهها به کار میدادهتصمیم برروی آن  -پشتیبانی

ی ابع خارجاز من های ورودی سروکار داشته باشیم، بارگذاری موازی دادههستند، اگر باید با حجم باالی داده

 نیازمندی مهمی است..

 هد:دقرار  ا نیز مورد بررسیداده بزرگ موازی باید این مسائل مربوط به دسترسی ریک سیستم پایگاه

 ها.پذیری در خرابی بعضی از پردازشگرها یا دیسکانعطاف 
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 ها و تغییرات شما.دهی مجدد برخط دادهسازمان 

 دهیم.در ادامه این مسائل را مورد توجه قرار می

د بسیار نار نککها، احتمال اینکه حداقل یک پردازشگر یا دیسک درست با تعداد زیاد پردازشگرها و دیسک

شده  بیشتر از این احتمال در سیستمی تک پردازشگر با یک دیسک است. یک سیستم موازی ضعیف طراحی

خرابی  حتمالباشد اگر هر جزء آن )پردازشگر یا دیسک( خراب شود دیگر عمل نخواهد کرد. با فرض این که ا

 باال می ر خطیها به طوگرها و دیسکیک پردازنده یا دیسک کم باشد، احتمال خرابی سیستم با افزایش پردازش

وز یکبار ر 18پردازشگر هر  100سال یکبار خراب شود، سیستمی با  5رود. اگر یک پردازشگر یا دیسک هر 

 خراب خواهد شد.

، و (𝑇𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎)داده موازی با حجم باال، مانند ترادیتا، و های پایگاهبنابراین، سیستم

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑥 𝑋𝑃𝑆  𝐼𝐵𝑀 اند که در صورت خرابی دیسک یا پردازشگری بتوانند کار کنند. ، طوری طراحی شده

هایی اند. اگر پردازشگری خراب شود، دادهها در میان حداقل دو پردازشگر تکرار شدههایی دادهدر چنین سیستم

سیستم ، رد پردازشگر خراب را توانند از دیگر پردازشگرها قابل دسترسی باشند. که ذخیره کرده است، هنوز می

های ذخیره شده در سایت ها برای دادهکند. درخواستکند و کار را میان پردازشگرهای فعال توزیع میحفظ می

کنند. اگر تمام ها را ذخیره میشوند که المثنی دادههای پشتیبانی فرستاده میخراب به طور خودکار به سایت

را انجام  𝐵و همچنین  Aهای باید تمام درخواست 𝐵تکرار شوند،  𝐵زشگر جداگانه در پردا 𝐴های پردازشگر داده

های پردازشگر میان چند پردازشگر های دادهکند. بنابراین، المثنیرا به یک تنگنا تبدیل می 𝐵دهد، و این کار 

 شوند.بندی میدیگر بخش

ها، و خصیجاد شااای، مانند داریم، عملیات سادهها ) چند ترابایت( سروکار زمانی که با حجم باالی داده

ینرو، ها. از اتی روزها یا حشاید ساعت -تواند مدت زیادی طول بکشدتغییر شما، مانند افزودن ستون به رابطه می

باشند. نسترسی دداده پذیرفتنی نیست که در زمانی که چنین عملیاتی در جریان است قابل برای سیستم پایگاه

ستم در لی که سیدهد که چنین عملیاتی برخط اجرا شوند، یعنی، در حاداده امکان میهای پایگاهتماکثر سیس

 های دیگر است. حال اجرای تراکنش

را در نظر بگیرید. سیستمی که این  (𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)برای مثال، ساخت شاخص برخط 

دهد حتی همزمان با وقتی که سازی برروی رابطه را میهنگامامکان درج، حذف، و بهکند ویژگی را پشتیبانی می

تواند کل رابطه را همانند قبل  شاخص نمی -شاخصی برروی رابطه در حال ساخته است. از اینرو عملیات ساخت

ها را در سازینگامقفل کند. زمانی که به نحوی دیگر انجام شده است. در عوض، فرآیند، رد به اشتراکیدر حالت 

زمانی که فعال است دنبال نموده و تغییرات الزم را در هنگام ساخت شاخص اعمال می نماید در حافظه ثبت 

کنند، زیرا این ویژگی حتی الین پشتیبانی میداده از ساخت شاخص آنهای پایگاهکند. )امروزه اکثر سیستممی

 مهم است(. داده غیرموازی بسیارهای پایگاهبرای سیستم
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اند که شامل داده موازی جدیدی را، توسعه دادهها محصوالت پایگاهدر سالهای اخیر، تعدادی از شرکت

𝑁𝑒𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎  ،𝐷𝐴𝑇𝐴𝑙𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜  ،)که بعدا مایکروسافت مالک آن شد(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛𝑝𝑙𝑢𝑚  و𝐴𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑎𝑡𝑎  از آن

شوند، که هر گره ها تا هزاران گره اجرا میهایی حاوی دهوی سیستمجمله اند. هر یک از این محصوالت برر

-ها را، عالوه بر پردازش موازی پرسبندی دادهکند؛ هر محصول بخشداده اصلی را اجرا میای از پایگاهنمونه

 کند.داده اداره میهای پایگاهوجوها، در میان نمونه

 𝑁𝑒𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎  ،𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛𝑝𝑙𝑢𝑚  و𝐴𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑎𝑡𝑎    از𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒𝑆𝑄𝐿 داده اصلی استفاده میبه عنوان پایگاه-

داده اصلی به کار برد، اما بعد از تملک به را به عنوان سیستم پایگاه 𝐷𝐴𝑇𝐴𝑙𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜  ،𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠کنند؛ در اصل  

داده موجود، این سیستم ها پایگاهاستفاده شد. با قرار گیری بر باالی سیستم Server 𝑆𝑄𝐿مایکروسافت  به وسیله

داده اصلی، اعمال نفوذ کرده، و های پایگاهوجو، و ویژگیهای مدیریت تراکنشقادرند بر ذخیره داده، پردازش پرس

-وجو، و بهینهزی پرسها )شامل تکرار تحمل خطا(، ارتباط سریع بین پردازشگر، پردازش موابندی دادهبر بخش

داده دامنه وجو تمرکز نموده وآزادی عمل را داشته باشند. مزیت دیگر استفاده از پایگاهپرس -سازی موازی

افزار در هر گره بسیار پایین است؛ در مقابل هزینه این است که هزینه نرم 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒𝑆𝑄𝐿عمومی مانند 

 قابل توجه است. پردازشگر -پایگاههای داده تجاری در هر

در واقع دستگاه های انبار داده انبار داده   𝐷𝐴𝑇𝐴𝑙𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜و  𝑁𝑒𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎همچنین قابل ذکر است که 

داده دهد پایگاههایافزار است، که به مشتریان امکان میافزار و سختفروشند، و شامل نرمرا می "دستگاههایی"

 موازی را با حداقل تالش ایجاد کنند.

 ایتوازی در پردازشگرهای چند هسته 9-18

تری، ری کامپیوه معماها توازی، به دلیل تمایالت فعلی بامروزه در اکثر کامپیوترها، حتی بعضی از کوچکترین

مپیوتری ختلف کاهای مداده امروزه برروی سیستمهای پایگاهعادی شده است. در نتیجه، تقریباً تمامی سیستم

 ا که اینریراتی شوند. در این بخش، به طور خالصه دالیل این گرایش معماری و تأث)پلتفورم( موازی اجرا می

 سازی دارد را بررسی خواهیم کرد.داده و پیادهگرایش روی طراحی سیستم پایگاه

 توازی در مقابل سرعت اولیه 1-9-18

 24تا  18که هر از ابتدای ظهور کامپیوترها، سرعت پردازشگر با شتاب نهایی افزایش یافته است، به طوری 

توانند درون یک منطقه شود. این افزایش، ناشی از رشد باال در تعداد ترانزیستورهایی است که میماه دوبرابر می

 ، برگرفته از نام موسس مشترک (𝑀𝑜𝑜𝑟𝑒’𝑠 𝑙𝑎𝑤)واحد چیپ سیلیکونی تعبیه شوند و معموالً به نام قانون مور 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙 بینی دربارۀ شود. از نظر فنی، قانون مور، قانون نیست، بلکه مشاهده و پیشگوردن مور شناخته می

تر های تکنولوژی است. اخیراً، افزایش در تعداد ترانزیستورها و کاهش اندازه آنها به پردازشگرهای سریعگرایش

میابد، عامل دیگری هم انجامید. گرچه پیشرفت همانند آنچه قانون مور پیش بینی کرده بود، عمل کرده و ادامه 

ظهور کرده که باعث  کندکردن رشد سرعت پردازشگرها  گردیده است. پردازشگرهای سریع از لحاظ مصرف 
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انرژی بازدهی کمی  دارند. این  قضیه در شرایط مصرف انرژی و هزینه، عمر باتری برای کامپیوترهای همراه، و 

شود( مشکل آفرین است. در نتیجه، پردازشگرهای بدیل میاتالف گرما )تمام توان مصرف شده سرانجام به گرما ت

مدرن نوعاً یک پردازشگر جداگانه نیستند بلکه شامل چندین پردازشگر روی یک چیپ هستند. برای حفظ تمایز 

برای پردازشگر روی تراشه )چیپ(  (𝑐𝑜𝑟𝑒)میان چند پردازشگر روی تراشه و پردازشگرهای قدیمی، واژه هسته 

 ای دارد. گوییم که ماشین پردازشگر چند هستهته است. بنابراین میبه کار رف

 حافظه نهان و چند نخی 2-9-18

های ماشین است. اما، به دلیل اینکه پردازشگرها هر هسته مستعد پردازش جریان مستقلی از دستورالعمل

پردازش آنها هستند، حافظه اصلی ها از حافظه اصلی بتوانند در دسترس قرار گیرند قادر به تر از آنکه دادهسریع

کند. به همین دلیل، طراحان کامپیوتر یک یا چند تواند به تنگنایی تبدیل شود که عملکرد کلی را محدود میمی

باشد اضافه می کند. حافظه نهان نسبت به حافظه را به سیستم کامپیوتری می (𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒) سطح حافظه نهان

-کند. در طرحتری را ارائه میتر است. ولی زمان دسترسی سریعاقتصادی پرهزینهاصلی به ازای هر بایت از لحاظ 

-سریع 𝐿1ها شوند، که در آنو از این قبیل نامیده می 𝐿1  ،𝐿2های های حافظه نهان چند سطحی، سطوح با نام

در مقام بعدی از نظر سرعت  𝐿2تر و از اینرو کوچکترین(، ترین حافظه نهان )و بنابراین به ازای هر بایت پرهزینه

مطرح شد، به طوری که   10قرار دارد، و غیره. نتیجه این مطلب توسعه سلسله مراتب حافظه که در فصل 

 بربگیرد.سطوح متعدد حافظه ای است  نهان را در زیر حافظه اصلی در

افزار ترل کند، این سختها را بین دیسک و حافظه اصلی کنتواند انتقال دادهداده میاگرچه سیستم پایگاه

تواند انتقال داده میان سطوح مختلف حافظه نهان و بین حافظه نهان و حافظه اصلی را کامپیوتر است که می

تواند به وسیله اینکه چگونه داده میرغم این فقدان کنترل مستقیم، عملکرد سیستم پایگاهکنترل کند. علی

ای دسترسی یابد که در قرار گیرد. اگر هسته بخواهد به قلم دادهحافظه نهان به کار گرفته شود تحت تاثیر 

حافظه نهان نیست، باید از حافظه اصلی واکشی شود. به دلیل اینکه حافظه اصلی بسیار کندتر از 

ی از سرعت بالقوه پردازش ممکن است کم شود در حالی که هسته در انتظار پردازشگرهاست، میزان قابل توجه

 اشاره دارند.  (𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠)اصلی است. این انتظارات به از دست دادن حافظه پنهان  داده از حافظه

کنند تا با استفاده از آن تأثیر از دست دادن حافظه پنهان را یک روش که در آن طراحان کامپیوتر تالش می

های جریانی اجرایی است که حافظه را با نخ (𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑)محدود کنند از استفاده از روش چند نخی است. نخ 

شوند. اگر نخ در حال اجرا برروی هسته دچار از دست دادن شود که روی همان هسته اجرا میدیگری سهیم می

حافظه پنهان شود )یا نوع دیگر انتظار(، هسته برای اجرای نخ دیگر اقدام کرده و از این طریق سرعت محاسبه را 

 کند.ف نمیدر حال انتظار اتال

کنند. هر نسل جدید از پردازشگرها از ها معرفی میها منبع دیگر توازی را ورای تکثیر هستهبا این وجود نخ

هسته دارد، که هر یک از  𝑆𝑢𝑛 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑆𝑃𝐴𝑅𝐶 𝑇2  ،8 کنند. پردازشگرهای بیشتری پشتیبانی میهسته و نخ

 ره روی یک چیپ پردازشگر از این نوع وجود دارد.گ 64گره، دارند که در  برای کل  8آنها 



مفاهيم پايگاه داده پيشرفته    /     344 

 

 

های قابل یدگیها بوده است پیچگرایش معماری کندتر در افزایش سرعت خام که همراه با رشد تعداد هسته

 د.داده ایجاد کرده است. چنانچه به طور مختصر خواهیم دیتوجهی را برای طراحی سیستم پایگاه

 های مدرنبرای معماریداده تطبیقی طراحی سیستم پایگاه 3-9-18

 ا و نخ هاهیاد هستهبرداری از تعداد زداده کاربرد مطلوبی برای بهرههای پایگاهرسد که سیستمبه نظر می

نی ل گوناگوما، عوامکنند. اهای همروند پشتیبانی میداده از تعداد زیاد تراکنشهای پایگاهباشند، چون سیستم

 کند.پردازشگرهای مدرن را چالش برانگیز میوجود دارد که استفاده بهینه از 

کنیم، میزان هم میزمانی که میزان بیشتری از همروندی را برای بهره بردن از توازی پردازشگرهای مدرن فرا

ان افظه پنهحت دادن تواند به از دسدهیم که باید در حافظه پنهان باشند. این عمل میداده هایی را افزایش می

 شود. نتظارا، شاید آنقدر زیاد که حتی هسته چندنخی برای داده ها از حافظه مجبور به بیشتری منجر شود

نیاز دارند که در  𝐴𝐶𝐼𝐷های همروند به بعضی از انواع کنترل همروندی برای تضمین ویژگیهای تراکنش

ارند، بعضی از های مشترک دسترسی دهای همروند به دادهمورد بحث قرار دادیم. زمانی که تراکنش 14فصل 

ها، ها، خواه براساس قفلها باید به آن دسترسی همروند تحمیل شده باشند، آن محدودیتانواع محدودیت

شود. برای های لغو شده منجر میمهرزمانی، یا اعتبار باشند، به انتظار یا از دست دادن کار به دلیل تراکنش

های همروند به ندرت با هم تضاد داشته وب است که تراکنشجلوگیری از میزان انتظار یا از دست رفتن کار، مطل

های مورد نیاز حافظه پنهان را افزایش دهد، که به از تواند میزان دادهباشند، ولی تالش برای تضمین آن می

 شود.دست دادن حافظه پنهان بیشتر منجر می

یستمی با . در سنش ها مشترک هستندداده وجود دارند که ما بین تراکسرانجام، اجراءای از سیستم پایگاه

اند به تون میآها مشترک است و دسترسی به گذاری )ایجاد قفل(، جدول قفل با تمام تراکنشاستفاده از قفل

مدیر بافر،  های دیگر کنترل همروندی وجود دارد. همچنین،یک تنگنا تبدیل شود. مشکالت مشابه برای شکل

 ستند.رسانند و تنگناهایی بالقوه هها خدمات میتمام تراکنش مدیر الگ )ثبت(، و مدیر ترمیم به

به  ی مدرنهای همروند، ممکن است از امتیاز پردازشگرهااز آنجایی که داشتن حجم زیادی از تراکنش

نشی ی تراکهایی برای فراهم کردن امکان کار چندین هسته روصورت بهینه استفاده کنند.  ، یافتن شیوه

اضاهای تن تقه نظر میرسد.درنتیجه نیاز است تا پردازشگر پرسجوی پایگاه داده بدون داشجداگانه مطلوب ب

 ها بیابد.جوزیادی برای حافظه نهان، راه های موثری را برای موازی سازی پرس

نخی ای و چندهستههای چندداده در سیستموجوی پایگاهداده و پردازش پرستطبیق طراحی سیستم پایگاه

 گذارد. برای جزئیات بیشتر به کتابنامه مراجعه کنید. تحقیقاتی فعالی را باقی میمنطقه 

 خالصه 10-18

 سال گذشته به دست آورده 20داده موازی پذیرش تجاری قابل توجهی را در طی پایگاههای-

 اند.
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  در توازی𝐼/𝑂 توانند بندی می شوند به طوری که میهای موجود بخش، روابط میان دیسک

نوبتی، بندی گردشبندی، بخشبازیابی شوند. سه روش به کار رفته متداول بخشتر سریع

 ای هستند.درهم و دامنه

 بندی خشتقارن یا مشکل ااساسی است، به ویژه با افزایش میزان توازی. بردارهای بعدم

-یوهشهایی در میان بندی پردازشگر مجازی  روشمتعادل، با استفاده از هیستوگرام، و بخش

 تقارن هستند.ای به کار رفته برای کاهش عدمه

 توان  وجوهای متفاوتی را به طور همروند برای افزایشوجویی، پرسدر توازی بین پرس

 کنیم.عملیاتی اجرا می

 وازی تکند. دو نوع وجو تالش میوجویی برای کاهش هزینه اجرای پرستوازی درون پرس

 عملیاتی و توازی میان عملیاتی.وجویی وجود دارد: توازی درون درون پرس

 ه طور دها، بسازی و پیونای، مانند مرتباز توازی درون عملیاتی برای اجرای عملیات رابطه

زیرا  ی است،ای امری طبیعکنیم. توازی درون عملیاتی برای عملیات رابطهموازی استفاده می

 ها مجموعه محور هستند.رابطه

 لیات دودویی مانند پیوند وجود دارد.سازی عمدو روش اصلی برای موازی 

o ها در شوند، و تاپلبندی شده، روابط به چند بخش تقسیم میدر توازی بخش𝑟𝑖  تنها با

کردن کردن و تکرار و تکهبندی شده، تکهشوند. توازی بخشمتصل می 𝑠𝑖هایی از تاپل

تواند سازی میوش موازیتواند با هر شرط پیوندی به کار رود. هر دو رتکرار نامتقارن می

 در اتصال با شیوه پیوند کار کند.

o را زی اجدر توازی مستقل، عملیات متفاوتی که به یکدیگر وابسته نیستند به طور موا

 شوند.می

 یمدیگر  الین، پردازشگرها نتایج را به محض محاسبه از یک عملیات به عملیاتدر توازی پایپ-

 ل عملیات منتظر بمانند.فرستند ، بدون آنکه برای اتمام ک

 وجو رسپسازی نهتر از بهیداده موازی به طور قابل توجهی پیچیدهوجو در پایگاههایسازی پرسبهینه

 داده متوالی است.در پایگاههای

 دهیجاد کراداده موازی ای مدرن مسائل تحقیقاتی جدیدی را در پایگاههایهستهپردازشگرهای چند-

 اند.  

 هاتمرین

ورد ای، ممکن است که تنها یک دیسک مدامنه -بندیدر دامنه انتخاب روی صفت بخش 18-1

 دسترسی قرار گیرد. مزایا و نقاط ضعف این خاصیت را شرح دهید.

 پاسخ:
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سرعت برروی  تواند بهوجو میوجو موجود باشد، آنگاه هر پرساگر تعداد کمی تاپل در دامنه پرس

یه برروی وجوهای اولوجوها با کاهش سربار پرساجرای موازی پرسدیسکی منفرد پردازش شود. این 

 سازد. های متعدد را ممکن میدیسک

ی اجرای زمان وجو براوجو موجود باشند، هر پرسهای زیادی در دامنه پرساز طرف دیگر، اگر تاپل

ند تواها میکدیستوازی درون اجرای وجود ندارد. همچنین، بعضی از  در اینجاکند طوالنی را صرف می

 دهد.به نقطه محرک تبدیل شود، که زمان پاسخ را افزایش می

لت گردش ( در حاهای کمیبالکتعداد های کوچک )ای هیبرید، که در آن دامنهبندی دامنهبخش

 کند. فراهم می معایببدون را  ایبندی دامنهشوند، مزایایی بخشبندی مینوبتی بخش

 الً برای هریکوجویی، میان عملیاتی، یا درون عملیاتی( احتما)میان پرس چه نوعی از توازی 18-2

 تر است؟از وظایف زیر مهم

 وجوهای کوچکسیستم با بسیاری از پرسافزایش توان عملیاتی الف. 

ردازشگرها پها و وجوی بزرگ، زمانی که تعداد دیسکسیستم با چند پرس توان عملیاتیب. افزایش 

 زیاد است

 پاسخ:

وبی را خوجویی بازده پرس -وجوهای کوچک زیادی وجود دارند، توازی بینالف. زمانی که پرس

ون کاهش قابل وجوهای کوچک سربار اجرا )شروع( را بدکردن هر یک از این پرسکند. موازیتأمین می

 توجهی در زمان پاسخ، افزایش خواهد داد.

ع ضروری آوردن زمان پاسخ سریبرای بدست وجوییوجوی بزرگ، توازی درون پرسب. با چند پرس

ند از توایمعملیاتی  -، که تنها توازی درونتعداد زیادی پردازشگر و دیسکاست. با در نظر گرفتن 

ید تعداد زیادی وجوها چند عملیات دارند، ولی هر یک بانوعاً برای پرس -افزار موازی بهره بردسخت

 تاپل را پردازش کنند.

یک  خوبی است که چند عملیات را در خط لوله برروی ایده، اغلب الینپایپتوازی   18-3

 پردازشگر اجرا کنیم، حتی زمانی که چند پردازشگر موجود باشند.

 الف. توضیح دهید چرا.

 -ی حافظههایی که در قسمت الف مطرح کردید در صورتی که ماشین دارای معمارب. آیا استدالل

 ؟چرا  ؟ضیح دهیدمشترک باشد برقرار است؟ تو
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 د دارند، کههای بخش الف با توازی مستقل برقرار است؟ )یعنی، آیا مواردی وجوج. آیا استدالل

نظر خوبی  الین نباشد و پردازشگرهای زیادی موجود باشند، هنوزحتی اگر عملیات خط لوله )پایپ

 است که از چندین عملیات برروی همان پردازشگر اجرا شود؟( 

 پاسخ:

ا باشد، زمانی که هتواند شروعی برای سربار انتقال دادهتسریع بدست آمده از توازی عملیات میالف. 

وی پردازشگر اش منتقل شود، که بررشود باید به مصرف کنندههر تاپل به وسیله اپراتور ایجاد می

 شود.متفاوتی اجرا می

ای میزان قابل س استدالل باال برها بسیار موثر است. پب. در معماری حافظه مشترک، انتقال تاپل

 توجهی برقرار نیست.

ا شان رج. حتی اگر دو عملیات مستقل هستند، ممکن است به این دلیل باشد که هر دو خروجی

ردازشگر یکسان پکنند. در این حالت، اجرای هر سه اپراتور برروی برای اپراتور مشترک سوم تأمین می

 ر میان پردازشگرها باشد.ها دممکن است بهتر از انتقال تاپل

ای بندی دامنهکردن و تکرار نامتقارن با بخشتکهپردازش پیوند )اتصال( را با استفاده از تکه 18-4

.𝑟 |را در نظر بگیرید. اگر شرط اتصال به صورت  𝐴 −  𝑠. 𝐵 |  ≤ 𝑘   ،باشد𝑘  یک مقدار ثابت کوچک

دهد. پیوندی با را نشان می  𝑥قدر مطلق   | 𝑥 |توان ارزیابی را بهینه کرد؟ در اینجا باشد، چطور می

 شود.نامیده می  (𝒃𝒂𝒏𝒅 𝒋𝒐𝒊𝒏)چنین شرط پیوندی باشد پیوند 

 پاسخ:

,𝑟0شود،  بخش تقسیم می 𝑛به  𝑟 رابطه  𝑟1, . . . , 𝑟𝑛−1   و𝑠   نیز به𝑛 شود، بندی میبخش، بخش

,𝑠0پس  𝑠1, . . . , 𝑠𝑛−1  یابند.شوند و به پردازشگرها مانند زیر اختصاص میها تکرار می. بخش 

پردازشگر تکرار می 𝑛شود، برخالف حالت کلی که برروی پردازشگر تکرار می 3هر تکه برروی تنها 

در حالت کلی. از اینرو، با در   𝑛2است، به جای  3𝑛شود. تعداد پردازشگرهای مورد نیاز اکنون تنها 

سازی بخشهای بیشتری با این بهینهتوان روابط را درون تکهنظر گرفتن همان تعداد پردازشگرها، می

 شود.تر ایجاد میبندی کرد، بنابراین هر محل پیوند سریع

 



مفاهيم پايگاه داده پيشرفته    /     348 

 

 

 
 

 روند.ار میک بار به -ای توازنهای دامنهها برای ساختن بخشبیاد بیاورید که هیستوگرام 18-5

دامنه تقسیم می 10دارد، و به  1و  100الف. تصور کنید که هستوگرامی دارید که مقادیری بین 

–1شوند،  10, 11– 20, . . ., 91– ، به ترتیب با فراوانی )بسامد(  100

15, 5, 20, 10, 10, 5, 5, 20, بار را در نظر بگیرید که مقادیر را  -ای توازنبندی دامنه. تابع بخش 5

 بخش تقسیم کند. 5به 

های بخش بنویسید، هیستوگرام توزیع  𝑝ای متوازن با ب. الگوریتمی را برای محاسبه بخش دامنه

 دامنه را در نظر بگیرید.  𝑛فراوانی )بسامد( حاوی 

 پاسخ:

,21]تاپل در هر بخش بدهد بردار  20بخش را با  5بندی که الف. بردار بخش 31, 51, است.  [76

1بخش بدست آمده از این قرارند:  5 − 20, 21 − 30, 31 − 50, 51 − 100و  75 − . فرضیه 76

ای، هر مقدار شود این است که درون یک هیستوگرام دامنهبندی منتهی میاین بردار بخش ای که به

 احتمال برابر دارد. 

,ℎ1های هیستوگرام  فرض کنید دامنه ب. ℎ2, . . . , ℎℎ ,𝑝1ها نامیده شود، و بخش   𝑝2, . . . , 𝑝𝑝  .

,𝑛1های هیستوگرام های دامنهفرض کنید فراوانی 𝑛2 , . . . , 𝑛ℎ تاپل   𝑁/𝑝باشد. هر بخش باید حاوی   

𝑁باشد، که   =  ∑ = 1𝑛𝑖ℎ
𝑖 . 

𝐾1بار، باید مقدار  -بندی متوازنبرای ساختن بردار بخش
𝑡ℎ  تاپل، مقدار𝐾2

𝑡ℎ   تاپل و غیره را تعیین

,k1 = 𝑁/𝑝کنیم، که و غیره  𝑘2 =  2𝑁/𝑝    تا ،𝑘𝑝 − بندی آنگاه  . بردار بخش 1
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[𝑘1, 𝑘2, . . . , 𝑘𝑝−1]   خواهد بود. مقدار𝐾𝑖
𝑡ℎ  شود. اول دامنۀ تاپل به صورت زیر تعیین می

شود. با فرض اینکه تمام مقادیر در دامنه احتمال برابر گیرد تعیین میهیستوگرام  که در آن قرار می

𝐾𝑖دارند، مقدار 
𝑡ℎ  به قرار زیر خواهد بود 

𝑠 𝑗  + (𝑒𝑗   −  𝑠𝑗  ) ∗
𝑘𝑖𝑗

𝑛𝑗
 

𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 
             𝑗                   ∶                      𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑗  

           𝑒𝑗                    ∶                      𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑗  

          𝑘𝑖𝑗                  ∶                       𝑘𝑖  – ∑ 𝑛𝑙
𝑖−1
𝑙=1  

 

ا برروی رای داده موازی در مقیاس بزرگ نسخه دیگری از هر قلم دادهپایگاههای سیستم 18-6

ه یک کها در صورتی کنند، تا از گم شدن دادهها متصل به پردازشگر متفاوت ذخیره میدیسک

 پردازشگر خراب شود جلوگیری کند.

نفرد، نظر مبان ای از پردازشگر در پردازشگر پشتیالف. به جای حفظ نسخه دیگری از اقالم داده

یم. توضیح بندی کنای پردازشگر را در طول چند پردازشگر بخشهای اقالم دادهخوبی است که نسخه

 دهید چرا.

ود تا نسخهرتواند به طور کارآمد به کار مجازی می -بندی پردازشگرب. توضیح دهید چگونه بخش

 بندی کند.های شرح داده شده در باال را بخش

سازی نسخه دیگری از هر یک از به جای ذخیره 𝑅𝐴𝐼𝐷سازی معایب استفاده از ذخیرهج. مزایا و 

 ای چیست؟اقالم داده

 𝐹𝐼𝐿𝐿 پاسخ :

یا نظر آبندی کنیم. بندی شده است را فهرستخواهیم رابطه بزرگی که بخشفرض کنید می 18-7

اسخ خود را بندی به کار رود؟ پتتواند برای فهرسبندی پردازشگر مجازی( میبندی )شامل بخشبخش

ر فهرست ببندی عالوه شرح دهید، دو مورد زیر را در نظر بگیرید )فرض کنید برای سادگی که بخش

 ای هستند(:بندی برروی صفات جداگانه

 بندی رابطه است.الف. جایی که شاخص براساس صفت بخش

 است. بندی رابطه ب. جایی که شاخص براساس صفتی غیر از صفت بخش

 𝐹𝐼𝐿𝐿 پاسخ:
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بودند، ولی  متوازن برای رابطه انتخاب شده -ای کامالًدامنه -بندیفرض کنید بردار بخش 18-8

دی پردازشگر بنکند. حتی اگر بخشبندی نامتوازن را ایجاد میشود، بخشسازی میرابطه سپس بهنگام

سازی عد از بهنگامتعداد بسیار زیادی تاپل بای ممکن است با مجازی به کار رود، پردازشگر مجازی ویژه

 بندی مجدد مورد نیاز خواهد بود.پایان یابد، و سپس بخش

رابر میانگین(. بها را دارد )یعنی، دو الف. فرض کنید پردازشگر مجازی اضافه قابل توجهی از تاپل

ریق تعداد از این طتواند به وسیله تقسیم بخش انجام شود، بندی مجدد میتوضیح دهید چگونه بخش

 دهد.پردازشگرهای مجازی را افزایش می

تواند به های مجازی میب. اگر به جای تخصیص گردش نوبتی پردازشگرهای مجازی، بخش

ای بار اضافی ژهکند. اگر گره ویپردازشگر به روش انتخابی، با جدول نگاشتی که تخصیص را پیگیری می

 شود. تواند متوازنها(، توضیح دهید که چگونه بار میداشته باشد )در مقایسه با دیگر گره

حالی که  وجو باید متوقف شود درسازی وجود ندارد، آیا پردازش پرسج. فرض کنید که بهنگام

 هید.دشود؟ توضیح شود، یا اختصاص مجدد پردازشگرهای مجازی، انجام میبندی میمجدداً بخش

 𝐹𝐼𝐿𝐿 پاسخ:

خشسازی، و ببندی درهمبندی، یعنی گردش نوبتی، بخشروش بخشبرای هر یک از سه  18-9

رین پاسخ را در تبندی سریعوجو را ارائه دهید که برای آن شیوه بخشای از پرسای، نمونهبندی دامنه

 اختیار قرار دهد.

تش بخشتواند به انحراف منجر شود زمانی که رابطه برروی یکی از صفاچه عواملی می 18-10

 شود:بندی 

 بندی درهم؟الف. بخش

 ای؟بندی دامنهب. بخش

 توان انجام داد؟در هر حالت، برای کاهش انحراف چه می

-زی بخشی آن تواای نباشد که برامساوی ساده -ای از پیوند را ارائه دهید که الحاقنمونه 18-11

 بندی به کار رود؟تواند به کار رود. چه صفاتی باید برای بخشبندی می

 سازی هر یک از موارد زیر شرح دهید:روش خوبی را برای موازی 18-12

 الف. عملیات متفاوت

 (𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕)ب. تجمع به وسیله عملیات شمارش 

 (𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒄𝒕)ج. تجمع به وسیله عملیات متمایز شمارش 
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 𝒂𝒗𝒈  به وسیله عملیات د. تجمع

 پیوند تنها شامل برابری باشد.و. پیوند خارجی سمت چپ، اگر شرط 

 باشدها میهای غیر از برابریه. ترک کردن سمت چپ، اگر شرط پیوند شامل سنجش

 های غیر از برابر باشد.ی. پیوند خارجی کامل، اگر شرط پیوند شامل سنجش

 الین( را شرح دهید.مزایا و معایب توازی خط و لوله )پایپ 18-13

ا رچک است های کوید بار کار را که شامل تعداد زیادی از تراکنشخواهفرض کنید که می 18-14

 به وسیله توازی بدون اشتراک کنترل کنید.

 زو چه فرمی ا وجویی در چنین موقعیتی مورد نیاز است؟ اگر خیر، چرا،الف. آیا توازی درون پرس

 توازی مناسب است؟

 توجه باشد؟تواند قابل ب. چه فرمی از انحراف با چنین بار کاری می

دسترسی یابند، کدامیک شامل صفت   𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡ها به یک رکورد ج. فرض کنید اکثر تراکنش

𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 −  𝑡𝑦𝑝𝑒   است، و یک رکورد  مرتبط𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 −  𝑡𝑦𝑝𝑒 −  𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟   کدامیک ،

ها را برای بندی خواهید کرد/ یا دادهکند. چطور بخشفراهم می  𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡اطالعاتی را دربارۀ نوع 

𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 کنید؟ ممکن است فرض کنید که رابطهتراکنش تکرار میتسریع  −  𝑡𝑦𝑝𝑒 −  𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟  

 شود.   سازی میبه ندرت بهنگام

 وجوه پرستواند تأثیر قابل توجهی بر هزینشود میبندی میصفتی که روی آن صفت بخش 18-15

 بگذارد.

بندی را برروی یک رابطه در نظر بگیرید، چه صفتهایی برای بخش  𝑆𝑄𝐿وجوهای الف. بارکار پرس

 کاندید خواهند بود؟

 کنید؟بندی جایگزین، براساس بارکار انتخاب میهای بخشب. چطور بین شیوه

 ید.بندی کرد؟ توضیح دهای را برروی بیش از یک صفت بخشج. آیا امکان دارد که ربطه

 

    



 

 



 

 

 

 شدهداده توزیعپایگاههای  19فصل 

 

ا ای رداگانهجداده در آن پردازشگرها پیوند قوی دارند و سیستم پایگاهموازی، که های سیستم برخالف

مشترکی  هاست که اجزاء فیزیکیداده توزیع شده شامل اتصال ضعیف سایتدهند، سیستم پایگاتشکیل می

 وابستگی یزان عدمشوند ممکن است مای که برروی هر سایت اجرا میهای پایگاه دادهندارند. به عالوه، سیستم

 ح کردیم.های توزیع شده را مطرساختار اصلی سیستم 17دوجانبه قابل توجهی را داشته باشند. در فصل 

ی دسترس هاهایی مشارکت کند که در یک، یا چند سایت به دادههر سایت ممکن است در اجرای تراکنش

ار ک محل قرا در یه، در اولی، دادههای متمرکز و توزیع شده این است کهداشته باشند. تفاوت اصلی بین سیستم

در  ز مشکالتسیاری ااند. این توزیع داده باعث بها در چندین محل واقع شدهدارند، در حالی که در دومی، داده

 دهیم. شود. در این فصل، این مشکالت را مخاطب قرار میوجو میپردازش تراکنش و پرس

کنیم. سپس در یآغاز م 1-19انواع همگن یا ناهمگن، در بخش شده به داده توزیعبندی پایگاههایبا دسته

نیم. در کده ذخیره داده توزیع شها را در پایگاهدهیم که چگونه دادهاین سئوال را مخاطب قرار می 2-19بخش 

، شرح 4-19کنیم. در بخش داده توزیع شده مطرح می، مدلی را برای پردازش تراکنش در پایگاه3-19بخش 

اص کامیت خهای شده با پروتکلداده توزیعهای اتومیک و یکپارچه در پایگاهکه چگونه تراکنش دهیممی

دهیم. در ح میداده توزیع شده شر، کنترل همروندی را در پایگاههای5-19شوند. در بخش )ارتکاب( اجرا می

 ری تکرارکارگی ا از طریق بهداده توزیع شده رچگونگی فراهم کردن قابلیت دسترسی باال به پایگاه 6-19بخش 

ه وجود بقطه ای ها ادامه دهد حتی زمانی که نکنیم، پبه طوری که سیستم بتواند به پردازش تراکنشمطرح می

 موضوعاتی را دهیم.داده توزیع شده مخاطب قرار میوجو را در پایگاههایپردازش پرس 7-19بیاید. در بخش 

راهنما  های، سیستم10-19کنیم. در بخش مطرح می 8-19در بخش  داده ناهمگندربارۀ کنترل پایگاههای

فته ر نظر گرع شده دداده توزیتوانند به عنوان شکل ویژه ای از پایگاههایدهیم، که می)دایرکتوری( را شرح می

 شوند.

 د.شوننشان داده می 1-19داده شکل ها با استفاده از بانک پایگاهدر این فصل، تمام مثال

 داده همگن و ناهمگنپایگاههای 1-19

ها ، تمام سایت (ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒)همگن شدهداده توزیعدر سیستم پایگاه

-داده یکسان داشته، از یکدیگر آگاه بوده، و برای همکاری در پردازش درخواستافزار سیستم مدیریت پایگاهنرم

های محلی قسمتی از استقالل خود را مشکل از اند. در چنین سیستمی، سایتبه توافق رسیده های کاربران



مفاهيم پايگاه داده پيشرفته    /     354 

 

 

افزار باید با کنند. همچنین آن نرمداده واگذار میافزار سیستم مدیریت پایگاهحقوقشان برای تغییر شماها یا نرم

های پردازش تراکنش در میان سایتها همکاری کند، تا ها در مبادله اطالعات دربارۀ تراکنشدیگر سایت

 گوناگون ممکن شود.

                         𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ −  𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ −  𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)              

                             𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 (𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 −  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟, 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ −  𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒)     
                 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟 (𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 −  𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 – 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟) 

 داده بانک.پایگاه 1-19شکل 

-، سایت (ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒)شده ناهمگن داده توزیعدر مقابل، در پایگاه

داده متفاوت استفاده کنند. این پایگاه -افزار سیستم مدیریتهای مختلف ممکن است از شماهای مختلف، و نرم

ها ممکن است از یکدیگر آگاه و مطلع نباشند، و ممکن است تنها تسهیالت محدودی را برای همکاری در سایت

وجو هستند، در حالی که شماها اغلب مسأله اصلی برای پردازش پرس پردازش تراکنش فراهم کنند. تفاوتها در

های گوناگون دسترسی شود که به سایتهایی تبدیل میافزار به مانعی برای پردازش تراکنشگوناگونی در نرم

 دارند.

 ور خالصهط، به 8-19کنیم. اما، در بخش شده همگن تمرکز میداده توزیعدر این فصل، بر پایگاههای

 کنیم.داده توزیع شده ناهمگن مطرح میهای پایگاهموضوعاتی را درباره سیستم

 شدههای توزیعسازی دادهذخیره 2-19

-یگاهطه در پان این رابداده ذخیره شود. دو روش برای ذخیره کردرا در نظر بگیرید که باید در پایگاه rرابطه 

 داده توزیع شده وجود دارد:

  خیره میذفاوتی مشابه )کپی( از رابطه را ایجاد، و هر نسخه را در سایت متتکرار. سیستم چند نسخه-

 را ذخیره کنیم. rکند. جایگزین تکرار این است که فقط یک نسخه مشابه از رابطه 

 یره اوتی ذخبندی کرده، و هر تکه را در سایت متفکردن. سیستم رابطه را در چندین تکه بخشتکه

 کند.می

چندین  ممکن است بندی شود وتواند در چندین تکه بخشتوانند ادغام شوند: رابطه میمیکردن و تکرار تکه

 د.ها را شرح خواهیم داهای ذیل، هر یک از این شیوهنسخه از هر تکه موجود باشد. در زیربخش

 هاتکرار داده  1-2-19

در باالترین درجه، تکرار شود. در دو یا چند سایت ذخیره می 𝑟تکرار شود، یک کپی از رابطه  𝑟اگر رابطه 

 شود.را داریم، که در آن نسخه ای در هر سایت در سیستم ذخیره می (𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)کامل 

 مزایا و معایب تکرار به شرح زیراند:
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 های حاوی رابطه در دسترس بودن: اگر یکی از سایت𝑟  خراب شود، سپس رابطه𝑟 تواند در سایت می

رغم خرابی یک ، علی 𝑟وجوهای شامل تواند به پردازش پرسیافت شود. بنابراین، سیستم میدیگر 

 سایت ادامه دهد.

 ها به رابطه افزایش توازی: در موردی که اکثریت دسترسی𝑟 انجامد، سپس تنها به خواندن رابطه می

دازش کنند. وجود اند به طور موازی پر 𝑟وجوهایی را که شامل توانند پرسچندین سایت می

، شانس وجود داده مورد نیاز در سایتی که تراکنش در حال اجراست را بیشتر  𝑟تکرارهای بیشتر 

 دهد.ها کاهش میها را میان سایتجایی دادهها جابهخواهد کرد. از اینرو، تکرار داده

 ه سازی: سیستم باید تضمین کند که تمام تکرارهای رابطافزایش سربار در بهنگام𝑟  سازگار هستند؛

-سازی میبهنگام 𝑟ی به نتیجه برسند. بنابراین، هرگاه درغیر اینصورت، ممکن است محاسبات اشتباه

های حاوی تکرارها منتشر شود. نتیجه این عمل افزایش سربار سازی باید به تمام سایتشود، بهنگام

های گوناگون تکرار حساب در سایتاست. برای مثال، در یک سیستم بانکداری، که د درآن اطالعات 

 ها سازگار است. شدهاند، الزم است تضمین کنیم که مقدار موجود در حسابی خاص، در تمام سایت

های ها را برای تراکنشدهد و در دسترس بودن دادهبه طور کلی، تکرار، عملکرد عملیات خواندن را ارتقا می

کند. کنترل کاری( بیشتری را ایجاد میها سربار )بیشسازی تراکنشدهد. اما، بهنگامخواندنی افزایش می -فقط

های متمرکز تر از آن در سیستمهای تکرار شده پیچیدههای همروند چندین تراکنش برای دادهسازیبهنگام

عنوان را به وسیله انتخاب یکی از آنها به  𝑟توان مدیریت تکرارهای رابطه مطالعه کریم. می 15است، که در فصل 

تواند با سایتی مرتبط شود که در آن ساده کرد. برای مثال، در سیستم بانکداری، که حساب می 𝑟کپی اولیه از 

تواند با سایتی مرتبط شود که از آن، خط هوایی، پروازی می -افتتاح شده است. به طور مشابه، در سیستم رزرو

 5-19گر را برای کنترل همروندی توزیع شده در بخش های دیپرواز آغاز شده است. شمای کپی اولیه و گزینه

 بررسی خواهیم کرد.

 هاکردن دادهتکهتکه 2-2-19

𝑟1های به تعداد تکه 𝑟تکه شود، تکه 𝑟اگر رابطه  , 𝑟2, . . . , 𝑟𝑛 ها حاوی اطالعات بندی می شود. این تکهتقسم

کردن رابطه وجود تکهشمای متفاوت برای تکهسازد. دو اصلی را ممکن می 𝑟کافی است که ساخت مجدد رابطه 

به یک  𝑟کردن افقی رابطه را به وسیله واگذاری هر تاپل تکهکردن عمودی. تکهتکهکردن افقی و تکهتکهدارد: تکه

تقسیم می 𝑟از رابطه  𝑅کردن عمودی رابطه را به وسیله تجزیه کردن شمای تکهکند. تکهیا چند تکه تقسیم می

 کند.

𝑟1های به تعداد زیرمجموعه 𝑟کردن افقی، رابطه تکهر تکهد , 𝑟2, . . . , 𝑟𝑛 شود. هر تاپل از رابطه بندی میبخش

𝑟 تواند در صورت نیاز مجدداً ساخته شود. ها متعلق باشد، به طوری که رابطه اصلی میباید به حداقل یکی از تکه 
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تواند به چندین تکه متفاوت تقسیم شود، به طوری که هر یک ب( می)حسا 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡به عنوان مثال، رابطه 

ای تعلق دارند. اگر سیستم بانکداری تنها دو شعبه هایی است که به شعبه ویژههای حسابها شامل تاپلاز آن

 آنگاه دو تکه متفاوت وجود دارد:  - 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦𝑣𝑖𝑒𝑤و   𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒 -داشته باشد

𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡1  =  𝜎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ 𝑛𝑎𝑚𝑒 = “𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒” (𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡2  =  𝜎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ 𝑛𝑎𝑚𝑒 = “𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦𝑣𝑖𝑒𝑤”  (𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 
ار میرد استفاده قررود که بیشتر موها به کار میهایی در سایتکردن افقی معموالً برای حفظ تاپلتکهتکه

 ها را کاهش دهد.گیرند، تا انتقال داده

 𝑝𝑖تعریف شود. یعنی، از مسند  rتواند به عنوان انتخابی روی رابطه اصلی کردن افقی میتکهبه طور کلی، تکه

 کنیم:استفاده می 𝑟𝑖برای ساخت تکه 

𝑟𝑖  =  𝜎𝑝𝑖
 (𝑟 ) 

 کرد؛ یعنی :میها بازسازی توان به وسیله اجتماع تمام تکهرابطه را می

𝑟 =  𝑟1  ∪  𝑟2  ∪ · · · ∪ 𝑟𝑛 
توان تاپل ها، میها از هم جدا هستند. با تغییر انتخاب مسندهای به کار رفته در ساخت تکهدر نمونه ما، تکه

 ظاهر شود. 𝑟𝑖را داشت که در بیش از یک  𝑟خاصی از 

کردن تکهمراجعه کنید(. تکه 8فصل کردن عمودی همانند تجزیه است )به تکهترین شکل، تکهدر ساده

 Rهای  شمای شامل تعریف چندین زیرمجموعه از صفت 𝑟(𝑅)،  (𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)عمودی 

 است به طوری که:

𝑅 =  𝑅1 ∪ 𝑅2  ∪ · · · ∪  𝑅𝑛 
 به وسیله   𝑟از رابطه  𝑟𝑖هر تکه 

𝑟𝑖  =  ∏𝑅𝑖
 (𝑟 ) 

کردن، به وسیله تکهرا پس از تکه 𝑟کردن باید به روشی انجام شود که بتوان رابطه تکهشود. تکهتعریف می

 پیوند طبیعی بازسازی کرد.

𝑟 =  𝑟1  ⋈  𝑟2 ⋈  𝑟3  ⋈ · · · ⋈  𝑟𝑛 
در هر  𝑅اصلی  -های کنیدتواند بازسازی شود، این است که شامل صفتمی 𝑟یک راه تضمین اینکه رابطه 

𝑅𝑖 توان به کار برد. اغلب افزودن صفت خاصی، به نام باشد. به طورکلی، هر ابر کلیدی را می𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒 − 𝑖𝑑  به

𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒رود. مقدار راحت بوده و به کار می 𝑅شمای  − 𝑖𝑑  تاپل مقداری منحصر به فرد است که تاپل را از سایر

𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒سازد. بنابراین صفت های دیگر متمایز میتاپل − 𝑖𝑑  به عنوان کلید کاندید برای شمای ارتقا یافته عمل

𝑅𝑖کند و در هرمی 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒تواند به عنوان شود. آدرس فیزیکی یا منطقی برای تاپل میگنجانده می   − 𝑖𝑑  به کار

نشگاهی را با داده داکردن عمودی، پایگاهتکهرود زیرا هر تاپل آدرس منحصر به فردی دارد. برای نشان دادن تکه

− 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒در نظر بگیرید که برای هر کارمند  𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜رابطه  𝑖𝑑, 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  و

𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦  کند. به دالیل محرمانه، این رابطه ممکن است به رابطه  حاوی را ذخیره می𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑖𝑑  و
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𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 ای دیگر ، و رابطه𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 −  𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 −  𝑖𝑛𝑓𝑜  حاوی صفات𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 − 𝑖𝑑, 𝑛𝑎𝑚𝑒  و

𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  های مختلف تقسیم شود. این روابط ممکن است احتماالً به دالیل محرمانه بودن در سایت

 ذخیره شوند.

کردن افقی تکهز های حاصل اشمای منفرد به کار رود؛ برای مثال، تکهتواند برای کردن میتکهدو نوع تکه

. به طور کلی تکه میتوانند تکرار شوندها نیز میبندی شوند. تکهتواند باز هم به طور عمودی بخشای میرابطه

 تکه شوند، و از این قبیل.توانند باز هم تکهها میتواند تکرار شود، تکرارهای تکه

 شفافیت 3-2-19

اند و یا ها از نظر فیزیکی کجا واقع شدهشده نباید الزام شوند که بدانند دادهداده توزیعاربر سیستم پایگاهک

توانند در سایت محلی خاصی مورد دسترسی قرار گیرند. این خصوصیت، به نام شفافیت ها میاینکه چطور داده

 چندین شکل داشته باشد:تواند ، می (𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦)ها داده

 شده است.تکهای تکهکردن: کاربران نیازی نیست بدانند چطور رابطهتکهشفافیت تکه  

 ستم توزیعبینند. سیشفافیت تکرار: کاربران هر شیء داده را به صورت منطقی منحصر به فرد می

ا افزایش داده ر بودنشده ممکن است شیئی را تکرار کنند که یا عملکرد سیستم و یا در دسترس

یا درکجای  واند، ای تکرار شدهدهد. کاربران نباید درگیر این موضوع باشند که چه اشیاء داده

 اند.تکرارها قرار گرفته

 توزیع شده باید  دادهشفافیت مکان: الزم نیست کاربران مکان فیزیکی داده را بدانند. سیستم پایگاه

 اشد.اربر تهیه شده باشد قادر به یافتن داده بمادامی که شناساگر داده توسط تراکنش ک

ند. این خاصیت به آسانی فردی داشته باشبهباید اسامی منحصر -ها، و تکرارهامانند روابط، تکه -ایاقالم داده

ه دو سایت از نام یکسان شده، باید مراقب باشیم کداده توزیعشود. اما در پایگاهداده متمرکز تضمین میدر پایگاه

 ای مجزا استفاده نکنند.رای اقالم دادهب

ثبت  (𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟)دهنده نام ها در یک سرویسحل برای این مسأله این است که تمام نامیک راه

توان ای متفاوت به کار نرود. همچنین میکند که نام یکسانی برای اقالم دادهدهنده نام کمک میشوند. سرویس

داده استفاده کرد. اما، این روش دو عیب بزرگ دارد. اول، کردن نام یک آیتمبرای پیدادهنده نام از سرویس

ها به وسیله نامهایشان جستجو شوند، به تنگنای عملکرد دادهدهنده نام ممکن است زمانی که اقالمسرویس

داده ر سیستم پایگاهدهنده نام صدمه ببیند، دشود. دوم، اگر سرویستبدیل شود که به عملکرد ضعیف منجر می

کند که رود ایجاب میهیچ سایتی نتواند اجرای خود را ادامه دهد. روش دیگری که به شکل گسترده به کار می

کند بچسباند . این روش تضمین میهر سایت شناساگر همان سایت را به عنوان پیشوند به هر نامی که ایجاد می

فردی دارد(. به عالوه، کنترل بهد )زیرا هر سایت شناساگر منحصرکند که هیچ دو سایتی نام یکسان ایجاد نکن

ها مکانی دست یابد، زیرا شناساگرهای سایت به نام تواند به شفافیتحل، نمیمرکزی مورد نیاز نیست. اما این راه
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های    از کلمه یت نام 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡ممکن است به جای نام  𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡اند. از اینرو، به رابطه ضمیمه شده

𝑠𝑖𝑡𝑒17. 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡   یا ،𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡@𝑠𝑖𝑡𝑒17 داده از آدرس اینترنتی های پایگاهاشاره شود. بسیاری از سیستم

(𝐼𝑃 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠) کنند. سایت برای شناسایی آن استفاده می 

های مستعار های جایگزین ، یا ناموعه نامتواند مجمداده میبرای غلبه بر این مشکل، سیستم پایگاه

(𝑎𝑙𝑖𝑎𝑠𝑒𝑠) های ساده اشاره کند ای به نامدادهای ایجاد کند. از اینرو ممکن است کاربر به اقالمداده، برای اقالم

ر تواند در ههای واقعی میهای مستعار به نامشوند. نگاشت نامهای کامل تبدیل میکه به وسیله سیستم به نام

اطالع باشد. به عالوه، اگر ادارهای بیدادهتواند از محل فیزیکی آیتمهای مستعار کاربر میسایت ذخیره شود. با نام

تأثیر آن قرار نخواهد ای از سایتی به سایت دیگر بگیرد کاربر تحتدادهجایی آیتمداده تصمیم به جابهکننده پایگاه

 گرفت.

سخه تکراری برای ای اشاره کنند. در عوض سیستم باید  ندادهخاصی از آیتمکاربران نباید به نسخه تکرار 

تن بهنگام کند. میهای تکراری را با درخواست نوشارجاع به درخواست خواندن را تعیین کند، و باید تمام نسخه

ند تا تمام کمی توان با به دست آوردن جدول کاتالوگ از این کار اطمینان حاصل نمود. سیستم از آن استفاده

 ای تعیین کند.های تکراری را برای آیتم دادهنسخه

 شدههای توزیعتراکنش 3-19

شود، که باید خصیصه ها انجام میشده معموالً از طریق تراکنشها در سیستم توزیعدادهدسترسی به اقالم

𝐴𝐶𝐼𝐷   های رار گیرند. تراکنش( را حفظ کنند. دو نوع تراکنش وجود دارد که باید مورد توجه ق1-14)بخش

داده محلی دسترسی ها در یک پایگاههایی هستند که تنها به دادهتراکنش (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)محلی 

هایی هستند که به تراکنش (𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)های سراسری کنند؛ تراکنشدارند و آنها را بهنگام می

تراکنش 𝐴𝐶𝐼𝐷های کنند. تضمین خصیصهمحلی دسترسی دارند و آنها را بهنگام میچندین پایگاه ها درداده

های تواند صورت پذیرد. اما، برای تراکنششرح داده شده می 16،  15،  14های های محلی چنانچه در فصل

دخیل باشند. خرابی یکی از  تر است، زیرا چندین سایت ممکن است در اجراسراسری، این وظیفه بسیار پیچیده

 ها، ممکن است به محاسبات اشتباه منجر شود.های ارتباطی این سایتها، یا خرابی لینکاین سایت

دهیم. در می های خرابی محتمل آنرا مورد بررسی قرارداده و حالتدر این بخش، ساختار سیستمی پایگاه

های پروتکل 5-19های سراسری، و در بخش اتمیک تراکنشcommit های تضمین ، پروتکل4-19بخش 

کنیم طالعه میاین مسأله را م 6-19کنیم. در بخش تضمین کنترل همروندی را در پایگاههای داده مطالعه می

 تواند به عملکردش حتی با وجود انواع گوناگون خرابی ادامه دهد.داده میکه چطور پایگاه

 ساختار سیستم 1-3-19

ایی هآن تراکنش ACIDهای خودش را دارد، که عملکردش تضمین خصیصههر سایت مدیر تراکنش محلی 

 شوند. است که در آن سایت اجرا می
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ک رای دربکنند. های عمومی کار میمدیران تراکنشی گوناگون با همکاری یکدیگر برای اجرای تراکنش

ر آن دم، که گیرینظر می سازی یک همچنین مدیر تراکنشی، مدل انتزاعی تراکنش سیستم را درچگونگی پیاده

 هر سایت حاوی دو زیر سیستم است:

  مدیر تراکنش(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟) ها( را مدیریت هایی )یا زیر تراکنشاجرای آن تراکنش

های ذخیره شده در سایت محلی دسترسی دارند. توجه کنید که هر یک از چنین کند که به دادهمی

شود( یا مکن است یا تراکنش محلی )یعنی، تراکنشی که در تنها همان سایت اجرا میهایی متراکنش

 شوند( باشد.بخشی از تراکنش عمومی )یعنی، تراکنشی که در چندین سایت اجرا می

 کننده تراکنش هماهنگ(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟) های گوناگون )هم محلی اجرای تراکنش

 کند.عمومی( آغاز شده در همان سایت را هماهنگ میهم 

 نمایان است. 2-19سیستم کلی معماری در شکل 

سئول اکنش مها شبیه ساختار سیستم متمرکز است. هر مدیر ترساختار مدیر تراکنش در بسیاری از جنبه

 موارد زیر است:

 .نگهداری فایل ثبت به منظور ترمیم 

 
 معماری سیستم. 2-19شکل 

 ر آن دهایی که همروندی مناسب برای هماهنگی اجرای همروند تراکنش -شرکت در یک طرح کنترل

ا توزیع باریم تا دهای ترمیم و همروندی نیاز طرحشوند. چنانچه خواهیم دید، به اصالح سایت اجرا می

 ها منطبق شوند.تراکنش

ها، در یک ها تنکننده تراکنش در محیط متمرکز مورد نیاز نیست، زیرا تراکنش به دادهزیر سیستم هماهنگ

م ای تماکننده تراکنش، چنانچه از نامش پیداست، مسئول هماهنگ کردن اجرسایت دسترسی دارد. هماهنگ

 :بارتندازکننده عهای هماهنگباشد. برای هد چنین تراکنشی مسئولیتهای آغاز شده در سایت میتراکنش

 شروع اجرای تراکنش 

T

 

1 TM 

compute comput

TC TC n transacti
coordina

transacti
mana

n 
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 رارای اجبهای مناسب ها به سایتشکستن تراکنش به تعدادی زیر تراکنش و توزیع این زیرتراکنش 

 کردن اتمام تراکنش، که ممکن است به هماهنگ𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ها یا  شدن تراکنش در تمام سایت

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 ها بینجامد.شدن آن در تمام سایت 

 های خرابی سیستمحالت 2-3-19

ای شوند )برهای متمرکز متحمل میشده ممکن است دچار همان انواع خرابی شود که سیستمسیستم توزیع

د در د که بایجود دارگری از خرابی وافزاری، یا خرابی دیسک(. اما، انواع دیافزاری، یا سختمثال، خطاهای نرم

 محیط توزیع شده به آن بپردازیم. انواع اصلی خرابی عبارتنداز:

 خرابی سایت 

 هاگم شدن پیام 

 خرابی لینک ارتباط 

 بندی شبکهبخش 

 -های کنترلها محتمل است. سیستم از پروتکلشدگی پیامهمیشه در سیستم توزیع شده خرابی یا گم

هایی ممکن کند. اطالعات دربارۀ چنین پروتکلبرای کنترل چنین خطاهایی استفاده می 𝑇𝐶𝑃/𝐼𝑃انتقال، مانند 

 نامه مراجعه کنید(های کتابها یافت شوند )به یادداشتاست در کتابهای درسی استاندارد دربارۀ شبکه

ی به دیگری باید از طریق ها از یکمستقیماً به یکدیگر متصل نباشند، پیام 𝐵و  𝐴هر حال، اگر دو سایت 

های که باید از آن لینک انتقال های ارتباطی مسیریابی شود اگر یک لینک ارتباطی خراب شود،. پیامتوالی لینک

بایست مجددا مسیریابی گردند. در بعضی موارد، ممکن است که مسیر دیگری از طریق شبکه شدند، میداده می

د به مقصدشان برسند. در موارد دیگر، خرابی ممکن است به عدم اتصال میان ها قادرنپیدا شود، به طوری که پیام

بندی، تقسیم شود که اگر به دو یا چند زیرسیستم، به نام بخشبندی میچند سایت منجر شود. سیستمی بخش

ک بندی ممکن است متشکل از یشود، که بین آنها اتصالی وجود ندارد. توجه کنید که، تحت این تعریف، بخش

 گروه منفرد باشد.

 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕های پروتکل 4-19

اجرا شده باید موافق نتیجه نهایی اجرا  𝑇هایی که در آن تراکنش اگر اتمیک را تضمین کنیم، تمام سایت

شود. برای تضمین  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡ها شود، یا باید در تمام سایت 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ها باید یا در تمام سایت 𝑇باشند. 

 را اجرا کند. 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡باید پروتکل  𝑇خصوصیت، هماهنگ کننده تراکنش 

ای دومرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡به کار رفته پروتکل  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های ترین پروتکلترین و گستردهدر میان ساده

(2𝑝𝑐)  شود. روش دیگر پروتکل شرح داده می 1-4-19وجود داد، که در بخش𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ای سه مرحله

(3𝑝𝑐)  2است، که از عیوب مشخص پروتکل𝑝𝑐 افزاید. بخش کند ولی بر پیچیدگی و سربار میجلوگیری می

 دهد.را شرح می 3𝑝𝑐به طور خالصه پروتکل  19-4-2
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1-4-19 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕 ایدومرحله 

دهیم، را در طول عملیات عادی شرح می (2𝑝𝑐)ای دو مرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اول چگونگی عملکرد پروتکل 

 دهیم.ها و سرانجام چگونگی انجام ترمیم و کنترل همروندی را توضیح میکردن خرابیسپس چگونگی اداره

 است. 𝐶𝑖کننده تراکنش توجه کنید، جایی که هماهنگ 𝑆𝑖آغاز شده در سایت  𝑇به تراکنش 

 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕پروتکل  1-1-4-19

اطالع  𝐶𝑖اجرا شده است به  𝑇هایی که در آن یعنی زمانی که تمام سایت -کامل شد 𝑇زمانی که اجرای 

 کند.را آغاز می 2𝑝𝑐پروتکل  𝐶𝑖 -کامل شده است Tدهند که می

  1مرحله .𝐶𝑖 < 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑇 دارد تا میکند، و فایل ثبت را وارکورد را به فایل ثبت اضافه می <

 𝑇هایی که در آن را به تمام سایت perparetروی حافظه باثبات )پایدار( قرار گیرد. سپس یک پیام  

کند که آیا مایل به فرستد. با دریافت چنین پیامی، مدیر تراکنش در آن سایت تعیین میاجرا شده می

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  کردن این بخش از𝑇 وردهست یا نه. اگر پاسخ خیر باشد، رک< 𝑛𝑜 𝑇 را به فایل     <

دهد. اگر جواب بله باشد، رکورد پاسخ می 𝐶𝑖به  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡کند، و سپس با فرستادن پیام ثبت اضافه می

< 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇 گیرد )با تمام شود، و فایل ثبت برروی حافظه باثبات قرار میبه فایل ثبت افزوده می <

 دهد.پاسخ می 𝐶𝑖به   𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇 (. سپس مدیر تراکنش با پیام 𝑇رکوردهای فایل ثبت مربوط به 

  زمانی که 2مرحله .𝐶𝑖 های مربوط به پیام پاسخ𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑇  کند، یا ها دریافت میرا از تمام سایت

تواند می 𝐶𝑖گذشت  𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑇ای از زمان ارسال پیام وقتی که فاصله زمانی از پیش تعیین شده

تواند می 𝑇شود یا خیر. تراکنش  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تواند می 𝑇تعیین کند که آیا تراکنش 

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡   شود اگر𝐶𝑖  پیام𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇 ها همکاری کننده دریافت کند. در غیر این را از تمام سایت

>شود. منوط به حکم صادره، یا رکورد  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡باید  𝑇صورت، تراکنش  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 𝑇 >یا رکورد  <

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑇 گیرد. در این شود و فایل ثبت برروی حافظه باثبات قرار میبه فایل ثبت افزوده می <

یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡نقطه، سرنوشت تراکنش مشخص شده است. به دنبال این نقطه، هماهنگ کننده یا پیام 

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 کند، فرستد. زمانی که سایتی آن پیام را دریافت میهای شرکت کننده میا به تمام سایتر

 کند.پیام را در فایل ثبت ضبط می

را به  𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇قید و شرط در هر، زمان قبل از اینکه پیام تواند بیاجرا شده می 𝑇سایتی که در آن 

گوییم که تراکنش در آن سایت در انی که پیام ارسال شد، میکند. زم 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡را  𝑇هماهنگ کننده بفرستد 

 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡یا  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡، در واقع، تعهد سایت برای دنبال کردن دستور  𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇حالت آماده است. پیام 

در هماهنگ کننده است. برای انجام چنین تعهدی، اطالعات مورد نیاز باید اول در حافظه باثبات ذخیره شوند. 

خراب شود، ممکن است به خوبی قادر به انجام تعهدش نباشد.  𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇غیر اینصورت، اگر سایت پس از ارسال 

 های کسب شده به وسیله تراکنش باید تا زمانی که تراکنش کامل شود نگه داشته شوند.به عالوه، قفل
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همین که حداقل یک سایت  𝑇، سرنوشت شدن تراکنش اتفاق آرا الزم است 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡از آنجایی که برای 

 𝑇هایی است که در آن یکی از سایت 𝑆𝑖شود. چون سایت هماهنگ کننده را بدهد مشخص می 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡پاسخ 

در  𝑇بگیرد. حکم نهایی با توجه به  𝑇کردن  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡طرفه تصمیم به تواند یککننده میاجرا شده، هماهنگ

( و آن حکم را 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡یا  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡هماهنگ کننده آن حکم را در فایل ثبت بنویسد )شود که زمانی تعیین می

را به  𝑎𝑐𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑇، سایت پیام  2𝑝𝑐های پروتکل سازیبر روی حافظه باثبات قرار دهد. در بعضی از پیاده

را از   𝑎𝑐𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑇هنگ کننده پیام فرستد. زمانی که هماکننده در انتهای فاز دوم پروتکل میهماهنگ

>کند، رکورد ها دریافت میتمام سایت 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑇  افزاید.را به فایل ثبت می <

 کنترل خرابی 2-1-4-19

 دهد:به روشهای مختلف برای انواع خرابی پاسخ می 2𝑝𝑐پروتکل 

 کننده. اگر هماهنگ کننده خرابی سایت شرکت𝐶𝑖  که سایتی خراب شده است، این متوجه شود

خراب شود، هماهنگ کننده  𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇با پیام  𝐶𝑖دهد: اگر سایت قبل از پاسخ به اقدامات را انجام می

پاسخ داده است. اگر سایت بعد از اینکه هماهنگ کننده  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑇کند که سایت با پیام فرض می

را  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡را از سایت دریافت کرد، خراب شود، هماهنگ کننده باقیمانده پروتکل  𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇پیام 

 گیرد.کند، و خرابی سایت را نادیده میدر حالت طبیعی اجرا می

شود، باید فایل ثبتش را بررسی کند تا سرنوشت ترمیم می 𝑠𝑘زمانی که خرابی سایت شرکت کننده   

یکی از چنین  𝑇ه در میان اجرا و زمانی که خرابی رخ داده بودند. فرض کنید ها را تعیین کند کآن تراکنش

 گیریم:هایی باشد. هر یک از این موارد را در نظر میتراکنش

o  فایل ثبت حاوی رکورد< 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 𝑇 را  𝑟𝑒𝑑𝑜(𝑇)است. در این مورد، سایت  <

 کند.اجرا می

o  فایل ثبت حاوی رکورد< 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑇 را  𝑢𝑛𝑑𝑜(𝑇)ت. در این مورد، سایت اس <

 کند.اجرا می

o  فایل ثبت حاوی< 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇 مشورت نموده  𝑐𝑖است. در این مورد، سایت باید با  <

، Tشدن  abort یا  Commitفعال باشد،در مورد  𝑐𝑖را تعیین کند. اگر  𝑇تا سرنوشت 

را اجرا  undo(t)در حالت دوم   redo(t)دهد در مورد اول سایت اطالع می 𝑠𝑘به 

با  𝑇باید تالش کند که به سرنوشت  𝑠𝑘غیر فعال باشد.  ciکند در صورتی که می

های دیگر پی ببرد. این کار را به وسیله ارسال پیام استفاده از سایت

𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑇 دهد. با دریافت چنین ها در سیستم انجام میبه تمام سایت

در آنجا اجرا  𝑇یک سایت باید با فایل ثبتش مراجعه کند تا تعیین کند آیا پیامی، 

را از  𝑠𝑘شده است. سپس  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شده است یا نه، و اگر اجرا شده آیا 
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سازد. در صورتی که سایتی اطالعات متناسب را نداشته باشد این نتیجه آگاه می

و  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تواند آن را نه می 𝑠𝑘شده(، آنگاه  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡)یعنی، اینکه آیا 

بتواند اطالعات مورد نیاز را به دست  Skکند. تصمیم گیری در مورد که  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡نه 

را به  𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠باید در فواصل معین پیام  𝑠𝑘آورد به تعویق می افتد. بنابراین، 

یابد تا سایتی که حاوی اطالعات ارسال کند. این کار ادامه میهای دیگر مجدداً سایت

قرار دارد، همیشه  𝑐𝑖مورد نیاز است ترمیم شود. توجه کنید که سایتی که در آن 

 اطالعات مورد نیاز را دارد.

o  فایل ثبت حاوی رکوردهای کنترل(𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡, 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦)  مربوط به𝑇 

 𝑐𝑖از طرف  𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑇قبل از پاسخ به پیام  𝑠𝑘می دانیم که  نیست. از این رو،

کند، از ارسال چنین پاسخی جلوگیری می 𝑠𝑘خراب شده است. از آنجایی که خرابی 

را  𝑢𝑛𝑑𝑜(𝑇)باید  𝑠𝑘کند، و بنابراین   𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡را  𝑇باید  𝑐𝑖با توجه به الگوریتم ما، 

 اجرا کند. 

  خرابی هماهنگ کننده. اگر هماهنگ کننده در میان اجرای پروتکل𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  برای تراکنش𝑇 

را تعیین کنند. خواهیم دید که، در موارد  𝑇های شرکت کننده باید سرنوشت خراب شود، آنگاه سایت

کنند، و  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡را  𝑇توانند تصمیم بگیرند که آیا کننده نمیهای شرکتمشخصی سایت

 ها باید منتظر ترمیم هماهنگ کننده از کار افتاده باشند.بنابراین این سایت

o  اگر سایت فعالی حاوی رکورد< 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 𝑇 در فایل ثبتش باشد، آنگاه باید  <

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 .شود 

o  اگر سایت فعالی حاوی رکورد< 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑇  ود.ش 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡باید  𝑇باشد، آنگاه  <

o  اگر چند سایت فعال حاوی رکورد< 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇 در فایل ثبتشان نباشند، آنگاه  <

بگیرد، زیرا سایتی  𝑇کردن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡توانسته تصمیم به نمی  𝑐𝑖کننده خراب هماهنگ

>که رکورد  𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇  𝑐𝑖را به   𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇تواند پیام در فایل ثبتش ندارد نمی <

.  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کند، نه  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡را  𝑇بفرستد. هماهنگ کننده ممکن بوده تصمیم بگیرد که 

 کنیم. Abortار  𝑇بمانیم،  𝑐𝑖بهتر است بدونه اینکه منتظر ترمیم 

o های فعال باید رکورد اگر هیچ یک از موارد قبلی اتفاق نیفتد، پس تمام سایت<

𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇 >شان داشته باشند، ولی رکوردهای کنترل دیگر )مانند ثبتهایرا در فایل <

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 𝑇 >یا  < 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑇 ( را نداشته باشند. چون هماهنگ کننده خراب شده  <

است، غیرممکن است تا زمانی که هماهنگ کننده ترمیم شود، تعیین کرد آیا انتخابی 

های فعال یست،. بنابراین، سایتانجام شده است، و اگر انتخابی انجام شده، آن انتخاب چ
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ممکن  𝑇ماند، نامعلوم باقی می 𝑇بمانیم. از آنجایی که سرنوشت  𝑐𝑖باید منتظر ترمیم 

است همچنان منابع سیستم را در نزد خود نگه دارد. چنین موقعیتی نامطلوب است، زیرا 

این زمان ممکن طول بکشد. در طول  𝑐𝑖ها یا روزها تا فعال شدن مجدد ممکن است ساعت

-شوند. در طول این مدت، اقالم داده Tهای دیگری نیز مجبور به انتظار برای است تراکنش

های فعال در دسترس ، بلکه برروی سایت (𝑐𝑖)ای ممکن است نه تنها برروی سایت خراب 

مسدود  𝑇شود، زیرا نامیده می (𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔)سازی نباشند. این وضعیت از مسئله مسدود

 ترمیم شود. 𝑐𝑖شود تا زمانی که سایت می

 شود، دو امکان وجود دارد:بندی میای بخشبندی شبکه. زمانی که شبکهبخش 

مانند. در این مورد، خرابی بر بندی باقی میهایش در یک بخشکنندهکننده و تمام شرکتهماهنگ .1

 گذارد.تأثیر نمی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡پروتکل 

ها در یکی از تعلق دارند. از دیدگاه این سایت هایش به چندین بخشکنندهشرکتکننده و هماهنگ .2

هایی که اند. سایتهای دیگر خراب شدهبندیها در بخشرسد که سایتها، به نظر میبندیاین بخش

کنند و تا خرابی در بخشی که هماهنگ کننده وجود دارد، نیستند به سادگی پروتکل را اجرا می

هایی که در همان بخش که هماهنگ کننده و سایتگیرد. هماهنگکننده را در نظر میهماهنگ 

کنند که به طور معمول تبعیت کرده، و فرض می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کننده وجود دارد، قرار دارند. پروتکل 

 اند.های دیگر خراببندیها در بخشسایت

اهنگ کننده ممکن است به مسدودسازی بینجامد، این است که خرابی هم 2𝑝𝑐از اینرو، عیب اصلی پروتکل 

 به تأخیر بیفتد.  𝑐𝑖ممکن است تا ترمیم  𝑇کردن  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡یا  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡گیری دربارۀ که در آن تصمیم

 ترمیم و کنترل همروندی 3-1-4-19

ریتم ترمیم توان ترمیم را با استفاده از، برای مثال، الگوشود، میاندازی مجدد میزمانی که سایت خراب راه

ی ترمیم توزیع شده، رویه 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های انجام داد. برای پرداختن به پروتکل 4-16شرح داده شده در بخش 

𝑖𝑛)های نامعلوم )مشکوک( باید با تراکنش − 𝑑𝑜𝑢𝑏𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) به صورت ویژه رفتار کند؛ تراکنش-

>هایی هستند که برای آن رکورد فایل ثبت های مشکوک تراکنش 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇 شود، ولی نه رکورد یافت می <

>فایل ثبت  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 𝑇 >و نه  < 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 𝑇 –𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شده باید وضعیت . سایت ترمیم  < 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  چنین

 شرح داده شده است. 2-1-4-19ها تعیین کند، چنانچه در بخش هایی را از طریق تماس با سایر سایتتراکنش

-به هر حال در صورتی که ترمیم چنانچه شرح داده شد انجام شود، پردازش عادی تراکنش در سایت نمی

-شوند آغاز شود. یافتن وضعیت تراکنش 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های مشکوک تواند تا زمانی که تمام تراکنش

های گوناگون ممکن است تماس گرفته شود. به عالوه، اگر که یا سایت تواند سریع نباشد، چراهای مشکوک می

–𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کننده خراب باشد، و سایت دیگری اطالعاتی دربارۀ وضعیت هماهنگ 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  تراکنش ناقص نداشته
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آغاز مجدد ترمیم را تواند مسدود شود. در نتیجه، سایتی که عمل بکار رفته باشد بالقوه می 2𝑝𝑐باشد، ترمیم، اگر 

 استفاده باقی بماند.  انجام میدهد ممکن است به مدت طوالنی بدونه

های ترمیم نوعاً پشتیبانی را برای توجه به اطالعات قفل در فایل ثبت فراهم برای فرار از این مسئله، الگوریتم

>ست(. که در آن نوشتن رکورد کنیم که قفل برای کنترل همروندی به کار رفته اکنند. )در اینجا فرض میمی

𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇 >، الگوریتم رکورد ثبت  < 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇, 𝐿 های فهرستی از تمام قفل 𝐿نویسد، جایی که را می <

دارد. در زمان ترمیم، بعد از شود، نگه میزمانی که رکورد فایل ثبت نوشته می 𝑇نوشتنی است که تراکنش 

>های نوشتنی در رکورد فایل ثبت ، تمام قفل 𝑇ی هر تراکنش مشکوک اجرای اقدامات ترمیم محلی، برا

𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑇, 𝐿 آیند. بعد از اینکه کسب مجدد قفل برای شود( دوباره بدست می)که از فایل ثبت خوانده می <

یت  تواند در سایت آغاز شود، حتی قبل از اینکه وضعهای مشکوک کامل شد، پردازش تراکنش میتمام تراکنش

های مشکوک به طور همزمان با اجرای تراکنش 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘یا  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های مشکوک تعیین شود. تراکنش

شود.. توجه کنید که یابد. بنابرین ترسیم سریعتر شده و سایت هیچ گاه مسدود نمیهای جدید ادامه میتراکنش

های مشکوک نگهداری می شتنی که به وسیله تراکنشهای جدیدی که تضاد )برخورد( قفل با هر قفل نوتراکنش

یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شود دارند، قادر به ادامه نخواهد بود تا زمانی که تراکنش های مشکوک به وجود آورئده تضاد 

𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘 .شوند 

2-4-19 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕 ایسه مرحله 

ای است که از مشکل انسداد با دو مرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡بسط پروتکل  (3𝑝𝑐)ای مرحله سه 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡پروتکل 

دهد، و ای رخ نمیبندی شبکهکند. به ویژه، فرض شده که بخشهایی خاص جلوگیری میدر نظر گرفتن فرضیه

عددی از قبل تعیین شده است. با استفاده از این فرضیات،  𝑘شوند، در حالی که سایت خراب نمی 𝑘بیش از 

دخیل  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡گیری برای های متعدد از تصمیمه معرفی مرحله دیگری، که در آن سایتپروتکل به وسیل

در حافظه پایدارش، نخست،  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کند. قبل از ثبت مستقیم تصمیم هستند از انسداد جلوگیری می

ه تراکنش را دانند که پروتکل قصد دارد کهای دیگر میسایت 𝑘کند که حداقل کننده تضمین میهماهنگ

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 کننده جدیدی های باقیمانده هماهنگکننده خراب شود، در ابتدا سایتکند. در صورتی که هماهنگ

کند؛ اگر های باقیمانده بررسی میکننده جدید وضعیت پروتکل را از سایتکنند. این هماهنگرا انتخاب می

سایت دیگری که به آنها اطالع  𝑘گرفته بوده باشد، حداقل یکی از  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کننده قبل تصمیم به هماهنگ

کننده جدید مرحله سوم پروتکل شود. هماهنگرعایت می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡داده است تضمین خواهند کرد که تصمیم 

داشته تراکنش را  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کننده قدیم قصد ها بدانند که هماهنگکند اگر بعضی از سایترا مجدداً آغاز می

 کند.می 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡کننده جدید تراکنش را است. در غیره این صورت هماهنگ

های خراب نشوند دارد، نقطه سایت 𝑘خصوصیت مطلوب عدم انسداد را تا زمانی که  3𝑝𝑐اگر چه پروتکل 

باشد،  خراب شده سایت 𝑘بندی شبکه ممکن است شبیه زمانی به نظر برسد که بیشتر از ضعفی دارد که بخش
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بندی شبکه سازی شود تا تضمین کند که بخششود. همچنین پروتکل باید به دقت پیادهکه به انسداد منجر می

و   𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شود در اینصورت که تراکنشی در یک بخش سایت(، به ناسازگاری منجر نمی 𝑘)یا خرابی بیش از 

به صورت گسترده به کار نرفته است. به  3𝑝𝑐ل . به دلیل سربارش، پروتکشده باشد 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡در دیگری 

 مراجعه کنید. 3𝑝𝑐تر دربارۀ پروتکل های کتابنامه برای اطالعات کاملیادداشت

 های جایگزین پردازش تراکنشمدل 3-4-19

ای قابل قبول نیست. در اینجا مشکل تصور دومرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡برای بسیاری از کاربردها، مشکل انسداد 

کند. در این بخش، چگونگی استفاده از پیام دهی پایدار های متعدد کار میمنفردی است که در سایتتراکنش 

(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔)   را برای ممانعت از مشکل𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 دهیم، و سپس به توزیع شده شرح می

 شود.بررسی می 2-26ار به طور مفصل در بخش کنیم؛ روند کطور خالصه موضوع بزرگتر روند کار را مطرح می

برای درک پیام دهی پایدار، توجه کنید چطور کسی ممکن است وجهی را بین دو بانک مختلف، هر یک با 

-دو مرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کامپیوتر خود، منتقل کند. یک روش داشتن تراکنشی است که دو سایت را دربرگیرد و از 

سازی کل موجودی بانکی باشد، ده کند. اما، تراکنش ممکن است مجبور به بهنگامای برای تضمین اتمیک استفا

ها در های دیگر در هر بانک داشته باشد، زیرا تقریباً تمام تراکنشتواند تأثیر جدی بر تمام تراکنشو انسداد می

 کنند.بانک، موجودی کل را بهنگام می

وجودی مرا از  شوند. اول، بانک مقدار چکها منتقل میبرعکس، توجه کنید چطور وجوه به وسیله چک بانک

شود یمکند. سپس چک از لحاظ فیزیکی به بانک دیگر منتقل کند و چکی را صادر میدر دسترس کسر می

-ایش میچک افز شود. بعد از تأیید چک بانک موجودی محلی را از طریق میزانگذاری میجایی که با آن سپرده

اه ه اشتببشوند یا باشد. به طوری که وجوه گم نمییام ارسال شده بین دو بانک میدهد. چک متشکل از پ

انی که ود. زمشگذاری یابند، چک نباید گم شود، و نباید تکرار شود، و نه بیش از یکبار سپردهافزایش نمی

ار لبته بسیولی ا) های پایدار، خدمات یکسانی را مانند چککامپیوترهای بانک از طریق شبکه متصل شدند، پیام

 کنند.تر( فراهم میسریع

اند تا فقط یکبار به گیرنده هایی هستند که تضمین شدهپیام (𝑃𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠)های پایدار پیام

شود،  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کننده پیام ها، اگر تراکنش ارسالتحویل داده شوند )نه کمتر و نه بیشتر(، بدون توجه به خرابی

داده چنانچه به اختصار شود تحویل داده نشود. روشهای ترمیم پایگاه 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡و تضمین شود که اگر تراکنش 

های رسانی پایدار بر روی کانالهای عادی شبکه به کار روند. در مقابل، پیامسازی پیامخواهیم دید برای پیاده

 ها تحویل داده شوند.موقعیت معمولی ممکن است گم شوند یا حتی چندین بار در بعضی

ای است. برای مثال، اگر حساب دو مرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تر از رسانی پایدار بسیار پیچیدهکنترل خطا در پیام

گذاری شود بسته شده باشد، چک باید به حساب ایجاد شده در بانک قبلی جایی که چک قرار است سپرده

اینرو برای هر دو سایت باید کد کنترل خطا، همراه با کدی برای کنترل برگردانده شود و به حساب واریز شود. از 
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شود، که ای، خطا به وسیله تراکنش شناسایی میدومرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های پیوسته فراهم شود. برعکس، با پیام

 شود.سپس هرگز مبلغ در محل  اولیه کسر نمی

 دادهیگاهتم پابستگی دارند، بنابراین برای سیس انواع موارد استثنایی که ممکن است رخ دهد به کاربرد

فت ل و دریاا ارسارهای پایدار های کاربردی که پیامکنترل موارد استثنایی به طور خودکار ممکن نیست. برنامه

مثال،  ند. برایازگردابکنند باید کدی را برای کنترل شرایط استثنایی بگنجانند و سیستم را به وضعیتی پایدار می

ساب به ح رفتنی نیست که پول منتقل شده گم شود اگر حساب دریافت کننده بسته شده باشد، پول بایدپذی

ا طالع پیداضعیت اصلی مجددا واریز شود، و در صورتی که به دالیلی ممکن نباشد، افراد باید برای حل دستی و

 کنند.

هایی سازی سیستمفی برای پیادهممکن است کاربردها زیادی باشند که سود حذف انسداد، ارزش تالش اضا

 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های معدودی موافق حمایت از کنند. در واقع، سازمانهای پایدار استفاده میرا دارد که از پیام

باشد، زیرا قفل ها ممکن است موجب مسدود های ایجاد شده  از خارج سازمان میای برای تراکنشدومرحله

-هایی ایفا میدهی پایدار نقش مهمی را در انجام تراکنشود. بنابراین پیامهای محلی ششدن دسترسی  به داده

کند که شامل ها را فراهم میکنند. روند کارها مدل کلی پردازش تراکنشسازمانی عبور می کند که از محدوده

ی درخواست باشند. برای مثال، زمانی که بانکهای متعدد و احتماالً پردازش انسانی مراحل مشخصی میسایت

های کند، قبل از تأیید یا رد درخواست وام مراحل زیادی وجود دارد، شامل اتصال به آژانسوامی را دریافت می

دهند. روند کارها را به طور اعتبار خارجی، که باید طی شود. این مراحل، باهم، روند کار را تشکیل می -بررسی

دهی پایدار پایه اصلی را برای روند کارها ظر داریم که پیامکنیم. همچنین در نبررسی می 2-26مفصل در بخش 

 دهد.در محیط توزیع شده تشکیل می

-دهی پایدار میدهیم. پیامدهی پایدار را مورد توجه قرار میپیام (𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)سازی اکنون پیاده

ها را از دست داده یا چندین بار آنها ممکن است پیامسازی شود، که دهی غیر قابل اطمینانی پیادهتواند در پیام

 ها تحویل دهد:را به وسیله این پروتکل

 خواهد پیام پایدار بفرستد به جای اینکه مستقیماً پروتکل سایت ارسال کننده زمانی که تراکنشی می

− 𝑠𝑒𝑛𝑑ای خاص با نام پیام بفرستد رکوردی حاوی پیام مورد نظر  را در رابطه 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠 −

 𝑡𝑜 دهد.نویسد، همچنین شناسه پیام منحصربه فردی را به پیام میمی 

شود، گیرد، و زمانی که پیام جدیدی یافت میفرآیند تحویل پیام رابطه عنوان شده را زیرنظر می

 کنند کهداده تضمین میهمروندی پایگاه -های معمول کنترلفرستد. مکانیسمپیام را به مقصدش می

خواند ؛ اگر شد می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡فرآیند سیستم، پیام را تنها پس از اینکه تراکنشی که پیام را نوشته 

 کند.شود، مکانیسم معمول ترمیم پیام را از رابطه حذف می 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡تراکنش 
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از  أییدیتکند. اگر فرآیند تحویل پیام، تنها پس از دریافت تایید یه از سایت مقصد حذف می

ر ن را تکراد. ایفرستسایت مقصد، آن پیام را از رابطه دریافت نشود، پس از مدتی پیام را دوباره می

م تصمیم تی سیستهای پیوسته، پس از مدکند تا زمانی که پیام تأیید دریافت شود. در مورد خرابیمی

برد کار ن شدهخواهد گرفت، که پیام غیرقابل تحویل است. در اینصورت کد کنترل استثنای تامیی

 شود تا به خرابی بپردازد.فراخوانی می

شود، می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡نوشتن پیامی برروی یک رابطه و پردازش آن تنها پس از اینکه تراکنش 

شود. ارسال پی در  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کند که پیام تحویل داده خواهد شد اگر و تنها اگر تراکنش تضمین می

اده خواهد شد حتی اگر خرابی شبکه یا سیستم )موقتی( وجود کند که تحویل دپی آن تضمین می

 داشته باشد.

 کند، تراکنشی را اجرا میای را دریافت میپروتکل سایت در یافت کننده. زمانی که سایت پیام پایدار-

 افزاید، البته به شرطی کهخاص می 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠کند که پیام مربوطه  را به رابطه 

دهد(. بعد از اینکه تاکنون در رابطه نباشد )شناسه پیام منحصربه فرد امکان شناسایی تکرارها را می

شود، یا اگر پیام هم اکنون در رابطه موجود باشد، سایت دریافت کننده می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تراکنش 

 کند.تاییدی را به سایت فرستنده ارسال می

شدن تراکنش مطمئن نیست، زیرا خرابی سیستم  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡توجه کنید که ارسال تأیید قبل از 

ممکن است به از دست رفتن پیام منجر شود. چک کردن این مطلب که پیام قبل از خرابی تحویل 

 ای پیام است.گردیده بود، نکته کلیدی برای جلوگیری از تحویل  چند باره 

اختیاری به تأخیر افتند، گرچه چنین ها ممکن است که به صورت ها، پیامدر بسیاری از سیستم

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑  تأخیرهایی بسیار بعید هستند. از اینرو، برای اطمینان، پیام نباید هرگز از رابطه −

 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠 ای  بینجامد. ولی در نتیجه، تواند به تکرار تحویل کشف نشدهحذف شود. حذف آن می

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑رابطه  −  𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠  ممکن است به طرزی مبهم رشد یابد. برای رفع این مشکل، به

-تر از مقدار خاصی باشد میشود، و اگر مهرزمانی پیام دریافت شده قدیمیهر پیام مهرزمانی داده می

که قدیمی تر از مقدار  received_messagesهای ظبط شده در رابطه تواند حذف شوند. تمام پیام

 اند حذف شود.خاص باشدند می تو

 کنترل همروندی در پایگاههای داده توزیع شده 5-19

 15همروندی مطرح شده در فصل  -های )شماهای( کنترلدهیم که چطور بعضی از طرحنشان می  در اینجا

کنیم که هرسایت در تواند تغییر داده شوند به طوری که بتوانند در محیط توزیع شده به کار روند. فرض میمی

 کند تا تراکنش سراسری اتمیک را تضمین کند.شرکت می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اجرای پروتکل 
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ارهای تمام تکر هایی را نیاز دارند که بررویسازیدهیم بهنگامهایی را که در این بخش شرح میپروتکل

ای ادهه اقالم دبا نسبت هسازید، بهنگامای خراب شوای انجام شوند. اگر سایتی حاوی تکرار اقالم دادهاقالم داده

تراکنش را ادامه  توانند پردازشدهیم که میهایی را شرح می، پروتکل 6-19تواند پردازش شود. در بخش نمی

 د.کننمی ها خراب شوند، و از این طریق دسترسی باال را فراهمها یا لینکدهند حتی اگر بعضی سایت

 گذاریهای قفلپروتکل 1-5-19

ده به کار شتوانند در محیط توزیع شرح داده شده که می 15گذاری گوناگونی در فصل های قفلپروتکل

ن دازد. چندیپره میهای تکرار شدای است که مدیر قفل به دادهروند. تنها تغییری که باید گنجانده شود شیوه

تکرار  دین سایتتوانند در چنها میکنیم که برای محیطی قابل اجرا هستند که دادهطرح ممکن را ارائه می

 های قفل اشتراکی و انحصاری را فرض خواهیم کرد.، وجود حالت15شوند. همانند فصل 

 قفل یگانه -روش مدیر 1-1-5-19

𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑘)در روش مدیر قفل یگانه  − 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟) کند که ای را حفظ می، سیستم مدیر قفل یگانه

گذاری و برداشتن قفل در های قفلواقع است، تمام درخواست 𝑠𝑖به نام  -ایجداگانهدر سایت انتخاب شده 

گذاری ای دارد، درخواست قفلشوند. زمانی که تراکنش نیاز به قفل گذاری بر روی آیتم دادهانجام می 𝑠𝑖سایت 

ود یا نه. اگر قفل بتواند واگذار شود، تواند فوراً داده شکند که آیا قفل میفرستد. مدیر قفل تعیین میمی 𝑠𝑖را به 

فرستد که در آن درخواست قفل مدیرقفل پیامی را برای اطالعات رسانی از اتخاذ این تصمیم، به سایتی می

افتد تا زمانی که بتواند اعطا شود، در این زمان پیام شروع شده است. در غیر این صورت، درخواست به تأخیر می

ها بخواند که تواند آیتم داده را از هر یک از سایتشود. تراکنش میقفل فرستاده میبه سایت درخواست کننده 

ها که آیتم داده در آنجا تکرار شده باید ای واقع است.  در حالت نوشتن، تمام سایتدر آن تکرار همان آیتم داده

 در نوشتن دخیل باشند.

 شمای مربوطه این مزایا را دارد:

 رای پیام ب گذاری و یکهای قفلشما به دو پیام برای رسیدگی به درخواست سازی ساده. اینپیاده

 های برداشتن قفل نیاز دارد.کنترل درخواست

 در یک  گذاری و برداشتن قفلهای قفلبست. از آنجایی که تمام درخواسترسیدگی آسان به بن

اند به طور توطرح شده میم 15بست که یک در فصل بن -های بررسیشوند. الگوریتمسایت انجام می

 مستقیم به کار رود.

 معایب شما عبارتنداز:

  تنگنا. سایت𝑠𝑖 ها باید در آنجا پردازش شوند.شود، زیرا تمام درخواستبه تنگنا تبدیل می 
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 پذیری. اگر سایت آسیب𝑠𝑖 رود. یا پردازش باید متوقف کننده همروندی از بین میخراب شود، کنترل

 𝑠𝑖گذاری را از شمای ترمیم باید به کار رود به طوری که سایت پشتیبان بتواند مدیریت قفلشود، و یا 

 شرح داده شده است. 5-6-19به عهده بگیرد چنانچه در بخش 

 گذاری توزیع شدهمدیر قفل 2-1-5-19

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑑)شده توزیع -گذارقفل -تواند از طریق روش مدیرسازشی میان مزایا و معایب می −

𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟) شود. قفل روی چندین سایت توزیع می -بدست آید، که در آن مدیر 

های قفل و برداشتن قفل اش اداره کردن درخواستکند که وظیفههر سایت مدیر قفل محلی را نگهداری می

را قفل  𝑄ای بخواهد آیتم دادهشوند. زمانی که تراکنشی ای است که در آن سایت ذخیره میبرای آن اقالم داده

فرستاده  𝑠𝑖ذخیره و شده است، پیام درخواست قفل به مدیر قفل در سایت  𝑠𝑖کند که تکرار نشده و در سایت 

گذاری شود، آنگاه درخواست به در حالت ناسازگار قفل 𝑄ای ای(. اگر آیتم دادهگذاری ویژهشود )به شیوه قفلمی

تواند اعطا شود، ی که قفل بتواند اعطا شود. زمانی که مشخص شد که درخواست قفل میافتد تا زمانتأخیر می

 گذاری پذیرفته شده است.فرستد مبنی براینکه درخواست قفلمدیر قفل پیامی را به درخواست کننده می

-یطرح ممای را روشهای جایگزین پرداختن به تکرار اقالم داده 6-1-5-19تا  3-1-5-19در بخش های 

 کنیم.

ا ه در تنگنگ کنندسازی آسان را دارد، و میزان قرار گرفتن هماهنتوزیع شده مزیت پیاده -قفل -شمای مدیر

ری و گذای قفلهااستدهد. به طور معقولی سربار پایینی دارد، به دو  انتقال پیام برای کنترل درخورا کاهش می

-استیرا درخوزاست،  بست پیچیده ترز دارد. اما، کنترل بنیک انتقال پیام برای اداره درخواست برداشت قفل نیا

جود ون سایتی های بیبستشوند: ممکن است بنگذاری و بازگشایی قفل، دیگر در یک سایت انجام نمیهای قفل

طرح مبست نهای کنترل ببستی درون یک سایت وجود نداشته باشد. الگوریتمداشته باشند حتی زمانی که بن

راسری را های سبستشرح خواهیم داد، تا بن 4-5-19باید تغییر یابند، چنانچه در بخش  15 شده در فصل

 شناسایی کنیم.

 نسخه اصلی 3-1-5-19

توان از یکی از تکرارها به عنوان نسخه اصلی کند. میها استفاده میزمانی که سیستمی از تکرار داده

(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑝𝑦)   ای دادهاستفاده کرد. برای هر آیتمQ  نسخه اصلی ،Q  باید در دقیقاً یک سایت قرار

 نامیم.می Qداشته باشد، که آنرا سایت اصلی 

-درخواست می Qنیاز داشته باشد، قفلی را از سایت اصلی  Qای کردن آیتم دادهزمانی که تراکنشی به قفل

ی کنترل افتد. نسخه اصلی، ادارهر میکند. مانند قبل، پاسخ به درخواست تا زمانی که بتواند اعطا شود به تأخی

سازد. این شباهت و های غیرتکراری ممکن میهای تکرار شده به روشی همانند دادههمروندی را برای داده
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-غیرقابل دسترسی می Qخراب شود،  Qکند اما، اگر سایت اصلی سازی سادتر را فراهم میهمسانی امکان پیاده

 تکرار ممکن است قابل دسترس باشند. های دیگر حاویشود، گرچه سایت

 پروتکل اکثریت 4-1-5-19

سایت  𝑛در  Qکند: اگر آیتم داده ای به این شیوه کار می (𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙)پروتکل اکثریت 

در آنها ذخیره شده  Qسایت که  𝑛قفل باید به بیش از نیمی از  -متفاوت تکرار شود، سپس پیام درخواست

تواند فوراً اعطا شود یا نه )مادامی که مورد بحث است(. کند که آیا قفل مید. هر مدیر قفل تعیین میفرستاده شو

کند تا زمانی که با موفقیت عمل نمی Qافتد. تراکنش روی مانند قبل، پاسخ تا زمان اعطای قفل به تأخیر می

 به دست آورد. Qقفلی را روی اکثریت تکرارهای 

رها  اوی تکراهای حشود، به شرطی که تمام سایتها روی تمام تکرارها انجام مینکنیم که نوشتفرض می

ی سایت هاابیتواند برای پرداختن به خردر دسترس باشند. اما، مزیت اصلی پروتکل اکثریت این است که می

غیرمتمرکز ی های تکراری در حالتخواهیم دید. همچنین پروتکل با داده 1-6-19بسط یابد، چنانچه در بخش 

 سروکار دارد، از اینرو از عیوب کنترل مرکزی جلوگیری شده است. اما، معایب زیر را دارد:

 تر است نسبت. حداقل به سازی. پروتکل اکثریت برای پیاده سازی به شماهای قبلی پیچیدهپیاده

2(𝑛/2 + + 𝑛/2)گذاری و حداقل های قفلپیام برای کنترل درخواست (1  ی کنترل پیام برا (1 

 های بازگشایی قفل نیاز دارد.درخواست

 قفل -های سراسری به دلیل استفاده از روش مدیربستبست. عالوه بر مشکل بنپرداختن به بن- 

بست اتفاق گذاری شود و بنای قفلدادهشده، این امکان وجود دارد که حتی فقط یک آیتمتوزیع

سایت و تکرار کامل در نظر بگیرید. فرض کنید که بیفتد. به عنوان مثال، سیستمی را با چهار 

ممکن  𝑇1را در حالت انحصاری قفل کنند. تراکنش  Qای دادهخواهند آیتممی 𝑇2و  𝑇1های تراکنش

-ممکن است در قفل 𝑇2موفق شود، در حالی که تراکنش  𝑆3و  𝑆1در سایت  Qگذاری است در قفل

موفق شود. سپس هریک باید منتظر شوند تا قفل سوم را بدست  𝑆4و  𝑆2های در سایت 𝑄گذاری 

هایی نسبتاً آسان بستتوانیم از چنین بنبست رخ داده است. خوشبختانه، میآورند؛ در حالی که ، بن

ای دادهها را برروی تکرارهای آیتمها را ملزم کنیم تا قفلجلوگیری کنیم، به این طریق که تمام سایت

 ب از پیش تعیین شده درخواست کنند.در همان ترتی

 دارپروتکل انحراف 5-1-5-19

روش دیگری برای کنترل تکرار است. تفاوتش با پروتکل اکثریت  (𝑏𝑖𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙)دار پروتکل انحراف

هایی که برای شود نسبت به درخواستتری میهای اشتراکی برخورد مثبتها برای قفلاین است که با درخواست

 گیرد.های انحصاری صورت میقفل
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 ای کردن آیتم دادهاشتراکی. زمانی که تراکنشی به قفلهایقفل𝑄  نیاز دارد، به سادگی از مدیر قفل

 کند.را می 𝑄گذاری برروی است درخواست قفل 𝑄که حاوی تکرار  در یک سایت

 انحصاری. زمانی که تراکنشی به قفل کردن آیتم دادهای هایقفل𝑄  نیاز دارد، از مدیر قفل در همه

 کند.را می 𝑄گذاری برروی درخواست قفل 𝑄هایی که حاوی تکرار سایت

 افتد. مانند قبل، پاسخ به درخواست تا زمان اعطا به تأخیر می

ه بواندن دار نسبت به پروتکل اکثریت آن است که سربار کمتری را روی عملیات خمزیت شمای انحراف

ست بیشتر ا جویی به ویژه در مواردی که فراوانی خواندن نسبت به نوشتنکند. این صرفهمیسیستم تحمیل 

ر دانحرافاروتکل پها یکی از عیوب این روش است. به عالوه، اهمیت بیشتری دارد. اما، سربار بیشتر در نوشتن

 ی بن بست است.همانند پروتکل اکثریت دارای عیب پیچیدگی اداره

 اجماعپروتکل حدنصاب  6-1-5-19

تعمیمی از پروتکل اکثریت است. پروتکل حدنصاب  (𝑞𝑢𝑜𝑟𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠)پروتکل حدنصاب اجماع 

دو عدد  𝑥دهد. به عملیات خواندن و نوشتن برروی یک آیتم داده اجماع به هر سایت وزن غیرمنفی اختصاص می

 Q𝑤و حدنصاب نوشتن   𝑄𝑟 (𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑜𝑟𝑢𝑚)دهد، که خدنصاب خواندن صحیح را تخصیص می

(write quorum)  شوند، و باید شرایط زیر را تأمین کنند، که در آن نامیده می𝑆 هایی ،وزن کل تمام سایت

 در آنها قرار دارد: 𝑋است که 

Q𝑟 +  Qw  >  S 𝐚𝐧𝐝 2 ∗  Qw  >  S 
باشد. برای اجرای  𝑟 وزن کلشان حداقلبرای اجرای عملیات خواندن، به اندازه  کافی تکرار باید قفل شوند تا 

باشد. مزیت روش حدنصاب  𝑤عملیات نوشتن، به اندازه کافی تکرار باید قفل شوند تا مجموع وزن آنها حداقل 

-گذاری خواندن یا نوشتن را از طریق تعریف مناسب حدنصابتواند اجازه دهد هزینه قفلاجماع این است که می

گذاری کمتری نیاز دارند، ها قفلدهد. برای مثال، با حدنصاب خواندن کم، خواندنهای خواندن و نوشتن کاهش 

ها به کسب قفل بیشتر نیاز دارند. همچنین، اگر وزن ولی حدنصاب نوشتن، باالتر خواهد بود، از اینرو نوشتن

های کمتری سایت هایی که احتمال خرابی کمتری دارند(،ها داده شود )برای مثال، سایتبیشتر به بعضی سایت

های مناسب، پروتکل ها دارند. در واقع، از طریق تعیین وزن و حدنصابنیاز برای انجام دسترسی برای کسب قفل

 سازی کند.دار را شبیههای انحرافتواند پروتکل اکثریت و پروتکلحدنصاب اجماع می

، ترش یابدهای سایت، گسخرابیتواند به کار حتی با وجود مانند پروتکل اکثریت، حدنصاب اجماع می

 خواهیم دید. 1-6-19چنانچه در بخش 

 زمانیمهر 2-5-19

این است که به هر تراکنش مهرزمانی منحصر به  4-15زمانی در بخش ی اصلی در ورای شمای مهرایده

در  کند. آنگاه وظیفه اول ما،بندی استفاده میشود که سیستم،  از آن در انتخاب ترتیب سریالفردی داده می
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زمانی منحصربه فرد تعمیم شمای متمرکز به شمای توزیع شده این است که شمایی را برای تولید مهرهای

 های غیرتکراری عمل کنند.توانند به طور مستقیم در محیطهای گوناگون میتوسعه دهیم. سپس، پروتکل

در  دارد. زیع شده وجودزمانی منحصربه فرد، یکی متمرکز و یکی تودو روش اصلی برای تولید مهرهای

نطقی یا ارنده متواند از یک شمکند. این سایت میشمای متمرکز، یک سایت منفرد مهرهای زمانی را توزیع می

 ساعت محلی خودش برای این منظور استفاده کند.

ا ساعت نطقی یفردی را با استفاده از شمارشگر مدر شمای توزیع شده، هر سایت مهرزمانی محلی منحصربه

دی با ربه فرکند. مهرزمانی سراسری منحصربه فردی را از طریق الحاق مهرزمانی محلی منحصمحلی ایجاد می

م است. از شناساگر (. ترتیب الحاق مه3-19آوریم، که آن نیز باید یگانه باشد. )شکل شناساگر سایت به دست می

سایت  ده در یکزمانی سراسری ایجاد شایترین مکان استفاده کرده تا تضمین شود که مهرهاهمیتسایت در بی

د فرحصربهانی منزمزمانی ایجاد شده در سایت دیگر نیستند. این روش  ایجاد مهرهایهمیشه بزرگتر از مهرهای

 ید.فرد ارائه کردیم قایسه کنبرای ایجاد نامهای منحصربه 3-2-19را با روش دیگری که در بخش 

 
 زمانی منحصربه فرد.ایجاد مهرهای 3-19شکل 

های دیگر ایجاد کند ممکن است مشکل داشته تر از سایتزمانی محلی را سریعاگر یک سایت مهرهای

های شمارشگرهای ایجاد شده در سایتتر، بزرگتر از باشیم. در چنین مواردی، شمارشگر منطقی سایت سریع

زمانی ایجاد شده به وسیله سایت سریع، بزرگتر از مهرهای زمانی ایجاد دیگر خواهد بود. بنابراین، تمام مهرهای

زمانی ها خواهند بود. آنچه به آن نیاز داریم مکانیسمی است که تضمین کند که مهرهایشده در سایر سایت

 (𝐿𝑐𝑖)ساعت منطقی  𝑠𝑖شود. درون هر سایت ای ایجاد میل منصفانهمحلی در تمام سیستم به شک

(𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘)  کند. ساعت منطقی میفردی را ایجاد میمحلی منحصربه کنیم، که مهرزمانیرا تعریف می-

-شد افزایش می سازی شود، یعنی پس از اینکه مهرزمانی محلی جدید ایجادتواند به شکل یک شمارشگر پیاده

وقتی تراکنشی  𝑠𝑖اند، الزم است که سایت زمان شدههای منطقی گوناگونی همیابد. برای تضمین اینکه ساعت

>با مهرزمانی  𝑇𝑖مثل  𝑥, 𝑦 باشد، ساعت منطقی آن سایت  𝐿𝐶𝑖بزرگتر از مقدار فعلی  𝑥به آن سایت رفت و  <

+ 𝑥منطقیش را به مقدار  ساعت 𝑠𝑖را ارتقا دهد. در این مورد، سایت   دهد.ارتقا می 1 

ای زمانی به شکل منصفانهزمانی به کار رفته باشد، سپس مهرهایاگر ساعت سیستم برای ایجاد مهرهای

تخصیص داده خواهند شد، به شرط آنکه هیچ سایتی، ساعت سیستمی که سریع یا کند اجرا شود، نداشته باشد. 
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های منطقی باید به کار رود تا تضمین کند ای مشابه ساعتدقیق نباشند، شیوهها ممکن است خیلی چون ساعت

 که هیچ ساعتی جلوترو یا عقب تر از ساعت دیگری نمرود.

 تکرار با میزان ضعیف سازگاری 3-5-19

تواند یکی از چندین شکل را کنند، که میداده تجاری از تکرار پشتیبانی میامروزه بسیاری از پایگاههای

–𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟)مرئوس  -با تکرار رئیسبرگزیند.  𝑠𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) سازی را در سایت داده بهنگام، پایگاه

کند. های دیگر منتشر میها را برای تکرارها در سایتسازیسازد، و به طور خودکار بهنگاماصلی ممکن می

 کردن آنها نیستند.ند، ولی مجاز به بهنگامهای دیگر بخوانها ممکن است تکرارها را در سایتتراکنش

آورند. برای های دور به دست نمیهایی را در سایتها قفلویژگی مهم چنین تکراری این است که تراکنش

داده باثباتی )ولی شاید تاریخ شوند، دیدگاه پایگاههای تکرار، اجرا میهایی که در سایتتضمین اینکه تراکنش

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)تراکنش  -ای باثباتلحظهتکرار باید تصویرگذشته( را ببیند،  − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑛𝑎𝑝𝑠ℎ𝑜𝑡) 

ها را تا چند تراکنش های تراکنشسازیها در سایت اصلی را منعکس کنند؛ یعنی، تکرار باید تمام بهنگاماز داده

ها را در ترتیب سریالی نشان های بعد ازآنهای تراکنشیسازموجود در ترتیب سریالی نشان دهد، و نباید بهنگام

 دهد. 

ا شوند، ییمی ایجاد ها بالفاصله پس از اینکه در سایت اصلسازیداده ممکن است برای انتشار بهنگامپایگاه

 ای پیکربندی شوند. ها تنها به طور دورهسازیبرای انتشار بهنگام

رعی فهای دارهبه ا ع اطالعات مفید هستند، برای مثال از اداره مرکزیفرعی به ویژه برای توزی -تکرار اصلی

جرا زرگ را اجوهای بوداده است که پرسای از پایگاهسازمان. کاربرد دیگر برای این شکل از تکرار، ایجاد نسخه

 -تناوبطور م د بهها بایسازیکنند. بهنگامها تداخل پیدا نمیوجوها با تراکنشکند، به طوری که آن پرسمی

 ند.یدا نکپوجو مداخله سازی با پردازش پرسمنتشر شود، به طوری که انتشار  بهنگام -برای مثال، هرشب

-کند، که میپشتیبانی می (𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑛𝑎𝑝𝑠ℎ𝑜𝑡)ای لحظهداده اوراکل از دستور ایجاد تصویرپایگاهسیستم

را از رابطه، یا مجموعه روابط، در سایت دور ایجاد کند. همچنین از تراکنش  -ای با ثباتتواند نسخه تصویرلحظه

ای یا از طریق تواند یا از طریق محاسبه مجدد تصویرلحظهکند، که میای حمایت میکردن تصویرلحظهتازه

ینی سازی افزایش آن انجام شود. اوراکل از تازه کردن اتوماتیک، به طور پیوسته یا در فواصل زمانی معبهنگام

 کند.حمایت می

هرجا نیز  -سازی)تکرار بهنگام (𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)های تکرار چندراهبری سازیبا بهنگام

ای مجاز هستند، و به طور خودکار به تمام ها در هر تکرار )نسخه( آیتم دادهشود(، بهنگام سازینامیده می

ها داده توزیع شده است. تراکنشمدل، مدل اصلی برای مدیریت تکرارها در پایگاهشوند. این تکرارها منتشر می

 کند. کنند و سیستم تکرارهای دیگر را به صورت شفاهی بهنگام مینسخه محلی را بهنگام می
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همروندی توزیع شده که  -های کنترلسازی تکرارها این است که با استفاده از یکی از شیوهیک روش بهنگام

داده از های پایگاهای انجام شود، بسیاری از سیستمدو مرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡درنگی با سازی بیایم. بهنگامهدید

-ها باید تمام تکرارها را قفلهمروندیشان نوشتن -کنند، که مانند روش کنترلدار استفاده میپروتکل انحراف

 گذاری کنند و بخوانند.ها هریک از تکرارها را قفلگذاری و بهنگام کنند و خواندن

کنند: در یک سایت، با انتشار سازی را فراهم میداده شکل جایگزینی از بهنگامهای پایگاهبسیاری از سیستم

برای  سازیدرنگ بهنگامهای دیگر، در عوض انجام بیها به سایتسازیبهنگام (𝑙𝑎𝑧𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)و کند 

بر  انتشار دهد. شماهای مبتنیسازی را انجام میتمام تکرارها به عنوان بخشی از تراکنش اجرا کننده بهنگام

ها( که حتی اگر اتصال سایتی از شبکه قطع سازیدهند )شامل بهنگامکننده کند به پردازش تراکنش امکان می

ارتقا داده، ولی متأسفانه، این کار را در ازای سازگاری شده باشد، ادامه پیدا کند بنابراین قابلیت دسترسی را 

 شود عبارتند از:ای که معموالً دنبال میروند یکی از دو شیوهدهند. زمانی که پخش کند به کار میانجام می

 م پس به تماسگردند. که ها در سایت اصلی ترجمه میسازیها در تکرارها به بهنگامسازیبهنگام

ه به ک آیتم کها برای یسازیکند که بهنگامشوند. این روش تضمین میی منتشر میتکرارها به کند

مکن مها نشتوانند رخ دهند، زیرا تراکطور سریالی مرتب شوند، گرچه مشکالت قابلیت تسلسل می

استفاده  سازیمای دیگر را بخوانند و از آن برای اجرای بهنگااست مقدار قدیمی بعضی اقالم داده

 کنند.

 این روش می شود.شود و به تمام تکرارهای دیگر منتشر میها در هر تکرار اجرا میسازیبهنگام-

دسایت در چن ای ممکن است همزمانتواند مشکالت بیشتری را به وجود آورد، زیرا همان آیتم داده

 بهنگام شود.

ه دلیل نبود کنترل همروندی شوند بعضی تضادها بهای دیگر منتشر میها به سایتسازیزمانی که بهنگام

چگونگی آنرا خواهیم دید(، اما حل این تضاد شامل  4-5-25توانند شناسایی شنود. )در بخش توزیع شده می

𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘 های تراکنش𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 های شده است، و بنابراین ماندگاری تراکنش𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شده تضمین نشده

های باال باید یاز به مداخله انسانی برای اداره تضاد ها باشد. بنابراین از طرحاست. به عالوه، ممکن است ن

 خودداری کرده و یا با احتیاط استفاده شود.

 بستاداره کردن بن 4-5-19

شده به کار در سیستم توزیع  توانندمی 15بست در فصل بن -بست و کشفبن -های ممانعت ازالگوریتم

رخت تعریف د وسیله توان از پروتکل درختی بهآنها صورت گیرد. برای مثال، می روند، به شرط آنکه تغییراتی در

 ای سیستم استفاده کرد.همگانی میان اقالم داده

رود،  ه به کارهای توزیع شدتواند مستقیماً برای محیطمهرزمانی می -سازیبه طریقی مشابه، روش مرتب

 دیدیم. 2-5-19همانطور که در بخش 
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 -بینجامد. به عالوه، روشهای جلوگیری 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘بست ممکن است به انتظار غیرضروری و جلوگیری از بن

های بیشتری نیاز داشته باشند که در اجرای تراکنش بست خاصی ممکن نیست به بقیه موارد،، به سایتاز بن

 دخیل باشند،.

زیع ر سیستم توکنیم، آنگاه مشکل اصلی دها تکیه بستها رخ دهند و به کشف بنبستاگر اجازه دهیم بن

 شده این است که تصمیم بگیریم که چطور گراف انتظار را حفظکرده وبه دست آوریم.

 
 محلی.های انتظارگراف 4-19شکل 

𝑤𝑎𝑖𝑡)کند که هر سایت گراف انتظار محلی های رایج برای پرداختن به این موضوع ایجاب میشیوه −

𝑓𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙) ها )محلی و غیرمحلی( بوده که در های گراف متناظر  با تمام تراکنشرا حفظ کند. گره

سیستمی را  4-19دارند. برای مثال، شکل حال حاظر آیتم محلی مربوط به آن سایت را درخواست یا نگه می

های توجه کنید که تراکنشکنند. کند، که هریک گراف انتظار محلی خود را حفظ میشامل دو سایت ترسیم می

𝑇2  و𝑇3 ها اقالمی را در هر دو سایت در هر دو گراف وجود داشته، که نشان دهنده آن است  که تراکنش

 انددرخواست کرده

اند. زمانی که ای محلی ساخته شدههای و اقالم دادههای انتظار محلی در حالت عادی برای تراکنشاین گراف

فرستد. اگر می 𝑠2نیاز دارد، پیام درخواستی را به سایت  𝑠2به منبعی در سایت  𝑠1روی سایت  𝑇𝑖تراکنش 

𝑇𝑖منبع را داشته باشد، سیستم لبه  𝑇𝑗تراکنش   →  𝑇𝑗  کند.درج می 𝑠2را در گراف انتظار محلی سایت   

 ین واقعیتدیگر، ا طرفافتد. از بست اتفاق میای داشته باشد، بنبه وضوح، اگر هر گراف انتظار محلی چرخه

ی ترسیم ارد. برابستی هم وجود ندهای انتظار محلی وجود ندارد، بدان معنا نیست که بنای در گرافکه چرخه

ای است؛ با این گیریم. هر گراف انتظار غیر چرخهرا در نظر می 4-19های انتظار محلی شکل این مشکل، گراف

کل راف در شگمحلی حاوی چرخه است. این های انتظارجتماع گرافبست در سیستم وجود دارد زیرا احال، بن

 آمده است. 19-5

سیستم گراف انتظار  ،(𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑎𝑑𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)بست متمرکز در روش کشف بن 

هماهنگ کننده های محلی(: کند )اجماع همه گرافسازد و حفظ میسراسری را در یک سیستم منفرد می

بست. از آنجایی که تأخیر ارتباطی در سیستم وجود دارد، باید بین دو نوع گراف انتظار تمایز قایل بن -شناسایی
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دهد، چنانچه به وسیله شویم. گراف واقعی وضعیت واقعی ولی ناشناخته سیستم در هر لحظه از زمان را شرح می

 شود.بیننده دیده می

 

 

 . 4-19گراف انتظار سراسری برای شکل  5-19شکل 

کننده لم کنترشده تقریبی است که به وسیله کنترل کننده )کنترولر( در طول اجرای الگوریتگراف ساخته

یتم الگوراه ه، هرگشود. به وضوح، کنترولر باید گراف ساخته شده را به روشی ایجاد کند ک)کنترولر( تولید می

-بن ه، اگرکشود، نتایج گزارش شده صحیح باشند. صحیح در این مورد به معنای آن است کشف فراخوانده می

بست نضعیت ببستی را گزارش کند، باید واقعا در وبست وجود دارد، به سرعت گزارش شود، و اگر سیستم بن

 باشد.

 

 

 

 

  S1                                 S2    

 
 های نادرست در گراف انتظار سراسری.چرخه 6-19شکل 

 سازی کرد:توان بر اساس شرایط زیر بازسازی یا بهنگامگراف انتظار سراسری را می

 محلی حذف شود های انتظارهرگاه لبه جدیدی درج یا از یکی از گراف 

 اند. در فواصل معین، زمانی که تعدادی تغییرات در گراف انتظار محلی واقع شده 

 چرخه نیاز داشته باشد.  -هرگاه هماهنگ کننده به فراخوانی الگوریتم کشف 
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کند. اگر خواند، گراف سراسریش را جستجو میبست را فرا میبن -کننده الگوریتم کشفزمانی که هماهنگ

ها کننده باید تمام سایتکند. هماهنگکردن، انتخاب می 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘ی را پیدا کند، یک قربانی را برای اچرخه

ها تراکنش قربانی را ای را به عنوان قربانی انتخاب کرده است. بر همین اساس، سایترا آگاه کند که تراکنش ویژه

𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘 کنند. می 

 های غیرضروری را ایجاد کند، در صورتی که: 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘این شما ممکن است 

 ای را از لحظههای نادرست در گراف انتظار سراسری وجود داشته باشند. به عنوان مثال، تصویرچرخه

 𝑇2را در نظر بگیرید. فرض کنید که  6-19های انتظار محلی شکل سیستم ارائه شده به وسیله گراف

𝑇1کند، که به حذف لبه گرفته است رها می 𝑆1منابعی را که در سایت   →  𝑇2   در𝑆1 منجر می-

-گرفته شده است را درخواست می 𝑆2در سایت  𝑇3منبعی را که به وسیله  𝑇2شود. آنگاه تراکنش 

→ 𝑇2کند، که به اضافه شدن لبه   𝑇3  در𝑆2  می انجامد. اگر پیام𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑇2 →  𝑇3  از𝑆2 

𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑇1قبل از پیام    →  𝑇2  از𝑆1 کننده ممکن است چرخه نادرست برسد، هماهنگ𝑇1  →

 𝑇2  →  𝑇3  را پس از𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡  ولی قبل از(𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒 کشف کند. گرچه بن ) بستی رخ نداده است

 بست ممکن است آغاز شود. ترمیم بن

. ای رخ دهدگذاری دو مرحلهتواند تحت قفلنادرست نمی -توجه کنید که وضعیت چرخه

 د.شوهای اشتباه معموالً به قدری کم است که موجب مشکل اجرایی جدی نمیاحتمال چرخه

 ها به دالیلی بست رخ داده است و قربانی انتخاب شده است. در حالی که یکی از تراکنشدر واقع بن

 4-19در شکل  𝑆1ال، فرض کنید که سایت شده است. برای مث 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡ارتباط با بن بست بی

ای را کشف کرده است، و کند. همزمان، هماهنگ کننده چرخه 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡را  𝑇2گیرد که تصمیم می

𝑇3  به عنوان قربانی انتخاب شده است. اکنون هم𝑇2  و𝑇3  ،𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘 شوند. گرچه تنها می𝑇2 

 شود.  𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑐𝑘باید 

ای جف را به تواند در حالت توزیع شده انجام شود، که در آنچندین سایت بخشی از وظایبست میبنکشف 

طالعات اند. برای تر هستتر و پرهزینهها پیچیدهاند. اما این الگوریتمآنکه در یک سایت انجام شود به عهده گرفته

 هایی به کتابنامه مراجعه کنید.ی چنین الگوریتمبیشتر درباره

 قابلیت دسترسی 6-19

داده توزیع شده قابلیت دسترسی باالست، یعنی، پایگاه داده باید تقریبًا یکی از اهداف استفاده از پایگاههای

تر هستند، شده بزرگ محتملهای توزیعهایی که در سیستمدر تمام لحظات فعال باشد. به ویژه، به دلیل خرابی

دادن ف خرابی وجود دارد باید به فعالیتش ادامه دهد. توانایی ادامهشده حتی زمانی که انواع مختلپایگاه توزیع

 شود.شناخته می (𝑟𝑜𝑏𝑢𝑠𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠)عملکرد حتی در طول خرابی با عنوان مقاومت 



 379   /   داده توزيع شده هایفصل نوزدهم: پايگاه    

 

 
 

د کند تا ندی مجدها را کشف کرده، سیستم را پیکربشده مقاوم باشد، باید خرابیبرای اینکه سیستم توزیع

 شود. ه یابد، و بازیابی شود زمانی که پردازشگر یا لینک تعمیر میمحاسبه بتواند ادام

ل یله انتقایام به وسرفتن پدستشوند. برای مثال، ازهای گوناگونی اداره میها به شیوهانواع مختلف خرابی

 خرابینه  نشاشود. تکرار ارسال مجدد پیام ازطریق یک لینک، بدون تأیید گیرنده، معموالًمجدد، بر طرف می

افتن ه برای یاصله کفکند تا مسیری جایگزین را برای پیام بیابد. ناتوانی در لینک است. معموالً شبکه تالش می

 بندی شبکه است.چنین مسیری معموالً نشانه بخش

بندی شبکه تمایز قایل شد. سیستم اما به طور کلی ممکن نیست، که به وضوح بین خرابی سایت و بخش

تواند تشخیص دهد که خرابی در داده است، ولی ممکن است قادر به شناسایی نوع خرابی نباشد. برای معموالً می

باشد. اما،  𝑆2نیست، این موضوع ممکن است به دلیل خرابی  𝑆2قادر به ارتباط با  𝑆1مثال، فرض کنید که سایت 

شود. مشکل بندی شبکه منجر میشخراب شده است، که به بخ 𝑆2و  𝑆1احتمال دیگر این است که لینک بین 

ها خراب شود، تا اینکه حتی اگر یکی از لینکها برطرف میتا حدودی با استفاده از چندین لینک بین سایت

هایی تواند رخ دهد، بنابراین موقعیتها متصل خواهند ماند. اما، با این وجود خرابی چند لینک میشود، سایت

 بود آیا خرابی سایت یا بخش بندی شبکه رخ داده است یا نه.توان مطمئن وجود دارد که نمی

ای را آغاز کند کشف کرده است که خرابی رخ داده است. آنگاه این سایت باید رویه 𝑆1فرض کنید که سایت 

 که به سیستم امکان پیکربندی مجدد، و ادامه حالت عادی عملیات را خواهد داد.

 ها باید یت خراب/ غیرقابل دسترس فعال بودند، این تراکنشها در زمان خرابی در سااگر تراکنش

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 هایی به سرعت شوند. بهتر است که چنین تراکنش𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  شوند، زیرا ممکن است آنها

هایی نگهداری کنند که هنوز فعال هستند؛ و منتظر سایت خراب/ ها در سایتهایی را روی دادهقفل

های بار دیگر قابل دسترس شوند که این عمل ممکن است مانع تراکنشغیرقابل دسترس هستند تا 

شوند ای تکرار میهای در حال کار شوند. اما در بعضی موارد، زمانی که اشیاء دادهدیگر در سایت

ها را ادامه داد گرچه بعضی تکرارها غیرقابل دسترسی باشند. در سازیها و بهنگامتواند خواندنمی

ای را داشته باشد، تکرار اشیاء دادههایشود، اگر نسخهنی که سایت خراب ترمیم میاین حالت، زما

های آینده را سازیای را بدست آورد، و تضمین کند که تمام بهنگامباید مقادیر جاری این اشیاء داده

 دهیم.مخاطب قرار می 1-6-19کند. این موضوع را در بخش دریافت می

 تا  گام شودسایت خراب/ غیرقابل دسترس ذخیره شود، کاتالوگ باید بهن های تکراری دراگر داده

اید بشود، یوجوها به کپی موجود در سایت خراب رجوع نکنند. زمانی که سایت دوباره متصل مپرس

 خواهیم دید. 3-6-19ها در آن سایت باشیم، چنانچه در بخش مراقب سازگاری داده

 رای چند زیر سیستم باشد، انتخابی جدید باید صورت گیرد اگر سایت خراب شده، سروری مرکزی ب

های سرورهای مرکزی شامل مراجعه کنید(. نمونه 5-6-19تا سرور جدید را تعیین کند )به بخش 
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باشند. به طور کلی، چون امکان بست سراسری میکننده همروندی، یا کاشف بننام سرور، هماهنگ

های سایت وجود ندارد، طرح پیکربندی مجد باید ابیهای لینک شبکه و خرتشخیص بین خرابی

بندی شبکه به درستی کار کند. به ویژه، برای تضمین طوری طراحی شود که در حالت بخش

 سازگاری باید از موارد زیر جلوگیری شود:

 های مجزا انتخاب شده باشند.دو یا چند سرور مرکزی در بخش 

 را بهنگام کنند. ایبیش از یک بخش نسخه تکرار آیتم داده 

وجود  ای بسیاریدهند، امروزه کاربردهای میداده سنتی به سازگاری اهمیت ویژههای پایگاهگرچه سیستم

هایی مین سیستهای تکرار برای چندهند. طراحی پروتکلدارد که به قابلیت دسترسی بیش از سازگاری بها می

 گیرد.مورد بحث قرار می 6-6-19متفاوت است، و در بخش 

 بر اکثریتروش مبتنی 1-6-19

توان به یمطرح شد را م 4-1-5-19شده که در بخش بر اکثریت برای کنترل همروندی توزیعروش مبتنی

یز ذخیره نای خهای شماره نسرغم خرابی کار کند. در این روش، در کنار هر شیء دادهنحوی تغییر داد که علی

یء را راکنشی شای  نوشته شده است را کشف نمود. هرگاه تداداهشود تا بر اساس آن آخرین باری که حتی می

 کند:نویسد، همچنین شماره نسخه آن را براین روش بهنگام میمی

 ای اگر شیء داده𝑎  در𝑛 قفل باید به بیش از نیمی از  -سایت مختلف تکرار شود، آنگاه پیام درخواست

𝑛  سایت که در آن𝑎 اکنش روی ذخیره شده فرستاده شود. تر𝑎 دهد مگر آن که عملی انجام را نمی

 گذاشته شود.𝑎 های با موفقیت قفلی روی اکثریت نسخه

 خواند که یکرار متکند، و از هایی که روی آنها قفل قرار گرفته نگاه میعملیات خواندن به تمام نسخه

 ارهایی بای تکرمقدار را روباالترین شماره نسخه را دارد. )همچنین، به اختیار خود، ممکن است این 

االترین بنند تا خواها میها تمام نتکرار را درست مانند خواندنشماره نسخه کمتر بنویسند.( نوشتن

ده، و در شاجرا  تر در تراکنش به وسیله خواندنشماره نسخه را بیابند )این مرحله به طور عادی پیش

ست. انسخه  جدید یکی بیش از باالترین شماره تواند دوباره به کار رود(. شماره نسخهنتیجه می

سخه در ماره ننویسد، و شهای تکرار را که روی آن قفل گذاشته شده را میعملیات نوشتن تمام نسخه

 شود. تمام تکرارها به شماره نسخه جدید تغییر داده می

تواند مادامی تحمل شود های سایت( میهای شبکه یا خرابیبندیها در طول یک تراکنش )خواه بخشخرابی

در دسترس هستند حاوی اکثریت تکرارهای تمام اشیاء نوشتنی  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡هایی که در حالت ( سایت1که )

ها را بیابند. اگر این شرایط های نسخهشوند تا شماره( در طول خواندن، اکثریت تکرارها خوانده می2هستند و )

ای دومرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡شوند، طبق معمول مادامی که شرایط برآورده می شود. 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡نقص شود، تراکنش باید 

 اند. هایی به کار رود که در دسترستواند در سایتمی
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است که  یل اینسازی مجدد ساده است، و نیاز به انجام هیچ کاری نیست. این به دلدر این طرح، یکپارچه

اقل کردن حد رای پیدابها اکثریت تکرارها را اند، در حالی که خواندنها اکثریت تکرارها را بهنگام کردهنوشتن

 خوانند.یک نسخه تکراری از آخرین نسخه، می

اجماع  حدنصاب تواند برای ساختن پروتکلرود نیز میشیوه شماره نسخه که با پروتکل اکثریت به کار می

 کنند.استفاده شود که برروی خرابی موجود کار می

از بها راکنشردازش تپهایی که سیستم را از گذاریم. اما، خطر خرابیتر را به عهده خوانندگان میمطالعه بیش

 یابد.ها وزن بیشتری داده شود، افزایش میدارد در صورتی که به بعضی سایتمی

 های در دسترس روش خواندن یکی، نوشتن همه نسخه 2-6-19

دار را به وسیله دادن وزن واحد به تمام پروتکل انحرافتوان ای از حدنصاب اجماع، میبه عنوان حالت ویژه

ها( )تمام سایت 𝑛کند، و حدنصاب نوشتن را به مقرر می 1ها به کار گرفت، که حدنصاب خواندن را به سایت

-ها نیست. اما، حتی اگر یک سایت جداگانهکند. در این حالت خاص، نیازی به استفاده از شماره نسخهتعیین می

تواند ادامه یابد، زیرا حدنصاب نوشتن در ای نمیای، خراب شود، نوشتنی برروی آیتم دادهل یک آیتم دادهای شام

,𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑛𝑒)دسترس نخواهد بود. این پروتکل، پروتکل خواندن یکی، نوشتن همه  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙) شود نامیده می

 زیرا تمام تکرارها باید نوشته شود.

ها، مایل هستیم که از پروتکل خواندن یکی، نوشتن همه امکان به ادامه کار در وقوع خرابیبرای دادن 

,𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑛𝑒)های در دسترس نسخه 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒)   کنیم. در این روش، عملیات خواندن استفاده

,𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑛𝑒)مانند طرح خواندن یکی، نوشتن همه  𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙) تواند کند؛ هر نسخه در دسترس میعمل می

آید. عملیات خواندن به اتمام تکرارها فرستاده شده و قفل خوانده شود، و در آن نسخه قفل خواندن بدست می

آید اگر سایتی خراب شود، مدیر تراکنش بدون انتظار برای ترمیم ادامه نوشتن روی تمام تکرارها به دست می

رسد، چندین اشکال وجود دارد، به ویژه، خرابی ارتباط حالی که این روش بسیار جذاب به نظر می دهد. درمی

شود، ولی موقت ممکن است باعث شود سایتی به نظر غیرقابل دسترس برسد، که به عدم انجام نوشتن منجر می

هایی را انجام دهد تا نوشتنشود، سایت اطالع ندارد که باید اعمال یکپارچگی زمانی که لینک مجددا درست می

بندی شود، هر بخش ممکن است برای که از دست داده است را به انجام برساند. به عالوه، اگر شبکه بخش

-های دیگر همگی از دست نرفتهها در بخشای ادامه یابد، که معتقد است که سایتسازی همان آیتم دادهبهنگام

 اند.

به  تواندیمهای در دسترس اشد، طرح خواندن یکی، نوشتن همه نسخهبندی شبکه وجود نداشته باگر بخش

 های شبکه منجر شود.هایی درصورت بروز بخش بندی بخشتواند به ناسازگاریکار رود ولی می
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 سازی سایتیکپارچه 3-6-19

-یم میبی ترمسازی سایت یا لینک ترمیم شده در سیستم به دقت نیاز دارد. زمانی که سایت خرایکپارچه

ی سازنگامتمش بهای آغاز شود که برای انعکاس تغییرات انجام شده در مدت خرابی، جداول سیسد، باید رویهشو

و  ه دست آیدای بدهای داشت، باید مقادیر فعلی این اقالم داهای تکراری از اقالم دادهشوند. اگر سایت نسخه

که  از آن است ترسازی سایت پیچیدهیکپارچهکند. های بعدی را دریافت میسازیتضمین شود که تمام بهنگام

هایی سازیممکن است به نظر برسد، زیرا ممکن است در طول مدتی که سایت در حال ترمیم شدن است بهنگام

 ای پردازش شده موجود باشد.برای اقالم داده

 ه طوربد شوراه حل آسان این است که کل سیستم را در حالی که سایت خراب مجدداً به آن متصل می

هایی شیوه است. موقت متوقف سازیم. اما، در اکثر کاربردها، چنین توقف موقتی به طور غیرقابل پذیرشی مخرب

های یسازهنگامسازی کنند در حالی که بدهند تا یکپارچههای خراب امکان میاند که به سایتگسترش یافته

ی اعطا ام دادهبه اقال شود. قبل از آنکه قفل خواندن یا نوشتنای به طور همروند انجام زمان برای اقالم دادههم

نک خراب . اگر لیای را به انجام رساندهای روی آیتم دادهسازیشود، سایت باید تضمین کند که تمام بهنگام

از به لیات مجبندی شبکه، عمتوانند دوباره متصل شوند. از آنجایی که بخشترمیم شود، دو یا چند بخش می

رای بشوند.  ها باید به سرعت از ترمیم لینک مطلعکند، تمام سایتیله همه یا چند سایت را محدود میوس

 های توزیع شده به کتابنامه مراجعه کنید.اطالعات بیشتر دربارۀ ترمیم در سیستم

 از راه دور (𝑩𝒂𝒄𝒌𝒖𝒑)مقایسه با پشتیبان  4-6-19

شده دو داده توزیعمطالعه کردیم، و تکرار در پایگاههای 9-16های پشتیبان از راه دور، که در بخش سیستم

های روش جایگزین برای تأمین قابلیت دسترسی باالست. تفاوت اصلی بین دو طرح این است که با سیستم

ها و گیرد، و تنها دادهپشتیبان از راه دور، اعمالی نظیر کنترل همروندی و ترمیم در یک سایت منفرد انجام می

های پشتیبانی از راه دور به عدم استفاده از شوند. به ویژه، سیستمهای دیگر تکرار میثبتی در سایت رکوردهای

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ها باید تنها به کند. همچنین، تراکنشای، و در حذف سربار اضافی نتیجه سربارها کمک میدومرحله

-های متعدد جلوگیری میتراکنش در سایت یک سایت )سایت اصلی( متصل شوند، و بنابراین از سربارکد اجرای

تری را برای قابلیت دسترسی باال نسبت به روش هزینههای پشتیبان از راه دور روش کمکند. بنابراین سیستم

 کنند.تکرار پیشنهاد می

سترسی و قابل د های تکراری متعددتواند دسترسی بیشتری را از طریق داشتن نسخهاز طرف دیگر، تکرار می

 استفاده از پروتکل اکثریت فراهم کند. با

 انتخاب هماهنگ کننده 5-6-19

کننده به کنند. اگر هماهنگکننده را ایجاب میایم استفاده از هماهنگهایی که معرفی کردهاکثر الگوریتم

ای اندازی مجدد هماهنگ کنندهدلیل خرابی سایتی که در آن قرار دارد خراب شود، سیستم تنها به وسیله راه
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تواند به کار خود ادامه دهد. یک راه برای ادامه اجرا، نگهداری یک پشتیبان برای ید برروی سایت دیگر میجد

 کننده آماده است.کننده است، که برای پذیرفتن مسئولیت در صورت خرابی هماهنگهماهنگ

بروظایف دیگر اطالعات کافی  سایتی است که، عالوه (𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟)کننده پشتیبان هماهنگ

کننده را با کمترین اختالل در سیستم کند تا امکان پذیرفتن نقش هماهنگرا به شکل محلی نگهداری می

کننده و هم کننده هم به وسیله هماهنگشده به هماهنگهای هدایتکند. تمام پیامشده فراهم میتوزیع

کند و اطالعات وضعیت های یکسانی را اجرا میپشتیبان الگوریتمکننده شوند. هماهنگپشتیبانش دریافت می

نمایید درست همانطور کننده همروندی، جدول قفل( حفظ میداخلی یکسانی را )به عنوان نمونه ، برای هماهنگ

کننده و پشتیبانش این است که دهد. تنها تفاوت در عملکرد بین هماهنگکننده واقعی انجام میکه هماهنگ

کننده های دیگر تأثیر بگذارد. چنین اعمالی به عهده هماهنگدهد که بر سایتیبان عملی را انجام نمیپشت

 شود.واقعی گذاشته می

-ماهنگدهد، نقش هکننده واقعی را تشخیص میکننده پشتیبان، خرابی هماهنگدر زمانی که هماهنگ

 ، پردازشده داشتکننده خراب شرا دارد که هماهنگپذیرد. از آنجایی که پشتیبان تمام اطالعاتی کننده را می

 تواند بدون وقفه ادامه یابد. می

مزیت اصلی روش پشتیبان توانایی ادامه پردازش فوری است. اگر پشتیبان آماده پذیرش مسئولیت 

سیستم  ها درای باید به دنبال اطالعاتی از تمام سایتکننده تازه انتخاب شدهکننده نباشد، هماهنگهماهنگ

کننده کننده را انجام دهد. اغلب تنها منبع بعضی از اطالعات ضروری، هماهنگباشد تا بتواند وظایف هماهنگ

شوند، و آنها را تحت  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡خراب است. در این حالت، ممکن است الزم باشد چندین )یا تمام( تراکنش فعال 

 کننده جدید دوباره آغاز کرد.کنترل هماهنگ

ده خرابی شوزیعتهماهنگ کننده میزان قابل توجهی از تأخیر در زمانی که سیستم  -، روش پشتیبانبنابراین

نده کنماهنگکند. عیب این شیوه سربار اجرای تکرار وظایف هکند جلوگیری میکننده را ترمیم میهماهنگ

ه کنند ک باشند تا تضمینکننده و پشتیبانش باید به طور منظم ارتباط داشته است. به عالوه، هماهنگ

 فعالیتهایشان همزمان هستند.

کام که ام کندپشتیبان سرباری را در طول پردازش عادی ایجاد می -کنندهبه طور خالصه، روش هماهنگ

 دهد.ترمیم سریع را در صورت خرابی هماهنگ کننده می

-چند خرابی، هماهنگ کننده پشتیبان طراحی شده، یا به منظور کنترلدر صورت عدم وجود هماهنگ

های هایی انتخاب شود که فعال هستند. الگوریتمای جدید ممکن است به صورت پویا به وسیله سایتکننده

کننده جدید به روشی غیرمتمرکز انتخاب کنند. سازند که سایتی را برای هماهنگها را قادر میانتخاب، سایت

فرد به هر کنند که شماره شناسایی منحصربهایجاب می (𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚𝑠)های انتخاب الگوریتم

 سایت فعال در سیستم پیوند داده شود. 
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گذاری و کند: برای حفظ نشانهبرای انتخاب به صورت زیر کار می (𝑏𝑢𝑙𝑙𝑦 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚)الگوریتم بالی 

کننده برگزیده همیشه سایت است و اینکه هماهنگ 𝑠𝑖  ،𝑖سادگی بحث، فرض کنید که شماره شناسایی سایت 

شود، الگوریتم باید کننده خراب میفعال با باالترین شماره شناسایی خواهد بود. بنابراین، زمانی که هماهنگ

سایت فعالی را انتخاب کند که بزرگترین شماره شناسایی را دارد. به عالوه، الگوریتم باید مکانیسمی را فراهم 

ه وسیله آن سایت ترمیم شده پس از خرابی بتواند هماهنگ کننده فعلی را شناسایی کند. تصور کنید کند که ب

پاسخ را از هماهنگ کننده  𝑇فرستد، که در مدت زمان از پیش تعیین شده درخواستی را می 𝑠𝑖که سایت 

کند تالش می 𝑠𝑖است، و  کننده خراب شده کند که هماهنگفرض می 𝑠𝑖دریافت نکند. در این وضعیت، سایت 

 کننده جدید برگزیند.تا خود را به عنوان سایتی برای هماهنگ

به مدت  𝑠𝑖فرستد که شماره شناسایی باالتری دارد. سپس سایت پیام انتخابی را به هر سایتی می 𝑠𝑖سایت 

پاسخی دریافت نکند،  𝑇ن ماند. اگر در مدت زماها منتظر باقی می، برای پاسخی از این سایت 𝑇زمان معین 

-اند، و خود را به عنوان سایتی برای هماهنگخراب شده 𝑖های بزرگتر از ها با شمارهکند که تمام سایتفرض می

 𝑖های شناسایی کمتر از های فعال با شمارهکند و پیامی را برای آگاهی تمام سایتکننده جدید انتخاب می

 کننده جدید قرار دارد.سایتی است که در آن هماهنگ 𝑠𝑖کند که ارسال می

رسانی را دریافت تا پیام اطالع  ماند،منتظر می ’𝑇پاسخی دریافت کند، به اندازه فاصله زمانی معین  𝑠𝑖اگر 

کننده کند که سایتی با شماره شناسایی باالتر انتخاب شده است. )سایت دیگری خودش را به عنوان هماهنگ

دریافت نکند،  ’𝑇پیامی را ظرف مدت  𝑠𝑖گزارش دهد.( اگر  ’𝑇کند، و باید نتایج را در مدت معین یانتخاب م

 کند.،الگوریتم را دوباره شروع می 𝑠𝑖کند که سایت با شماره باالتر خراب شده و سایت فرض می

 ی فعالی باهایت. اگر ساکندبعد از اینکه سایت خراب ترمیم شد، فوراً اجرای همان الگوریتم را شروع می

ند کادار میوارند را دهایی را که شماره کمتر شده تمام سایتهای باالتر وجود نداشته باشند، سایت ترمیمشماره

ین شد. به ااشته بادکننده فعلی فعالی با شماره کمتر وجود کننده شود، حتی اگر هماهنگتا بگذارند او هماهنگ

کننده هماهنگ Bullyبندی شود، الگوریتم نامند. اگر شبکه بخشمی Bullyلگوریتم دلیل است که الگوریتم را ا

ت، شده اس کننده انتخابکند؛ تا تضمین کند که حداکثر یک هماهنگای را در هر بخش انتخاب میجداگانه

 ها در بخش آنها هستند.های برنده باید تأیید کنند که اکثریت سایتسایت

 خاطر قابلیت دسترسیموازنه سازگاری به  19-6-6

سازی نیاز ایم اکثریتی وزن دار از سایت ها در یک بخش باشند تا بهنگامهایی را که تاکنون دیدهپروتکل

ها را پردازش کنند؛ اگر خرابی سازیتوانند بهنگامهایی که در بخش اقلیت هستند نمیدارند تا  اجرا شوند. سایت

ها را به دست نیاورد. تحت چنین است هیچ بخشی اکثریت سایت شبکه به بیش از دو بخش بینجامد، ممکن

شود، و وابسته به حدنصاب خواندن، حتی ها کامالً غیرقابل دسترس میسازیشرایطی، سیستم برای بهنگام
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ها که پیشتر دیدیم در دسترس -تمام -ها غیرقابل دسترس باشد. پروتکل نوشتنممکن است برای خواندن

 کند.و نه سازگاری را فراهم میقابلیت دسترسی، 

ها هستیم. متاسفانه، آل، مایل به داشتن سازگاری و قابلیت دسترسی، حتی در سطح بخشدر حالت ایده

متجلی شده است، که بیان  𝐶𝐴𝑃  (𝐶𝐴𝑃 𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚)امکان چنین کاری وجود ندارد، حقیقتی که در قضیه 

 خصوصیت زیر را داشته باشد: 3تواند حداکثر دو خصوصیت از ای میشدهداده توزیعکند که هر پایگاهمی

 . سازگاری 

 . قابلیت دسترسی 

 بندی .بخش -تحمل 

ای از کند: اجرای مجموعهها استفاده میاز تعریف زیر دربارۀ سازگاری، با تکرار داده 𝐶𝐴𝑃اثبات قضیه 

اش همانند عملیاتی شود، اگر نتیجهسازگار نامیده میهای تکراری ها( برروی دادهها و نوشتنعملیات )خواندن

باشد که برروی سایتی منفرد انجام شده است، در ترتیب متوالی، و ترتیب متوالی با ترتیب عملیات منتشر شده 

هاست، ولی با هر به وسیله هر پردازش )تراکنش( سازگار است. نشانه سازگاری مشابه اتمیک بودن تراکنش

 تر است.ها ضعیفان تراکنش برخورد شده است، و از خصوصیت اتمیک تراکنشعملیات به عنو

لیت ه یا قابها نمی توان جلوگیری کرد، و در نتیجبندیشده با مقیاس بزرگ، از بخشدر سیستم توزیع

 ازگاری درسه خاطر بایم قابلیت دسترسی را تر دیدههایی را که پیشدسترسی یا سازگاری باید قربانی شود. طرح

 کند.مواجعه با بخش ها قربانی می

کند، و یکرار مهایش را برروی سه سرور تسیستم مبتنی بر وب، شبکه اجتماعی را در نظر بگیرید که داده

ها ز بخشایک ه هیچدارد. زمانی کشود که سرورها را از ارتباط با یکدیگر باز میای ایجاد میبندی شبکهبخش

این  گر یکی ازاها انجام داد. بندیها را برروی بخشسازیباشد، ممکن نیست که بهنگام اکثریت را نداشته

-گامر به بهنلی قادها دسترسی دارد، وسرورها در همان بخشی باشد که سرور قرار دارد، کاربر در واقع به داده

هنگام دیگر ب بندیدر بخشها نیست، چرا که کاربری دیگر ممکن است به طور همزمان همان شیء را سازی داده

 قایسه بامعی در تواند به طور بالقوه به ناسازگاری منجر شود. ناسازگاری در سیستم شبکه اجتماکند، که می

ری ه کاربکشود. طراح چنین سیستمی ممکن است تصمیم بگیرد پایگاه داده بانکداری خطر بزرگی محسوب می

راری در ر نسخه تکهها را برروی سازیباید اجازه یابد که بهنگامتواند به سیستم دسترسی داشته باشد، که می

 دسترس، حتی با خطر ناسازگاری، انجام دهد.

هایی کنند، سیستمرا ایجاب می 𝐴𝐶𝐼𝐷داده بانکداری که خصوصیات هایی مانند پایگاههایبرعکس سیستم

 نیاز دارند: 𝐵𝐴𝑆𝐸اجتماعی که در باال ذکر شد به خصوصیات  -مانند سیستم شبکه

 . اساساً در دسترس 

 . وضعیت نرم 
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 . سرانجام سازگار 

بندی  شواقع بخمها باید حتی در سازیشرایط اولیه قابلیت دسترسی است، حتی به هزینه سازگاری. بهنگام

شرح صلی ا -چند ها را دنبال کند )که مشابه تکراردر دسترس -تمام -مجاز باشند،  برای مثال پروتکل نوشتن

مکن است مداده کند که وضعیت پایگاهاست(. وضعیت نرم به خصوصیتی اشاره می 3-5-19داده شده در بخش 

رد. تفاوت داعیتی مبندی شبکه وضدقیقاً تعریف نشده باشد، و هر نسخه تکراری احتماالً تا حدودی به دلیل بخش

با  تکراری هایشود، باالخره تمام نسخهبندی حل سرانجام سازگاری، شرطی است که بر اساس زمانی که بخش

 شوند.یکدیگر سازگار می

ای کی نسخهیای شناسایی شوند، اگر های ناسازگار اقالم دادهکند که نسخهاین مرحله آخر ایجاب می

 ست که دو، ممکن اتواند به وسیله نسخه جدیدتر جایگزین شود. اماتر میتر از دیگری است، نسخه قدیمیقدیمی

شترک، ی مشترک باشند برای نسخه اصلی رایج مهای مستقل یک نسخه پایهسازیحاصل از بهنگام نسخه

 4-5-25ر بخش شود، دبرداری نامیده می ناسازگار، که طرح نسخههایسازیطرحی برای شناسایی چنین بهنگام

 شرح داده شده است.

غام شوند ه طریقی ادها بسازیکند که بهنگاممیهای ناسازگار ایجاب سازیبازیابی سازگاری در حالت بهنگام

داده اهوض پایگعداده کنترل شود؛ در تواند به وسیله پایگاهکه برای کاربرد معنادار است. این مرحله نمی

ور گیرد که چطدهد و سپس کاربرد تصمیم میناسازگاری را کشف نمود و به کاربرد در مورد آن اطالع می

 کند.ناسازگاری را برطرف 

 وجوی توزیع شدهپردازش پرس 7-19

ندین د دارد. چوجو وجوهایی برای محاسبه پاسخ به پرسهای گوناگونی از شیوه، دیدیم که مدل13در فصل 

ه پاسخ محاسب وجو بررسی کردیم که مدت زمانی را که برایشیوه را برای انتخاب راهکاری برای پردازش پرس

ک ی هزینه یهای متمرکز، معیار اصلی برای اندازه گیربرای سیستمرسانند. کشد را به حداقل میطول می

موارد  ا شاملهای دیسک است. در سیستم توزیع شده، باید چندین مورد دیگر راستراتژی خاص، تعداد دسترسی

 زیر، در نظر بگیریم:

 ها در شبکه .هزینه ارسال داده 

 ازش میوجو را به طور موازی پردرسهای پکسب کارایی بالقوه با داشتن چندین سایت که بخش-

 کنند.

به  دی وابستهحد زیا ها به دیسک و یا از روی آن تاها در طول شبکه و انتقال دادههزینه نسبی انتقال داده

یسک یا دهای ینهتوان تنها بر هزکند. بنابراین، به طور کلی، نمیها بوده وفرق مینوع شبکه و سرعت دیسک

 کز کرد. بلکه، باید تعادل مناسبی میان این دو بیابیم.های شبکه تمرهزینه
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 وجوتبدیل پرس 1-7-19

گرچه این  "را پیدا کنید. 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡های رابطه تمام تاپل"ای را در نظر بگیرید: وجوی بسیار سادهپرس

-ممکن است تکه 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡اهمیت نیست، زیرا رابطه پردازش آن کم -اهمیتدر واقع، کم -وجو ساده استپرس

تکرار  𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡خواهیم دید. اگر رابطه  2-19تکه شود، تکرار شود، یا هر دو رخ داده باشد، چنانچه در بخش 

تکه نشود، نسخه تکراری را های تکراری هستیم. اگر هیچ نسخه تکراری تکهشود، مجبور به انتخاب یکی از نسخه

تکه شود، انتخاب آنقدر هم رین مقدار باشد. اما، اگر نسخه تکراری تکهکنیم که هزینه انتقال آن کمتانتخاب می

مورد نیاز است. در این مورد، تعداد  𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡آسان نیست، زیرا چندین اتصال یا اجماع برای بازسازی رابطه 

های استراتژیها برای نمونه ساده ما ممکن است بزرگ باشد. یافتن پرس وجو بهینه با شمارش تمام استراتژی

 هایی ممکن است عملی نباشد.ممکن، برای چنین وضعیتی

ر انند زیموجویی را کردن به طور تلویحی به معنای آن است که کاربر ممکن است پرستکهشفافیت تکه

 بنویسد:

σbranch− name=“Hillside”   (account) 
 شود:به صورت زیر تعریف می 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡و از آنجا که 

𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡1  ∪  𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡2 
 شود عبارت است از:عبارتی که از نتایج تغییر نام حاصل می

𝜎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ− 𝑛𝑎𝑚𝑒=“𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒”  (𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡1  ∪  𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡2) 
سازی ادهلی را ستوان به طور خودکار عبارت قب، می13وجو فصل سازی پرسهای بهینهبا استفاده از شیوه

 کرد. نتیجه عبارت زیر است:

𝜎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ− 𝑛𝑎𝑚𝑒 =“𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒” (𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡1)  ∪ 𝜎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ−𝑛𝑎𝑚𝑒 =“𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒” (𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡2) 
ارزیابی  𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒تواند در سایت ، و بنابراین می 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡1که شامل دو زیر عبارت است. اولی تنها شامل 

 ارزیابی شود. VallegeViewتواند در سایت باشد، و بنابراین میمی accounteشود. دومی فقط شامل 

 عبارت زیر صورت گیرد:  تواند در ارزیابیسازی بیشتری میبهینه

𝜎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ− 𝑛𝑎𝑚𝑒 =“𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒” (𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡1) 
توان عملیات انتخاب را را دارد، می 𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒های مربوط به شاخه فقط تاپل 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡1از آنجایی که 

 حذف کرد. در ارزیابی عبارت زیر:

𝜎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ− 𝑛𝑎𝑚𝑒 =“𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒” (𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡2) 
 را به کار برد تا عبارت زیر را به دست آورد: 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡2کردن تکهتوان تعریف تکهمی

𝜎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ− 𝑛𝑎𝑚𝑒 =“𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒” (𝜎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ− 𝑛𝑎𝑚𝑒 =“𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦𝑣𝑖𝑒𝑤”  (𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡)) 
 ای خالی است.، این عبارت مجموعه 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡بدون توجه به محتوای رابطه 

-به عنوان حاصل پرس 𝐻𝑖𝑙𝑙𝑠𝑖𝑑𝑒سایت از  𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡1را برای برگرداندن بنابراین، استراتژی نهایی ما 

 وجوست.  
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 پردازش اتصال ساده 2-7-19

استراتژی  وجو گزینش یکپرس -دیدیم، تصمیم اصلی برای انتخاب استراتژی پردازش 13چنانچه در فصل 

 ای زیر را در نظر بگیرید:رابطه -اتصال است. عبارت جبری

𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ⋈  𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟 ⋈  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ 
در  𝑠1  ،𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟در سایت  𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡شوند، و اینکه تکه میفرض کنید که سه رابطه نه تکرار و نه تکه

𝑠2  و ،𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ  در𝑠3 اند. فرض کنید ذخیره شده𝑆𝐼 صادر شده وجو کند که در آن پرسبه سایتی داللت می

وجو های ممکن برای پردازش این پرسدارد. استراتژی 𝑆𝐼است. سیستم نیاز به تولید حاصل عبارت در سایت 

 عبارتنداز:

 هایی را در تمام سه رابطه به سایت نسخه 𝑆𝐼یک استراتژی 13های فصل بفرستید. با استفاده از شیوه ،

 انتخاب کنید. 𝑆𝐼وجو در محل سایت را برای پردازش کل پرس

  نسخه رابطه𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  را به سایت𝑠2  بفرستید، و 

temp1  =  account ⋈  depositor  در سایت  را𝑠2  .محاسبه کنید 𝑡𝑒𝑚𝑝1   را از𝑠2  به𝑠3 

𝑡𝑒𝑚𝑝2بفرستید، و  =  𝑡𝑒𝑚𝑝1  ⋈ 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ   را در𝑠3  محاسبه کنید. نتیجه𝑡𝑒𝑚𝑝2   را به𝑆𝐼 

 .بفرستید

 های تعویض شده های مشابه استراتژی قبلی را، با نقشاستراتژی 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 .بسازید 

همیشه یک استراتژی بهترین نیست. در میان عواملی که باید در نظر گرفته شوند بعضی از عوامل عبارتنداز: 

نسبی پردازش در هر ای بین یک جفت سایت، و سرعت شده، هزینه انتقال یک بالک دادههای منتقلحجم داده

شوند برای ارائه می 𝑠3و  𝑠2هایی که در سایت. دو استراتژی اول فهرست را در نظر بگیرید. تصور کنید شاخص

 ها در بفرستیم، یا به ایجاد مجدد این شاخص  𝑆𝐼محاسبه اتصال مفید هستند. اگر تمام این سه رابطه را به 

𝑆𝐼 ها تر استفاده کنیم. ایجاد مجدد شاخصاتصال متفاوت، متفاوت احتماالً پرهزینهنیاز داریم، یا باید از استراتژی

کند. با استراتژی دوم رابطه نسبتاً بزرگی های دیسک اضافی را ایجاب میپردازش بیشتری دسترسی

(𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ⋈  𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟)  باید از𝑠2  به𝑠3 رای هر حساب که فرستاده شود. این رابطه نام مشتری را ب

کند. بنابراین، استراتژی دوم ممکن است به انتقال شبکه بیشتری در مقایسه با مشتری دارد یکبار تکرار می

 استراتژی اول منجر شود.

 استراتژی نیم اتصال 3-7-19

𝑟1 خواهیم عبارت تصور کنید که می  ⋈  𝑟2 را ارزیابی کنیم،  و𝑟2 , 𝑟1  های به ترتیب در سایت𝑠1  و𝑠2 

بدست  𝑠1باشند. تصور کنید که بخواهیم حاصل را در  𝑅2و  𝑟2   ،𝑅1و  𝑟1های اند. فرض کنید شماذخیره شده

هایی را ایجاب ارسال تاپل 𝑟2به  𝑟1متصل نشوند، آنگاه ارسال  𝑟1با هیچ تاپلی از  𝑟2های زیادی از آوریم. اگر تاپل
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حذف کنیم، به  𝑠1ها به هایی را قبل از ارسال دادهاهیم چنین تاپلخوکند که در حاصل دخیل نیستند. ما میمی

 های شبکه باال باشد.ویژه اگر هزینه

 استراتژی ممکن برای انجام این کار عبارت است از:

𝑡𝑒𝑚𝑝1 ←   ∏𝑅1 محاسبه  .1  ∩ 𝑅2
(𝑟1)    در𝑠1 . 

 . 𝑠2به   𝑠1از   temp1 ارسال  .2

𝑡𝑒𝑚𝑝2 ←    𝑟2 محاسبه  .3 ⋈  𝑡𝑒𝑚𝑝1   در𝑠2 . 

 .  𝑠1به  𝑠2از  𝑡𝑒𝑚𝑝2 ارسال  .4

𝑟1محاسبه  .5 ⋈  𝑡𝑒𝑚𝑝2   در𝑠1  رابطه حاصل معادل .𝑟1 ⋈  𝑟2 .است 

قبل از اینکه کارایی این استراتژی را در نظر بگیریم، بگذارید تصدیق کنیم که این استراتژی پاسخ صحیح را 

𝑟2نتیجه   𝑡𝑒𝑚𝑝2 ،  3کند. در گام محاسبه می  ⋈  ∏𝑅1∩ 𝑅2
(𝑟1)   به این صورت محاسبه 5است. در گام ،

 کنیم:می

𝑟1  ⋈ 𝑟2  ⋈  ∏𝑅1∩ 𝑅2
(𝑟1) 

صورت  رت را بهتوان این عباپذیری است، میجاییپذیری و جابهاز آنجایی که اتصال دارای خصوصیت شرکت

 زیر بازنویسی کرد:

(𝑟1  ⋈  ∏𝑅1  ∩ 𝑅2
 (𝑟1))  ⋈  𝑟2 

𝑟1از آنجایی که   ⋈  ∏𝑅1∩ 𝑅2
(𝑟1)    برابر ،𝑟1  می باشد عبارت فوق در واقع معادل عبارت𝑟1 ⋈  𝑟2  ،است

این عبارتی است، یعنی همان عبارتی که قصد ارزیابی آن را داریم.. این استراتژی به ویژه وقتی سودمند است که 

ارسال  S1به   𝑟1دهد که ر صورتی رخ میدر اتصال نقش دارند. این وضعیت احتماالً د 𝑟2های نسبتاً کمی از تاپل

ای شامل رابطه -شود. حاصل عبارت جبریایجاد می S2به   Temp1می کنیم. هزینه اضافی درگیری با ارسال 

داشته  𝑟2ممکن است به طرزی قابل مالحظه چندین تاپل کمتر از  𝑡𝑒𝑚𝑝2 انتخاب باشد. در چنین حالتی، 

، به  هزینه  𝑟2را به جای فرستادن کل  𝑡𝑒𝑚𝑝1 باشد. کم شدن هزینه این استراتیژی ناشی از آن است که تنها 

در  𝑟2ها در شود. اگر به طور قابل توجهی کسر کوچکی از تاپلتحمیل می 𝑠2به  𝑡𝑒𝑚𝑝1 دیگری در ارسال 

 𝑟2ها در جویی هزینه ارسال تنها کسری از تاپلبه وسیله صرفه 𝑡𝑒𝑚𝑝1 اتصال نقش داشته باشند، سربار ارسال 

شود، نامیده می (𝑠𝑒𝑚𝑖𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑦)اتصال الشعاع قرار خواهند گرفت. این استراتژی، استراتژی نیمتحت

𝑟1، به  𝑟2با  𝑟1اتصال کند. نیمداللت می ⋊اتصال رابطه جبری، بر بعد از اینکه اپراتور نیم ⋉  𝑟2 کند، داللت می

 و برابر است با 

∏R1 (r1  ⋈  r2) 
𝑡𝑒𝑚𝑝2، 3کند، که در  نقش دارند. در گام را انتخاب می 𝑟1های رابطه بنابراین،  این تاپل = 𝑟2 ⋉ 𝑟1 
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ی بدنه اصل رش یابد.اتصال گستهای نیمای از گامتواند به مجموعهبرای اتصال چند رابطه، این استراتژی می

 ی از اینت. به بعضوجو گسترش یافته اسسازی پرسها برای بهینهاتصالاین تئوری با توجه به استفاده از نیم

 تئوریها در کتابنامه اشاره شده است.

 های اتصال با بکارگیری توازیاستراتژی 4-7-19

 اتصال چهار رابطه را در نظر بگیرید:

𝑟1 ⋈  𝑟2 ⋈  𝑟3 ⋈  𝑟4 

ارائه شود.  𝑠1شود. فرض کنید که حاصل این اتصال باید در سایت ذخیره می 𝑠𝑖در سایت   𝑟𝑖 رابطه

وجو را به طور های ممکن بسیار زیادی برای ارزیابی موازی وجود دارد. )موضوع پردازش موازی پرساستراتژی

𝑟1شود، و منتقل می 𝑠2به  𝑟1هایی، مطالعه کردیم.( در یکی از چنین استراتژی 18مفصل در فصل  ⋈  𝑟2    را

𝑟3شود، و ارسال می 𝑠4به  𝑟3شود. همزمان، محاسبه می 𝑠2گردند در همزمان با آنکه تولید می ⋈  𝑟4  در𝑠4 

𝑟1های )تواند تاپلمی 𝑠2شود. سایت محاسبه می ⋈  𝑟2گردند به ( را همزمان با آنکه تولید می𝑠1  بفرستد، به

𝑟3های )تواند تاپلمی 𝑠4جای آنکه منتظر باشد کل اتصال محاسبه شود. همچنین،  ⋈  𝑟4 را به )𝑠1  .بفرستد

𝑟1های )زمانی که تاپل ⋈  𝑟2( و )𝑟3 ⋈  𝑟4 به )𝑠1  رسیدند، محاسبه(𝑟1 ⋈  𝑟2) ⋈ (𝑟3 ⋈  𝑟4)  با شیوه ،

تواند به طور می 𝑠1تواند آغاز شود. از اینرو، محاسبه اتصال نهایی در می 2-2-7-12اتصال خط لوله بخش 

𝑟1موازی با محاسبه ) ⋈  𝑟2 در )𝑠2 ( و محاسبه ،𝑟3 ⋈  𝑟4)   در𝑠4 .انجام شود 

 پایگاههای داده توزیع شده ناهمگن 8-19

مختلف نیاز دارند که داده از پیش موجود هایی از پایگاههایداده جدید به دادهبسیاری از کاربردهای پایگاه

داده اند. دستکاری اطالعات واقع در پایگاهافزاری ناهمگن واقع شدهافزاری و نرمهایی با مجموعه سختدر محیط

-کند. این الیه نرمداده موجود ایجاب میافزاری دیگری را در باالی سیستم پایگاهشده ناهمگن الیه نرمتوزیع

داده های پایگاهشود. سیستمنامیده می (𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚)افزاری، سیستم چند پایگاه داده ای 

های  متفاوتی را بکار گیرند، و داده -ای و دستکاریهای تعریف دادههای منطقی و زبانمحلی ممکن است مدل

ای کنترل همروندی متفاوت باشند. سیستم چند پایگاه داده تراکنش و -های مدیریتتوانند از نظر مکانیسممی

 کند.داده فیزیکی را ایجاد میسازی پایگاهداده منطقی بدون نیاز به یکپارچهسازی پایگاهتصویری را از یکپارچه

 ممکن است:همگن اغلب سخت یا غیر شدهداده توزیعناهمگن در پایگاههایسازی کامل سیستمیکپارچه

 ه موجود دادهای پایگاههای کاربردی براساس سیستمگذاری در برنامهمشکالت فنی. سرمایه

 .ن شودآممکن است بسیار زیاد باشد، و هزینه تبدیل این کاربردها ممکن است مانع انجام 

 سازی از نظر فنی ممکن باشد، ممکن است از نظر سیاسی مشکالت سازمانی. حتی اگر یکپارچه

های متفاوتی متعلق ها یا سازمانداده موجود به شرکتهای پایگاهزیرا سیستمممکن نباشد، 

های ای مهم است که اجازه دهد سیستمباشند. در چنین مواردی، برای سیستم چندپایگاه داده
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داده محلی و را بر روی پایگاه (𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑦)داده محلی میزان باالیی از استقالل پایگاه

 ها حفظ کند.جر شده بر روی آن دادههای اتراکنش

 ربار آنهاه از سککنند های چند پایگاه داده ای مزایای قابل توجهی را پیشنهاد میبه این دالیل، سیستم 

ف گاه تعریا از دیدای ررو در ایجاد محیط چندپایگاه داداههای پیشتر است. در این بخش، دیدکلی از چالشمهم

 کنیم. جو فراهم میوها و پردازش پرسداده

 هادیدگاه یکپارچه داده 1-8-19

های متفاوتی استفاده کند. برای مثال، بعضی داده محلی ممکن است از مدل دادههر سیستم مدیریت پایگاه

 𝐷تر )به ضمیمه ای قدیمیهای دادهای را بکار گیرند، در حالی که دیگران از مدلاز آنها ممکن است مدل رابطه

 کنند.مراجعه کنید( استفاده  𝐸مراجعه کنید( یا مدل سلسله مراتبی )به ضمیمه 

ای یکپارچه فراهم کند، پایگاه دادهای  قرار است تصویری از سیستمدادهاز آنجایی که سیستم چند پایگاه

-ه عنوان زبان پرسب 𝑆𝑄𝐿ای است که از ترین مدل، مدل رابطههای مشترک باید استفاده شود. رایجمدل داده

را برای  𝑆𝑄𝐿وجوهای کند. در واقع، امروزه چندین سیستم موجوداند که پرسوجوی مشترک استفاده می

 کنند.داده غیررابطی را فراهم میسیستم مدیریت پایگاه

. کندیمدشواری دیگر توجیه شمای ادراکی مشترک است. هر سیستم محلی شمای ادراکی خودش را تهیه 

ازی س کپارچه یای، باید این شماهای جداگانه را در یک شمای مشترک یکپارچه کند. چند پایگاه دادهسیستم

 شما شده، اساساً به دلیل ناهمگنی معنایی کار دشواری است.

ها یکسان برای ها امکان پذیر نیست نام های تعریف دادهسازی شما به سادگی با تبدیل بین زبانیکپارچه

ها به کار رفته در داده محلی مختلف با معانی متفاوت ظاهر شوند. انواع دادهاست در پایگاههای ها ممکنویژگی

های دیگر پشتیبانی نشوند، و تبدیل بین آن انواع ممکن است ساده یک سیستم ممکن است به وسیله سیستم

ها ایجاد ارائه فیزیکی داده های یکسان، ممکن است مشکالتی در ارتباط با نمایشنباشد، حتی برای انواع داده

8شود: یک سیستم ممکن است از کد   − 𝑏𝑖𝑡 𝐴𝑆𝐶𝐼𝐼  16، دیگری − 𝑏𝑖𝑡 𝑈𝑛𝑖𝑐𝑜𝑑𝑒   و دیگری هم از،

𝐸𝐵𝐶𝐷𝐼𝐶  شناور ممکن است متفاوت باشد. اعداد صحیح ممکن است به شکل   -های نقطهاستفاده کند نمایش

𝑏𝑖𝑔 − 𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑛   یا𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 − 𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑛  نمایش داده شود. در سطح معنایی، مقدار عدد صحیح برای طول

ممکن است بر حسب اینچ در یک سیستم و میلیمتر در سیستمی دیگر باشد، بنابراین موقعیتی نامناسب را 

شناور  -داد ممیزایجاد کند که در آن برابر اعداد صحیح تنها تصویری تقریبی است )چنانچه همیشه در مورد اع

است( همان نام ممکن است در زبانهای مختلف در سیستم های مختلف یافت شود. برای مثال، سیستمی که 

و سیستم دیگری در آلمان آنرا به صورت  ”𝐶𝑜𝑙𝑜𝑔𝑛𝑒“برمبنای ایاالت متحده است شهر کلن را به صورت 

“𝐾¨ 𝑜𝑙𝑛” دهد. نشان می 
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چک باید در شمای ادراکی سراسری مشترکی به طور مناسب ثبت شود. توابع تمام این تفاوتهای ظاهرا کو

سیستم حاشیه گذاری شوند )برای مثال، ترتیب  -تبدیل باید فراهم شوند. شاخص ها باید برای رفتار مستقل

، روش تر ذکر شدنیست(. چنانچه پیش 𝐸𝐵𝐶𝐷𝐼𝐶همانند   𝐴𝑆𝐶𝐼𝐼مرتب سازی کارکترهای غیرالفبا عددی در 

پذیر های کاربردی جاری امکانداده به فرمت مشترک بدون از رده خارج کردن برنامهدیگر تبدیل هر پایگاه

 نیست.

 وجوپردازش پرس 2-8-19

 داز:تواند پیچیده باشد. بعضی از مشکالت عبارتنداده ناهمگن میوجو در پایگاهپردازش پرس

 ی بررویوجوهایوجو به پرساز باشد  پرسوجو بر روی شمای سراسری، ممکن است نیبا دادن پرس 

دا به وجو باید مجدوجو باید اجرا شود تبدیل شود. نتایج پرسمحلی در هر سایت جایی که پرسشمای

 شمای سراسری تبدیل شود.

شود، که دیدگاه ای ساده میها برای هر منبع داده  𝑤𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟این وظیفه به وسیله نوشتن 

وجوها را بر روی ها پرس  𝑤𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟کند. همچنین در شمای سراسری فراهم میهای محلی را داده

کنند، و نتایج را در شمای سراسری وجوهایی بر روی شمای محلی تبدیل میشمای سراسری به پرس

های جداگانه فراهم شوند، یا ممکن ها ممکن است به وسیله سایت  𝑤𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟گرداند. تبدیل و برمی

 ای نوشته شوند.ست به طور مجزا به عنوان بخشی از سیستم چند پایگاه دادها

𝑤𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟  ای ، مانند ای از منابع غیر رابطهگاهی رابطهتوانند برای تأمین دیدهها حتی می

های مسطح، پایگاههای داده سلسله مراتبی و صفحات وب )احتماالً با رابطه های فرم گونه(، فایل

 های راهنما به کار روند.و سیستمشبکه، 

 ثال، ؛ برای موجوی محدود را تأمین کنندهای پرسای تنها ممکن است تواناییبعضی از منابع داده

ا رها بممکن است از انتخاب ها حمایت کنند، ولی نه از اتصال ها. حتی ممکن است شکل انتخا

ا رابطه بای وب مشخص را بدهند؛ منابع دادههایی برروی فیلدهای محدود کنند، و تنها اجازه انتخاب

ه شوند، ای تجزیوجوهای هستند. از اینرو ممکن است پرسای از چنین منابع دادههای فرم گونه نمونه

 وجو اجرا شود.ای و بخشی در سایت انتشار دهنده پرستا بخشی در منبع داده

 وجوی داده شده نیاز باشد. اسخ پرسبه طور کلی، ممکن است بیش از یک سایت  برای دسترسی به پ

ها ممکن است برای حذف تکرارها پردازش شوند. فرض کنید یک های بازیابی شده از سایتپاسخ

> 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒)حساب( بوده و انتخاب  𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡های سایت حاوی تاپل )موجودی( را ارضا  100 

< 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒که   باشدمی 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡های کنند، در حالی که دیگری حاوی تاپلمی )موجودی(  50 

کند و وجویی بر روی کل رابطه حساب دسترسی به هر دو سایت را ایجاب میکند. پرسرا تأمین می
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نیاز است، که در هر  100و  50بین  (𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒)هایی با موجودی های تکراری از تاپلحذف پاسخ

 اند.دو سایت تکرار شده

 وجوپرس داده ناهمگن دشوار است، زیرا سیستم اجرایوجوی سراسری در پایگاهسازی پرسبهینه 

. راه حل های متفاوت مطلع نباشدوجوی جایگزین در سایتهای پرسهای طرحممکن است از هزینه

ی در اکاشفهممحلی متکی باشیم، و تنها از علم  -سازی در سطحمعمولی این است که تنها به بهینه

 ح سراسری استفاده کنیم.سط

ای ناهمگن متعدد را مجتمع و هایی هستند که منابع دادهسیستم (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟)های میانجی سیستم

وجو را نسبت به دید ها فراهم نموده و تسهیالت پرسیکپارچه کرده، دید سراسری یکپارچه ای را نسبت به داده

های میانجی در ای تمام عیار و کامل، سیستمچند پایگاه دادههای کنند. برخالف سیستمسراسری تأمین می

اندازند. )اصطالحات میانجی و چند پایگاه داده اغلب در حالت مورد پردازش تراکنش خود را به زحمت نمی

های محدودی از شوند ممکن است شکلهایی که میانجی نامیده میروند، و سیستمپذیر به کار میتعویض

های برای اشاره به سیستم  (𝑉𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒)تیبانی کنند.( اصطالح پایگاه داده مجازی تراکنش را پش

کنند، رود، زیرا به ظاهر پایگاه داده منفردی را با شمای سراسری تأمین میچند پایگاهی/ میانجی به کار می

 دارند.های متعدد در شماهای محلی وجود ها برروی سایتگرچه داده

 های چند پایگاه داده ایمدیریت تراکنش در سیستم 3-8-19

 کنند:سیستم چند پایگاه داده ای از دو نوع تراکنش پشتیبانی می

تم نترل سیسکداده محلی و خارج از ها به وسیله هر سیستم پایگاههای محلی. این تراکنشتراکنش .1

 شوند.چند پایگاه داده ایاجرا می

 وند.شها تحت کنترل سیستم چند پایگاه داده ای اجرا میتراکنشهای سراسری. این تراکنش .2

-یماجرا  های محلیهای محلی در سایتسیستم چند پایگاه داده ایاز این حقیقت آگاه است که تراکنش

یی هاداده ت به چهاند و یا ممکن اسهای خاصی اجرا شدهشوند، ولی از این موضوع اطالعی ندارد که چه تراکنش

 یافته باشند. دسترسی

ود. جام نشافزارش انکند که هیچ در مورد نرمتضمین استقالل محلی هر سیستم پایگاه داده ایجاب می

یت ری در ساه دیگبنابراین سیستم پایگاه داده در یک سایت به طور مستقیم قادر به ارتباط با یک پایگاه داد

 زمان کند.یت همدیگر نیست تا اجرای تراکنش سراسری فعال را در چندین سا

 ی باید ازیستم محلسهای محلی ندارد، هر ای کنترلی بر اجرای تراکنشدادهاز آنجایی که سیستم چند پایگاه

که  مین کندای یا مهرزمانی( تا تضگذاری دومرحلههمروندی استفاده کند )برای مثال، قفل -شمای کنترل

قادر  حلی بایدمگذاری، سیستم به عالوه، در مورد قفل سازی شده است )سریالی شده است(.بندیش پیاپیزمان

 های محلی احتمالی باشد.بستبه حفاظت در مقابل بن
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بودن محلی برای تضمین قابلیت سری بودن سراسری کافی نیست. به عنوان مثال، دو تضمین قابلیت سری

، به ترتیب واقع در سایت های  𝐵و Aای را در نظر بگیرید، که هر یک به دو آیتم داده 𝑇2و  𝑇1تراکنش سراسری 

𝑆1  و𝑆2 سازی میهای محلی پیاپیبندیکنند. فرض کنید که زمانسازی می، دسترسی دارند و آنها را بهنگام-

𝑇1شوند. با این وجود ممکن است که موقعیتی وجود داشته باشد که، در سایت  , 𝑇2, 𝑆1  را دنبال کند، در صورتی

𝑇2که، در  , 𝑇1, 𝑆2 شود. در واقع، حتی اگر در بندی سراسری غیرسریالی منجر را دنبال کند،و بنابر این به زمان

یا  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های سراسری همروندی وجود نداشته باشد )یعنی، یک تراکنش سراسری تنها پس از میان تراکنش

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 تضمین قابلیت سری بودن سراسری شود(، قابلیت سری بودن محلی برای های تراکنش قبلی ارائه می

 مراجعه کنید(. 14-19کافی نیست )به تمرین عملی 

های پایگاه داده محلی، یک تراکنش سراسری ممکن است قادر به کنترل  سازی سیستموابسته به نحوه پیاده

ه داده محلی از های پایگاهای محلیش نباشد. بنابراین، حتی اگر تمام سیستمگذاری زیر تراکنشدقیق رفتار قفل

ای پیروی کنند، ممکن است که تنها تضمین نمودند که هر تراکنش محلی از قوانین پروتکل مرحلهگذاری دوقفل

کند و یا قفل ها  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡پیروی کند. برای مثال، یک سیستم پایگاه داده محلی ممکن است زیر تراکنشش را 

های محلی تم محلی دیگری هنوز در حال اجرا باشند. اگر سیستمرا آزاد کند، در حالی که زیر تراکنش در سیس

ای پیروی کنند، آنگاه سیستم گذاری دومرحلهها از قفلپذیر سازند و تمام سیستمگذاری امکانکنترل رفتار قفل

و شوند گذاری میای قفلهای سراسری در حالت دومرحلهتواند تضمین کند که تراکنشای میدادهچند پایگاه

کنند. اما، اگر سازی سراسری آنها را تعیین میهای متضاد ترتیب پیاپیگذاری را شده تراکنشهای قفلمحل

همروندی متفاوتی پیروی کنند، این نوع از کنترل سراسری  -های کنترلهای محلی مختلف از مکانیسمسیستم

 به عملی نیست.

ری در های محلی و سراسرای همزمان تراکنشرغم اجهای بسیاری برای تضمین سازگاری علیپروتکل

ن را سری بود کنند تا قابلیتای وجود دارند. بعضی شرایط کافی را تحمیل میهای چند پایگاه دادهسیستم

ی این ند، ولکنتر از قابلیت سری بودن را فراهم میتضمین کنند. دیگران تنها شکلی از سازگاری را ضعیف

اری بدون روشهایی را برای سازگ 6-26آورند. بخش های کمتر بدست میمحدودیتسازگاری را با از طریق 

 اند.دهد، روشهای دیگر در بخش کتابنامه ذکر شدهقابلیت سری بودن شرح می

 از اینرو از ده شوند.کنند تا فقط خوانهای سراسری را محدود میهای چند پایگاه داده ایاولیه تراکنشسیستم

رای بودیت به کند، ولی این محدها جلوگیری میهای سراسری به دادهن ناسازگاری تراکنشاحتمال وارد کرد

ید و دست آببندی سراسری تضمین قابلیت سری بودن سراسری کافی نیست. در واقع امکان دارد که چنین زمان

هیم هر دو خوااز شما می 15-19شمایی را برای تضمین قابلیت سری بودن سراسری توسعه داد، و در تمرین 

 این کارها را انجام دهید.
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های تعدادی از شماهای کلی برای تضمین قابلیت سری بودن سراسری در محیطی که قابلیت اجرا تراکنش

شوند و عالوه فقط خواندنی در آن است، وجود دارند.. ها جایی که بهنگام میبه هنگام سازی در کنار تراکنش

شود ای خاص که بلیط نامیده میاست. یک آیتم داده (𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡)ایده بلیط  چندین شما از این دست براساس 

ها دسترسی دارد شود. هر تراکنش سراسری که در هر سایت به دادهدر هر سیستم پایگاه داده محلی ایجاد می

-ه سر میهای سراسری در هر سایت ککند که تراکنشباید در آن سایت بلیط را بنویسد. این شرط تضمین می

های سراسری تواند ترتیبی را که با آن تراکنشزنند تضاد داشته باشند. به عالوه، مدیر تراکنش سراسری می

اند، ها در دسترس قرار گرفتهشوند را به وسیله کنترل ترتیبی که در آن بلیطسازی( میدرپیسازی )پیسریال

 وجود دارد.کنترل نماید مراجعی برای چنین شماهایی در کتابنامه 

اگر بخواهیم قابلیت سری بودن سراسری را در محیطی تضمین کنیم که تضاد مستقیم محلی برای هر 

شود در داده فراهم میبندی که به وسیله سیستم پایگاهها باید دربارۀ زمانشود، بعضی از فرضیهسایت تولید نمی

-و ترتیب سریالی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ی هستند که ترتیب های محلی، طوربندینظر گرفته شوند. برای مثال، اگر زمان

شدن را تضمین کرد تنها به وسیله ترتیبی که در آن توان قابلیت سریشدن همیشه یکسان هستند، می

 شوند.می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ها تراکنش

محلی  هایاتمیک سراسری است. اگر تمام سیستم 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ای، دادههای چند پایگاهمشکل مرتبط سیستم

تواند برای کسب اتمیک سراسری به کار رود. ای با پیروی کنند، آن پروتکل میدومرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡از پروتکل 

ای باشند که ممکن است قادر به مشارکت دادهاند تا بخشی از سیستم پایگاههای محلی طراحی نشدهاما، سیستم

ای باشد، سازمان مالک دومرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡یت از به حمادر چنین پروتکلی نباشند. حتی اگر سیستم محلی قادر 

دهد. در چنین پذیر ساختن انتظار در مواردی نباشد که انسداد رخ میسیستم ممکن است مایل به امکان

های خرابی خاص اجازه دهند. مباحث هایی ممکن است انجام شود که فقدان اتمیک را در حالتمواردی، سازش

 این موارد در آثار مکتوب وجود دارد )به کتابنامه مراجعه کنید(.بیشتر راجع به 

 پایگاههای مبتنی برابر  9-19

 1990های مفهوم نسبتاً جدیدی در محاسبه است که در اواخر دهه (𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑖𝑛𝑔)محاسبه ابری 

افزاری ن اولیه خدمات نرمافزار بعنوان سرویس ظهور کرده است. فروشندگا، نخست تحت عنوان نرم 2000و 

زمانی که های خود داشتند. مفهوم محاسبه ابری سازی را فراهم کردند که روی ماشینکاربردهای قابل سفارشی

فروشندگان شروع به ارائه کامپیوترهای ژنریک کردند تا به عنوان خدماتی که به وسیله آن مشتریان بتوانند 

ریزیهایی را تواند برنامهوی آنها اجرا کنند توسعه داده شده یک مشتری میافزاری منتخبشان را رکاربردهای نرم

های خاص با ظرفیت معینی را عالوه بر میزان بر ابر انجام دهد که تعداد ماشینبا فروشنده محاسبه مبتنی

تواند افزایش سازی میها و مقدار ذخیرهها را بدست آورند. هم تعداد ماشینهای دادهمشخصی از ذخیره کننده

یابد و به قدر نیاز کاهش یابند. عالوه بر ارتقا خدمات محاسباتی، بسیاری از فروشندگان نیز خدمات دیگری را 
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توانند با استفاده از رابط برنامه نویسی کند که میها، خدمات نقشه، و سایر خدماتی را فراهم میمانند ذخیره داده

 ند. وب در دسترس قرار گیر -کاربرد خدمات

را به  ی تجاریدانند. نیاز مشترهای تجاری مدل خدمات و محاسبه ابری را سودمند میبسیاری از سازمان

را به  گیرنده های تحاری سرویسبخشداین مدل، نیاز سازمانسیستم بزرگ رهایی می -حفظ کارمندان پشتیبانی

هد که دای تجاری جدید امکان میهکند، و به سازمانحفظ کارمندان پشتیبانی سیستم بزرگ برطرف می

ه بغاز کند. آای بههای محاسگذاری سرمایه از پیش، و زیاد در سیستمعملیات را بدون اجبار به ایجاد و سرمایه

 رت ایجابدر صو توانندسازی( میعالوه، در صورت نیاز رشد سازمان تجاری، منابع بیشتری )محاسباتی و ذخیره

ه برای کا دارد، رها رمبتنی برابر به طور کلی کالسترهای بسیار بزرگی از کامپیوت -بهاضافه شدند، فروشنده محاس

 کند.فروشنده اختصاص منابع را در صورت تقاضا آسان می

هایی، مانند دهند. فروشندگان محاسبه سنتی را عالوه بر شرکتبسیاری از فروشندگان خدمات ابر را ارائه می

𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛  و𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒  از این دسته هستند، که در پی نفوذ زیرساخت بزرگ هستند که به ذخیره و بازیابی

 ها از تجارتهای اصلیشان نیاز دارند.داده

یلیون مستند )از زمند هها برای تعداد بسیار زیادی از کاربران نیاکاربردهای وب که به ذخیره و بازیابی داده

ردهای از کارب اربردهاکاند. نیازهای این بر ابر بودهههای داده مبتنیها تا صدها میلیون( گرداننده اصلی پایگا

ن هند. چندیدح میپذیری را نسبت به سازگاری ترجیپایگاه داده سنتی متفاوتند، زیرا در دسترس بودن و مقیاس

ردهایی کاربنین چاند تا در خدمت نیازهای بر ابر در سالهای اخیر گسترش یافتهها مبتنیسیستم ذخیره داده

-مطرح می 1-9-19ای برروی ابر در بخش های پایگاه دادهباشند. موضوعاتی را دربارۀ ساختن چنین سیستم

 کنیم.

هیم. درار میقهای پایگاه داده سنتی برروی ابر مورد توجه مسائلی را در اجرای سیستم 2-9-19در بخش 

ت ها اسدهاحب دااهمگن را دارند. گرچه یک سازمان صبر ابر هم ویژگیهای همگن و هم نپایگاههای داده مبتنی

ه ری )فروشنددیگ باشند سازمانشده یکپارچه میداده توزیعها بخشی از یک پایگاهسرویس گیرنده و داده

ز ستند و اهی دور اندازد. کامپیوترها از محل مشترخدمات( مالک کامپیوترهای اصلی است و آنها را به کار می

 ناهمگن های توزیع شدههای سیستممورد دسترسی قرار دارند. در نتیجه، بعضی از چالش طریق اینترنت

ازمانی و سهای همچنان پا برجاست، به ویژه زمانی که پردازش تراکنش مد نظر است. اما، از بسیاری از چالش

 شود.های ناهمگن دوری میسیاسی سیستم

اههای داده شود که امروزه پایگبر غیرفنی مطرح می چندین چالش فنی عالوه 3-9-19سرانجام، در بخش 

 رو هستند.ها روبهابر با آن
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 ها برروی ابرسازی دادههای ذخیرهسیستم 1-9-19

بندی بسیار باالیی دارند. کاربردهای متداول صدها میلیون کاربر دارند، و کاربردهای وب شرایط مقیاس

اند. برای اداره نیاز را تجربه کرده   𝑙𝑜𝑎𝑑ه مکرر افزایش باربسیاری از کاربردها در طول یک سال، یا حتی چند ما

 بندی شوند.ها باید در طول هزاران پردازشگر بخشها چنین کاربردهایی، دادهمدیریتی داده

اند، و در طول چندسال گذشته به کار ها برروی ابر توسعه یافتهسازی دادهها برای ذخیرهتعدادی از سیستم

های از این کاربردها های چنین کاربردهایی را مخاطب قرار دهند؛ نمونهاند تا نیازهای مدیریت دادهگرفته شده

𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  میز بزرگ( از(𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 سازی آسان ، خدمات ذخیره(𝑠3) (𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒)  از

سازی اصلی است، کند، که سیستم ذخیرهفراهم می 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑜را به  باشد، که ارتباط وبمی 𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛آمازون 

𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎  از ،𝐹𝑎𝑐𝑒𝐵𝑜𝑜𝑘  که مشابه ،𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒   است، و𝑆ℎ𝑒𝑟𝑝𝑎/𝑃𝑁𝑈𝑇𝑆   از𝑌𝑎ℎ𝑜𝑜  جزء

 سیستم دیگر هستند. ، و چندین 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡از  𝐴𝑧𝑢𝑟𝑒های محیط سازی دادهسازنده ذخیره

کنیم. ها را فراهم میسازی دادههای ذخیرهدر این بخش، مروری اجمالی از معماری یک چنین سیستم

ها برند، این سیستمداده توزیع شده نام میهای پایگاهها به عنوان سیستمگرچه بعضی افراد از این سیستم

های پایگاه داده  در نظر به عنوان استانداردی برای سیستمکنند که امروز بسیاری از ویژگیهایی امروزه به می

 کنند.را فراهم نمی  𝐴𝐶𝐼𝐷هایی با خصوصیات ، یا برای تراکنش 𝑆𝑄𝐿شوند، مانند پشتیبانی برای گرفته می

 هانمایش داده 1-1-9-19

رید، که باید برای ای از نیازهای مدیریتی کاربردهای وب، عکس پروفایل کاربری را در نظر بگیبه عنوان نمونه

کند دست یافتنی باشد. عکس تعدادی از کاربردهای متفاوت که سازمانی آن کاربردها را اجرا می

های زیادی به ویژگیهای ذخیره شده در باشد، و ضمیمهحاوی ویژگیهای متنوعی می (𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒)پروفایل

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 ای ی رابطهای باشند. نمایش سادههای پیچیدهداده وجود دارد. بعضی از ویژگیها ممکن است حاوی

 ای کافی نیست.های پیچیدهاغلب برای چنین داده

شرح داده شده( برای نمایش  23)درفصل  𝑋𝑀𝐿بر ابر از ها مبتنیداده -سازیهای ذخیرهبعضی از سیستم

 های دیگر از نمایش کنند. سیستمای پشتیبانی میهای پیچیدهچنین داده

𝐽𝑎𝑣𝑎𝑆𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐽𝑆𝑂𝑁)، ای رو به پذیرش های پیچیده به شکل فزایندهکه برای ارائه داده

ای از ویژگیهایی که یک پذیری را در مجموعهانعطاف 𝐽𝑆𝑂𝑁و  𝑋𝑀𝐿های کنند. نمایشاست،. پشتیبانی می

های ، مدل داده 𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒کند. با این همه دیگران، مانند یژگیها فراهم میرکورد دارد، و همچنین انواع این و

های دلخواه را کنند که پشتیبانی از رکوردهایی با تعداد زیادی ستونهای پیچیده تعیین میخود را برای داده

 کنیم. را بعداً در این بخش مرور می 𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒ای شوند. مدل دادهشامل می

-وجو جامعی نیاز ندارند، یا حداقل، میبه عالوه بسیاری از چنین کاربردهای وب یا به پشتیبانی زبان پرس

ها را با کلید ای این است که دادهای، مدیریت کنند. حالت اولیه دسترسی دادهتوانند بدون چنین پشتیبانی
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عکس پروفایل کاربر باال،  (𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒)ها را با آن کلید بازیابی کرد. در مثال مرتبط ذخیره کرد، و اینکه داده

های پروفایل کاربر، شناسه کاربر خواهد بود. کاربردهایی وجود دارند که از لحاظ مفهومی کلید برای داده

کنند. برای سازی میدهسازی پیاکنند، ولی پیوندها را به وسیله شکلی از دیدگاه مجسمپیوندهایی را ایجاب می

های جدید از دوستانش نشان داده شود. متأسفانه، یافتن اجتماعی، به هر کاربر باید پست  مثال، در کاربرد شبکه

ها در میان تعداد زیادی ماشین های آنها زمانی که دادهوجوی هر یک برای یافتن پستمجموعه دوستان و پرس

قابل توجهی منجر شود  یک راه حل جایگزین به قرار زیر است: هرگاه شوند ممکن است به تأخیر توزیع می

ی مربوط به هر یک از شود، و دادهکند، یک پیام به تمام دوستان آن کاربر ارسال میکاربری پستی ایجاد می

تمام کند، ها را بررسی میسازیشو. زمانی که کاربر بهنگامای  از پست جدید به هنگام میدوستان با خالصه

 توانند به سرعت بازیابی شوند.های مورد نیاز در یک مکان موجودند و میداده

 ,put(keyترین شکل، براساس دو عملکرد اولیه، داده ابر، در ساده -سازیهای ذخیرهاز اینرو، سیستم

value)  ،برای ذخیره مقادیر با کلید مرتبطget(𝑘𝑒𝑦)  که مقدار ذخیره شده مرتبط با کلید خاص را بازیابی ،

وجوهایی را دربارۀ مقدارهای کلید فراهم به عالوه پرس 𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒ها مانند باشند بعضی سیستمکند، میمی

 کنند. می

ی جزء شود، ولی در عوض به ویژگیها، یک رکورد به عنوان مقدار جداگانه ذخیره نمی 𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒در 

شوند. از اینرو کلید برای مقدار صفت )ویژگی( از لحاظ شود که به طور جداگانه ذخیره میسازنده تقسیم می

شود. هر مقدار صفت تا آنجا که مربوط به  صفت( تشکیل می -رکورد، نام -مفهومی از نظر مفهوم از )شناسه

𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 ای، یا به وجوی دامنههای یک رکورد، پرسصفت باشد برای برگرداندن تماماست یک رشته می

رود. تابع پیشوند که متشکل از تنها شناسه رکورد است، به کار می -وجوی تطبیقعنوان دقیقتر، پرس

 𝑔𝑒𝑡() های یک رکورد، سیستم گرداند. برای بازیابی کارای تمام صفتاسامی صفت را همراه با مقادیر بازمی

کند، بنابراین تمام مقادیر صفت اند ذخیره میرا به شکلی که بر اساس کلید مرتب شده هاسازی مداخلذخیره

 شوند.بندی( میرکوردی خاص با هم کالستر )خوشه

 

 

𝑱𝑺𝑶𝑵 

 𝐽𝑎𝑣𝑎𝑆𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  ،𝐽𝑆𝑂𝑁 که به  است هایی، نمایش متنی انواع پیچیده داده

 𝐽𝑆𝑂𝑁رود، ها بین کاربردها به کار میهای پیچیده  برای ارسال دادهعالوه بر ذخیره داده طور گسترده

-ای از جفتکه مجموعه "اشیاء"های اولیه عدد صحیح ، واقعی و رشته، عالوه بر آرایه ها، و انواع داده از

 به قرار زیر است: 𝐽𝑆𝑂𝑁شیء ، مثال کندمیاسم، مقدار( هستند پشتیبانی  -ها )صفت
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{ 
"𝐼𝐷": "22222", 
"𝑛𝑎𝑚𝑒": { 
"𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒: "𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡", 
"𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒: "𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛" 
}, 
"𝑑𝑒𝑝𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒": "𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠", 
"𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛": [ 
{ "𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒": "𝐻𝑎𝑛𝑠", "𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒": "𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛" }, 
{ "𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒": "𝐸𝑑𝑢𝑎𝑟𝑑", "𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒": "𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛" } 
] 
} 

ها هستند، عالوه بر آرایه هانام، مقدار( -)صفت جفتدهد، که حاوی مثال باال اشیایی را نشان می 

 𝑋𝑀𝐿ای از  تواند به عنوان فرم ساده شدهمی 𝐽𝑆𝑂𝑁د. نشوها تعیین حدود میبه وسیله کروشهکه 

 شود.پوشش داده می 23در فصل  𝑋𝑀𝐿 ؛ دیده شود

 های توصیفیزبان و نمایش شیء به کار رفته در 𝐽𝑆𝑂𝑁ها بین نمایش  ها برای انتقال دادهکتابخانه

𝐽𝑎𝑣𝑎𝑆𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡  و 𝑃𝐻𝑃  اندها برنامه نویسی توسعه داده شدهو سایر زبان. 

 

  𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒تواند به شکل سلسله مراتبی ساخته شود، گرچه برای خود در واقع، شناساگر رکورد خودش می

-ی وب را ذخیره میشناسه رکورد فقط یک رشته است. برای مثال، کاربردی که صفحات بازیابی شده از خزنده

 فرم زیر را نگاشت کند:   𝑈𝑅𝐿به شکل  URLتواند یک 

𝑤𝑤𝑤. 𝑐𝑠. 𝑦𝑎𝑙𝑒. 𝑒𝑑𝑢/𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒/𝑠𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧. ℎ𝑡𝑚𝑙 
 ی رکوردی به شکلرا به شناسه

𝑒𝑑𝑢. 𝑦𝑎𝑙𝑒. 𝑐𝑠. 𝑤𝑤𝑤/𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒/𝑠𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧. ℎ𝑡𝑚𝑙 
رتیب مفیدی کالستر شوند. به عنوان مثالی دیگر، رکـورد نشـان داده نگاشت دهد به طوری که صفحات به ت

 ”22222“ی تواند به وسیله رکوردی با شناسهمراجعه کنید( می 𝐽𝑆𝑂𝑁ی مثال )به جعبه 𝐽𝑆𝑂𝑁شده در  مثال 

.𝑛𝑎𝑚𝑒“با نامهای صفت متعدد مانند   𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒” ،  “𝑑𝑒𝑝𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒” ،  “𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛[1]. 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒”    یا

“𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛[2]. 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒”    .نشان داده شود 

های ها را برای کاربردهای گوناگون ذخیره کند، با جدولتواند دادهمی 𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒به عالوه، یک نمونه منفرد 

ی رکورد، ازی نام کاربرد و نام جدول به ابتدای شناسهمتعدد برای هر کاربرد، به سادگی به وسیله پیشوندس

 ذخیره نماید.
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ها به دهند. اغلب نسخههای متعدد اقالم داده را میداده اجازه ذخیره کردن نسخه -های ذخیرهنوعاً سیستم

شوند، ولی ممکن است به وسیله مقدار صحیح شناسایی شوند که هرگاه نسخه وسیله مهرزمانی شناسایی می

ای را مشخص تواند نسخه مورد نیاز آیتم دادهیابد. مراجعات میشود، افزایش میای ایجاد میجدید آیتم داده

، در واقع کلید  𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒تواند نسخه را با باالترین شماره نسخه انتخاب کند. برای مثال،  در  کند، یا می

 ت، مهرزمانی(.صف -رکورد، نام -باشد: )شناسهمتشکل از سه بخش می

 هابندی و بازیابی دادهبخش 2-1-9-19

ست. ها ادهدا -های ذخیرهها، کلیدی برای کنترل مقیاس بسیار بزرگ در سیستمبندی دادهالبته، بخش

رد. به عیین کبندی را پیش از موعد تبرخالف پایگاههای داده معمولی، معموالً ممکن نیست که عملکرد بخش

ای بار هر قسمتدد که سرورهای بیشتری باید افزوده شوند و هر سرور باید قادر باش عالوه، اگر بار افزایش یابد،

 به طور افزایشی مشارکت کند.

-ها را نسبتاً به واحدهای کوچک تقسیم میداده نوعاً دادههای پایگاهبرای حل هر دو این مشکالت، سیستم

ها را بندیصدها مگابایت باشد(. این بخش ایهایی ممکن است به معنای بازهکنند )کوچک در چنین سیستم

بندی ای از جدول است. بخشکند که هر تابلو تکهنامند، که به این حقیقت اشاره میمی (𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒕𝒔)اغلب تابلو 

ها باید برروی کلید جستجو انجام شود؛ در غیر اینصورت هر درخواست در چندین محل نیاز به پردازش داده

ای مستقیماً بندی دامنهروند: یا بخشکنند. دو روش به کار میزیادی را به سیستم تحمیل میدارد، که بار 

ای برروی نتیجه تابع بندی دامنهشود، و بخشرود، یا تابع درهم برروی کلید اعمال میبرروی کلید به کار می

 رود.درهم به کار می

-تمام بهنگام کند،سایت اصلی برای آن تابلو عمل میسایتی که تابلو به آن تخصیص یافته است به عنوان 

وند. ش، پخش میها برای تکرارهای تابلوسازیشوند، و سپس بهنگامها از طریق این سایت مسیریابی میسازی

 باشند. ها سازگارها با نوشتنشوند، به طوری که خواندنهمچنین جستجوها به همان سایت فرستاده می

ج ها درادهدمانی که دهند. زها از پیش ثابت نبوده، بلکه به طور دینامیک رخ میر تابلوها ببندی دادهبخش

در کافی قابلو به تشود. به عالوه، حتی اگر های کوچکتر تقسیم میشوند، اگر تابلو خیلی بزرگ شود به بخشمی

ن ابلو ممکتاشد. تابلو زیاد ببزرگ نباشد که  تقسیم گردد، اگر بار ) عملیات های گرفتن/ گذاشتن( برروی آن 

-سهیم می بار را تواند در میان دو یا چند سایت توزیع شوند کهتر تقسیم شود، که میاست به تابلوهای کوچک

جازی در مبندی هاست، به همین دلیل است که بخششوند. معموالً تعداد تابلوها بسیار بیشتر از تعداد سایت

 ه است.پایگاههای داده موازی به کار رفت

تواند با داشتن ای است. این عمل میمهم است که بدانیم که چه سایتی در سیستم کلی، مسئول تابلوی ویژه

را به یک  ()𝑔𝑒𝑡کند، تا درخواست بندی را دنبال میکننده تابلو انجام شود که عملکرد بخشیک سایت کنترل

ه سایت ها، تادریابد کدام سایت مسئول کدام تابلو است. یا چند تابلو نگاشت کند، و یک تابع نگاشت از تابلوها ب
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هر درخواست وارد شده به سیستم باید به سایت صحیح مسیریابی شود؛ اگر یک سایت کنترل تابلو، تابلو سایت 

ای از تواند برروی مجموعهکند. در عوض، اطالعات نگاشت میمسئول این وظیفه باشد، به زودی سربار پیدا می

 مسیریاب، که درخواست ها را به سایت با تابلو مناسب مسیریابی می کنند، تکرار شود.  هایسایت

 
 های ابرذخیره داده معماری سیستم 7-19شکل 

-ن شیوهد با چناشوشود یا حذف میسازی اطالعات نگاشت زمانی که تابلو تقسیم میها برای بهنگامپروتکل

رد. سردرآو گذاری انجام شود؛ در نتیجه درخواستی ممکن است از سایت اشتباهیشوند که قفلای طراحی می

نیست  رخواستشده به وسیله د، دیگر مسئول کلید مشخصاین مسأله به وسیله شناسایی اینکه سایت مورد نظر

 ود.و مسیر یابی مجدد درخواست مربوطه بر اساس اطالعات به هنگام )به روز( نگاشت، کنترل می ش

-را به تصویر می 𝑃𝑁𝑈𝑇𝑆ها ابر، براساس معماری ضعیف  داده -سازیمعماری سیستم ذخیره 7-19شکل 

گیرند، گرچه معماریشان ممکن است تغییر کند. برای مشابهی را در نظر میهای دیگر عملکرد کشد. سیستم

بندی در سیستم فایل تابلو و بخش -ای ندارد، اطالعات نگاشت سرورهای جداگانهمسیریاب 𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒مثال، 

𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 گیرند که درخواسته خوانند، و تصمیم می ها اطالعات را از سیستم فایل میشود، و مشتریذخیره می

 ایشان را به کجا بفرستند.

 ها و تکرارتراکنش 3-1-9-19

کنند. هزینه کامالً پشتیبانی نمی 𝐴𝐶𝐼𝐷های داده برروی ابر نوعاً از تراکنشسازیهای ذخیرهسیستم

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ای بسیار باالست، و دومرحله𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ها منجر ابیتواند به انسداد در زمان وقوع خرای میدومرحله

هایی نوعاً حتی از شود، که برای کاربردهای وب عادی قابل قبول نیست. این بدان معناست که چنین سیستم
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کند: شاخص ثانویه برروی صفت متفاوتی از کلیدی که برای شاخص ثانویه سازگار تراکنشی پشتیبانی نمی

سازی دو سایت سازی نیازمند بهنگامرج یا بهنگامشود، و بنابراین دبندی میرود بخشها به کار میذخیره داده

هایی برروی هایی از تراکنشکند. در بهترین حالت،، چنین سیستمای را ایجاب میدومرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡است، که 

شوند: همچنین کنند، که به وسیله یک سایت اصلی کنترل میهای درون تابلویی جداگانه پشتیبانی میداده

𝑆ℎ𝑒𝑟𝑝𝑎/𝑃𝑁𝑈𝑇𝑆  کند، که اجازه می دهد بهنگام سازی یک قلم داده، بر تابع آزمون و نشان را فراهم می

اساس انکه نسخه فعلی آیتم داده با شماره نسخه مشخص شده یکسان باشد، به صورت شرطی باشد. اگر شماره 

و  -شود. تابع آزمونسازی انجام نمیبهنگامای جدیدتر از شماره نسخه تعیین شده است، فعلی آیتم دادهنسخه

سازی شکل محدود شده کنترل همروندی اعتبار مبنا به کار رود، تواند به وسیله کاربردهایی برای پیادهنشان می

 ای از تابلویی جداگانه محدود شده است، به کار رود.که به اقالم داده

شود که چندین سایت خراب خواهند شد. تضمین میدر سیستمی با هزاران سایت، در هر زمان تقریباً 

ها داده برروی ابر باید قادر به ادامه پردازش عادی حتی با وجود خرابی بسیاری از سایت -سازیسیستم ذخیره

کنند، به طوری که ها مانند تابلو ها را برای چند ماشین در کالستر تکرار میهایی دادهباشد. چنین سیستم

یا  (𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)های کالستر خراب باشند )کالستر ها احتماالً موجود باشد حتی اگر بعضی ماشینهای از دادنسخه

که   𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 (𝐺𝐹𝑆)مثال،  هاست. برایها در یک مرکز دادهای از ماشینخوشه( مجموعه

فایل را در سه یا چند گره بیشتر در یک  های سیستمخطاست، تمام بالک -شده تحملسیستم فایل توزیع

ها موجود باشد تواند مادامی ادامه یابد که حداقل یک نسخه از دادهکند. عملیات عادی میکالستر تکرار می

های ها که باید اکثریتی از آن در دسترس باشد، در گرهها برای گرههای اصلی سیستم، مانند نگاشت فایل)داده

وند،(. به عالوه، تکرار در میان کالسترهای توزیع شده از لحاظ مکان نیز به کار رفته است، به شبیشتری تکرار می

 دالیلی که به طور مختصر خواهیم دید.

 و باید بهود تابلششود، اگر سایت خراب ای کنترل میاز آنجایی که هر تابلو به وسیله سایت اصلی جداگانه

و رای تابلدیدی بجای از تابلو را دارد، که سایت اصلی ه شود که نسخهسایت متفاوت دیگری دوباره اختصاص داد

ه سایتی کد. زمانی شوشوند، و فایل ثبت خودش نیز تکرار میها نسبت به یک تابلو ثبت میسازیشود. بهنگاممی

سئول م ابلوتیابند؛ سایت اصلی جدید هر خراب شود، تابلوها در سایت مورد نظر به سایت دیگری اختصاص می

-م میار بهنگاسازگ اجرای اقدامات ترمیمی با استفاده از فایل ثبت است که نسخه تابلوی مورد نظر را به وضعیت

 توانند برروی تابلو انجام شوند.ها و جستجوها میسازیآورد، بعد از آن بهنگام

شود، و شاخص عالوه ، به عنوان مثال، اطالعات نگاشت در یک ساختار شاخص ذخیره می 𝐵𝑖𝑔𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒در  

های ثبت های تابلو بر خالف دادههای دادهسازیشوند. بهنگامهای واقعی تابلو در سیستم فایل ذخیره میبر داده

شوند و حتی در تکرار میهای سیستم فایل کند که دادهشوند، سیستم فایل تضمین میتراز نمیبالفاصله هم

صورت خرابی چند گره در کالستر قابل دسترس خواهند بود. از اینرو، زمانی که تابلو دوباره اختصاص یابد، سایت 
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یاهو  𝑆ℎ𝑒𝑟𝑝𝑎/𝑃𝑁𝑈𝑇𝑆های فایل ثبت بهنگام دسترسی دارد. از طرف دیگر، سیستم  اصلی جدید تابلو به داده

𝑌𝑎ℎ𝑜𝑜 از سیستم فایل توزیع شده صریحا تابلوها را برای چندگره از یک کالستر تکرار می ، به جای استفاده-

سازی فایل ثبت با قابلیت دسترسی باال توزیع شده قابل اطمینانی برای پیاده -رسانیکند، و از سیستم پیام

 کند.استفاده می

دست رس بودن کل یک مرکز داده سوزی عدم در متأسفانه، به عنوان نمونه، به دلیل بالهای طبیعی و آتش

برای بسیاری از کاربردهای  -ای دور از ذهن نیست. از اینرو تکرار در سایتی دور برای دسترسی باال ضروری است

تواند بر عملکرد، به طور قابل توجهی تأثیر بگذارد، مشکلی که با وب، تأخیر گردشی بین شبکه دوردست می

کنند تشدید می شود. ه چندین دور ارتباط بین مرورگر و کاربرد را ایجاب میک 𝐴𝑗𝑎𝑥استفاده از کاربردهای 

شوند که از نظر جغرافیایی به آنها نزدیکتر هستند، برای حل این مشکل، کاربران با سرورهای کاربردی متصل می

رور کاربرد نزدیک شوند به طوری که یکی از تکرارها احتماالً به سای تکرار میها در چندین مرکز دادهو داده

 باشد.

ا برای یشتری ریابد. با فرض آنکه اکثر کاربردهای وب اهمیت ببندی شبکه افزایش میاما در نتیجه بخش

  اجازهبر معموالًها برروی اداده -سازیهای ذخیرهگیرند، سیستمقابلیت دسترسی نسبت به سازگاری در نظر می

 کند،می پشتیبانی دهند و بعداً از بازگرداندن سازگاریبندی را میها در زمان وقوع بخشسازیادامه بهنگام

-19ها، که در بخش سازیمطرح شد. تکرار چند اصلی با انتشار کند بهنگام 6-6-19تر در بخش چنانچه پیش

ا به هیسازگامت که بهنروند. انتشار کند مستلزم آن اسها به کار میسازیدیدیم، نوعاً برای پردازش بهنگام 5-3

مواًل عم هرچه سریعتر سازی انتشار نیابد، گرچه نوعاً در صورت امکان،تکرارها به عنوان بخشی از تراکنش بهنگام

 شوند.رسان منتشر میبا استفاده از زیرساخت پیام

واع ی انا برایی ثانویه، هاها برای شاخصسازیای، بهنگامدادهسازی به تکرارهای آیتمعالوه بر انتشار بهنگام

 تر دریشی که پاجتماع -سازیرسانی از دوستان، در یک کاربرد شبکهخاصی از دیدگاههای مجسم )مانند بهنگام

اساسًا  ی ثانویههارسانی فرستاده شوند. شاخصتواند با استفاده از زیرساخت پیامدیدیم(، می 1-1-9-19بخش 

-نگامشوند بهبندی میلید جستجوی شاخص بخشجداول هستند، که درست مانند جداول معمولی بر اساس ک

دول برروی ج های یک یا چند تابلو در شاخص ثانویهسازیتواند به بهنگامسازی یک رکورد در یک جدول می

 جسم، وجودمای یا دیدگاههای های ثانویههای چنین شاخصسازینگاشته شود. تضمین تراکنش برای بهنگام

 شود.ها به مقصدشان برسند تضمین میسازیر شرایطی که بهنگامتالش د-نداشته و تنها بهترین

 پایگاههای داده سنتی بر روی ابر 2-9-19

گیریم، که از خصوصیات داده توزیع شده سنتی را در نظر میسازی سیستم پایگاهاکنون موضوع پیاده

𝐴𝐶𝐼𝐷 کند.وجوها، برروی ابر پشتیبانی میو پرس 
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گردد. اولین تجلی مفهوم مورد برمی 1960مفهومی  قدیمی است، که به دهه های محاسباتی، مفهوم استفاده

ای جداگانه mainframeهای اشتراک زمانی که در آن چندین کاربر در دسترسی به کامپیوتر نظر در سیستم

توسعه   (𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠)های مجازی ، مفهوم ماشین 1960شوند مدتی بعد، در اواخر دهه سهیم می

یافت، که در آن کاربر تصوری غلطی از داشتن کامپیوتر شخصی داشت، در حالی که در واقعیت کامپیوتر 

 کرد.سازی میجداگانه چندین ماشین مجازی را شبیه

های ند. ماشیکنای را فراهم نموده تا خدمات محاسبه -محاسبه ابری استفاده فراگیری از مفهوم ماشین

شان را فزاری خوداها ممکن است محیط نرمها کالینتکنند، که در آنپذیری زیادی را فراهم میمجازی انعطاف

ی محاسبه باشد اگر نیازهاافزاری است  بلکه سیستم عامل نیز میانتخاب کنند که نه تنها شامل کاربرد نرم

ز طرف ارا شود، وتر فیزیکی اجتوانند برروی یک کامپیهای مجازی چندین کالینت میها کم باشد ماشینمشتری

را به  مپیوترکنند کل یک کادیگر، می توان برای مشتری ای که ماشین ها مجازی اش بار زیادی را تحمل می

اشین ازای هر ماشین مجازی اختصاص داد. ممکن است یک مشتری برای اجرای یک کاربرد متقاضی چند م

باتی را ت محاسشود قدرآنکه بارکاری رشد کرده یا کوچک میمجازی. با این دوش به آسانی می توان بر مبنای 

 ها مجازی ، افزایش یا کاهش داد.به آسانی با اضافه کردن بارها نمودن ماشین

-یمسب عمل شوند، مناهای مجازی برای کاربردهایی که به آسانی موازی میای از ماشینداشتن مجموعه

 نماید. 

 می تواند مجازی که قبال دیدم، در این گروه قرار می گیرند. هر ماشینسیستم های پایگاه داده، همانطور 

 ده توزیعاه داکد سیستم پایگاه داده را به صورت محلی اجرا نموده و همانند یک سایت درون یک سیستم پایگ

 شده متجانس عمل نماید.

 برابر -داده مبتنیهایی با پایگاههایچالش 3-9-19

را  ی از ابتداااسبهئناً چندین مزیت مهم در مقایسه با ایجاد زیرساخت محبرابر مطم -داده مبتنیپایگاههای

 دارند و برای کاربردهای به خصوصی، مهم و اساس  هستند.

د ربرخالف کارب دهیم.یبرابر عیوبی نیز دارند که اکنون آنها را توضیح م -داده مبتنیهای پایگاهاما، سیستم

توزیع  دادهاههای پایگشوند، سیستمموازی در حد زیادی مستقل اجرا میصرفاً محاسباتی که در آن محاسبات 

 ها نیاز دارند، به این دالیل:شده ارتباط و هماهنگی پی در پی را بین سایت

 جازی مماشین  ها متعلق بهها برروی ماشین فیزیکی دیگر، یا به دلیل اینکه دادهدسترسی به داده

 زبان ماشینای از کامپیوتری که میسازی جداگانهسرور ذخیرهها در دیگری هستند یا چون داده

 اند.مجازی است ذخیره شده

 های دوردست هایی برروی دادهبه دست آوردن قفل 

  تضمین𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡  شدن تراکنش اتمیک از طریق𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 ای.دومرحله 
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محل  اده بررویایگاه دفرض کردیم که مدیر پداده توزیع شده، )تلویحاً( در مطالعه قبلی ما دربارۀ پایگاههای

 است. در کالینت ها تحت کنترل فروشنده، و نهها کنترل داشت. در سیستم ابر، محل فیزیکی دادهفیزیکی داده

ست به اممکن  ها ممکن است بر حسب هزینه ارتباط زیر بهینه باشد، و ایننتیجه، تعیین مکان فیزیکی داده

-ال ازی انتقای مجهواست قفل از راه دور بینجامد و حجم زیادی داده را در میان ماشینتعداد بسیار زیادی درخ

 ته باشد.ات ها داشساز معیارهای دقیقی از هزینه عملیکند که بهینهوجو ایجاب میسازی موثر پرسدهد. بهینه

کن است شد که مممتکی باهایی ساز باید به تخمینها، بهینهبا فقدان آگاهی از تعیین مکان فیزیکی داده

 قایسه باای در مهانجامند. به دلیل اینکه دسترسی های ضعیف میبسیار نادرست باشند، که به اجرای استراتژی

 ه باشد.د داشتتواند تأثیر قابل توجهی بر عملکردسترسی محلی کند هستند از راه دور این مسائل موارد می

رچه برای گباشند،  داده سنتی برروی ابر میسازی کاربردهای پایگاهای برای پیاده موضوعات فوق چالش ویژه

ور طکنیم به برانگیزاند. چند چالش بعدی را که مطرح میها کمتر چالشسازی دادههای ساده ذخیرهسیستم

 مساوی در رابطه با هر دو سناریوهای کاربرد صدق می کنند.

 نت را برایهای کالیهداد های ابرکند. سیستمتر میپیچیده برابر را -های مبتنیموضوع تکرار، مدیریت داده

 ز قابلیتعینی امکنند. در واقع، بسیاری از قراردادها بندهایی دارند که اگر سطح قابلیت دسترسی تکرار می

هی دون آگابکنند. این تکرار به وسیله فروشنده هایی را بر فروشنده اعمال میدسترسی حفظ نشود جریمه

ده داایگاهپسیستم  شود. از آنجایی که تکرار تحت کنترل ابر و نه تحت کنترلاز کاربرد مربوطه انجام میخاصی 

های سخهنن آخرین کند باید دقت شود تا خواندها دسترسی پیدا میداده به دادهاست، زمانی که سیستم پایگاه

صه جداسازی از دست رفتن اتمیک یا مشخبه   تواندها تضمین شود. عدم در نظر گرفتن این موارد میداده

ی ولیت بران مسئبینجامد. در بسیاری از کاربردهای پایگاه داده ابر فعلی، خود کاربرد ممکن است به پذیرفت

 سازگاری نیازمند باشد. 

یگری دازمان هایشان به وسیله سکاربران محاسبه ابری باید مایل به پذیرش این موضوع باشند که داده

ه ر فروشندند. اگکمی شود. این مسئله ممکن است خطرات متنوع را از نظر امنیت و تعهد قانونی ایجاد نگهداری 

های الشنت با چشود کالیتواند فاش شود، که موجب میهای کالینت میابر دچار عدم رعایت ایمنی باشد، داده

این  ر ندارد.اب -دهیمی بر امنیت فروشنرو شود. با این وجود کالینت کنترل مستققانونی از سوی مشتریانش روبه

ا( هار دادههای تکرها را )یا نسخهشود که فروشنده ابر تصمیم بگیرد که دادهتر میموضوعات در صورتی پیچیده

مثال،  ین، براینابرادر کشور خارجی ذخیره کند. اختیارات قانونی گوناگونی در قوانین خصوصی آنها وجود دارد. ب

 ه نسبت بهمتحدتشرکت آلمانی برروی سروری در نیویورک تکرار شوند، آنگاه قوانین خصوصی ایاالهای اگر داده

ه دولت کالینت ب هایادهتواند ملزم به انتشار دشود. فروشنده ابر میقوانین آلمان و یا اتحادیه اروپا اعمال می

ران وسط دیگتمتحده حاکمیت ایاالت هایش تحتمتحده شود با اینکه کالینت هرگز نداند که به دادهایاالت

 دسترسی پیدا شده است.



مفاهيم پايگاه داده پيشرفته    /     406 

 

 

را  کرار شوندیع و تهای کالینت توزفروشندگان خاص ابر میزان متغیری از کنترل را دربارۀ اینکه چطور داده

شان الینتهایقیم به کای را به طور مستدادهکنند. بعضی از فروشندگان خدمات پایگاهبه کالینتهایشان ارائه می

ای آنها بر اصی کهکنند به جای آنکه با کالینت ها در مورد ماشین های مجازی و ذخیره کننده ها خپیشنهاد می

 اجرای سیستم های پایگاه داده خود نیاز دارند قرار داد ببندند.

 ای که برای خدمات ابردهد، ولی واضح است که مدیر پایگاه دادهبازار خدمات ابر به رشد سریعش ادامه می

-کند باید موارد بسیار وسیع تکنیکی، اقتصادی، و قانونی را در نظر بگیرد تا امنیت و محرمانهقرارداد منعقد می

رغم )یا تخمین قابل قبولی از آز آن(، و عملکرد مناسب را علی  𝐴𝐶𝐼𝐷 های مشخصهها، تضمینبودن داده

تضمین کند. مطالب کتابنامه بعضی از تفکرات کنونی ها در طول منطقه جغرافیایی وسیع را احتمال توزیع داده

شوند، و بسیاری کند. آثار مکتوب بسیاری احتماالً در سالهای آینده منتشر می درباره این موضوعات را فراهم می

 گیرند.از موضوعات فعلی حول پایگاههای داده ابر توسط جامعه تحقیقاتی مورد بررسی قرار می

 )راهنما(های دیرکتوری سیستم 10-19

 ونی که درگوناگ هایی را دربارۀ کارمندان در دسترس افرادسازمانی را در نظر بگیرید که مایل است داده

ه یل، شماردرس ایمها شامل نام، سمت، شناسه کارمند، آدرس، آهای انواع دادهسازمان هستند قرار دهد؛ نمونه

ندان را کی کارمهای فیزیها دیرکتوریشدن، سازمان باشند. پیش از کامپیوتریتلفن، شماره فاکس، و غیره می

ی ای فیزیکیرکتوریههای تلفنی دکردند. حتی امروزه، شرکتکردند و آنها را در همه سازمان توزیع میایجاد می

 کنند.ها را ایجاد میمشتری

توانند دیرکتوریها می به طور کلی، دیرکتوری لیستی از اطالعات دربارۀ بعضی از دسته اشیا مانند افراد است.

-برای یافتن اطالعاتی دربارۀ اشیائی خاص، یا در جهت معکوس، برای یافتن اشیایی که نیاز خاصی را برآورده می

سازند به کار روند. در دنیای دیرکتوریهای فیزیکی تلفن، دیرکتوریهایی که جستجوها را به شکل نخست تأمین 

شوند، در حالی که دیرکتوریهایی که جستجوها را در نامیده می (𝑤ℎ𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑒𝑠)کنند صفحات سفید می

 شوند.نامیده می (𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑝𝑎𝑔𝑒𝑠) کنند صفحات زردجهت معکوس تأمین می

 راسر شبکهسه در در دنیای شبکه ای شده امروز، هنوز به دیرکتوریها نیاز داریم، اما، دیرکتوریها امروز

 دسترس باشند، تا اینکه به شکل )کاغذ( فیزیکی باشند.کامپیوتری باید در 

 های دسترسی دیرکتوریپروتکل 1-10-19

ها، و به ویژه های وب، همانند آنچه مانند بسیاری از سازمانتواند از طریق واسطاطالعات دیرکتوری می

ها ند. اما، برنامههایی برای انسان خوب هستدهند، در دسترس قرار گیرند. چنین واسطهای تلفن انجام میشرکت

-های سیستم فایل، میهم به دسترسی به دیرکتوری، اطالعات نیاز دارند. دیرکتوریها درست مانند دیرکتوری

های گذاریتوانند نشانهسازی انواع دیگر اطالعات،  به کار روند. برای مثال، مرورگرهای وب میتوانند برای ذخیره

تواند به همان سیستم دیرکتوری ذخیره کنند. از اینرو کاربری میشخصی و دیگر تنظیمات  مرورگر را در 
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های گوناگون، مانند، خانه یا محل کار، بدون اجبار به اشتراک گذاری یک سیستم فایل تنظیمات از محل

 دسترسی پیدا کند.

ای برای تأمین شیوه (𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑠)چندین پروتکل دسترسی به دیرکتوری 

ترین استفاده  در میان آنها را اند. امروزه گستردهها در دیرکتوری ایجاد شدهاستاندارد برای دسترسی به داده

 دارد.  𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙 (𝐿𝐷𝐴𝑃)اپی دیپروتکل ال

داده ذخیره توانند بدون مشکل زیادی در سیستم پایگاهها در مثال های ما میبه طور واضح همه انواع داده

مورد دسترسی  قرار گیرند. پس سئوال این است، که  𝑂𝐷𝐵𝐶یا  𝐽𝐷𝐵𝐶هایی مانند شوند، و از طریق پروتکل

ال حداقل دو شود؟ برای پاسخ به این سئوچرا برای دسترسی به اطالعات دیرکتوری، پروتکل خاصی ارائه می

 جواب وجود دارند.

 ود از ای هستند که نوعی محدهای ساده شدههای دسترسی به دیرکتوری پروتکلاول، پروتکل

 د.یابنمی اده تکاملدهای دسترسی پایگاهکنند. آنها هنگام با پروتکلها را فراهم میدسترسی به داده

 ای را برای نامگذاری اشیا در حالت سلسله سادههای دیرکتوری مکانیسم تر، آنکه سیستمدوم، و مهم

تواند در سیستم دیرکتوری کنند، که میمراتبی، مشابه نامهای دیرکتوری سیستم فایل، فراهم می

اند. برای توزیع شده به کار رود تا شود چه اطالعاتی در هر یک از سرورهای دیرکتوری ذخیره شده

را در  𝐵𝑒𝑙𝑙 هایاطالعات کارمندان آزمایشگاه مثال، یک سرور دیرکتوری ویژه ممکن است

𝑀𝑢𝑟𝑟𝑎𝑦 𝐻𝑖𝑙𝑙  ذخیره کند، در حالی که دیگری ممکن است اطالعات کارمندان آزمایشگاههای

𝐵𝑒𝑙𝑙  را در𝐵𝑎𝑛𝑔𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 های محلی شان را ذخیره کند، که به هر دو محل، استقالل کنترل داده

هایی از هر دو دیرکتوری از طریق تواند برای کسب دادهیرکتوری میدهد. پروتکل دسترسی دمی

اندازی شود تا به طور خودکار تواند طوری  راهتر اینکه، سیستم دیرکتوری میشبکه به کار رود. مهم

 وجوهای ایجاد شده در یک سایت را بدون دخالت کاربر به سایت دیگر ارسال کند.پرس

روتکل پطریق  های دیرکتوری دارند تا اطالعات سازمانی را ازی زیادی سیستمبه این دالیل، سازمان ها

اف ای اهدالین در دسترس قرار دهند. اطالعات درون دیرکتوری سازمانی بردسترسی دیرکتوری به طور آن

هستند،. و  اندپارتمدام آگوناگونی، مانند یافتن آدرس، شماره تلفن، یا آدرس ایمیل افراد، یافتن اینکه افراد در ک

ران ویت کاربتایید ه توانند به کار رود. همچنین از دیرکتوریها برایها میهای ادارهدنبال کردن سلسله مراتب

با  ووری کرده آن جمعها از کاربراتوانند اطالعات تأیید هویت را مانند گذر واژهشود: کاربردها میاستفاده می

اده وری استفدایرکت رود،پیاده سازی های متعددی ازکنند. چنانچه انتظار میاستفاده از دایرکتوری تایید هویت 

ه اص منظورازی خاز پایگاه داده های رابطه ای به منظور ذخیره داده ها را به جای ساخت سیستم های ذخیره س

 ارجح تر می دانند.
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 (𝑳𝑫𝑨𝑷پروتکل دسترسی به دایرکتوری سبک وزن ) 2-10-19

های ینتشود، که به کالسازی میتوری به عنوان یک یا چند سرور پیادهبه طور کلی یک سیستم دیرک

ستفاده ایرکتوری دنویسی کاربرد تعیین شده به وسیله سیستم ها از رابط برنامهکند. کالینتمتعددی خدمت می

ها و دهاین مدل دهای دسترسی به دیرکتوری همچنکنند. پروتکلکنند با سرورهای دیرکتوری ارتباط برقرار می

 کنند.کنترل دسترسی را تعیین می

.𝑋پروتکل دسترسی به دیرکتوری  500  (𝑋. 500 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙)  که به وسیله ،

تعیین شده، استانداردی برای دسترسی به اطالعات دیرکتوری است. اما،  (𝐼𝑆𝑂)المللی استاندارد سازمان بین

 رود.پروتکل نسبتاً پیچیده است، و به طور گسترده به کار نمی

𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙 (𝐿𝐷𝐴𝑃)   بسیاری از ویژگیهای𝑋. را فراهم  500

ای و جزئیات رود. در مابقی این بخش، مدل دادهیچیدگی کمتر، و به طور گسترده به کار میکند، ولی با پمی

 را مطرح خواهیم کرد. 𝐿𝐷𝐴𝑃پروتکل دسترسی 

 𝑳𝑫𝑨𝑷ای مدل داده 1-2-10-19

کنند، که مشابه اشیاء هستند. هر ورودی را ذخیره می (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑠)هایی ، دیرکتوریها ورودی  𝐿𝐷𝐴𝑃در 

فرد ورودی را تعیین می داشته باشد، که به طوری منحصربه 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑛𝑎𝑚𝑒 (𝐷𝑁)باید نامی متمایز 

تشکیل شده   re𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠 (𝑅𝐷𝑁𝑠)از توالی مقادیر نسبی  𝐷𝑁کند.به همین دلیل 

 است. برای مثال، یک ورودی ممکن است نام متمایز زیر را داشته باشد:

𝑐𝑛 = 𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧, 𝑜𝑢 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒, 𝑜 = 𝑌𝑎𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝑐 = 𝑈𝑆𝐴 
)سازمانی( است، که با نام شخص آغاز توان دید، نام متمایز در این مثال ترکیبی از نام و آدرس چنانچه می

وجود دارد. ترتیب اجزاء سازنده نام متمایز،  (𝑐)، و کشور  (𝑜)، سازمان  (𝑜𝑢)شود، سپس واحد سازمانی می

های مشخص کننده مسیر برای ترتیب آدرس پستی عادی را منعکس می کند، تا اینکه ترتیب به کار رفته در نام

شود. همچنین سیستم دیرکتوری تعیین میبه وسیله شمای 𝐷𝑁ها برای یک  𝑅𝐷𝑁ها را. مجموعه  فایل

برای شماره  𝑡𝑒𝑙انواع زمان، رشته، و دودویی را عالوه بر انواع   𝐿𝐷𝐴𝑃توانند صفاتی داشته باشند. ها میورودی

-شوند( فراهم میجدا می ”$“تر ها )خطوط به وسیله کارکبرای آدرس 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠تلفن، آدرس پستی 

فرض چند مقداری هستند، بنابراین ممکن ای وجود دارد، صفات به طور پیشکند. برخالف آنچه در مدل رابطه

 های متعدد برای یک ورودی ذخیره شوند.ها یا آدرساست که شماره تلفن

𝐿𝐷𝐴𝑃  های شیء تعریف کالس(𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠) گذارد. وراثت نام های صفات و انواع را در اختیار می

توانند مشخص شوند که یک یا چند کالس ها میهای اشیاء به کار رود. به عالوه، ورودیتواند درتعریف کالسمی

 ترین کالسی شیء منفرد موجود باشد که ورودی به آن تعلق داشته باشد.شیء باشند. الزم نیست که خاص
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، با توجه به  (𝐷𝐼𝑇) (𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑒)ن درخت اطالعاتی دیرکتوری ها دروورودی

-ها در سطح برگ درخت معموالً مظهر اشیاء خاصی هستند. ورودیشوند. ورودیهای متمایز آنها سازمانی مینام

ها، یا کشورها را نمایش می دهند. سازمانی، سازمانهای داخلی هستند اشیائی را مانند واحدهای هایی که گره

اضافی دارند. برای مثال، گره  rdnهای والد را به عالوه یک یا چند  𝑅𝐷𝑁 حاوی تمام 𝐷𝑁 های یک گره،بچه

𝐷𝑁  ،𝑐داخلی ممکن است  = 𝑈𝑆𝐴  های زیر آن مقدار را داشته باشد، و همه ورودی𝑈𝑆𝐴  را برای𝑅𝐷𝑁 𝑐  را

 شته باشند.دا

از ورودی،  𝐷𝐼𝑇تواند به وسیله پیمایش سازی در ورودی نیاز ندارد. سیستم میهای متمایز به ذخیرههمه نام

𝑅𝐷𝑁نام متمایز ورودی را تولید نموده، که اجزاء سازنده  = 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 آوری کند تا نام کامل متمایز را را جمع

 ایجاد کند.

برای مثال، ورودی برای شخصی در بیش از یک  -نام متمایز داشته باشند ها ممکن است بیش از یکورودی

باشد، که به ورودی در  (𝑎𝑙𝑖𝑎𝑠)تواند نام مستعار می 𝐷𝐼𝑇سازمان. برای پرداختن به چنین مواردی، سطح برگ 

 کند.شاخه دیگری از درخت اشاره می

 هادستکاری داده 2-2-10-19

 𝐿𝐷𝐴𝑃کند. اما، ها را تعریف نمیها و یا زبان دستکاری دادهداده -زبان تعریف SQL  ،LDAPبرخالف 

توانند یا از رابط می 𝐿𝐷𝐴𝑃کند. کاربران ها تعیین میای را برای اجرای تعریف و دستکاری دادهپروتکل شبکه

ها اری دادهنویسی کاربردی یا ابزار تأمین شده به وسیله فروشندگان گوناگون برای اجرای تعریف و دستکبرنامه

نامیده  (𝐿𝐷𝐼𝐹)تواند نامد که میها  میقالب فایلی را که فرمت مبادله داده 𝐿𝐷𝐴𝑃استفاده کنند. همچنین  

وجو در سازی و تبادل اطالعات به کار رود. مکانیسم پرستواند برای ذخیرهمی شود تعریف می کند.  که می

𝐿𝐷𝐴𝑃 وجو باید موارد باشد. پرسها و تصویرها، بدون هیچ اتصالی میبسیار ساده است، که فقط شامل انتخاب

 زیر را مشخص کند:

 یعنی، گروه ای درون  -یک مبنا𝐷𝐼𝑇 – )به وسیله دادن نام متمایزش )مسیر از ریشه به گره 

  رابری، بصفت مجزا باشد. یک شرط جستجو که می تواند ترکیب از شرایط ترکیبی لز سرایط روی

ابسته به وو برابری تقریبی )) تعریفی دقیق  برابری تقریبی   wild_cardتطابق با کاراکترهای 

 سیستم است(( پشتیبانی می گردند.

 اشد.بتواند مبنا ، مبنا و فرزندانش، یا کل زیر درخت زیر مبنا ، که فقط مییک دامنه 

 .صفاتی که باید برگردانده شود 

 هایی دربارۀ تعداد نتایج و مصرف منابع.یتمحدود 
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عی یر ارجاهای مستعار غتواند مشخص کند که آیا به طور خودکار دسترسی به ناموجو میهمچنین پرس 

صورت  توانند بههای مستعار میهای نامگردند؛ اگر غیر ارجاعی شدن نام های مستعار غیرفعال شود، ورودی

 پاسخ برگردند.

  𝐿𝐷𝐴𝑃 𝑈𝑅𝐿𝑠های است. نمونه  𝐿𝐷𝐴𝑃 𝑈𝑅𝐿𝑠استفاده از   𝐿𝐷𝐴𝑃وجو کردن منبع داده  یک روش پرس

 عبارتنداز:

𝑙𝑑𝑎𝑝: ://𝑐𝑜𝑑𝑒𝑥. 𝑐𝑠. 𝑦𝑎𝑙𝑒. 𝑒𝑑𝑢/𝑜 = 𝑌𝑎𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝑐 = 𝑈𝑆𝐴 

𝑙𝑑𝑎𝑝: ://𝑐𝑜𝑑𝑒𝑥. 𝑐𝑠. 𝑦𝑎𝑙𝑒. 𝑒𝑑𝑢/𝑜 = 𝑌𝑎𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝑐 = 𝑈𝑆𝐴? ? 𝑠𝑢𝑏? 𝑐𝑛 = 𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧 
𝑈𝑅𝐿  ها را در سرور با سازمانی که در اینجا  اول تمام صفات همه ورودی𝑌𝑎𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦  و کشور ،

𝑐𝑛وجوی جستجوی )انتخاب( دوم پرس  𝑈𝑅𝐿گردد. متحده است، برمیایاالت = 𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧   را برروی

𝑜ای با نام متمایز زیر درخت گره = 𝑌𝑎𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦  ، 𝑐 = 𝑈𝑆𝐴 کند. عالمت سئوال در اجرا می𝑈𝑅𝐿  ،

𝑜اینجا  فیلدهای متفاوت را جدا می کند. فیلد اول نام متمایز است، که در  = 𝑌𝑎𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 ، 𝑐 =

𝑈𝑆𝐴  می باشد. فیلد دوم، لیست صفاتی برای بازگشت است، که خالی باقی مانده است، یعنی تمام صفات را

دهد که کل زیر درخت باید جستجو شود. پارامتر آخر شرط )زیر(، نشان می subگرداند. صفت سوم، بازمی

 جستجو است.

 نویسی کاربردی است. ، استفاده از رابط برنامه 𝐿𝐷𝐴𝑃وجوی دایرکتوری روش دوم پرس

دهد را نشان می  𝐿𝐷𝐴𝑃استفاده شده برای اتصال به سرور  cنوشته شده به زبان  𝑐𝑜𝑑𝑒ای از قطعه 8-19شکل 

  𝑙𝑑𝑎𝑝 𝑜𝑝𝑒𝑛از طریق  𝐿𝐷𝐴𝑃اول اتصالی را به یک سرور   𝑐𝑜𝑑𝑒کند.  وجویی را بر روی  سرور اجرا میو پرس

ها برای  کند. آرگوماناجرا می 𝑙𝑑𝑎𝑝 𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑠وجویی را به وسیله  کند. سپس  پرسباز می  𝑙𝑑𝑎𝑝 𝑏𝑖𝑛𝑑و 

𝑙𝑑𝑎𝑝 𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑠  دستگیره ی اتصال𝐿𝐷𝐴𝑃، 𝐷𝑁  ،از مبنایی که از آن جستجو باید انجام شود، میدان جستجو

شود میباشند که، نامیده می  𝑎𝑡𝑡𝑟𝑠𝑜𝑛𝑙𝑦شرط جستجو، فهرست صفاتی که باید بازگردانده شوند، و صفتی که 

ی تعیین شود، تنها  شمای حاصل، بدون تاپل واقعی باز گردانده خواهد شد. آرگومان آخر نتیجه آرگومان 1اگر 

 گردد.بازمی 𝐿𝐷𝐴𝑃𝑀𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒است از نوع خروجی که حاصل جستجو را به صورت ساختار 

کند. فراخوانی های که ورودی ممکن شود و هر ورودی را حاصل موجود را چاپ میاول تکرار می 𝑓𝑜𝑟حلقه 

 𝐿𝐷𝐴𝑃ایی که صفات در کند. از آنجدوم هر صفت را چاپ می 𝑓𝑜𝑟است صفات متعددی داشته باشد، و حلقه 

کند. فراخواندن های سوم هر مقدار صفت را چاپ می 𝑓𝑜𝑟ممکن است چند مقدار داشته باشد، حلقه 

𝑙𝑑𝑎𝑝 𝑚𝑠𝑔𝑓𝑟𝑒𝑒  و𝑙𝑑𝑎𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑒 های حافظه ای که به وسیله کتابخانه𝐿𝐷𝐴𝑃  اختصاص یافته را آزاد

 دهد.را برای کنترل شرایط خطا نشان نمی 𝑐𝑜𝑑𝑒 8-19می نمایند. شکل 

 

                 #𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 < 𝑠𝑡𝑑𝑖𝑜. ℎ > 
                 #𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 < 𝑙𝑑𝑎𝑝. ℎ > 
                 𝑚𝑎𝑖𝑛() { 
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                            𝐿𝐷𝐴𝑃 ∗ 𝑙𝑑; 
                            𝐿𝐷𝐴𝑃𝑀𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 ∗ 𝑟𝑒𝑠,∗ 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦; 
                           𝑐ℎ𝑎𝑟 ∗ 𝑑𝑛,∗ 𝑎𝑡𝑡𝑟,∗ 𝑎𝑡𝑡𝑟𝐿𝑖𝑠𝑡[]  =  {“𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟”, 𝑁𝑈𝐿𝐿}; 
                           𝐵𝑒𝑟𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑝𝑡𝑟; 
                           𝑖𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑠, 𝑖; 
                           𝑙𝑑 =  𝑙𝑑𝑎𝑝 𝑜𝑝𝑒𝑛(“𝑐𝑜𝑑𝑒𝑥. 𝑐𝑠. 𝑦𝑎𝑙𝑒. 𝑒𝑑𝑢”, 𝐿𝐷𝐴𝑃 𝑃𝑂𝑅𝑇); 
                          𝑙𝑑𝑎𝑝 −  𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 −  𝑏𝑖𝑛𝑑(𝑙𝑑, “𝑎𝑣𝑖”, “𝑎𝑣𝑖 − 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑤𝑑”) ; 
                          𝑙𝑑𝑎𝑝 − 𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ −  𝑠(𝑙𝑑, “𝑜 = 𝑌𝑎𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦, 𝑐 =

𝑈𝑆𝐴”, 𝐿𝐷𝐴𝑃 𝑆𝐶𝑂𝑃𝐸 𝑆𝑈𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸, 
                          “𝑐𝑛 = 𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧”, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝐿𝑖𝑠𝑡,/∗ 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑠𝑜𝑛𝑙𝑦 ∗/ 0, &𝑟𝑒𝑠); 
                         𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑓(“𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 %𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑠”, 𝑙𝑑𝑎𝑝 −  𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 − 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑠(𝑙𝑑, 𝑟𝑒𝑠)); 
                         𝑓𝑜𝑟 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 = 𝑙𝑑𝑎𝑝 −  𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 − 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦(𝑙𝑑, 𝑟𝑒𝑠);  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 ! =  𝑁𝑈𝐿𝐿; 

                                                                   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 =  𝑙𝑑𝑎𝑝 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦(𝑙𝑑, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦)) 
                        { 
                                                𝑑𝑛 =  𝑙𝑑𝑎𝑝 −  𝑔𝑒𝑡 − 𝑑𝑛(𝑙𝑑, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦); 
                                                𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑓(“𝑑𝑛: %𝑠”, 𝑑𝑛); 
                                               𝑙𝑑𝑎𝑝 −  𝑚𝑒𝑚𝑓𝑟𝑒𝑒(𝑑𝑛); 
                                              𝑓𝑜𝑟 (𝑎𝑡𝑡𝑟 =  𝑙𝑑𝑎𝑝 − 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 −

𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒(𝑙𝑑, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦, &𝑝𝑡𝑟); 
                                                               𝑎𝑡𝑡𝑟 !  𝑁𝑈𝐿𝐿; 

                                                               𝑎𝑡𝑡𝑟 =  𝑙𝑑𝑎𝑝 −  𝑛𝑒𝑥𝑡 −
 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒(𝑙𝑑, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦, 𝑝𝑡𝑟)) 

                                         { 
                                                 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑓(“%𝑠: ”, 𝑎𝑡𝑡𝑟); 

                                                 𝑣𝑎𝑙𝑠 =  𝑙𝑑𝑎𝑝 −  𝑔𝑒𝑡 −  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠(𝑙𝑑, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦, 𝑎𝑡𝑡𝑟); 
                                                𝑓𝑜𝑟 (𝑖 = 0;  𝑣𝑎𝑙𝑠[𝑖] ! =  𝑁𝑈𝐿𝐿;  𝑖 + +) 
                                                             𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑓(“%𝑠, ”, 𝑣𝑎𝑙𝑠[𝑖]); 
                                                𝑙𝑑𝑎𝑝 −  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 −  𝑓𝑟𝑒𝑒(𝑣𝑎𝑙𝑠); 

                                         } 
                            } 
                         𝑙𝑑𝑎𝑝 𝑚𝑠𝑔𝑓𝑟𝑒𝑒(𝑟𝑒𝑠); 
                        𝑙𝑑𝑎𝑝 𝑢𝑛𝑏𝑖𝑛𝑑(𝑙𝑑); 
              } 

 . 𝑐در  𝐿𝐷𝐴𝑃 𝑐𝑜𝑑𝑒ای از نمونه 8-19شکل 

ها، عالوه بر عملیات دیگری سازی، و حذف ورودیحاوی توابعی برای ایجاد، بهنگام 𝐿𝐷𝐴𝑃 𝐴𝑃𝐼همچنین  

-سازیاز اتمیک بهنگام 𝐿𝐷𝐴𝑃است. هر فراخوانی تابع مانند یک تراکنش جداگانه رفتار می کند؛  𝐷𝐼𝑇برروی 

 کند.های متعدد پشتبانی نمی

 درخت های توزیع دیرکتوری 3-2-10-19

های متعدد تقسیم شود، که هریک اطالعاتی را دربارۀ  𝐷𝐼𝑇مکن است به اطالعات دربارۀ یک سازمان م

𝑅𝐷𝑁توالی جفت  𝐷𝐼𝑇کنند. پسوند یک ها ذخیره میبعضی ورودی = 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒   است که تعیین می کند𝐷𝐼𝑇 

داده می کند؛ به ادامه ی نام تولید شده توسط پیمایش از ورودی به ریشه اتصال چه اطالعاتی را ذخیره می
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=oممکن است  𝐷𝐼𝑇شوند. برای مثال، پسوند  𝐿𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡, 𝑐 = 𝑈𝑆𝐴  باشد، در حالی که دیگری ممکن است

𝑜پسوند  = 𝐿𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡  .را داشته باشد𝐷𝐼𝑇 .ها ممکن است از نظر سازمانی و جغرافیایی جدا شده باشند 

باشد، برای مثال، واحد  𝐷𝐼𝑇به گره دیگر در  (𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑙)ممکن است دارای مراجعه  DITیک گره در 

𝑜تحت  𝐵𝑒𝑙𝑙 (𝐵𝑒𝑙𝑙 𝐿𝑎𝑏𝑠)سازمانی آزمایشگاههای  = 𝐿𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡, 𝑐 = 𝑈𝑆𝐴    ممکن است𝐷𝐼𝑇  خود را

𝑜برای  𝐷𝐼𝑇داشته باشد، که در آن حالت  = 𝐿𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡, 𝑐 = 𝑈𝑆𝐴   گره𝑜𝑢 = 𝐵𝑒𝑙𝑙 𝐿𝑎𝑏𝑠  اشت را خواهد د

 باشد.می 𝐵𝑒𝑙𝑙 𝐿𝑎𝑏𝑠برای  𝐷𝐼𝑇به  (𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒓𝒂𝒍)گر مراجعه که نشان

دهی گردآوری توزیع شده دیرکتوریها درون سیستمی ها جزء سازنده اصلی هستند که به سازمانمراجعه 

است مراجعه ای به کند، ممکن دریافت می 𝐷𝐼𝑇وجویی را برروی کند. زمانی که سرور پرسیکپارچه کمک می

 𝐷𝐼𝑇کند. دسترسی به  مرجع منتشر می 𝐷𝐼𝑇 وجویی را بررویکالینت  مورد نظر را بر گرداند، که سپس پرس

وجو را به  مرجع شفاف بوده، و بدون آگاهی کاربر اصورت می گیرد. درعوض، سرور خودش ممکن است پرس

𝐷𝐼𝑇 اسبه شده محلی بازگرداند. مرجع بفرستد و نتایج را همراه با نتایج مح 

های برد به تقسیم کنترل اطالعات در میان قسمتبه کار می 𝐿𝐷𝐴𝑃مکانیسم نامگذاری سلسله مراتبی که 

سازی تمام دیرکتوریها در سازمان درون دیرکتوری کند سپس تسهیالت مرجع به یکپارچهسازمان کمک می

 مجازی جداگانه کمک می کند.

کردن اطالعات را یا از نظر قطعهها قطعهنیست، اغلب سازمان 𝐿𝐷𝐴𝑃از نیاز مندی های  گرچه این ویژه گی 

جغرافیایی )برای مثال، سازمانی ممکن است دیرکتوری را برای هر سایتی که سازمان در آن حضور بیشتری دارد 

نی، مانند اداره، دیرکتوری حفظ کند( یا به وسیله ساختار سازمانی بر می گزینند )برای مثال، هر واحد سازما

 خود را حفظ می کند(.

کنند، گرچه ها پشتیبانی می 𝐷𝐼𝑇فرعی و چند اصلی  -ها از تکرار اصلی 𝐿𝐷𝐴𝑃های سازیبسیاری از پیاده

 ادامه دارد. 𝐿𝐷𝐴𝑃فعلی نیست. کار برروی استانداردسازی تکرار در  𝐿𝐷𝐴𝑃 3تکرار بخشی از استاندارد 

 خالصه 11-19

 اده دپایگاه ها است، که هر یک از سیستمای از سایتداده توزیع شده حاوی مجموعهسیستم پایگاه

یی هااکنشهای محلی را پردازش کند: آن ترکنند. هر سایت قادر است که تراکنشمحلی حمایت می

ی ار اجرهای آن سایت منفرد دسترسی دارند. به عالوه، یک سایت ممکن است دکه تنها به داده

. سی دارندهای چندین سایت دسترهایی که به دادههای سراسری نیز مشارکت کند. تراکنشتراکنش

 های سراسری به ارتباط میان این سایت ها نیاز دارد.اجرای تراکنش

 ها شما و داده توزیع شده ممکن است همگن باشند، که تمام سایتپایگاههای𝑐𝑜𝑑𝑒  سیستم پایگاه

 های سیستمی متفاوتی دارند. 𝑐𝑜𝑑𝑒ارند، یا ناهمگن، که شماها و ای مشترک دداده
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 ار و امل تکرداده توزیع شده دخیل هستند، که شسازی یک رابطه در پایگاهچندین موضوع در ذخیره

ز چگونگی د تا اتکه کردن. می باشند ضروری است که سیستم میزان درجه ای را که کاربر نیاز دارتکه

 طه آگاهی یابد را به حداقل برساند.سازی رابذخیره

 ار ا گرفترتواند سیستم متمرکز سیستم توزیع شده ممکن است دچار همان انواع خرابی شود که می

پردازیم، ه آن بهای دیگری وجود دارند که ما نیاز داریم تا در محیط توزیع شده بکند. اما، خرابی

ت مشکال بندی شبکه. هر یک از این، و بخششامل خرابی سایت، خرابی لینک، از دست رفتن پیام

 نیاز دارند که در طراحی شمای ترمیم توزیع شده در نظر گرفته شوند.

 هایی که در آن تراکنش برای تضمین اتمیک، تمام سایت𝑇  اجرا شده باید با نتیجه نهایی اجرا مطابق

. برای تضمین این خصوصیت،  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡شود و یا می 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ها یا در تمام سایت 𝑇باشند. 

به  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ترین پروتکل را اجرا کند. گسترده 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡باید پروتکل  𝑇کننده تراکنش هماهنگ

 ای است.دومرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کار رفته پروتکل 

  پروتکل𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 نوشت ای ممکن است به انسداد منجر شود. موقعیتی که در آن سردومرحله

توان از کننده( ترمیم شود میتواند تعیین شود تا زمانی که سایت خراب )هماهنگتراکنش نمی

 ای برای کاهش احتمال انسداد استفاده کنیم.مرحلهسه 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡پروتکل 

 کند. این مدل های توزیع شده فراهم میدرپی مدل جایگزینی را برای کنترل تراکنشرسانی پیپیام

های شوند. پیامداده مختلف اجرا میکند که در پایگاههایهایی تقسیم مینش را به قسمتیک تراک

درپی )که تضمین شده اند که دقیقاً یکبار بدون توجه به خرابی تحویل داده شوند(، به سایت های پی

نسداد رسانی از مسأله ادور فرستاده می شوند تا در آنجا تقاضای اقداماتی شود در حالی که پیام

ی را بنویسند که از عهده انواع  𝑐𝑜𝑑𝑒دهندگان برنامه کاربردی باید کند، توسعهجلوگیری می

 گوناگون خرابی سیستم برآید.

 محیط  فاده درتواند برای استهمروندی گوناگون به کار رفته در سیستم متمرکز می -های کنترلطرح

 توزیع شده تغییر داده شوند.

o ست که اگذاری، تنها تغییری که نیاز به آنجا آن است روشی قفل هایدر مورد پروتکل

رند. ود دامدیر قفل بر اساس آن پیاده سازی می شود. در اینجا روشهای بسیار متنوعی وج

 -رکننده مرکزی ممکن است به کار رود. اگر، در عوض، روش مدییک یا چند هماهنگ

 ود.رخورد ششده باید به طور ویژه ای ب های تکرارشده انتخاب شود، با دادهتوزیع -قفل

o ی ب )داراهای تکرار شده شامل نسخه اولیه، اکثریت، اریهایی برای کنترل دادهپروتکل

ر تفاوتی دمهای باشند. اینها تعادلهای حدنصاب اجماع میدار(، و پروتکلبایاس انحراف

 شرایط هزینه و توانایی کار کردن با وجود خرابی را دارند. 
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o ی را کانیسممهای مهرزمانی و معتبرسازی، تنها تغییر مورد نیاز این است که مورد طرح در

 برای مهرهای زمانی منحصربه فرد سراسری توسعه داده شود.

o سازین بهنگامآکنند، که در داده از تکرار تنبل پشتیبانی میهای پایگاهبسیاری از سیستم-

ر ، منتشبهنگامه سازی در آن انجام شده استها به تکرارهای خارج از حوزه تراکنش که 

جرای اشوند چنین تسهیالتی باید با دقت زیادی استفاده شود، زیرا ممکن است به می

 غیرسریالی منجر شود.

 ن یرا ممککند، زها را ایجاب میتوزیع شده همکاری بین سایت -قفل -بست در محیط مدیرکشف بن

 ند. های محلی وجود نداربستاشد حتی زمانی که بنهای سراسری وجود داشته ببستاست بن

 خود را  ی کرده،ها را شناسایداده توزیع شده باید خرابی برای تأمین قابلیت دسترسی باال، پایگاه

ی و ده بازیابهیه شطوری پیکربندی کند که محاسبه بتواند ادامه یابد، و زمانی که پردازشگریا لینکی ت

ای هرابیبندی شبکه و خیچیده است با این حقیقت که تمایز بین بخشتهیه شود. وظیفه بسیار پ

 سایت سخت است.

امکان  جود خرابیوهای  نسخه گسترش یابد تا با  تواند با استفاده از شمارهها اکثریت میپروتکل

. کندار میکرابی خادامه پردازش را بدهد. اگر چه پروتکل سربار قابل توجهی دارد، بدون توجه به نوع 

ادیده بکه را نبندی شهای سایت وجود دارند، ولی بخشتر برای پرداختن به خرابیهای ارزانپروتکل

 گیرند.می

 کنند. برای تأمین قابلیت کننده را ایجاب میشده استفاده از هماهنگهای توزیعبعضی از الگوریتم

کننده خراب اشند که اگر هماهنگدسترسی باال، سیستم باید نسخه پشتیبان را حفظ کند و آماده ب

شود مسئولیت را بپذیرد. روش دیگر این است که هماهنگ کننده جدیدی بعد از اینکه هماهنگ 

-کنند کدام سایت باید به عنوان هماهنگهایی که تعیین میکننده خراب شد انتخاب شود. الگوریتم

 شوند.نامیده می (𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚𝑠)های انتخابی کننده عمل کند الگوریتم

 ه عدد داشتهای متداده توزیع شده ممکن است نیاز به دسترسی به سایتوجوها برروی پایگاهپرس

د. جود دارنها برای دسترسی وسازی برای تعیین بهترین مجموعه سایتباشند. چندین شیوه بهینه

ر میان دابط دوباره نوشته شده سپس های روتوانند به طور خودکار برحسب تکهوجوها میپرس

ش برای کاه های نیمه اتصال ممکن استتوانند انجام شوند. شیوهها میتکرارهای هرتکه انتخاب

ا های مجزیان سایتمها یا تکرارهای متعلق به آن( در های دخیل در اتصال روابط )یا تکهانتقال داده

 به کار روند.

 دهند که شماها و ها اجازه میناهمگن به سایتشده داده توزیعپایگاههای𝑐𝑜𝑑𝑒 داده سیستم پایگاه

کند که در آن خاصی خود را داشته باشند. سیستم چند پایگاه داده ای محیطی را فراهم می
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های داده موجود قبلی واقع در محیطهایی از پایگاههایتوانند به دادهداده میکاربردهای جدید پایگاه

داده محلی ممکن است های پایگاهافزاری ناهمگن گوناگون دسترسی یابند. سیستمی و سختافزارنرم

توانند های مختلف را به کار گیرند، و میداده و دستکاری داده -های منطقی و زبان های تعریفمدل

 تراکنش متفاوت باشد. سیستم چند پایگاه داده -همروندی و مدیریت -های کنترلاز نظر مکانیسم

سازی کند، بدون اینکه نیازمند  یکپارچهداده منطقی را ایجاد میسازی پایگاهای تصویر غلط یکپارچه

 داده می باشد. فیزیکی پایگاه

 ها برروی ابر در سالهای اخیر، در واکنش به نیازهای داده -سازیهای ذخیرهتعداد زیادی از سیستم

 -های ذخیرهاند. این سیستمبسیار بزرگ ساخته شده های کاربردهای وب با مقیاسسازی دادهذخیره

دهند. پذیری را به هزاران گره، با توزیع جغرافیایی، و قابلیت دسترسی باال میها امکان مقیاسداده

ها با بندیکنند، و به قابلیت دسترسی در طول بخشحمایت نمی 𝐴𝐶𝐼𝐷اما، از خصوصیات معمول 

 𝑆𝑄𝐿های فعلی از داده -سازیهای ذخیرهیابند. سیستممیهزینه سازگاری تکرارها دست 

کنند. در حالی که محاسبه ابر را فراهم می ()𝑝𝑢𝑡()/𝑔𝑒𝑡کنند، و تنها رابط ساده نیزپشتیبانی نمی

ها و داده سنتی، چندین چالش به دلیل کمبود کنترل بر مکان دادهجذاب است حتی برای پایگاههای

 وجود دارد. تکرار جغرافیایی

 داده در نظر گرفته شوند، جایی که توانند به عنوان شکل خاصی از پایگاههای دیرکتوری میسیستم

ها در سیستم فایل شوند مشابه روشی که فایلدهی میاطالعات به حالت سلسله مراتبی سازمان

ستاندارد مانند های دسترسی به دیرکتوری اشوند. دیرکتوریها به وسیله پروتکلسازمان دهی می

𝐿𝐷𝐴𝑃 توانند در میان چندین سایت برای تأمین استقالل گیرند. دیرکتوریها میدر دسترس قرار می

های جداگانه توزیع شوند. دیرکتوریها ممکن است حاوی مراجعی به دیرکتوریهای نسبت به سایت

وجو به دیرکتوری پرسکند که به وسیله آن دیگر باشند، که به ایجاد دیدگاه یکپارچه کمک می

 شود.  شود، و به طور شفاهی در تمام دیرکتوریهای مرتبط اجرا میای ارسال میجداگانه

 هاتمرین

ک ده از یشمحلی طراحی  -ای که برای شبکه ناحیهداده توزیع شدهچطور ممکن است پایگاه 19-1

 گسترده متفاوت باشد؟ -شبکه ناحیه

 پاسخ:

است.  (𝑊𝐴𝑁)گسترده  -تر از ناحیهبسیار سریع (𝐿𝐴𝑁)محلی  –ها برروی شبکه ناحیه انتقال داده

افزایش نخواهد داد. اما   𝑊𝐴𝑁به اندازه   𝐿𝐴𝑁کردن بازده و تسریع را روی تکهاز اینرو، تکرار و تکه

 .شوداستفاده می، تکرار در افزایش قابلیت اطمینان و در دسترس بودن  𝐿𝐴𝑁حتی در 
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خ رتواند ابی میبرای ایجاد سیستم توزیع شده در دسترس باال، باید بدانید چه انواعی از خر 19-2

 دهد.

 الف. انواع خرابی ممکن را در سیستم توزیع شده را فهرست کنید.

 رند؟ب. کدامیک از اقالم در فهرست شما از بخش الف برای سیستم متمرکز نیز کاربرد دا

 پاسخ:

 تواند در سیستم توزیع شده رخ دهند شامل:خرابی که میالف. انواع 

𝑖خرابی سایت . 

𝑖𝑖خرابی دیسک . 

𝑖𝑖𝑖شود.. خرابی ارتباط، که به قطع یک یا چند سایت از شبکه منجر می 

 های متمرکز نیز رخ دهند.توانند در سیستمب. دو نوع خرابی اول می

دهد را در نظر بگیرید. برای هر خرابی رخ می 2𝑝𝑐خرابی را که برای تراکنشی در طول  19-3

اتمیک تراکنش را  2𝑝𝑐فهرست شده است، توضیح دهید چگونه  2-19ممکن که در تمرین عملی الف 

 کند.رغم خرابی تضمین میعلی

 پاسخ:

کند، در ادامه آمده است. رغم خرابی سایت و لینک تضمین میاتمیک را علی    2𝑝𝑐  که اثباتی

>ها با پیام صلی این است که پس از اینکه تمام سایتا ایده 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒚 𝑇 -پاسخ دادند، تنها هماهنگ  <

به بعدی   𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا    𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡را بگیرد. هر  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡یا    𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡تواند تصمیم کننده تراکنش می

کننده را دریافت کند، یا به طور هماهنگتواند اتفاق بیفتد تنها پس از اینکه تصمیم وسیله سایت می

کردن  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡های دیگر بیاید مواردی را برای مستقیم از بعضی سایتکننده، یا غیرمستقیم از هماهنگ

 کردن سایت.  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡برای سایت یکایک ذکر کنیم، و سپس 

>فایل ثبت  کند )با نوشتن رکورد 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡را   𝑇تراکنش  تواندالف. سایتی می 𝒂𝒃𝒐𝒓𝒕 𝑇 ( تنها  <

 تحت شرایط زیر:

𝑖 هنوز رکورد فایل ثبت .< 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒚 𝑇 >کننده پیام نوشته نشده است. در این حالت، هماهنگ <

𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕 𝑇 >یا   < 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒚 𝑇 تواند دریافت کند، و دریافت نخواهد کرد. از را از این سایت نمی <

 کننده انجام شود.تواند به وسیله هماهنگمی 𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡اینرو تنها تصمیم  

𝑖𝑖 رکورد فایل ثبت .< 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒚 𝑇 نوشته شده است، ولی براساس تحقیق و سئوالی فهمید که  <

>ها رکورد ثبت بعضی دیگر از سایت 𝒂𝒃𝒐𝒓𝒕 𝑇 کند،  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡را دارد. در این مورد درست است که    <
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مستقیم( کننده پی برده است )یا به طور مستقیم یا غیردیگر به تصمیم هماهنگ به دلیل اینکه سایت

 شود.  𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡قبل از اینکه در واقع 

𝑖𝑖𝑖تواند . خود هماهنگ است. در این حالت هیچ سایتی نمی𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡    شود، یا در آینده𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡 

 کننده انجام شود.ها به وسیله هماهنگتواند تنمی 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡های شود، زیرا تصمیم

>کند )به وسیله نوشتن رکورد فایل ثبت  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡را   𝑇تواند تراکنش ب. سایتی می

𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕 𝑇  ( تنها با استفاده از شرایط زیر: <

𝑖رکورد فایل ثبت . < 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒚 𝑇 را نوشته است، و طبق جستجو پی برد که سایت های دیگر  <

>رکورد فایل ثبت  𝒄𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕 𝑇 کردن آن درست است، به  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡را دارند. در این حالت برای  <

برده است )یا مستقیم یا غیرمستقیم( قبل از  کننده پیدلیل اینکه سایت دیگر به تصمیم هماهنگ

 شود.   𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡اینکه در واقع 

𝑖𝑖تواند کننده دیگری نمیکننده است. در این حالت سایت مشارکت. خود هماهنگ𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  شود/ یا

𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡  های نخواهد شد، به دلیل اینکه تصمیم𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡 شود.کننده گرفته میتنها به وسیله هماهنگ 

در میان موارد زیر  𝐴بگیرید. آیا سایت  را در نظر 𝐵و  𝐴ای با دو سایت، سیستم توزیع شده 19-4

 تواند تشخیص داده شود؟می

 𝐵 .خراب شود 

  لینک بین𝐴  و𝐵  .خراب شود 

 𝐵  تر از حالت عادی باشد. برابر طوالنی 100دارای سربار بسیار زیاد باشد و زمان پاسخ 

 ای را برای ترمیم یک سیستم توزیع شده دارد؟پاسخ شما چه تأثیرات ثانویه

 پاسخ:

از سرگرفته  𝐵شود تا زمانی که ارتباط با سایت  مورد فوق تشخیص داده 3تواند بین نمی 𝐴سایت 

باید صحیح باشد بدون توجه به  استغیرقابل دسترسی  𝐵شود در حالی که انجام میشود. این عمل 

بتواند پیوسته در سیستم توزیع شده  𝐵اند، و باید طوری باشد که ها در واقع رخ دادهاینکه این موقعیت

 .شودارتباط دوباره از سر گرفته میشود زمانی که  با سیستم اصلی یکپارچهمجدداً 

ا ارد که بدزمانی بستگی گذاری دائمی که در این فصل شرح داده شد به مهرهایطرح پیام 19-5

ی اس توالرا براس ند. طرح جایگزینیها بسیار قدیمی باششود اگر پیامهای دریافتی ادغام میحذف پیام

 زمانی پیشنهاد کنید.ها به جای مهرهایشماره

 پاسخ:



مفاهيم پايگاه داده پيشرفته    /     418 

 

 

 پیام را اشیم. هربزمانی داشته ها مشابه شما براساس مهرهایتوانیم شمایی براساس توالی شمارهمی

(. گیرنده فرد است )سایت فرستنده، سایتزنیم که بر هر جفت منحصربهبا توالی شماره عالمت می

 ود.شرسال میایابدکه از سایت فرستنده به سایت گیرنده برای هر پیام جدید افزایش می 1شماره از 

های با شماره کند تنها اگر تمام پیامکند و تصدیق میسایت گیرنده پیام دریافت شده را ذخیره می

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑تر را نیز دریافت کرده باشد؛ پیام در رابطه پایین − 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠  شود. ذخیره می 

 نده حاوییت گیرکند تا زمانی که پیام تصدیقی را از ساسایت فرستنده پیامی را مجدداً ارسال می

فت شد، یق دریام تصدشماره توالی پیام ارسال شده، یا شماره توالی باالتر را دریافت کند. زمانی که پیا

 ند.تواند پیام را از صف ارسال خود حذف کمی

اندازد( که شماره توالی کند )دور میهای دریافت شده را حذف میسایت دریافت کنده تمام پیام

-دریافت -هایکننده پیامتر از آخرین پیام ذخیره شده از سایت فرستنده را دارند. سایت دریافتپایین

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑شده   − 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠 تواند هر سایت فرستنده )پیام می تقریباً )شماره( جدیدترین پیام از

 شود.شود( حذف میتنها بعد از اینکه به طور محلی پردازش می

ده، فرستن کننده برای هر سایتتوجه کنید که این شما سربار ثابت )و کوچک( در سایت دریافت

افی ضضای افهای دریافت شده مورد نیاز است. در مقابل شمای مهرزمانی بدون توجه به تعداد پیام

 ی دریافتهایامسازی کمتری دارد اگر تعداد پبرای هر پیام نیاز دارد. شمای مهرزمانی سربار ذخیره

ی به نحو لی شماها کم باشد، در حالی که شماره تواشده درون فاصله زمانی در مقایسه با تعداد سایت

 دیگر سربار کمتری خواهد داشت.

 د.شونجر میخواندن یکی، نوشتن همه به وضعیت غلط مرویکرد را در نظر بگیرید که  مثالی 19-6

 پاسخ:

سایت تکرار شده است. فرض کنید موجودی  𝑁موجودی را در حسابی در نظر بگیرید، که در 

را  $10را در نظر بگیرید که هر یک  𝑇2و  𝑇1باشد. دو تراکنش  سازگارها در تمام سایت -باشد 100$

خواهد بود بعد از اینکه هر دو تراکنش اجرا   $120کنند. از اینرو موجودی گذاری میدر حساب سپرده

ها، مثاًل اجرا شوند. فرض کنید یکی از سایت 𝑇2و سپس  𝑇1ها در توالی اول شدند. فرض کنید تراکنش

-خواند. میمی 𝑆موجودی را از سایت  𝑇2شود، و تراکنش اجرا می 𝑇1، زمانی خرابی شود که  𝑆سایت 

 خواهد شد. $110توان دید که موجودی در پایان در سایت اول 
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ور را داز راه  سایت پشتیبانیک ها در سیستم توزیع شده و نگهداری تفاوت میان تکرار داده 19-7

 توضیح دهید.

 پاسخ:

 ا در سایتهداده شوند وها در سایت اولیه اجرا میهای پشتیبان از راه دور تمام تراکنشدر سیستم

وسیله  ولیه بهسایت ا ها درسازیشوند. سایت پشتیبان از راه دور با بهنگامپشتیبان از راه دور تکرار می

 شود.زمان میهم الگارسال رکوردهای فایل 

ر دها دههای توزیع شده در دسترس بودن بیشتر را به وسیله داشتن چندین نسخه از داسیستم

متر را س بودن کهای پشتیبان از راه دور در دسترالی که سیستمدهند در حهای متفاوت ارائه میسایت

 کنند.تر و سربار اجرا را پیشنهاد میبا هزینه پایین

شود در حالی که در سیستم پشتیبان ها اجرا میشده، کد تراکنش در تمام سایتدر سیستم توزیع

ای دومرحله  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡وزیع شده از های سیستم تشود. تراکنشدور تنها در سایت اولیه اجرا میاز راه

  𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡دور از کنند در حالی که سیستم از راهها در وضعیت پیوسته پیروی میبرای داشتن داده

 کند.کند و از سربار مرتبط پرهیز میای پیروی نمیدومرحله

 

ی تی زماننجر شود حم ناسازگارداده تواند به وضعیت پایگاهای بیاورید که تکرار کند مینمونه 19-8

 بدست آورند.  انحصاری را برروی نسخه اولیه )اصلی(ها قفلسازیکه بهنگام

 پاسخ:

 $100سایت تکرار شده است. فرض کنید موجودی  𝑁در نظر بگیرید، که در را حسابی  موجودی

را در  $10رید که هر یک را در نظر بگی 𝑇2و  𝑇1. دو تراکنش سازگار هستند هادر تمام سایت و -باشد

خواهد   $120ها  کنند. از اینرو، موجودی بعد از اجرای هر دو این تراکنشگذاری میحساب سپرده

فرض کنید نسخه  همچنین د.شواجرا می 𝑇2و سپس  𝑇1توالی اول یک ترتیب ها در شد. تراکنش

با نسخه اولیه بعد از  -به دلیل استراتژی تکرار کند -نباشد ، سازگار Sها، مثالً موجودی در یکی از سایت

توان دید که موجودی در خواند. میموجودی را می این نسخه  𝑇2تراکنش  شود واجرا می 𝑇1تراکنش  

 .باشدمی $110 پایان در سایت اول

، منبعی را  𝑆1، در سایت  𝑇𝑖بست زیر را در نظر بگیرید. وقتی تراکنش بن -الگوریتم کشف 19-9

𝑇𝑗واقع شده را از   𝑆3در که در سایت  فرستد. می  𝑛کند، پیام درخواستی را با مهرزمانی درخواست می  

𝑇𝑖)یال   , 𝑇𝑗  , 𝑛)   در گراف انتظار محلی𝑆1  شود. تنها اگر درج می𝑇𝑗 کرده پیام درخواستی را دریافت   
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𝑇𝑗باشد و نتواند فوراً منبع درخواست شده را اعطا کند. درخواستی از  در همان سایت به شیوه   𝑇𝑖به   

, 𝑇𝑖)زمانی با یال شود؛ مهرمعمول مدیریت می 𝑇𝑗 کننده مرکزی الگوریتم مرتبط نیست. هماهنگ  (

 خواند.کشف را به وسیله ارسال پیام اولیه به هر سایت در سیستم فرا می

که  ه کنیدفرستد. توجکننده میبا دریافت این پیام، سایت گراف انتظار محلیش را به هماهنگ

نتظار راف اچنین گرافی حاوی تمام اطالعات محلی است که سایت دربارۀ وضعیت گراف واقعی دارد. گ

ولر که کنتر زمانیکند. دهد، ولی در مورد سایت دیگر مطابقت نمیای سایت را نشان میوضعیت لحظه

 سازد:کند، گرافی را به صورت زیر میپاسخی را از سایتی دریافت می

 .گراف برای هر تراکنش در سیستم رأسی دارد 

  گراف یال(𝑇𝑖 , 𝑇𝑗  را دارد اگر و تنها اگر:  ( 

o  یال(𝑇𝑖  , 𝑇𝑗  های انتظار موجود باشد.در یکی از گراف  ( 

o یال  (𝑇𝑖  , 𝑇𝑗  , 𝑛) برای( بعضی از 𝑛 .در بیش از یک گراف انتظار موجود باشد )ها 

ست بیت بنای در گراف ساخته شده موجود باشد، آنگاه سیستم در وضعنشان دهید که، اگر چرخه

یستم در سآنگاه  ای در گراف ساخته شده نباشد، زمانی که اجرای الگوریتم آغاز شوداگر چرخه است، و 

 بست نیست.وضعیت بن

 پاسخ:

𝑇𝑖بیایید چرخه   →  𝑇𝑗  →  ・ ・ ・ →  𝑇𝑚  →  𝑇𝑖    را فرض کنیم که در گراف ایجاد شده به

𝑇𝑘)هایی از ها در گراف یا یالوسیله کنترولر وجود دارد. یال  , 𝑇𝑙 ) ای های توزیع شدهخواهند بود یا یال

𝑇𝑘)از   , 𝑇𝑙 , 𝑛)  هر یال محلی .(𝑇𝑘  , 𝑇𝑙 )  قطعاً اشاره دارد به اینکه  منتظر𝑇1  است. از آنجایی که یال

𝑇𝑘)توزیع شده   , 𝑇𝑙 , 𝑛)  شود تنها زمانی که درخواست در گراف درجه می𝑇𝑘  به𝑇𝑙  برسد و𝑇𝑙  نتواند

منتظر باشد. از اینرو هر یال در چرخه در واقع تراکنشی  𝑇𝑙منتظر  𝑇𝑘فوراً قفل را رها کند، در واقع 

و همکاران  𝑆𝑡𝑢𝑎𝑟𝑡بست به کند بنبستی را بیان میدیگری باشد. برای اثباتی مفصل که این تلویحاً بن

 . [1984]کند. اشاره می

 است: 𝑇𝑙منتظر  𝑇𝑘کنیم. به محض اینکه کشف شود که اکنون معنای معکوسی را اثبات می

𝑇𝑘)الف. یال محلی   , 𝑇𝑙 )   اگر هر دو در یک سایت نباشند.شود افزوده می 

𝑇𝑘)ب. یال   , 𝑇𝑙 , 𝑛) شود، اگر در هر دو سایت افزوده می𝑇𝑙   و𝑇𝑘  های متفاوت نباشند.در سایت   

های انتظار محلی با همان سرعت نباشند. قطعًا آوری تمام گرافاز اینرو، اگر الگوریتم قادر به جمع

ای در آن لحظه موجود خواهد کرد، در حالتی که انتظار چرخهای را در گراف توزیع شده کشف چرخه
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کند، هیچیک از ای در لحظه موجود باشد زمانی که الگوریتم آغاز به اجرا میباشد. اگر انتظار چرخه

تواند ناپدید شود تا زمانی که الگوریتم تمام شود. پس، گرچه های شرکت کننده در آن چرخه مییال

ای که قبل از آغاز آوری کند، هر چرخهمحلی را در همان زمان جمعهایتمام گرافتواند الگوریتم نمی

 وجود داشته است شناسایی خواهد شد.

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 به طور افقی به وسیله که ای را در نظر بگیرید رابطه 19-10 −  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟  تکه شده تکه

 است:

𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 (𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠, 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦, 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 −  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟) 
و یکی در سایت کارخانه به طور دارد: یکی در سایت نیویورک فرض کنید که هر تکه دو تکرار 

  𝑆𝑎𝑛 𝐽𝑜𝑠𝑒در سایت  وجوهای وارد شدهبرای پرس ازش مناسبمحلی ذخیره شده است. استراتژی پرد

 را شرح دهید.

 را بیابید.  𝐵𝑜𝑐𝑎الف. تمام کارمندان کارخانه 

 ب. میانگین حقوق تمام کارمندان را بیابید.

 دمونتون،ارنتو، های زیر بیابید: توج. باالترین حقوق پرداختی به کارمندان را در هریک از سایت

 ونکوور، مونترئال.

 د.ترین حقوق پرداختی در شرکت را بیابید. پایین

 پاسخ:

 را بفرستید. 𝐵𝑜𝑐𝑎به کارخانه  name (employee)∏وجوی . پرس𝑖الف. 

𝑖𝑖 محل .𝐵𝑜𝑐𝑎 گرداند.پاسخ را برمی 

 محاسبه کنید.  𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘. میانگین را در 𝑖ب. 

𝑖𝑖.   پاسخ را به𝑆𝑎𝑛 𝐽𝑜𝑠𝑒 .بفرستید 

،   𝑇𝑜𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜  ،𝐸𝑑𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛بگیر به  حقوقوجو را برای یافتن باالترین کارمند پرس .𝑖ج. 

𝑉𝑎𝑛𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟   و ،𝑀𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 .بفرستید 

𝑖𝑖ها محاسبه کنید.وجوها را در آن سایت. پرس 

𝑖𝑖𝑖ها را به . پاسخ𝑆𝑎𝑛 𝐽𝑜𝑠𝑒  .برگردانید 

 بفرستید. 𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘بگیر به  ترین کارمند حقوقوجو را برای یافتن پایین. پرس𝑖د. 

𝑖𝑖وجو را در . پرس𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘 .محاسبه کنید 

𝑖𝑖𝑖 پاسخ را به .𝑆𝑎𝑛 𝐽𝑜𝑠𝑒  .بفرستید 
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19-11  𝑟 ⋉  𝑠  محاسبه کنید. 9-19را برای روابط شکل 

 پاسخ:

 نتیجه به صورت زیر است. 

𝑟 ⋉  𝑠 = 

 

ن آسازی موفق  برای پیاده یکی دیگر که آل مناسب برای ابر واز کاربرد ایدهای نمونهیک  19-12

 . پاسخ خود را شرح دهید.در ابر سخت است ارائه کنید

 پاسخ:

ها های قدرتمند ثبات در میان بخشبندی آن آسان است، و نیازی به تضمینهر کاربردی که بخش

وب  برسازی سند مبتنیهای ذخیرهبرای مثال، سیستمآل برای ابر مناسب است. نیست، به طور ایده

بر وب )مانند های ایمیل مبتنی(، و سیستم 𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑠)مانند 

𝐻𝑜𝑡𝑚𝑎𝑖𝑙, 𝑌𝑎ℎ𝑜𝑜! 𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑜𝑟 𝐺𝑀𝑎𝑖𝑙 آل ( و به طور مطلوب مناسب ابر هستند. ابر نیز به طور ایده

: برای که هم اکنون برروی ابر وجود داردها مناسب هستند دادهبرای انواع خاصی از وظایف تحلیل 

!𝑌𝑎ℎ𝑜𝑜و  𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 𝑀𝑎𝑝-𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑤𝑜𝑟𝑘مثال، چارچوب   𝐻𝑎𝑑𝑜𝑜𝑝   به طور گسترده که

 روند.شوند به کار میها که به وسیله کاربران کلیک می  𝑈𝑅𝐿های وبالگ های برای تحلیل داده

 واهد شد؛بر سخت خای که به ثبات تراکنش نیاز دارد برای اجرای موفق در ادادههر کاربرد پایگاه

دهای ر رکورها شامل رکودهای بانک، رکوردهای آکادمیک دانشجویان، و بسیاری از انواع دیگنمونه

 سازمانی.

داده اجرا شود، چه نیازی به تواند بر سیستم پایگاهمی  𝐿𝐷𝐴𝑃 عملکرد با توجه به اینکه 19-13

 است؟  𝐿𝐷𝐴𝑃استاندارد 

 پاسخ:

 دالیل به قرار زیرند:

دی از که نوع محدو ای هستندشده ساده یهاپروتکل ،یرکتوریاهای دسترسی دالف. پروتکل

 کنند.ها را فراهم میدسترسی به داده

𝐶 𝐵 𝐴 

3 

2 
2 

3 
1 

5 
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ی فراهم مراتبهء به حالت سلسلای را برای نامگذاری اشیایرکتوری مکانیسم سادهاهای دب. سیستم

ر هاتی در ه اطالعیرکتوری توزیع شده به کار رود تا تعیین کنند که چاتواند در سیستم دکند که میمی

 اندازیوها راهوجتواند برای ارسال خودکار پرسیرکتوری میاشود. سیستم دیرکتوری ذخیره میاسرور د

 ن دخالت کاربر ایجاد شده است.شود که در یک سایت نسبت به سایت دیگر، بدو

اکثر یک شود که حدای را در نظر بگیرید که در آن تضمین میدادهسیستم چند پایگاه 19-14

 .کندمی باشد، و هر سایت محلی سریالی شدن محلی را تضمینمی در هر زمان فعال عمومیتراکنش 

ه مین کند کتواند تضای میدادهرا پیشنهاد کنید که در آن سیستم چند پایگاه هاییروشالف. 

 .فعال است در هر زمان عمومیحداکثر یک تراکنش 

رغم علی سریالی احتمال دارد کهغیر عمومیبندی ب. به وسیله مثالی نشان دهید برای زمان

 ها نتیجه دهد.فرضیه

 پاسخ:

د یک قفل بایی آن روهایی داشته باشیم که برای خاص را در بعضی از سایتدادهتوانیم آیتمالف. می

امل راکنش کنکه تآغاز شود. قفل باید رها شود بعد از ای بدست اورده شود قبل از اینکه تراکنش عمومی

ایت کند. برای کاهش وابستگی به سفعالی را تضمین می شود. این شرط یک تراکنش عمومیمی

علی که های فبرگزیدن یکی از سایت درحلی را برای داشتن شمای انتخاب توانیم راه، میخاصی

فل ق شودمیت درخواسکه از هماهنگ کننده ای دادهبرروی آیتم نیاز دارد کهکننده باشد، و هماهنگ

 کند.

های محلی هستند، که به تراکنش 𝑇2و  𝑇1بندی زیر شامل دو سایت و چهار تراکنش است. ب. زمان

)سراسری( هستند که در  های عمومیتراکنش  𝑇𝐺2و  𝑇𝐺1شوند. اجرا می 2و سایت  1ترتیب در سایت 

,𝑋1شوند. هر سایت اجرا می 𝑌1 هستند، و  1ای در سایت دادهاقالم𝑋2, 𝑌2  2در سایت ای اقالم داده 

 هستند.

𝑇𝐺2 𝑇𝐺1 𝑇2 𝑇1 

 

 

 

𝒓𝒆𝒂𝒅(𝑌2 ) 

𝒘𝒓𝒊𝒕𝒆(𝑋1 ) 

 

𝒓𝒆𝒂𝒅(𝑌1) 

𝒘𝒓𝒊𝒕𝒆(𝑋2) 

 

 

𝒓𝒆𝒂𝒅(𝑋2) 

𝒘𝒓𝒊𝒕𝒆(𝑌2 ) 

𝒘𝒓𝒊𝒕𝒆(𝑌1 ) 
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𝒓𝒆𝒂𝒅(𝑋1 ) 

 

-شود. درون هر سایت، سریالییابد آغاز میپایان می   𝑇𝐺1تنها بعد از اینکه   𝑇𝐺2بندی، در این زمان

→ 𝑇𝐺2،  1شدن محلی وجود دارد. در سایت   𝑇1  →  𝑇𝐺1  2به ترتیب سریالی است. در سایت  ،

𝑇𝐺1  →  𝑇2  →  𝑇𝐺2 بندی جامع غیرسریالی است.به ترتیب سریال است. با این وجود زمان 

 شدنلیای را در نظر بگیرید که در آن هر سایت محلی سریادادهسیستم چند پایگاه 19-15

(serializability) ند.هست مام تراکنش های سراسری فقط خواندنیمحلی را تضمین می کند، و ت 

 د.دهید که اجرای غیرسریالی ممکن است به چنین سیستمی منجر شوالف. با مثالی نشان 

را ی عمومن توانید از شمای تیکت استفاده کنید تا قابلیت سریالی شدب. نشان دهید چگونه می

 تضمین کنید.

 

 

       𝑟                                                                             𝑠                                     

 11-19روابطی برای تمرین عملی  9-19شکل 

 

 پاسخ:

پذیرفته اند بکار گرفته شده است، می تو 14-19تمرین  پاسخ دربه عنوان  ی کهالف. همان سیستم

ی شده عینبندی مخواندنی هستند. زمان -فقط ،به جز اینکه اکنون هر دو تراکنش سراسریشود، می

 زیر را در نظر بگیرید.

𝑇𝐺2 𝑇𝐺1 𝑇2 𝑇1 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑋1) 

 

 

 

 

 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑋1) 

𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑋2) 

 

 

 
𝒘𝒓𝒊𝒕𝒆(𝑋2 ) 

 
𝒘𝒓𝒊𝒕𝒆(𝑋1 ) 

𝐶 𝐵 𝐴 

3 

6 

4 
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𝐸 𝐷 𝐶 

5 
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𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑋2) 
 .بندی سراسری سریالی نیستمحلی وجود دارد، زمانشدن گرچه در هر دو سایت سریالی

 ای در سیستم گراف تقدمشدن محلی تضمین شده است، هر چرخهاز آنجای که سریالی ب.

یکت تگسترده باید حداقل شامل دو سایت متفاوت، و دو تراکنش سراسری متفاوت باشند. شمای 

-مروی آیتیک سایت دسترسی یابند، بر ها درکند که هرگاه دو تراکنش سراسری به دادهتضمین می

تی ین حالای )تیکت( در آن سایت تضاد دارند. مدیر تراکنش سراسری دسترسی تیکت را در چنداده

ینرو د. از اوشها اجرا های سراسری با ترتیب سریالی یکسان در تمام سایتکند که تراکنشکنترل می

 شود.دم گسترده حذف میای در سیستم گراف تقشانس مشارکت آنها در چرخه

 داده توزیع شده و متمرکز را مطرح کنید.مزایای نسبی پایگاه 19-16

یت ، و شفافسازی، شفافیت تکرارتکهرا توضیح دهید: شفافیت تکه تفاوت موارد ذکر شده 19-17

 محل.

 ها مفید است؟ توضیح دهید.کردن دادهتکهچه وقت تکرار یا تکه 19-18

ل بشری از دیدگاه عوام نکاتفافیت و استقالل را توضیح دهید. چرا این ش نکات مهم 19-19

 مطلوب هستند؟

داده توزیع برای پایگاه 15متعدد را از فصل  -بندیاگر ما نسخه توزیع شده پروتکل دانه 19-20

بست تبدیل شود. فرض کنید که آن ممکن است به بن  𝐷𝐴𝐺شده به کار ببریم، سایت مسئول ریشه 

 پروتکل را به صورت زیر اصالح کنیم:

 باشند.مفهوم )قصد( برروی ریشه مجاز می -های حالتتنها قفل 

 ددست آورنبرروی ریشه به طور خودکار بمفهوم )قصد( را  -های حالتتمام قفل ،هاتمام تراکنش. 

 .ستا ،کمتر های غیرسریالیبندیبدون مجاز ساختن زمان نشان دهید که اصالحات این مسأله

 

ختن به برای پرداشما ای دادهتسهیالتی را مطالعه و خالصه کنید که سیستم پایگاه 19-21

ترسی ند قابل دسکهای سازیتواند با انتشار بهنگامکه می کنداز آن استفاده می های ناسازگاروضعیت

 باشد.
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فرد بهمنحصر زمانی برای ایجاد مهرهای 2-5-19ایب دو روشی که در بخش مزایا و مع 19-22

 را مورد بحث قرار دهید. اندهسراسری ارائه شد

 روابط زیر را در نظر بگیرید: 19-23

𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 (𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠, 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦, 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 −  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟) 

𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 (𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 −  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟, 𝑡𝑦𝑝𝑒, 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 − 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟) 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡به صورت افقی به وسیله   𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒فرض کنید که رابطه  −  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟  تکه شده تکه

به   𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒شود. فرض کنید که رابطه است و هر تکه در سایت کارخانه مربوط به خود ذخیره می

-پردازش هر یک از پرسرا برای  شود. استراتژی مناسبیذخیره می 𝐴𝑟𝑚𝑜𝑛𝑘طور کامل در سایت 

 وجوهای زیر شرح دهید.

 است را پیدا کنید. 1130که دارای شماره ماشین  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡الف. تمام کارمندان را در 

هایی هستند که نوعشان هایی بیابید که دارای ماشینب. تمام کارمندان را در کارخانه

“𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒”  .است 

 بیابید. 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑑𝑒𝑛هایی را در کارخانه ج. تمام ماشین

⋈ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒د.   𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒  .را بیابید 

ه موارد زیر ، بیان کنید چگونه انتخاب استراتژی شما ب 23-19برای هر استراتژی تمرین  19-24

 بستگی دارد:

 وجو وارد شده است. الف. سایت که در آن پرس

 لوب است.ب. سایتی که در آن نتیجه مط

𝑟𝑖آیا عبارت  19-25 ⋉  𝑟𝑗 𝑟𝑗الزاماً مساوی    ⋉ 𝑟𝑖   است؟ با استفاده از چه شرایطی𝑟𝑖 ⋉  𝑟𝑗 =

𝑟𝑗 ⋉ 𝑟𝑖  برقرار است؟ 

 

به کار رود و ما به  𝑟و  𝑠سازی دو رابطه ها ابر برای ذخیرهداده -سازیذخیره سرویساگر  19-26

تواند مفید باشد؟ در پاسخ، حفظ پیوند به عنوان دیدگاه مادی می، چرا نیاز داشته باشیم 𝑟و  𝑠پیوند 

تمایز قایل شوید: بازده کلی، فضای استفاده موثر،  "مفید"اطمینان حاصل کنید که بین معانی گوناگون 

 وجوهای کاربر.و زمان پاسخ به پرس

ماشین  از و کندداده سنتی حمایت میهای پایگاهابر از سیستم -محاسبه سرویسچرا  19-27

 ؟ندککنندگان خدمات ماشین واقعی استفاده میمجازی به جای اجرای مستقیم برروی تأمین
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ها، مراتبی گوناگون دادههای سلسلهتواند برای تأمین دیدگاهمی 𝐿𝐷𝐴𝑃شرح دهید چگونه  19-28

 .برپایه به کار رود -های مبتنیبدون تکرار داده

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 6ش بخ

 اطالعاتکاوی و بازیابیها، دادهانبار داده

 

های موجودی داده برای استخراج اطالعات خاص، مانند موجودی حساب یا مجموعوجوهای پایگاهاغلب پرس

اند، دهحی گردیوجوهایی، که منظور فرموله کردن استراتژی شرکتی طرااند. اما، پرسحساب مشتری طراحی شده

 رند..آید، دامعموال نیازمند دسترسی به   حجم انبوهی از اطالعات که از منابع متعددی  بدست می

ای دادهای پایگاهذخیره شده تحت شمآوری شده از منابع گوناگون و های جمعها مخزنی از دادهانبار داده

-لیل میچیده تحهای آماری و تجمعی پیهای ذخیره شده در انبار به وسیله تحلیلیکپارچه، مشترک است. داده

شوند و در ته میکه برای تحلیل داده به کار گرف SQLگردند، که به منظور عملی کردن آن اغلب از ساختارهای 

رای کشف دانش در تالش ب -های کشفاستفاده گردد. به عالوه ممکن است، شیوهمشاهده نمودییم،  5فصل 

ت خاصی محصوال ها به کار روند. برای مثال، خرده فروشی ممکن است پی ببرد کهقوانین و الگوهایی از داده

زاریابی ابهای مستعد آن هستند تا با هم به فروش برسند، و ممکن است آن اطالعات را برای گسترش استراتژی

-ها و دادهانبار داده موضوعات 20شود. فصل کاوی نامیده میها دادهدانش از دادهبه کار ببرد. این فرآیند کشف

 دهد.کاوری را مورد بحث قرار می

وجهی از تزان قابل ایم. اما، میای متمرکز شدهساختار و نسبتاً سادههای خوش، بر دادهتاکنون در مباحث

جود اربران وترهای کها، و برروی کامپیوفاقد ساختار در اینترنت، برروی اینترانت درون سازمان های متنیداده

های نیسمفاده مکاا استبدارد. کاربران مایلند که اطالعات مرتبط را از این مجموعه گسترده اطالعات غالباً متنی، 

ی چنین وجوپرس زه( بازیابی اطالعات بهوجوهای کلید واژه، بیابند. فیلد )حوای مانند پرسوجوی سادهپرس

ین حوزه اند. گرچه کای معطوف میوجو توجه ویژهبندی نتایج پرسپردازد، و به رتبههای فاقد ساختاری میداده

 21صل فده است. جهانی تجربه کرای را با گسترش شبکه گستردهالعادهتحقیقات، چنددهه قدمت دارد، رشد فوق

 کند.حوزه( بازیابی اطالعات را فراهم میای بر فیلد )مقدمه

 



 

 



 

 

 

 کاویداده و دادهانبار  20فصل 

 

ان بهتر الیتهایشاند، تا دربارۀ فعالین نمودههای روبه گسترش آنکسب و کارها شروع به بکارگیری داده

ند قرار ده را هدف هااقالمی را تأمین کنند و چطور به بهترین نحو مشتریگیری کنند، از جمله اینکه چه تصمیم

از  های دادهآورمعجهایی وجود دارد. اولین جنبه تا فروش را افزایش دهند. دو جنبه برای بکارگیری چنین داده

-یا درگیر مهآن ابشود. موضوعاتی که در انبار منابع گوناگون در مخزنی مرکزی است که انبار داده نامیده می

-رای ذخیرهبهایی وهها با مقداری خطا، و شیهای کثیف، یعنی دادههایی برای پرداختن به دادهشویم شامل شیوه

 باشند.ها میسازی موثر و حجم زیادی از داده

آوری شده برای یافتن اطالعات یا دانشی است که بتواند مبنایی برای های جمعدومین جنبه، بررسی داده

  𝑆𝑄𝐿توانند به وسیله ساختارهای ای میگیریهای کسب و کار در تجارت باشد. بعضی از انواع تحلیل دادهتصمیم

های ( دیدیم، و با استفاده از ابزارها و رابط5)فصل  6-5، که در بخش  (𝑂𝐿𝐴𝑃)الین برای پردازش تحلیلی آن

کاوی ها این است که از دادهی بدست آوردن دانش از دادهانجام گردند. روش دیگر برا  𝑂𝐿𝐴𝑃گرافیکی برای 

 های آماری  با اهدافی مشابه است.استفاده شود، داده کاوی تکمیل کننده انواع گوناگون شیوه

 های پوشش تصمیمسیستم 1-20

-بقهطش تصمیم تراکنش و پوش -های پردازشتوان به طور گسترده به سیستمداده را میکاربردهای پایگاه

کنند، ثبت می هاهایی هستند که اطالعاتی را دربارۀ تراکنشتراکنش سیستم -های پردازشبندی نمود. سیستم

-زه سیستما. امرونام و اطالعات نمره برای دانشگاههها، یا روند ثبتمانند اطالعات فروش محصول برای شرکت

له ه به وسییجاد شدامیزان وسیعی از اطالعات  هاروند، و سازمانهای پردازش تراکنش به طور گسترده به کار می

الیی را ات سطح باتصمیم قصد دارند تا اطالع -های پوششاند. سیستماند آوری کردهها را جمع شدهاین سیستم

عات سطح ز اطالتراکنش را بدست آورند. و ا -های پردازشاز اطالعات ریز و با جزئیات ذخیره شده در سیستم

-مک مییران کتصمیم به مد -های پوششگیریهای متنوعی را انجام دهند. سیستمه تا تصمیمباال استفاده کرد

دام کنند، یا لید ککنند تا انتخاب کنند چه محصوالتی را در مغازه نگه دارند، چه محصوالتی را در کارخانه تو

 متقاضی باید در دانشگاه پذیرفته شود.

ها ی میزان بسیار زیادی اطالعات دربارۀ مشتریان و تراکنشبرای مثال، اغلب پایگاههای داده شرکت حاو

سازی اطالعات مورد نیاز ممکن است بالغ برصدها گیگابایت، یا حتی ترابایت، برای خرده هستند. اندازه ذخیره

ای شود. اطالعات تراکنش برای یک خرده فروش ممکن است شامل نام یا شناسه مشتری های زنجیرهفروشی
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هایی که خریدها انجام شده است، رۀ کارت ملی(، اقالم خریداری شده، قیمت پرداخت شده، و تاریخ)مانند شما

باشند. اطالعات دربارۀ اقالم خریداری شده ممکن است شامل نام آیتم، تولید کننده، شماره مدل، رنگ، و اندازه 

نت، سن، و حتی سابقه آموزشی باشد. اطالعات مشتری ممکن است شامل سابقه اعتباری، درآمد ساالنه، سکو

 باشد.

گیریهای ی ارزشمندی از اطالعات باشد، که برای تصمیمتواند گنجینهداده بزرگی میچنین پایگاههای

هایی ارائه شود. برای مثال، شرکت خرده فروشی تجارتی به کارروند، مانند اینکه چه اقالمی ذخیره و چه تخفیف

شود،   𝑃𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑁𝑜𝑟𝑡ℎ𝑤𝑒𝑠𝑡ر خریدهای پیراهنهای خالصی در منطقه ممکن است متوجه فوران ناگهانی د

های آن منطقه کند. هایی برای مغازهپی به گرایش موجود برده، و شروع به تأمین تعداد زیادی از چنین پیراهن

-که اکثر ماشیناش، دریابد وجوی پایگاه دادهبه عنوان مثال دیگری، شرکت خودروسازی ممکن است، در پرس

دالر است. سپس  50000شان باالتر از کنند که درآمد ساالنههای اسپرت کوچکش را زنان جوانی خریداری می

های اسپرت کوچکش را بخرند، و شرکت بازاریابیش را برای جذب بیشتر چنین زنانی هدف قرار دهد که ماشین

هایش خودداری کند. در هر دو خرید آن ماشین اش برای جذب سایر گروههای جامعه برایاز اتالف سرمایه

گیریهای تجاری مورد، شرکت الگوهایی را در رفتار مشتری تشخیص داده است و از آن الگوها برای تصمیم

 کند.استفاده می

 توانند به صورت تصمیم می -وجوهای پوششگرچه بسیاری از پرس𝑆𝑄𝐿 ها نوشته شوند، اما سایر آن

توان اینکار را کرد. از اینرو چندین الحاقات به بیان نمود و یا به آسانی نمی 𝑆𝑄𝐿توانند در را نیز نمی

𝑆𝑄𝐿 الحاقات  6-5کند. در بخش ها را آسانتر میاند که تحلیل دادهاضافه گردیده𝑆𝑄𝐿  را برای

 . (𝑂𝐿𝐴𝑃)الین پوشش دادیم هایی را برای پردازش تحلیلی آنها، و شیوهتحلیل داده

 های آماری مفصل و با جزئیـات داده برای تحلیلوجو پایگاههای پرسزبان(𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑠) 

𝑆و  𝑆𝐴𝑆افزاری، مانند ها مناسب نیستند. چندین بسته نرمداده + وجـود دارنـد، کـه بـه تحلیـل  +

هـا اند، تا بتوانند حجم زیـاد دادهداده متصل شدههایی با پایگاههایکنند. چنین بستهآماری کمک می

داده ذخیره نمود و به طور موثر برای تحلیل بازیابی نماییند. حوزه تحلیل آماری به خودی را در پایگاه

 خود حوزه وسیعی است؛ برای اطالعات بیشتر به مرجع کتابنامه مراجعه کنید.

 ده از آنبه استفا گیریهای تجاریدارند که برای تصمیمها را های بزرگ منابع گوناگونی از دادهشرکت-

ه دالیل نند. بها را با استفاده از شماهای مختلفی ذخیره کها نیاز دارند. منابع ممکن است داده

ب منابع ه بازیاهای دیگر شرکت اجازهای سازمانی(، معموال قسمتکارآیی )به عالوه به دالیل کنترل

 نیاز موردی دارند، ندارند. ها ای، را که به آنداده

 اند. ها انبار داده را ایجاد نمودههای متنوعی، شرکتوجوها برروی چنین دادهبرای اجرای موثر پرس

آوری ای، در یک سایت جمعهای منابع گوناگون را با استفاده از شمای یکپارچهانبارهای داده، داده
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کنند. موضوعاتی را در ها فراهم مینفرد را برای دادهکنند. بنابراین، برای کاربر رابط یکپارچه ممی

 کنیم.مطالعه و بررسی می 2-20ساخت و نگهداری انبار داده در بخش 

 ها کشف ز دادهاکنند تا به طور خودکار قوانین آماری و الگوهایی را دانش تالش می -های کشفشیوه

ن حلیگراله محققان هوش مصنوعی و تدانش که به وسی -کاوی روشهای کشفکنند. حوزه رشته داده

ههای ا از پایگاسازد تیسازی موثر وکارا که آنها را قادر مهای پیادهاند را، با  شیوهآماری ابداع شده

 کنند. داده بسیار بزرگ استفاده کنند، ادغام می

 دهد.کاوی را مورد بحث قرار میداده20-3بخش 

ای که درآن تمام تواند به طور گسترده به عنوان پوحوزهمی (𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡)حوزه پوشش تصمیم 

کنند که از آن تر استفاده میموارد باال در وجود دارد، گرچه بعضی از مردم از این اصطالح به معنایی ظریف

 تحلیل آماری و داده کاوی مستثنی در نظر گرفته شود، شده است.

 انبار داده 2-20

ها را ها دفتر دارند، که هریک از آنها ممکن است حجم زیادی از دادهبسیاری از مکان های بزرگ درشرکت

ای بزرگ صدها یا هزاران فروشگاه دارند، درهمین حالی که های زنجیرهفروشیایجاد کنند، برای مثال، خرده

های بزرگ ساختار مانهای هزاران شعبه محلی را داشته باشند. به عالوه، سازهای بیمه ممکن است دادهشرکت

های مختلف، یا برروی های مختلف ممکن است در محلدهید داخلی پیچیده ای دارند، و از اینرو دادهسازمان

های مشکالت تولید و های عملیاتی متفاوت، یا تحت شماهای گوناگون موجود باشند. برای مثال، دادهسیستم

-ها، دادهداده متفاوت ذخیره شوند. اغلب، سازمانای پایگاهههای شکایت مشتری ممکن است برروی سیستمداده

روند، یا امتیازهای های پستی که برای تبلیغ محصوالت به کار میخرند، مانند فهرستها را از منابع خارجی می

گیری شوند، تا دربارۀ ارزش اعتبار مشتریان تصمیمهای اعتباری تأمین میاعتبار مشتریان که به وسیله اداره

 1کنند.

-اندازی پرسهباشند. راگیرندگان شرکت )نیازمند( دسترسی به اطالعات از چنین منابع متعددی میتصمیم

ها ن است تنها ممکوجوها دربارۀ منابع جداگانه هم دست و پا گیر و هم کم بازده است. به عالوه، منابع داده

نیاز  ور نیزهای گذشته چطدگان ممکن است به دادههای فعلی را ذخیره کنند، در حالی که تصمیم گیرنداده

-یه است، مر کردداشته باشند؛ برای مثال، اطالعاتی دربارۀ اینکه چگونگی الگوهای خرید در سال گذشته تغیی

 تواند اهمیت زیادی داشته باشد. انبارهای داده راه حلی برای این مسائل است.

آوری شده از منابع گوناگون است، که با مخزن )یا آرشیو( اطالعات جمع (𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒) دادهانبار

آوری شدند،  به مدت طوالنی ها جمعاستفاده از شمایی یکپارچه در یک سایت ذخیره شده است. زمانی که داده

                                                             
کنند و هایی هستند که اطالعاتی را دربارۀ مشتریان از منابع گوناگون جمع آوری میهای اعتباری شرکتاداره  1-

 کنند.امتیاز ارزش اعتباری را برای هر مشتری محاسبه می
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رای کاربر یک داده بدهد. بعالوه، انبارهایهای قدیمی را میگردند، که این عمل اجازه دسترسی به دادهذخیره می

-تر میتصمیم را آسان -وجوهای پشتیبانکند، که نوشتن پرسها فراهم میرابط ادغام شده منفردی را به داده

کند که داده، تصمیم گیرنده تضمین میتصمیم از انبار -ها برای پوششکند. همچنین، با دسترسی به داده

 گیرند.تصمیم  قرار نمی -اری پوششالین تحت تاثیر فشار کتراکنش آن -های پردازشسیستم

 اجزاء سازنده انبار داده 1-2-20

 وجو وپرس سازی، وها، ذخیرهآوری دادهدهد، و جمعداده عادی را نشان میمعماری انبار 1-20شکل 

یر زد موارد قرار دا کشد. در میان مواردی که در ساختن انبار باید مد نظرها را به تصویر میدادهپوشش تحلیل

 دارند. وجود

 
 داده.معماری انبار 1-20شکل 

 آوری کنیم. در معماری منبع محور ها را جمعکی و چطور داده(𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 −

𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒) اطالعات جدید را  یا به طور پیوسته ها، منابع دادهآوری دادهبرای جمع ،

کند. در معماری مقصد )همزمان با انجام شدن پردازش تراکنش(، یا متناوب )مثالً، شب( منتقل می

𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)محور  − 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒) هایی ها به طور متناوب درخواستار داده، انب

 فرستد.های جدید به منابع میرا برای داده

ای تکرار نشوند، انبار دومرحله 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡ها در منابع در انبار از طریق سازیتا زمانی که بهنگام

از آن است که مورد تر دومرحله ای بسیار گران 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡کامالً با منابع بهنگام نخواهد بود. معموالً 

های استفاده قرار گیرد، بنابراین انبارهای داده نوعاً کمی داده قدیمی دارند. اما، معموالً برای سیستم

 کند.تصمیم این قضیه مشکل نمی -پوشش

 اند احتماالً شماهای متفاوتی ای که به طور مستقل ساخته شدهدادهچه شمایی را به کار ببریم. منابع

ای متفاوتی استفاده کنند. بخشی از وظیفه انبار این های دادهواقع، حتی ممکن است از مدلدارند. در 

ها را قبل از ذخیره سازی، متناسب با شمای یکپارچه شده است که یکپارچگی شما انجام شود، و داده

data  
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یستند. در ها در منابع نای از دادههای ذخیره شده در انبار فقط نسخهتبدیل کند. در نتیجه، داده

 ها در منابع، در نظر گرفته شوند.توانند به عنوان دیدگاه عینیت یافته دادهعوض، می

 هاها پاک کردن دادهوظیفه اصالح و پیش پردازش داده هاکردن دادهتبدیل و پاک 

(𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑛𝑠𝑖𝑛𝑔) جزئی فراوان ها را با ناسازگاریهای ، دادهشود. اغلب منابع دادهنامیده می

اند، و در ها با امالی غلط نوشته شدهتواند اصالح شود. برای مثال، اغلب نامدهند، که میتحویل می

ها ممکن است نام خیابان، منطقه، یا شهر غلط نوشته شده باشد، یا کدپستی نادرست مورد آدرس

های ای که نامدادهجاع به پایگاهتوانند به میزان قابل توجهی به وسیله اردرج شده باشد. این خطاها می

های مورد نیاز برای خیابان و کدهای پستی هر شهر در آمده است اصالح شوند. تطبیق تقریبی داده

 شود.شناخته می (fuz𝑧𝑦 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑢𝑝)این وظیفه به عنوان جستجوی فازی 

اری داشته باشند های تکرآوری شده از منابع گوناگون ممکن است نسخههای آدرس جمعفهرست

–𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒)ادغام  -که نیاز دارند در عملیات پاکسازی 𝑝𝑢𝑟𝑔𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)  حذف شود )این

شود(. رکوردها برای افراد شناخته می (𝑑𝑒𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)عملیات همچنین به عنوان تکرار زدایی 

بندی شوند تا تنها یک ارسال پستی به هر خانه فرستاده گوناگون در یک خانه ممکن است باهم گروه

 شود.شناخته می (ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔)شود؛ این عمل به عنوان عملیات خانوار 

،  (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑)های دیگری غیر از پاک کردن تبدیل شوند ها ممکن است به شیوهداده

ها از روابط ها به شمای متفاوت به وسیله اتصال دادهیل دادهگیری، یا تبدمانند تغییر واحدهای اندازه

ها دارند. در چنین چند منبع.  نوعاً انبارهای داده، ابزارهای گرافیکی برای پوشش از تبدیل داده

دهند، ها را نشان میها که جریان دادههای ما بین جعبههایی مشخص، و لبهابزارهایی تبدیل به جعبه

ها را به سوی مرحله مناسب بعدی در تبدیل توانند دادههای شرطی میشوند. جعبهنمایش داده می

برای نمایش مثالی از تبدیل مشخصی مراجعه کنید که با استفاده از  7-30مسیریابی کنند. به شکل 

 ابزار گرافیکی به وسیله سرور مایکروسافت فراهم شده است.

 داده  به انبار ای بایدهها برروی روابط در منابع دادسازیگامها را انتشار دهیم. بهنسازیچطور بهنگام

ده است. اس  انتشار سازی انتشار یابد. اگر روابط در انبار داده دقیقاً مانند روابط در منبع داده باشند.

-13خش ه در بدیدگاه است، ک -سازی اساساً مشکل حفظاگر این طور نباشند، مسأله انتشار بهنگام

 مطرح شد. 5

 های خام به وجود آمده به وسیله سیستم پردازش تراکنش ممکن ای را خالصه کنیم. دادهچه داده

وجوها را تنها به توان بسیاری از پرسالین ذخیره شوند. اما، میاست آنقدر زیاد باشند که نتوانند آن

اینکه کل یک  های بدست آمده از تجمع برروی رابطه پاسخ داد، تاای از دادهوسیله حفظ خالصه

توان هایی دربارۀ فروش هر روزه لباس، میسازی دادهرابطه را نگه داشت. برای مثال، درعوض ذخیره
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سازی کرد. فرض کنید که آیتم و دسته ذخیره -مجموع فروش لباس را دسته بندی به شکل نام

ن است اجازه یابند جایگزین شده است. با این وجود کاربران ممک sبه وسیله خالصه رابطه  rرابطه 

وجو الین در دسترس بوده ایجاد کنند. اگر پرسبه صورت آن rوجوها را انگار که رابطه که پرس

امکان  𝑠ها نیاز داشته باشد، ممکن است تبدیل آن به معادلش با استفاده از فقط به خالصه داده

 مراجعه کنید. 5-13پذیر باشد؛ به بخش 

 𝐸𝑇𝐿ها به انبار داده وظایف استخراج، تبدیل، و باز کردن یا کردن دادهمراحل متفاوت دخیل در وارد 

(extra𝑐𝑡, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚, 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑) ها از منابع اشاره میآوردن دادهشوند؛ استخراج به دستنامیده می-

 کند، در حالی که بارکردن بارگذاری به داخل انبار داده اشاره دارد.

 انبارشماهای  2-2-20

 𝑂𝐿𝐴𝑃ای با استفاده از ابزارهایی مانند ابزارهای معموال انبارهای داده، شماهایی دارند که برای تحلیل داده

-گیری، هستند. جدولهایی چند بعدی، با صفات بعد و صفات اندازهها، دادهاند. از اینرو، معموالً دادهطراحی شده

شوند و معموالً بسیار نامیده می (𝑓𝑎𝑐𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠)ول حقیقت هایی چندبعدی هستند که جداها حاوی داده

کننده اطالعات فروش برای فروشگاه خرده فروشی، با یک تاپل برای هر آیتم فروخته شده، اند. جدول ثبتبزرگ

شناسه ای از جدول حقیقت است. ابعاد جدول فروش شامل این موارد خواهند بود: چه آیتمی است )معموالً نمونه

آیتم مانند آنچه در بارکدها به کار می رود(، تاریخ زمانی که آیتم فروخته شده، آیتم در کدام محل )فروشگاه( 

گیری ممکن است شامل تعداد فروخته شده است، کدام مشتری آن آیتم را خریداری کرده، و غیره. صفات اندازه

 اقالم فروخته شده و قیمت اقالم باشد.

هایی کوتاه هستند که کلیدهای سازی، صفات بعد معموالً شناسههای ذخیرهنیازمندی برای کمینه کردن

شوند. برای مثال، جدول نامیده می (𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠)خارجی به جداولی دیگر بوده که جداول بعد 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟تواند صفات حقیقت فروش می −  𝑖𝑑    ، )مشتری(𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 −  𝑖𝑑  ،)فروشگاه(𝑖𝑡𝑒𝑚 −  𝑖𝑑  )آیتم(

𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒و قیمت را داشته باشد. صفت  (𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟)گیری تعداد و صفات اندازه 𝑑𝑎𝑡𝑒و   −  𝑖𝑑  کلید خارجی به

است، که صفات دیگری مانند محل فروشگاه )شهر، ایالت، کشور( را دارد. صفت  (𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒) جدول بعد فروشگاه

𝑖𝑡𝑒𝑚 −  𝑖𝑑  از جدول فروش کلید خارجی به جدول بعد𝑖𝑡𝑒𝑚 −  𝑖𝑛𝑓𝑜 تواند حاوی اطالعاتی باشد، که میمی

ای که آیتم به آن تعلق دارد، و سایر جزئیات مانند رنگ و اندازه باشد. صفت مانند نام آیتم، دسته

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 −  𝑖𝑑 ی باشد که حاوی صفاتی مانند نام و آدرس تواند کلید خارجی به جدول بعد مشترمی

𝑑𝑎𝑡𝑒توان صفت تاریخ را به عنوان کلید خارجی به جدول بعد مشتری است. همچنین می −  𝑖𝑛𝑓𝑜  در نظر

 دهد.گرفت که ماه، فصل، و سال هر تاریخ را می
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 2-20شکل 

قیقت، چندین جداول نمایش داده شده اشت. چنین شمایی، با یک جدول ح 2-20شمای حاصل در شکل 

شود. نامیده می (𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑚𝑎)ای ستارهبعد، و کلیدهای خارجی از جدول حقیقت به جداول بعد، شمای

تر، ممکن است سطوح متعددی از جداول بعد را داشته باشند؛ برای مثال، جدول های انبار داده پیچیدهطراحی

𝑖𝑡𝑒𝑚 −  𝑖𝑛𝑓𝑜    ممکن است صفت𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟 −  𝑖𝑑 کننده( را داشته باشد که کلید خارجی )تولید

-ای نامیده میدهد. چنین شماهایی، شماهای برف دانهبه جدول دیگری است که جزئیات تولید کننده را می

 های انبار داده، پیچیده همچنین ممکن است بیش از یک جدول حقیقت داشته باشند.شوند. طراحی

 گرا -سازی ستونهذخیر 3-2-20

ها به طور متوالی در فایل ذخیره کنند و تاپلداده عموما تمام صفات یک تاپل را با هم ذخیره میپایگاههای

-شود. برعکس، در ذخیرهگرا شناخته میسازی ردیفسازی به عنوان ذخیرهبندی ذخیرهشوند. چنین طرحمی

𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛)گرا  -سازی ستون − 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒) شود، ، هر صفت از رابطه در فایلی جداگانه ذخیره می

ی با درپی در فایل ذخیره شدند. با فرض داشتن انواع دادههای پیهای متوالی که در محلبا مقادیری از تاپل

، و خواندن  𝐴وسیله دسترسی فایل مرتبط به صفت تواند به ام رابطه می   𝑖از تاپل  𝐴طول ثابت، مقدار صفت 

𝑖)مقدار موجود در آفست  − سازی )در مبنای بایت( بدست آید. ذخیره 𝐴برابر اندازه مقادیر در صفت   (1

 گرا دارد:  -سازی ردیفگرا حداقل نسبت به مزیت اصلی بر ذخیره -ستون

یابد، و  ای با تعداد زیادی صفت دسترسیوجویی فقط نیاز دارد تا  چند صفت از رابطهزمانی که پرس -1

در عین حال  اسکن و تجمع چندین تاپل مورد نیاز است صفات باقیمانده نیازی نیست که از دیسک 

گرا، نه فقط صفات نامربوط به درون  سازی ردیفدر داخل حافظه واکشی شوند. برعکس، در ذخیره

ده باشند وجو ذخیره ششوند، بلکه اگر در مجاورت صفات استفاده شده در پرسحافظه واکشی می
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ممکن است به درون حافظه نهان پردازشگر پیش واکشی شوند فضای حافظه نهان و پهنای باند 

 حافظه را به حدردهند.

-سازی میدهدهد؛ فشرسازی را افزایش میسازی مقادیر با همان نع درکنار هم کارایی فشردهذخیره -2

هش دیسک کا ها را ازبازیابی دادهزمان سازی دیسک و همتواند به میزان زیادی هم هزینه ذخیره

 دهد.

سازی یا واکشی یک تاپل به گرا نقطه ضعفی دارد آن است که ذخیره -سازی ستوناز طرف دیگر، ذخیره

گرا به طور گسترده برای -سازی ستونهای باال، ذخیرهنیاز دارد. در نتیجه موازنه 𝐼/𝑂چندین عملیات 

داده از آنجایی که  -گرا در کاربردهای انبار -سازی ستونرود. اما، ذخیرهکاربردهای پردازش تراکنش به کار نمی

ای پذیرفته شده است. ولی چندین تاپل را های جداگانه است به طور گستردهها به ندرت برای تاپلدسترسی

 سازد.کند و متراکم میاسکن می

  𝑆𝑦𝑏𝑎𝑠𝑒 𝐼𝑄 کرد، ولی اکنون گرا استفاده می -ی ستونسازیکی از محصوالت قدیمی بود که از ذخیره

گرا  -سازی ستونهای ذخیرهداده را براساس سیستمچندین پروژه و شرکت تحقیقاتی وجود دارند که پایگاههای

اند که سود عملکرد قابل توجهی را برای بسیاری از کاربردهای انبار داده ها قادر بودهاند. این سیستمگسترش داده

سازی گرا، و روش پردازش و بهینه -سازی ستونای دیدن مراجع که نحوه پیاده سازی  ذخیرهنشان دهند. بر

 اند. به کتابنامه مراجعه کنید.وجوها برروی چنین انبارها را نشان دادهپرس

 داده کاوی 3-20

برای یافتن داده بزرگ خودکار تحلیل پایگاههایبه پردازش نیمه (𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔)کاوی اصطالح داده

شود( یا دانش در هوش مصنوعی )که یادگیری ماشینی نیز نامیده میکند. مانند کشفمفید اشاره میالگوهای

کاوی از آن ها کشف کند. اما، دادهها و الگوهایی را ازروی دادهکند تا قانونکاوی تالش میتحلیل آماری، داده

ها که اساسا روی دیسک وجود دارند، سرو با حجم زیاد داده لحاظ با یادگیری ماشینی و آمار فرق می کند که

 داده سروکار دارد.دانش در پایگاههایکاوی با کشفکار دارد. به عبارتی دیگر داده

ارائه شوند.  (𝑟𝑢𝑙𝑒𝑠) ای از قوانینتوانند به وسیله مجموعهداده میکشف شده از پایگاهبعضی از انواع دانش

دالر  50000زنان جوان با درآمدی بیش از  "از قانون است، که غیررسمی بیان شده است:  ایمطلب زیر نمونه

. البته چنانچه خواهیم دید، چنین قانونی "های اسپرت کوچک هستنداحتماالً بیش از سایر افراد خریدار ماشین

یگر دانش به وسیله معادالت ، را داراست. انواع د"اعتماد "و  "پوشش"ای از به طور فراگیر درست نیست، و درجه

بینی نتایج، زمانی که های دیگری برای پیشارتباط دهنده متغیرهای متفاوت به یکدیگر، یا به وسیله مکانیسم

 شوند.مقادیر بعضی از متغیرها معلوم و مشخص هستند، نمایش داده می
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ی برای یافتن انواع های متفاوتیوهانواع گوناگونی از الگوهایی وجود دارند که ممکن است سودمند باشند، و ش

ه چطور این الگوها به بینیم کروند. چند نمونه از الگوها را مطالعه خواهیم کرد و میالگوهای متفاوت به کار می

 شوند.طور خودکار از پایگاه داده مشتق می

ردازش به ش پگردد و شامل پیکاوی قسمتی وجود دارد، که معموال به صورت دستی انجام میبرای داده

های رینردن بهتکها و پس پردازش الگوهای کشف شده برای پیدا ها دادهشکل قابل قبول برای انجام الگوریتم

د داشته باشد که ها. همچنین ممکن است بیش از یک نوع الگو وجوتوانند مفید باشند، است  دادهها که میآن

د گوهای مفید موراست عملیاتی دستی برای انتخاب انواع الداده معینی کشف شود، و ممکن تواند از پایگاهمی

ا بر مر اینجا ما، دانیاز باشد. به همین دلیل، حقیقتاً داده کاوی فرآیندی نیمه خودکار در زندگی واقعی است. 

 جنبه کاوش خودکار متمرکزیم.

-به گونه ی اند کههایهستند آنشده کاربردهای فراوانی دارد. کاربردهای که بسیار مورد استفاده دانش کشف

رکت صادر کننده شکند، بینی نیاز دارند. برای مثال، زمانی که شخص کارت اعتباری را درخواست میای  از پیش

راساس بینی بکند که آیا شخص ریسک اعتباری خوبی دارد یا نه. این پیشبینی میکارت اعتباری پیش

تفاده رد اسآمد، بدهی، سابقه بازپرداخت بدهی است. قوانین موویژگیهای شناخته شده شخص، مانند سن، در

شده  ر مشاهدهبینی کردن از همان ویژگیهای صاحبان گذشته و فعلی کارت اعتباری، همراه با رفتابرای پیش

نی بیسایر انواع پیش  انداند یا نه مشتق شدهآنها، مانند اینکه آیا آنها به تعهدات کارت اعتباریشان عمل کرده

ست به ابینی کردن این است که کدام مشتری ممکن است به سوی رقیب تغییر موضع دهد )ممکن شامل پیش

که بینی اینکند(، پیش  هایی ارائه شود که آنها را به ماندن اغوا کرده و از نتیجه  جلوگیریها تخفیفاین مشتری

-چه انواعی از تماس بینی اینکهها(، یا پیشنامهکدام یک از افراد ممکن است به نامه تبلیغاتی پاسخ دهد )هرز 

 های گرفته با کارتهای تلفن جعلی هستند.

هستند، برای مثال، کتابهایی که با هم  (𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)دسته دیگری از کاربردها به دنبال ارتباطات 

ایر کتابهای مرتبط را هم الین ممکن است سفروشی آنخریداری شوند. اگر مشتری کتابی را بخرد، کتاب

پیشنهاد کند. اگر شخصی دوربینی را خریداری کند، سیستم ممکن است لوازم اضافی را پیشنهاد کند که 

مستعدند که همراه دوربین به فروش برسند. یک فروشنده خوب از چنین الگوهایی آگاه است و آنها را برای 

ات ممکن است به کشف ن فرآیند است. انواع دیگر ارتباطفروش بیشتر به کار می برد. چالش، خود کارکردن ای

علت بینجامند. برای مثال، کشف ارتباطات دور از انتظار میان داروی تازه ارائه شده و مشکالت قلبی موجب فهم 

شود که ممکن است دارو موجب مشکالت قلبی در بعضی افراد شود، بنابراین این دارو از سطح این مطلب می

 شود.آوری میبازار جمع 

نمونه  (𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠)ها هستند. خوشه 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛𝑠 ای از الگوهای توصیفیارتباطات نمونه

ها از موارد شیوع بیماری تیفویید دیگری از چنین الگوهایی هستند. برای مثال، در طول قرن گذشته خوشه
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منجر شد که آب آن چاه آلوده بوده است و تیفویید را منتشر کرده  اطراف چاهی یافت شد، که به آن کشف

 شود.های بیماری امروزه نیز مهم تلقی میاست. کشف خوشه

 بندیطبقه 4-20

اشرح داده، ربندی کاوی است. طبقهبینی یکی از مهمترین انواع دادهذکر شد، پیش 3-20چنانچه در بخش 

، بررسی نموده و شوندتصمیم نامیده می -بندهای درختبندها، که ردههایی را برای ساختن یک نوع از ردهشیوه

 دهیم.بینی را شرح میهای پیشسپس سایر شیوه

بندی به این شکل است: با در نظر گرفتن اینکه آن اقالم به یکی از چند دسته به طور انتزاعی، مسأله دسته

شوند( نامیده می(𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠) های آموزشی های گذشته )که نمونهتعلق دارند، و با توجه به نمونه

ای است که آیتم جدید به آن بینی دستهای هستند مسأله، پیشاقالم همراه با این موضوع که متعلق به چه دسته

 وند.بینی دسته به کار رتعلق دارد. دسته نمونه جدید معلوم نیست، پس صفات دیگر نمونه باید برای پیش

های جدا از هم بخشورودی را به درون گروهتواند به وسیله یافتن قوانینی انجام شود که دادهبندی میطبقه

رد که آیا به خواهد تصمیم بگیبندی کند. برای مثال، فرض کنید که یک شرکت صادر کننده کارت اعتباری می

ن، سنند، دربارۀ شخص متقاضی دارد، ما یک متقاضی، کارت اعتباری بدهد یا خیر. شرکت اطالعات متنوعی

 ه کند.گیری استفادتواند از آنها برای تصمیمهای فعلی، که میتحصیلی، درآمد ساالنه، بدهیسابقه

باطی از آنها ارت اعتباری متقاضی مرتبط باشد، در حالی که بعضی -تواند به ارزشبعضی از این اطالعات می

ر یک از هشرکت سطح ارزش اعتباری عالی، خوب، متوسط، یا بد را به گیری، نداشته باشند. برای تصمیم

رکت تالش شدهد. سپس، از یک دسته نمونه اختصاص می  مشتریان فعلی با توجه به سابقه پرداخت هر مشتری

عی داخت واقبقه پرکند که قوانینی را بیابد که مشتریان فعلیش را براساس اطالعاتی دربارۀ شخص غیر از سامی

کند. می بندیههای عالی، خوب، متوسط، و یا بد، دست)که برای مشتریان جدید موجود نیست( به یکی از دسته

وانین قآمد. بیایید فقط دو صفت را در نظر بگیریم: سطح تحصیالت )باالترین مدرک تحصیلی اخذ شده( و در

 ممکن است به شکل زیر باشند:

 

∀𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑃, 𝑃. 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 =  𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 𝒂𝒏𝒅 𝑃. 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 >  75, 000 

                                                                     ⇒  𝑃. 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =  𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡                      
             ∀ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑃, 𝑃. 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 =  𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑜𝑟𝑠 𝒐𝒓 

               (𝑃. 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 ≥  25, 000 𝒂𝒏𝒅 𝑃. 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 ≤  75, 000)  ⇒  𝑃. 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 =  𝑔𝑜𝑜𝑑 
 (.اعتباری ارائه شوند )متوسط و بد -توانند برای سطوح دیگر ارزشی نیز میقوانین مشابه

نامیده می (𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑡)شود، که مجموعه آموزشی ها آغاز میای از دادهبند از نمونهفرایند ایجاد دسته

ای که تاپل به آن تعلق دارد درحال حاضر شناخته شده و معین شوند. برای هر تاپل در مجموعه آموزشی، دسته

 -های به همراه، با ارزشاعتباری ممکن است مشتری -است. برای مثال، مجموعه آموزشی برای کاربرد کارت
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شود، باشد.واقعی، یا جمعیت، ممکن است متشکل از تمام اعتباریشان که به وسیله سابقه پرداختشان تعیین می

بند مردمی باشدکه جزء، شامل مشترهای کنونی موجود نیستند. چنانچه خواهیم دید چندین شیوه ایجاد دسته

 وجود دارد.

 تصمیم -بندهای درختدسته 1-4-20

انچه از نامش رود. چنبندی به کار میاست که به طور گسترده برای طبقه ایتصمیم شیوه -بند درختدسته

، و هر گره کنند؛ هر گره برگ، دسته ارتباطتصمیم از یک درخت استفاده می -بندهای درختپیداست، دسته

میم را از درخت تص نمونه 3-20تر، یک تابع( که با آن مرتبط است. شکل ای دارد )یا به طور عمومیداخلی گزاره

 دهد.نشان می

کنیم تا به برگ برسیم؛ در گره کنیم و از درخت عبور میای جدید، از ریشه شروع میبندی نمونهبرای طبقه

کنیم، تا دریابیم از طریق کدام فرزند کار را ادامه دهیم. ها ارزیابی میداخلی، گزاره )یا تابع( را برروی نمونه داده

یابد که به گره برگ برسیم. برای مثال، اگر سطح مدرک )درجه( شخصی فوق میاین فرآیند تا زمانی ادامه 

کنیم و از را دنبال می "فوق لیسانس"کنیم و یال با عنوان ، از ریشه حرکت می 40𝑘لیسانس باشد، و درآمدش 

بینی پس پیش است، "خوب"کنیم تا به برگ برسیم. دسته در برگ را دنبال می "25𝑘تا  75𝑘"آنجا یال با نام 

 کنیم که ریسک اعتبار آن شخص خوب است.می

 

 bad  average  good   excellent 
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 تصمیم -بندهای درختایجاد دسته 1-1-4-20

آموزشی ایجاد های مجموعهتصمیم را، با توجه به نمونه -بند درختحال سئوال این است که چطور دسته

است که به صورت بازگشتی کار  (𝑔𝑟𝑒𝑒𝑑𝑦)ترین شیوه انجام این کار، استفاده از الگوریتم حریصانه کنیم. رایج

کند. در ابتدا فقط یک گره، ریشه وجود دارد، و تمام کرده، در ریشه حرکت نموده درخت را رو به پایین ایجاد می

 های آموزشی با آن گره مرتبط هستند.نمونه

ای خاص متعلق های آموزشی مرتبط با گره به همان دستهنمونه  "تقریباً همه"یا  در هرگره، اگر همه،

های فرزند صفت شود. درغیر اینصورت، باید برای ایجاد گرهباشند، آنگاه آن گره، گره برگی مرتبط با آن دسته می

انتخاب  (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) بندیو شرایط بخش (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒)بندی بخش

بندی را برای گره فرزند های مجموعه آموزشی است که شرط بخشهای مرتبط با هر گره فرزند نمونهشود. داده

شود، و چهار فرزند، یکی برای هر مقدار کند. در مثال ما، صفت درجه )مدرک تحصیلی( انتخاب میتأمین می

𝑛𝑜𝑛𝑒شوند. شرایط برای چهار گره فرزند به ترتیب  )درجه( جاد میدرجه، ای =   ،𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 =  𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒𝑙𝑜𝑟𝑠 

  ،𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 =  𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠   و ،𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 =  𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒  های مرتبط با هر فرزند متشکل از باشند. دادهمی

کنند. در گره مربوط به فوق لیسانس تبط با آن فرزند را تأمین میباشند که شرط مرنمونه های آموزشی می

(𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠)  صفت ،𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 75بندی شده در فواصل )درآمد(، با دامنه مقادیر بخش𝑘  75بیش از𝑘  تا

50𝑘  50و𝑘  25و𝑘  های دادهسازی، از آنجایی که کالس مربوط به شود. به عنوان یک بهینهانتخاب می  0تا

با مقدار فوق لیسانس یکی هستند، این دامنه  degree ، تحت گروه 75kو  50kو دامنه  50kتا  25kدامنه 

 گردند. تبدیل می 75kتا  25nادغام و به دامنه منفردی از 

 هابهترین تقسیم 2-1-4-20

کنیم، یشروع م یآموزشهایای از تمام نمونهبندی، با مجموعهاز نظر شهودی، با انتخاب توالی صفات بخش

 رسیم کهها میهای زیادی است، و به برگهایی از دستهاست به این معنا که حاوی نمونه "ناخالص"که 

 هبه طور خالص های آموزشی فقط به یک دسته تعلق دارند.اند، بدان معنا که در هر برگ تمام نمونه "خالص"

رای ی خاص ببرای برآورد سود انتخاب صفت و شرطگیری کنیم. خواهیم دید که چطور میزان خلوص را اندازه

ه وسیله ببندی خشبکنیم که از ها را در فرزندان آن اندازه گیری میها در یک گره، خلوص دادهبندی دادهبخش

 شود.انجامد برگزیده میشوند... صفت و شرطی که به حداکثر خلوص ممکن میآن صفت ناشی می

گیری شود. فرض های گوناگون اندازهتواند از نظر کمی به شیوهآموزشی میهایاز نمونه sخلوص مجموعه 

 p𝑖قرار دارند را با،  iها که در دسته کسری از نمونه sهایی موجود در دسته وجود دارد، و از نمونه 𝑘کنید که 

 شود:که، به صورت زیر تعریف می 𝐺𝑖𝑛𝑖  (Gini measure)نشان میدهیم. یک مقیاس خلوص، مقیاس است 

𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆)  =  1 – ∑ 𝑝𝑖
2

𝑘

𝑖−1
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است، در عین حال اگر هر دسته تعداد  𝐺𝑖𝑛𝑖   ،0ای منفرد هستند، مقدار ها در دستهزمانی که تمام نمونه

. مقیاس دیگر خلوص، مقیاس (𝑘/1-1های یکسان را داشته باشد به حداکثر مقدارش می رسد )از  نمونه

 شود:است، که به صورت زیر تعریف می  (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒) آنتروپی

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) =  − ∑ 𝑝𝑖

𝑘

𝑖−1

𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖 

ته تعداد یکسانی رسد که هر دساست و در صورتی می 0ها در یک دسته باشند مقدار آنتروپی اگر تمام نمونه

 .شده است گرفته زمانی. مقیاس آنتروپی از تئوری اطالعات بر ها را داشته باشد به مقدار حداکثرشاز نمونه

𝑖شود، تقسیم می 𝑠𝑖به چندین مجموعه  sزمانی که مجموعه  = 1,2, … , 𝑟  توان خلوص مجموعه ، می

 گیری کنیم:ها را به صورت زیر اندازهحاصل از مجموعه

𝑃𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑟 ) =  ∑
|𝑠𝑖|

|𝑠|

𝑟

𝑖=1

 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 (𝑠𝑖) 

-است. فرمول باال می Siهای که به معنای آن است که، خلوص بدست آمده، میانگین وزنی خلوص مجموع

 و مقیاس آنتروپی خلوص به کار گرفته شود. 𝐺𝑖𝑛𝑖تواند با هر دو مقیاس 

𝑠𝑖  ،𝑖به  𝑠 حاصل از تقسیم خاص (𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑎𝑖𝑛)سود اطالعات  = 1,2, … , 𝑟  به صورت تعریف

 گردد:می

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑔𝑎𝑖𝑛(𝑆, {𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑟  })  =  𝑝𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑆)  −  𝑝𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑟) 
های بیشتر ارجحیت دارد، زیرا به های کمتر بر تقسیم شدن به تعداد مجموعهتقسیم به تعداد مجموعه

نیز ممکن است در  siهای انجامد. تعداد عناصر در هر یک از مجموعهتری مینادار و سادههای تصمیم معدرخت

ها تفاوت زیادی عنصر داشته باشد در تعداد مجموعه 1عنصر یا  𝑠𝑖  ،0نظر گرفته شود، و گرنه، خواه مجموعه 

 (𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡) کند، گرچه تقسیم تقریباً برای تمام عناصر یکسان است میزان اطالعاتایجاد می

 تواند بر مبنای آنتروپی به صورت زیر تعریف شود:صفت تقسیم خاصی می

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡(𝑆, {𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑟  }) =  ∑
|𝑠𝑖|

|𝑠|
 𝑙𝑜𝑔2

|𝑠𝑖|

|𝑠|

𝑟

𝑖−1

 

برای صفت، تقسیمی  (𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒑𝒍𝒊𝒕)تمام این مطالب به تعریفی ذیل منتهی می شود: بهترین تقسیم 

دهد، کم به صورت زیر تعریف را می (𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐)اطالعات  است که حداکثر نسبت سود

 شود:می
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑔𝑎𝑖𝑛(𝑆, {𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑟 })

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 −  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡(𝑆, {𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑟 })
 

 هایافتن بهترین تقسیم 3-1-4-20

ها چطور بهترین تقسیم را برای یک صفت بیابیم؟ چگونگی تقسیم صفت به نوع صفت بستگی دارد. صفت

توانند مقادیری باشند که به روش میباشند، یعنی،   (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑑)توانند یا مقدار پیوسته می
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ای( ای )دستهتوانند مقولهاند، مانند سن، یا درآمد، یا میبندی مرتب شدهمعناداری برای طبقه

(𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙)  های کشورها که اهمیتی به های سازمان یا نامباشند؛ یعنی، ترتیب معناداری ندارند.مانند نام

 دهیم.نحوهء ترتیبشان نمی

-هایی که شماره هستند )عدد صحیح/ عدد اعشاری( به صورت مقدار پیوسته در نظر گرفته میمعموالً صفت

تواند به وسیله کاربر شوند، که این قضیه میای تلقی میای به عنوان دستهشوند در حالی که صفات رشته

را مقدار پیوسته در   𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒ی، و صفت ابه عنوان دسته  𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒سیستم کنترل شود. در مثال ما، صفت 

 ایم.نظر گرفته

های مقدار پیوسته بیابیم. برای سادگی، تنها گیریم که چطور بهترین تقسیم را برای صفتنخست در نظر می

هایی دار پیوسته را در نظر خواهیم گرفت، یعنی، تقسیمهای مقاز صفت (𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡𝑠) یک تقسیم دوتایی

تر است؛ برای پیچیده (𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑤𝑎𝑦 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡𝑠)های چندطرفه شوند. حالت تقسیمکه به دو فرزند منتهی می

 یافتن مرجع دربارۀ این موضوع، به کتابنامه مراجعه کنید.

مرتب های آموزشی ها را در نمونهپیوسته، اول مقادیر صفت -برای یافتن بهترین تقسیم دوتایی صفت مقدار

کنیم. برای مثال، کردن در هر مقدار را محاسبه میکنیم. سپس سود اطالعات بدست آمده به وسیله تقسیممی

توان در نظر را برای یک صفت داشته باشند، نقاط تقسیمی که می 1,10,15,25های آموزشی مقادیر اگر نمونه

نقطه تقسیم یک بخش را تشکیل داده و بقیه  شوند؛ در هر مورد مقادیر کمتر یا برابر بامی 1,10,15گرفته 

آورند. بهترین تقسیم دوتایی برای صفت، تقسیمی است که حداکثر سود اطالعات را بخشی دیگر را به وجود می

 بدهد.

توان تقسیمی چند طرفه، با فرزندی برای هر مقدار صفت داشت. این عمل به ای، میبرای یک صفت دسته

-)جنسیت( کار می 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟)درجه( یا  𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒فقط با چند مقدار مشخص، مانند  ایخوبی برای صفات دسته

های اداره در شرکتی بزرگ، ایجاد فرزند برای هر کند. اما، اگر صفت دارای مقادیر متمایز بسیاری باشد، مانند نام

دار را در هر فرزند ادغام کنیم، تا کنیم که چند مقی خوبی نیست. در چنین مواردی، تالش مییک از مقادیر ایده

 فرزندان کمتری ایجاد شوند. برای اطالع از چگونگی انجام این کار به مراجع کتابنامه مراجعه کنید. 

𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒖𝒓𝒆 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑇𝑟𝑒𝑒(𝑆) 
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑆); 
𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒖𝒓𝒆 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑆) 
𝒊𝒇 (𝑝𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑆)  >  _𝑝 𝒐𝒓 |𝑆|  <  _𝑠 ) 𝒕𝒉𝒆𝒏 
𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏; 
𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒 𝐴 
𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒 𝐴; 
𝑈𝑠𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 (𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑠) 𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 
𝑆 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑟 ; 
𝒇𝒐𝒓 𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑟 
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑆𝑖  ); 
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 تصمیمساختار بازگشتی درخت 4-20شکل 

 تصمیمالگوریتم تشکیل درخت 4-1-4-20

 وخاب صفت تصمیم، ارزیابی صفات متفاوت و شرایط تقسیم مختلف و انت ی اصلی برای ساخت درختایده

ی برای شود. همین روش به صورت بازگشتبندی است که به حداکثر نسبت سود اطالعات منجر میشرط بخش

-تی درختکند، و بدین وسیله به صورت بازگشهای حاصل از تقسیم )جدا کردن( عمل میهر یک از مجموعه

توانند کامالً ها باست اگر داده 0شود که خلوص مجموعه شود.. بازگشت زمانی متوقف میساخته میتصمیم را 

شتر آن قسیم بیتها هستند، یا یک مجموعه ممکن است آنقدر کوچک باشد که بندی شوند،. اما، اغلب دادهطبقه

جموعه لوص مشود که خوقف میممکن است از نظر آماری توجیه نداشته باشد. در این حالت، بازگشت زمانی مت

کلی،  ه طوربشود. باالست، و دسته برگ حاصل براساس دسته اکثریت عناصر مجموعه تعیین می "به قدر کافی"

 توانند به اندازه مختلف رشد کنند.های متفاوت درخت میشاخه

های نمونه ای ازدهد، که مجموعهدرخت بازگشتی نشان می -شبه کدی را برای روال ساخت 4-20شکل 

شود که مجموعه به قدر کافی خالص کند. بازگشت زمانی متوقف میرا به عنوان پارامتر دریافت می sآموزشی 

  𝛿𝑠و  𝛿𝑝آنقدر کوچک باشد که تقسیم بیشتر از نظر آماری قابل توجیه نباشد. پارامترهای  sباشد یا مجموعه 

ند؛ سیستم ممکن است مقادیر پیش فرض را برای آنها در نظر کنهایی را برای خلوص و اندازه تعیین میموازنه

 بگیرید، که ممکن است به وسیله کاربران نادیده گرفته شوند.

تصمیم وجود دارد، و ما ویژگیهای متمایز تعدادی از آنها را مطرح های ساخت درختتنوع زیادی از الگوریتم

بندی ممکن است ها، بخشید. با مجموعه بزرگی از دادهکنیم. برای جزئیات بیشتر به کتابنامه مراجعه کنمی

زمانی و هزینه محاسباتی    𝐼/𝑂گران باشد، زیرا کپی کردن مکرر را دربردارد. از اینرو چند الگوریتم برای کاهش 

 های آموزشی بزرگتر از حافظه موجود هستند. که داده

 ند: زیرکنکاهش بیش جادهی هرس )حذف( میهای درخت تصمیم را برای چندین الگوریتم نیز زیر درخت

زشی های آموهای خاصی از دادهای بر اساس گونهگردد که به طور گستردهدرخت زمانی دچار بیش جادهی می

 هب یک زیر درخت های دیگر، خطاهای دسته بندی بسیاری را ایجاد نمایند.تنظیم شده باشد ودر مواجه با داده

جود وهای ذهنی هرس )حذف( متفاوتی شود. شیوهگره برگ هرس )حذف( می کردن آن باوسیله جایگزین

 هایادههای آموزشی برای ساختن درخت و بخش دیگر دهای ذهنی از بخشی از دادهدارند؛ یکی از شیوه

هنی ذهای هروند. شیوهای آموزشی برای آزمودن آن به کار میآموزشی برای ساختن درخت و بخش دیگر داده

آزمون  هایمونهنبندی نادرست برروی کند، اگر پی ببرد که طبقهستول( زیر درخت را در صورتی هرس میم)غیر

 کاهش در صورتی که درخت به وسیله گره برگ جایگزین شود، کاهش پیدا کند. 
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رت به صو انونی راقتصمیم ایجاد کرد. برای هر برگ بندی را از درختتوان قوانین طبقهاگر مایل باشیم می

، و رگ استبکنیم: طرف چپ، عطف )پیوند( تمام شرایط تقسیم برروی مسیر مورد نظر به سمت زیر ایجاد می

 ست:ال زیر های آموزشی در برگ است. یک چنین قانون طبقه بندی  به شکدسته خروجی، طبقه اکثریت نمونه

𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 =  𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑠 𝒂𝒏𝒅 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 >  75000 ⇒  𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 

 بندهاسایر انواع دسته 2-4-20

-ند، دستهاید بودهتصمیم وجود دارند. دو نوع که کامالً مفبندهای درختبند غیر از دستهچندین نوع دسته

-هندهای شبکببرداری هستند. دستهبند ماشین پشتیبانبند به روش بیز، و دستهعصبی، دستهبندهای شبکه

ار گی از آثکنند. مجموعه بزرهای عصبی مصنوعی استفاده میی برای آموزش شبکههای آموزشعصبی از داده

 م.دهیهای عصبی وجود دارد، و در اینجا دیگر آنها را مورد توجه قرار نمیمکتوب دربارۀ شبکه

کنند؛ زمانی که یک های آموزشی پیدا میبندهای بیز توزیع مقادیر صفت را برای هر دسته در دادهدسته

𝑝(𝑐𝑗که به شکل  𝑐𝑗به کالس dشود، احتمال آنکه نمونه به سیستم داده می dنه جدید نمو   |𝑑)  نمایش داده

ها بیشترین کنند. کالس، به روشی که در اینجا به آن اشاره خواهیم کرد، استفاده می 𝑐𝑗شود برای هر کالس می

  شود.در نظر گرفته می dء احتمال، به عنوان کالس پیش بینی شده برای نمونه

𝑝(𝑐𝑗برای یافتن احتمال    |𝑑)   نمونه که به معنی آن است که𝑑  در دسته𝑐𝑗 بند بیز از قرار دارد، دسته  

 گردد:کنند، که به شکل زیر تعریف میقضیه بیز استفاده می

𝑝(𝑐𝑗   |𝑑) =  
𝑝(𝑑|𝑐𝑗   )𝑝(𝑐𝑗   )

𝑝(𝑑)
 

𝑝(𝑑|𝑐𝑗که در آن  𝑐𝑗در دسته معین   𝑑احتمال به وجود آمدن نمونه    (   𝑝(𝑐𝑗است،     احتمال وقوع   ( 

𝑐𝑗دسته  تواند نادیده گرفته شود، زیرا می  𝑝(𝑑)ها، است. از میان آن 𝑑احتمال وقوع نمونه   𝑝(𝑑)است، و   

𝑝(𝑐𝑗ها یکسان است. برای تمام دسته 𝑐𝑗های آموزشی است که به دست به سادگی کسری از نمونه  (  تعلق دارد   

 گردد.وبه سادگی محاسبه می

رود، و بندی به کار میبرای مثال، بیایید مورد خاصی را در نظر بگیریم که تنها یک صفت،  ، برای طبقه

کنیم که مقادیر است. فرض می 76000بندی کنیم که درآمدش فرض کنید نیاز داریم که شخصی را طبقه

دربرگیرنده مقادیری در ،  76000اند، و فرض کنید که پیمانه حاوی بندی شدههایی تقسیمد به درون پیمانهدرآم

,75000)دامنۀ  ، احتمال درآمد  𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡های دسته باشد. فرض کنید در میان نمونهمی (80000

تعلق دارند، احتمال آنکه در  goodهایی که به دسته است. همچنین در میان نمونه 0.1  (75000,80000)

کسر کلی افراد به صورت  0.1است. همچنین فرض کنید که  0.05باشد    (75000,80000)آمد ما بین 

𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡   به عنوان  0.3و𝑔𝑜𝑜𝑑  شوند.  بندی میدسته𝑝(𝑑|𝑐 𝑗  )𝑝(𝑐𝑗  𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 0.01برای دسته   ( 

 شود.بندی میطبقه 𝑔𝑜𝑜𝑑است. بنابراین شخص در دسته   𝑔𝑜𝑜𝑑  ،0.15 که برای دستهدر حالی  است،
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بندی در نظر گرفته شوند. بر همین اساس، یافتن های گوناگونی باید برای طبقهبه طور کلی صفت

𝑝(𝑑|𝑐𝑗 ای دسته بندی، های استفاده شده برکامالً سخت است، زیرا در میان تمام ترکیبات ،مقادیر صفت (  

های درآمدها، با است. تعداد چنین ترکیباتی )برای مثال پیمانه  𝑐𝑗نیازمند توزیعات نمونه های متعلق به دسته 

تواند بسیار زیاد باشد. با مجموعه آموزشی محدود برای یافتن توزیع به ها( میمیزان )درجه( مقادیر و سایر صفت

بندی نادرست های طبقهای هماهنگ با آنها ندارند، تصمیمشی جداگانهکار، اکثر ترکیبات حتی مجموعه آموز

-بندهای بیز ساده فرض میبندی، دستکردن وظیفه طبقهشود. برای جلوگیری از این مشکل، همچنین سادهمی

-های مستقل دارند، و همچنین بر اساس این قضیه به شکل زیر تخمین را انجام میهایی توزیعکنند که صفت

 دهند: 

𝑝(𝑑|𝑐 𝑗  )  =  𝑝(𝑑1|𝑐𝑗   )  ∗  𝑝(𝑑2|𝑐𝑗   )  ∗ · · · ∗  𝑝(𝑑𝑛|𝑐𝑗   ) 
در دسته  𝑑از  𝑑𝑖برابر با حاصلضرب احتمال وقوع هر یک از از مقادیر صفت  dیعنی، احتمال وقوع نمونه 

 است.  𝑐𝑗مفروض 

𝑝(𝑑𝑖احتماالت   |𝑐𝑗 شوند. این توزیع از مشتق می 𝑐𝑗، برای هر دسته  𝑖از توزیع مقادیری برای هر صفت  ( 

تعلق دارند؛ معموالً توزیع به وسیله هیستوگرام تخمین  𝑐𝑗شود که به هر کالس های آموزشی محاسبه مینمونه

های را به فواصل مساوی تقسیم کرده و کسر نمونه 𝑖دامنۀ مقادیر صفت شود. برای نمونه، ممکن است زده می

، مقدار  𝑖برای صفت  𝑑𝑖گیرد ذخیره کنیم. با در نظر گرفتن مقدار را که در هر فاصله قرار می 𝑐𝑗دسته 

𝑝(𝑑𝑖  |𝑐𝑗 به آن تعلق  𝑑𝑖گیرد که ای قرار میاست که در فاصله 𝑐𝑗های متعلق به دسته برابر کسری از نمونه (  

 دارد.

 امعلوم رانت تهی و های دارای با مقادیر صفتوانند نمونهبندهای بیز این است که میمزیت قابل توجه دسته

س، ند. برعکشوهای تهی یا نامعلوم از محاسبه احتمال حذف میبه این ترتیب که صفت -کنندبندی میدسته

سته ار است ئای که قرتوانند به شکل مناسبی، شرایط را که در آن یک نمونهتصمیم نمیبندهای درختدسته

باشد،  رودیارای مقدار تهی برای صفت بخشبندی که برای پیمایش رو به پایین درخت به کار مبندی شود، د

 رای عبوررد که ببندی صفت دابندی شود مقدار تهی برای بخشای که باید طبقهکنترل کنند. در حالی که نمونه

 رود.تصمیم به کار میاز درخت

-بندها است که طبقهنوعی از دسته (𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒) (𝑆𝑉𝑀)برداری ماشین پشتیبان

بندهای دهد در اینجا بعضی از شهود اصلی را دربارۀ دستهای از ارائه میبندی بسیار دقیقی را در میان دامنه

 کنیم، برای اطالعات بیشتر به کتابنامه مراجعه کنید. برداری فراهم میماشین پشتیبان

ترین حالت، توان از نظر هندسی بهتر درک نمود. در سادهبرداری را میماشین پشتیبان بندهایدسته

تعلق دارند، که و بعضی به  𝐴گیریم،که بعضی به دسته ای از نقاطی  را در صفحه دوبعدی در نظر میمجموعه

-شده است، و می ( شناخته𝐴یا  𝐵شان ) .به ما مجموعه آموزشی نقاطی داده شده است که دسته 𝐵دسته 
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به تصویر  5-20بند نقاط را با استفاده از این نقاط آموزشی بسازیم. این موقعیت در شکل خواهیم که دسته

 اند.نشان داده شده 𝑂با عالئم  𝐵و نقاط در دسته  𝑋با عالئم  𝐴کشیده شده است، که در آن نقاط در دسته 

در یک سمت و تمام  𝐴طوری که تمام نقاط در دسته توانیم خطی برصفحه رسم کنیم، به فرض کنید می

بندی نقاط جدیدی به کار برد، که توان برای دستهسمت دیگر قرار گیرند. بنابراین، آن خط را میدر  𝐵نقاط 

 𝐴شناسیم. ولی ممکن است چنین خطوطید که بتوانند نقاط جداگانه در دسته دسته آنها را در حال حاضر نمی

نشان داده  5-20جدا کنند. بسیار زیاد باشند. تعداد کمی از چنین خطوطی در شکل  𝐵 دسته را از نقاط در

کند که فاصله اش از نزدیکترین نقطه در دو دسته برداری خطی را انتخاب میبند ماشین پشتیباناند. دستهشده

شود( برای حداکثر نامیده میهای آموزشی( حداکثر باشد. این خط )که خط حاشیه )از نقاطی در مجموعه داده

رود، که به این بستگی دارد که نقاطی که قرار است طبقه به کار می 𝐵یا  𝐴 بندی نقاط دیگر در دستهطبقه

خط حاشیه پررنگ نشان داده شده است، درحالی که  5-20بندی شوند، در کدام طرف خط قرار دارند. در شکل 

 خطوط دیگر خط چین هستند.

بندی به کار دهد چندین صفت برای طبقهتواند به بیش از دو بعد تعمیم یابد، که اجازه میشهود باال می

کند. به عالوه، با تبدیل نقاط ورودی از توابع بند، صفحه تقسیم، و نه خط را پیدا میروند؛ در این مورد، دسته

برداری بندهای ماشین پشتیباندستهشوند، )اصلی( نامیده می 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙کنند، که توابع مشخصی استفاده می

ای را بیابد که مجموعه نقاط را از هم جدا کنند. این نکته برای مواردی مهم است های غیرخطیتواند منحنیمی

 شوند.که نقاط به وسیله خط یا صفحه جدا نمی

 
 برداریبند ماشین پشتیبانهای دستهنمونه 5-20شکل

در صورت وجود نویز، بعضی از نقاط یک دسته ممکن است در میان نقاط دسته دیگر قرار گیرند. در چنین 

حالتی، ممکن است خط یا منحنی مناسبی وجود نداشته باشد به طوری که بتواند که نقاط را در دو دسته جدا 
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کند انتخاب میته تقسیم میتری نقاط را به دو دسکند، در چنین شرایطی، خط یا منحنی که به شکل دقیق

 شود. 

بندهایی بندهای دوتایی است، یعنی، آن دستهبرداری برای دستههای پشتیانبندی اصلی ماشینگرچه فرمول

های متعدد به صورت زیر به کار روند: بندی در دستهتوانند برای طبقهکه فقط با دو دسته هستند، با این حال می

دهیم، به بندی دوتایی را انجام میدسته  𝑖بند سازیم، با دستهبند میدسته 𝑁اشد، دسته وجود داشته ب 𝑁اگر 

مقداری را  iگیرد یا نه. بعالوه دسته بند قرار می iکند که آیا نقطه در دست این شکل که دسته بند مشخص می

مرتبط است. سپس تمام  iای به دسته گرداند که نشان دهنده آن است که نقطه داده شده به چه اندازهبر می

کنیم که برای آن مقدار مرتبط ای را انتخاب میبریم، و دستهرا برروی نقطه مفروض به کار می  𝑁بندهای دسته

 بیشترین مقدار را دارد.

 رگرسیون 3-4-20

بینی مقدار سروکار دارد، تا دسته. با داشتن مقادیری برای مجموعه پیش با (𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛)رگرسیون 

,𝑋1متغیرها   𝑋2, . . ., 𝑋𝑛 توانیم سطح بینی کنیم. برای مثال، میرا پیش 𝑌تمایل داریم تا مقدار متغیر   

-تغیر، میتسهیالت را به صورت یک عدد و در آمد را به صورت عدد دیگری در نظر بگیریم، و براساس این دو م

تواند به شکل درصد عدم توانایی، یا بینی کنیم، که میخواهیم احتمال عدم توانایی بازپرداخت بدهی را پیش

 مقدار عدم بازپرداخت در نظر گرفته شود. 

,𝑎0یک روش این است که ضرایب  𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛  را طوری انتخاب کنیم که:  

𝑌 =  𝑎0  +  𝑎1  ∗  𝑋1  +  𝑎2  ∗  𝑋2  +· · · +𝑎𝑛  ∗  𝑋𝑛 
شود. به طور کلی، نامیده می  (𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛)ای خطی رگرسیون خطی یافتن چنین چندجمله

ها های دیگری تعیین شده( که برازنده دادهای یا فرمولخواهیم منحنی را پیدا کنیم )که به وسیله چندجملهمی

 نامند.منحنی نیز میباشد. فرایند مربوطه را پردازش 

ست طه ممکن ازش مربوای نیست پرداها یا به دلیل اینکه رابطه دقیقاً چندجملهبه دلیل وجود نویز  در داده

های وهد. شیفقط تقریبی باشد، ، پس رگرسیون قصد دارد ضرایبی را بیابد که بهترین پردازش ممکن را بده

 نیم، ولیکنمی ها را مطرحن وجود دارند. در اینجا این شیوهاستانداردی در آمار برای یافتن ضرایب رگرسیو

 مراجعی در کتابنامه ارائه شده است.

 بنداعتبارسنجی دسته 4-4-20

گیری اینکه از آن برای کاربردی استفاده بند را اعتبارسنجی کنیم، یعنی، قبل از تصمیممهم است که دسته

بندی را در نظر بگیرید که در آن ی طبقهیم،. نمونه مسئلهگیری نمایبندی آنرا اندازهکنیم. میزان خطای طبقه

بینی کند، آیا شخصی های دقیق در اینجا مربوط نیستند(، پیشها )ورودیبند باید براساس بعضی از ورودیدسته

-بینی منفی میکند که شخص بیماری دارد، و پیشبینی مثبت بیان میباشد یا نه. پیشمی 𝑋دچار بیمار خاص 
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بندی دوتایی به کار رود، نه تواند برای هر مسأله طبقههای مثب/ منفی میگوید که شخص بیماری را ندارد. )واژه

بندی بیماری(. مجموعه موارد آزمونی که نتیجه آن از قبل مشخص باشند )در مثال ما، مواردی که از فقط طبقه

بند )یعنی، نرخ خطا( به کار گرفته یری کیفیت دستهگکه شخص بیمار است یا نه( برای اندازه قبل شناخته شده

بینی مثبت باشد، و مردم واقعاً بیمار حالتی است که جایی که پیش (𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒)شود. مثبت واقعی می

یمار بینی مثبت بوده، ولی شخص بحالتی است که پیش (𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒)بودند، در حالی که مثبت کاذب 

به طور مشابه  (𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)و منفی کاذب  (𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)نبوده است. همچنین منفی واقعی 

 بینی منفی باشد.برای موردی تعریف شده است که پیش

𝑓ای از موارد آزمون، فرض کنید با داشتن مجموعه −  𝑛𝑒𝑔  و𝑡 −  𝑝𝑜𝑠, 𝑓 −  𝑝𝑜𝑠, 𝑡 −  𝑛𝑒𝑔   به تعداد

کند. فرض کنید های کاذب ایجاد شده اشاره میهای واقعی و منفیهای کاذب، منفیهای واقعی، مثبتمثبت

𝑛𝑒𝑔  و𝑝𝑜𝑠  ببینیم که کنند )به سادگی  میها اشاره میها و مثبتبه تعداد واقعی منفی𝑝𝑜𝑠 =  𝑡 −

 𝑝𝑜𝑠 +  𝑓 −  𝑛𝑒𝑔, 𝑛𝑒𝑔 =  𝑓 −  𝑝𝑜𝑠 +  𝑡 −  𝑛𝑒𝑔  .) 

 گیری شود:چندین روش مختلف اندازهتواند به بندی میکیفیت طبقه

𝑡)صحت، که به صورت  -1 −  𝑝𝑜𝑠 +  𝑡 −  𝑛𝑒𝑔)/(𝑝𝑜𝑠 + 𝑛𝑒𝑔)  تعریف شده است، یعنی، کسر

 بندی درستی را ارائه دهد.بند طبقهزمانی که دسته

− 𝑡شناخته شده است( به صورت  (𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦)فراخوانی که  )همچنین به عنوان حساسیت  -2

𝑝𝑜𝑠/𝑝𝑜𝑠  اند.بندی شدهتعریف شده است، یعنی، چند مورد از مثبت واقعی به عنوان مثبت طبقه 

𝑡دقت، که به صورت  -3 −  𝑝𝑜𝑠/(𝑡 −  𝑝𝑜𝑠 + 𝑓 −  𝑝𝑜𝑠)   تعریف شده است، یعنی، چه مواقعی

 پیش بینی مثبت صحیح بوده است.

𝑡ویژگی، که به صورت  -4 −  𝑛𝑒𝑔/𝑛𝑒𝑔  .تعریف شده است 

ارد. د بستگی دن کاربرآها باید برای کاربرد خاصی به کار رود به نیازهای نکته که کدام یک از این مقیاساین

ی ، به طوره استتر پیگیری شدبرای مثال، فراخوانی باال، برای رصد کردن مهم است، که به وسیله آزمون دقیق

 ی پیگیریظر برانبیماران از آیتم نیفتند. برعکس محققی که بخواهد چند بیمار واقعی را از بیماری مورد که 

ی ارزش راخوانمند نیست، ممکن است برایش دقت نسبت به فبیشتر بیابد  ولی به یافتن تمام بیماران عالقه

 ین موضوعشند. ان کاربردها مناسب بابندهای مختلفی ممکن است برای هر یک از ایباالتری داشته باشد. دسته

 شود.بررسی می 5-20در تمرین 

گیری تواند برای آموزش و یا برای اندازهها از قبل مشخص است میای از موارد آزمون که نتیجه آندسته

تمرین ی خوبی نیست که دقیقاً از همان مجموعه موارد آزمون برای آموزش و بند به کار روند. ایدهکیفیت دسته

بندی صحیح موارد آزمون را در طول بند ازقبل طبقهبند استفاده کنیم، زیرا دستهگیری کیفیت دستهبرای اندازه
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های کیفیت بر شکلی مصنوعی شود. از اینرو تواند منجر به باال رفتن مقایستمرین دیده است؛ این کار می

 اند.که در طول تمرین بررسی نشده گیری شودبند باید با موارد آزمونی اندازهکیفیت دسته

مجموعه منفصل دیگری  برای ای از موارد آزمون موجود برای تمرین به کار رفته و زیربنابراین، زیرمجموعه

 𝐾، موارد آزمون موجود به  (𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)شود. در اعتبارسنجی متقاطع اعتبارسنجی استفاده می

مجموعه آزمون متفاوت به صورت زیر  𝐾 شوند، که از آنگذاری میشماره  𝐾تا  1که از شوندبخش تقسیم می

کند، که این عمل بعد از تمرین ام برای اعتبارسنجی استفاده می 𝑖از بخش  𝑖شود: مجموعه آزمون ایجاد می

𝑘بند از سایر دادن دسته − 𝑡)گیرد. نتایج ها صورت میبخش  1 −  𝑝𝑜𝑠, 𝑓 −  𝑝𝑜𝑠, 𝑒𝑡𝑐)   از همه𝐾 

گیری بسیار شوند. اعتبارسنجی متقابل اندازههای کیفیت درنظر گرفته میمجموعه آزمون قبل از محاسبه مقیاس

 ها به مجموعه جداگانه تمرین و مجموعه جداگانه آزمونبندی دادهتری را نسبت به صرفاً بخشدقیق

 کند. فراهم می 

 انجمنی )ارتباطات( قوانین 5-20

د هستند. منالقهعکنند فروشی اغلب به ارتباطات مابین اقالم متفاوت که مردم خریداری میهای خردهمغازه

 های چنین ارتباطاتی عبارتنداز:نمونه

 خرد.خرد احتماالً شیر نیز میکسی که نان می 

 ا نیز رم عامل کتاب مفاهیم سیستداده را خریده است احتماالً شخصی که کتاب مفاهیم سیستم پایگاه

 خرد.می

-ای را میب ویژهتواند به چندین روش مورد استفاده قرار گیرن.، زمانی که مشتری کتااطالعات ارتباط می

م بگیرد ت تصمیالین ممکن است کتابهای مرتبط را به او پیشنهاد کند. یک بقالی ممکن اسخرد، یک مغازه آن

ر به تا سریعرارشان اند، تا به خریداران کمک کند کد، زیرا اغلب باهم فروخته شدهکه نان را نزدیک شیر بگذار

الم مرتبط سایر اق هد، وپایان برسانند. یا، مغازه دار ممکن است آنها را جداگانه در دوقسمت انتهایی ردیف قرار د

غیب م نیز ترن اقالآوند به خرید رها را زمانی که  از یک سمت به سمت دیگر میرا بین آنها قرار دهد تا مشتری

د نکند، پیشنها کند ممکن است برروی دیگری تخفیفای که تخفیف برروی یک آیتم مرتبط ارائه میکند،. مغازه

 خرد.زیرا مشتری احتماالً آیتم دیگر را در هر صورت می

 مثالی از قانون انجمنی مرتبط به صورت زیر است:

𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑 ⇒  𝑚𝑖𝑙𝑘 
-خرند با احتمال بیشتر شیر نیز میهایی که نان میگوید که مشتریبا خریدهای بقالی، قانون می در رابطه

مرتبط نیز داشته باشد. جمعیت متشکل از   (𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)خرند. قانون انجمنی باید جمعیت )تعداد( 

ای بقالی باشد، که هر خرید هاست. در مثال بقالی، جمعیت ممکن است متشکل از تمام خریدهمجموعه نمونه

کنند تشکیل شده یک نمونه است. در مورد کتاب فروشی، جمعیت ممکن است از تمام افرادی که خرید می
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فروشی، اند. هر مشتری یک نمونه است. در مثال کتابباشد، بدون در نظر گرفتن اینکه چه وقت خرید کرده

گر ممکن شده مهم نیست، در حالی که در مثال بقالی، تحلیلکند که زمانی که خرید انجام تحلیل گر تعیین می

ای تمرکز کند و مراجعات متعدد یک مشتری را نادیده است تصمیم گرفته باشد که برروی خریدهای جداگانه

 بگیرد.

 ردند:گف میقوانین پوشش و اطمینان خاص خود را دارند.این کمیت ها بر اساس جمعیت به شکل زیر تعری

 د دهد چه کسری از جمعیت تواما مقدمه دوطرف چپ و پیامسی است که نشان میپوشش مقیا

 قانون طرف راست را داند .

اشد. درصد از خریدها شامل شیر و آچار پیچ گوشتی ب 0.001برای مثال، فرض کنید تنها 

 پوشش این قانون کم است.

𝑚𝑖𝑙𝑘 ⇒  𝑠𝑐𝑟𝑒𝑤𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 
⇒ شیر  آچار پیچ گوشتی

اشد اشته بشاید تنها یک خرید وجود د -ممکن است حتی از نظر آماری قابل توجه نباشدقانون 

یستند نمند قهگوشتی باشد. کسب و کارها معموالً به قوانینی عالکه هم شامل شیر و هم آچار پیچ

 .ا نداندرگیرند، و ارزش به خود زحمت دادن که پوشش کمی دارند، زیرا مشتری کمی را دربرمی

وانین شامل درصد تمام خریدها شامل نان و شیر باشد، آنگاه پوشش از ق 50ف دیگر، اگر از طر

را  ه کردننان و شیر )و نه آیتم دیگری( نسبتاً باالست، و چنین قوانینی ممکن است ارزش توج

 داشته باشند. میزان دقیق حداقل پوشش مطلوب به کاربرد مربوطه بستگی دارد.

  ه سمت اینکه چه مواقعی پیامد سمت راست در صورت درست بودن مقدماطمینان مقیاسی است از

 چپ درست باشد. برای مثال، قانون:

𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑 ⇒  𝑚𝑖𝑙𝑘 
درصد خریدهایی که شامل نان باشد شیر را نیز دربرگیرند.  80درصدی دارد اگر  80اطمینان 

هایی بسیار کمتر قانونی با اطمینان کم مناسب نیست. در کاربردهای تجاری، معموالً قوانین اطمینان

های باالتری توانند اطمینانهای دیگر، مانند فیزیک، قوانین میدارند، درحالی که در حوزه %100از 

 داشته باشند.

⇒ 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑کنید که اطمینان  توجه  𝑚𝑖𝑙𝑘  ممکن است بسیار متفاوت از اطمینان𝑚𝑖𝑙𝑘 ⇒

 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑  .باشد، گرچه هردو پوشش یکسان دارند 

 برای کشف قوانین انجمنی  که به شکل زیر هستند:  

𝑖1, 𝑖2, . . . ,  𝑖𝑛  ⇒  𝑖0 
های اقالم بزرگ کنیم، که مجموعههایی از اقالم با پوشش کافی را پیدا میاول مجموعه

(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠𝑒𝑡𝑠) ای از اقالم را یافتیم که تعداد بسیار زیادی از نمونهشوند. در مثال ما، مجموعهنامیده می-
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های اقالم بزرگ را به دست آوریم. برای هر گرفت. به طور خالصه خواهیم دید که چطور مجموعهها را دربرمی

ها را م بزرگ، در ادامه  تمام قوانین با اطمینان کافی که تنها عناصر مجموعه ئ ئر عین حال همه آنمجموعه آیت

− 𝑆، قانون   𝑆آوریم. برای هر مجموعه آیتم بزرگمیگیرند در خروجی دربرمی  𝑠 ⇒  𝑠  را برای هر

⊃ 𝑠زیرمجموعه   𝑆  آوریم، به شرط آنکهدر خروجی می 𝑆 −  𝑠 ⇒  𝑠  اطمینان کافی داشته باشد؛ اطمینان

 آید. به دست می 𝑆 به مقدار پوشش     sقانون به وسیله  تقسیم مقدار پوشش

های ممکن اقالم های آیتم بزرگ را در خواهیم دید. اگر تعداد مجموعهاکنون چگونگی ایجاد تمام مجموعه

ها کافی است. یک شمارنده برای تمامی مجموعهها برای کشف سطح پوشش کم باشد، تنها یک گذر از روی داده

شود. زمانی که یک رکورد رکورد مقدار دهی اولیه شده، برای هر مجموعه از اقالم در نظر گرفته می 0که با 

ی اقالمش در رکورد خرید مورد نظر گردد، مقدار شمارنده برای هر مجموعه اقالمی که همهخرید واکشی می

,𝑎کند. برای مثال، اگر خریدی شامل اقالم ایش پیدا میموجود داشته باشد، افز 𝑏, 𝑐 های هباشد شمارند

,{𝑎}های  مجموعه {𝑏}, {𝑐}, {𝑎, 𝑏}, {𝑏, 𝑐}, {𝑎, 𝑐}, {𝑎, 𝑏, 𝑐}   افزایش می یابند. در انتهای این فرایند، آن

به اقالمی هستند که درجه ارتباطشان باال هایی که مقدار شمارنده نشان به اندازه کافی باال باشد، متعلق مجموع 

 است. 

ح داده که شر ایشد شیوهیابد، اگر تعداد اقالم زیاد باها به طور نمایی افزایش میاز آنجای که تعداد مجموعه

ا پوشش هجموعهمسازد. خوشبختانه به طور معمول از آنجایی که  تقریباً مقدار زیادی از شد را غیرعملی می

-حذف می  وظر نگرفته هایی را در ناند تا اکثر این چنین مجموعههایی تولید شدهسازیدارند؛ بهینهبسیار کمی 

گذر  را در هد هاجموعهمدهند و  تنها بعضی از داده انجام میها گذرهای متعددی را برروی پایگاهکنند. این شیوه

 گیرند.در نظر می

هایی با یک آیتم، در گذر اول در نظر گرفته زرگ، تنها مجموعهبرای ایجاد مجموعه اقالم بPriori در شیوه 

شوند و همین گونه الی اخر. در انتها ی هر گذر، هایی با دو آیتم در نظر ته میشوند.در گذر دوم، مجموعمی

های بزرگ در خروجی ظاهر هایی که از پوشش کافی بر خوردار باشند، به عنوان مجموع ،آیتمتمامی مجموع

ای شوند. زمانی که مجموعههایی که از پوشش کمی، در انتهای گذر برخوردار باشند، حذف میوند مجموعهشمی

هایش نیازی ندارند که در آینده در نظر گرفته شوند. به بیان دیگر، در شود، هیچ یک از ابر مجموعهحذف می

های یافته در نظر بگیریم که تمام زیرمجموعه iهای اندازه هایی را برای مجموعهنیاز داریم که تنها پوشش iگذر 

𝑖های اندازه شده مجموعه  مورد نظر پوشش  که پشتیبان بسیار داشته باشن؛ از آزمودن تمام زیر مجموعه − 1 

،  𝑖ای با اندازه ، متوجه خواهیم شد که هیچ مجموعه 𝑖کنیم. در پایان بعضی گذرها مثل گذر برای صرف نظر می

𝑖ای با اندازه پوشش ندارد، بنابراین نیازی نخواهد بود هیچ  مجموعهبه قدر کافی  + را در نظر بگیریم. پس  1

 یابد.محاسبه پایان می



مفاهيم پايگاه داده پيشرفته    /     454 

 

 

 سایر انواع ارتباط 6-20

سیاری بست که اهای اصلی این استفاده از قوانین انجمنی ساده چندین نقطه ضعف دارد. یکی از نقطه ضعف

ای لهی غذای غاد زیادبینی شوند. برای مثال، اگر افرتوانند پیش، زیرا میاز ارتباطات خیلی جالب توجه نیستند

تی حد خرید، ا خواهنبینی کرد که تعداد نسبتاً زیادی از مردم هر دو رتوان پیشبخرند و بسیاری دیگر نان، می

رید خیمی بر فی مالنای تأثیر ماگر ارتباطی بین دو خرید وجود نداشته باشد. در واقع، حتی اگر خرید غذای غله

ان نشتریان مخرند تمایل دارند که کمتر از متوسط ای مینان داشته باشد )یعنی، مشتریانی که غذای غله

 ای و نان هنوز ممکن است پوشش زیادی داشته باشد.بخرند(، ارتباط بین غذای غله

از دو رخداد همزمان مورد  (𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)تر خواهد بود آن است که انحرافی در اینجا چیزی که جالب

کنیم؛ بین اقالم جستجو می (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) هایی راانتظار وجود داشته باشد. به بیان آماری، همبستگی

ها دو رخداد همزمان )وقوع همزمان( باالتر از حد انتظار است یا توانند مثبت باشند، که در آنها میهمبستگی

دهند. بنابراین، اگر خرید نان ها )با وقوع همزمان( کمتر از حد انتظار با هم رخ میها آیتمدر آنمنفی باشند،  که 

شد، حتی اگر ارتباط قوی بین این دو وجود ای همبسته )مرتبط( نباشد، این قضیه گزارش ذاذه نمیبا غذای غله

دارند، که به طور گسترده در حوزه آمار  گیری همبستگی وجودبرای اندازه  های استانداردیداشته باشد. مقیاس

 ها به کتاب درسی استاندارد در این زمینه مراجعه کنید.روند. برای اطالعات بیشتر دربارۀ همبستگیبه کار می

های ت. دادهدرپی( اسهای پیکاوی ارتباطات متوالی )یا همبستگیدسته مهم دیگری از کاربردهای داده

-لهند. تحلیدیل میهای متوالی را تشکای سهام در روزهای متوالی، نمونه ای از دادههزمان، مانند قیمت -سری

ن زیر طی، قانون ارتباهای قیمت بازار سهام بیابد. نمونه چنیخواهد ارتباطاتی را میان توالیگر بازار سهام می

ارتباطاتی  . کشف چنین"آیدروز پایین می 2یابد، قیمت سهام ظرف هرگاه نرخ سند قرضه افزایش می"است: 

اره این قاتی دربگذاری کنیم. برای مراجع تحقیتواند به ما کمک کند تا هوشمندانه سرمایهها میبین توالی

 موضوع به کتابنامه مراجعه کنید.

ده است، شد کررانحراف از الگوهای موقتی اغلب جالب است. برای مثال، اگر شرکتی هر سال با نرخی ثابت 

آور عجبتیابد، های زمستانه در تابستان کاهش میاز نرخ رشد معمول جالب توجه است. اگر فروش لباسانحراف 

ز تجربه اباشیم  بینی کنیم؛ انحرافی که نتوانستهتوانستیم پیشنیست، زیرا این موضوع را از سالها پیش می

ت صورت ز انتظارانند انحرافاتی که اتواهای کاوش میتواند قابل توجه باشد. شیوهبینی کنیم میگذشته پیش

ده در آورده ش قیقاتیاند را پیدا کنند. به منابع تحگرفته براساس الگوهای متوالی یا موقتی گذشته صورت گرفته

 مراجه پیرامون این موضوع را مشاهده نمایید.

 بندیخوشه 7-20

های مفروض اشاره نقاط در دادههایی از بندی( به مسأله یافتن خوشهبه طور شهودی، کالستر کردن )خوشه

-های فاصله به چندین روش فرمولتواند با استفاده از متریکمی (𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)بندی کند. مسأله خوشهمی
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 𝑘مجموعه بیان کنیم )برای  𝑘 بندی نقاط دربندی شود. یک روش این است که آنرا به عنوان مسأله گروه

روش دیگر،  1مفروض( به طوری که فاصله متوسط نقاط از مرکز ثقل خوشه اختصاص به یافته آنها کمینه باشد.

بندی کردن نقاط است به طوری که میانگین فاصله بین هر جفت نقطه در هر خوشه حداقل باشد. تعاریف گروه

ولی منطق در پس تمام این تعاریف این  دیگری نیز وجود دارند؛ برای جزئیات بیشتر به کتابنامه مراجعه کنید.

 بندی کنیم.است که نقاط مشابه را با هم در یک مجموعه گروه

 بندیبقههای طبندی در بیولوژی وجود دارد. )چنین سیستمهای طبقهبندی در سیستمنوع دیگر خوشه

بندی هم خوشه را درکنار کنند تا اقالم مرتبطبینی کند؛ بلکه تالش میها را پیشکنند که دستهتالش نمی

ها و حکه تمسا شوند، در حالیها تحت دسته پستانداران خوشه بندی میها و انسانکنند(. برای مثال، پلنگ

ان قرار ره دارشوند. هم خزندگان و هم پستانداران در رده مشترک مهمارها در دسته خزندگان خوشه بندی می

اینرو  اران. از( وپستاندهای بیشتری دارد، مانند کار نوورا )گوشتخوارانزیرخوشهبندی پستانداران گیرند. خوشهمی

-وشهخن شمای شناساهای مختلف، زیستهای گونهبندی سلسله مراتبی داریم. با در نظر گرفتن ویژگیما خوشه

 ه مراتبیتلف سلسلهای مرتبط را با هم در سطوح مخاند که گونهای را ایجاد کردهبندی سلسله مراتبی پیچیده

 کنند.بندی میگروه

های بندی اسناد نیز مفید است. سیستمبرای مثال خوشه -های دیگربندی سلسله مراتبی در حوزهخوشه

!𝑌𝑎ℎ𝑜𝑜 )مانندتی راهنمای اینترن  𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 بندی می( اسناد مرتبط را در حالت سلسله مراتبی خوشه-

های توانند به صورت الگوریتمبندی سلسله مراتبی میهای خوشهکنید(. الگوریتممراجعه 9-21کنند )به بخش 

های بندی شوند، که به وسیله ساختن خوشهطبقه (agglome𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)بندی مجتمع خوشه

کننده تقسیمبندی های خوشهکنند، یا الگوریتمکوچک آغاز گردیده و سپس سطوح باالتر را ایجاد می

(𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)  کند؛ سپس هر بندی سلسله مراتبی را ایجاد می، که اول سطوح باالتر خوشه

 کند.تر پاالیش میهای سطوح پایینخوشه حاصل را به خوشه

های داده الگوریتماند. تحقیقات پایگاهبندی را مطالعه و بررسی کردهای خوشهجامعه آماری به طور گسترده

داده بسیار بزرگی )که ممکن است در هایتوانند مجموعهپذیری را فراهم کرده است که میبندی مقیاسخوشه

هایی است. از یکی ازچنین الگوریتم 𝐵𝑖𝑟𝑐ℎبندی بندی کنند. الگوریتم خوشهحافظه اصلی جای نگیرد( را خوشه

، که از   𝑅 –های شوند )براساس درخترختی چندبعدی درج میای درون ساختار دنظر شهودی، نقاط داده

های های برگ مناسب بر پایه نزدیکی به نقاط منتخب در گرهاند(، و به گرهشرح داده شده 3-5-3-25بخش 

شوند، و اگر نقاط بندی میهای برگ خوشهشوند. از اینرو نقاط نزدیک باهم در گرهداخلی درخت هدایت می

                                                             
مختصات  تمام برروی هر بعد میانگین مختصات آن شود که تعریف می ایمرکز ثقل مجموعه نقاط به صورت نقطه - 1

. برای مثال در دوبعد، مرکز ثقل مجموعه نقاط باشدنقاط آن مجموعه بر روی آن بعد می

{ (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), . . . , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) }  به وسیله)  , 
∑ =1𝑦𝑖𝑛

𝑖

𝑛
 ∑ =1xin

i

n
 شود.تعیین می)  
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بندی این است که شوند. نتیجه این فاز اول خوشهسازی میظرفیت حافظه وجود داشته باشد، خالصه بیشتری از

بندی های خوشهگیرند. سپس شیوهبندی شده که در حافظه جای میها به شکل ناقصی خوشهمجموعه داده

بندی نهایی را بدست آورند. برای یافتن های درون حافظه اجرا شوند تا خوشهتواند برروی دادهاستاندارد می

بندی هایی برای خوشهبندی، ازجمله الگوریتمهای دیگر برای خوشه، و شیوه 𝐵𝑖𝑟𝑐ℎمراجع دربارۀ الگوریتم 

 سلسله مراتبی، به بخش مراجع مراجعه نمایید. 

اال احتم یک شخص بندی این است که بر اساس مطالب زیر، پیش بینی نماییم کهیکی کاربرد جالب خوشه

 های تازه تولید شده ))یا کتاب یا موسیقی(( عالقه منداست.به کدام یک از فیلم

 ها.مراجعات گذشته شخص به فیلم -1

 افراد دیگر با ترجیحات گذشته مشابه. -2

 های جدید.ترجیحات یک چنین افرادی برای فیلم -3

ردم را ته، می با ترجیحات مشابه گذشیک روش برای راه حل مسئله به قرار زیر است: برای یافتن افراد

دن بندی کروشهخ تواند به وسیله بندی میکنیم. صحت خوشهبندی میها خوشهها به فیلمبراساس ترجیحات آن

لم ، اگر فیباشند های قبلی از طریق مشابهت آنها ارتقاء یابد، پس حتی اگر مردم فیلم یکسانی را ندیدهفیلم

بندی را خوشه وباً مردمبندی را تکرار کنیم، متناتوانیم خوشهشوند. میبندی میم دستهمشابهی دیده باشند، با ه

ظر را در ن ر جدیدیها، بعد مردم، و به همین صورت تا زمانی که به یک موازنه برسیم. کاربکنیم، سپس فیلممی

ت پیدا دیده اس ترجیحاً تاکنون کاربرهایی که ترین کاربران را به آن کاربر براساس فیلمای از شبیهبگیرید، خوشه

و  طلوب هستندمکنیم که برای خوشه آن کاربر بینی میهای فیلم پیشهایی را در خوشهکنیم،. سپس فیلممی

آن  ت، که دروهی اسای از فیلترگذاری گرباشند. در واقع، این مسأله نمونهاحتماالً برای کاربر جدید جالب می

 کنند.ات فیلترگذاری برای یافتن اطالعات مورد نظر همکاری میکاربران در وظیفه اطالع

 کاویسایر اشکال داده 8-20

برد. برای نمونه، ابزارهایی کاوی را برای اسناد متنی به کار میهای دادهشیوه (𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔)متن کاوی 

ها دیدن کرده است؛ این این آندهند که کاربری از وجود دارند که کالسترهایی را برروی صفحاتی تشکیل می

-اند، برری میکار در زمانی که کاربران سابقه مرور آنها خود را برای پیدا کردن صفحاتی که قبال مالقات کرده

تواند برای مثال، براساس کلمات مشترک صفحات باشد )به کنند، کمک کننده است. فاصله مابین صفحات می

دیگر این است که صفحات را درون وب دیرکتوری به طور خودکار با توجه مراجعه کنید(. کاربرد  2-2-21بخش 

 مراجعه کنید(.  9-21بندی کنیم )به بخش به مشابهت آنها با سایر صفحات دسته

ها را بررسی کرده، و الگوها کنند که حجم باالی دادهها به کاربران کمک میداده -های مجسم کنندهسیستم

ها، نمودارها، و سایر تصاویر گرافیکی به مانند نقشه -هاایی کنند. نمایش دیداری دادهرا به صورت دیداری شناس

ای تواند به اندازهای به کاربران ارائه شوند. یک صفحه گرافیکی میدهند که به طور فشردهها اجازه میداده
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فحه باشد. برای مثال، اگر گذاری کند که در صورت استفاده از صفحات متنی نیاز به چندین صاطالعات را کد

ها کاربری بخواهد پی ببرد که آیا مشکالت محصول در گیاهان به محل گیاهان مرتبط است یا خیر، مسأله محل

هایی را تواند به سرعت محلروی نقشه. سپس کاربر می بر -قرمز -مثالً -ای رمزگذاری شودتواند به رنگ ویژهمی

ها به هایی را دربارۀ اینکه چرا مشکالتی در آن محلتواند فرضیهآنگاه کاربر میکه مشکل وجود دارد پیدا کند. 

 داده راست آزمایی کند.ها را از نظر کمی با توجه به پایگاهآیند ساخت، و  فرضیهوجود می

سل کزه یک پیه انداببه عنوان مثالی دیگر، اطالعات دربارۀ مقادیر می تواند به شکل رنگ رمزگذاری شود  و  

یکسلی ریکس پتوان از ماتهای اقالم، میاز فضای،  )پرده( نمایش داده شود. برای کشف ارتباطات بین جفت

یتم را آر دو ههایی که دوبعدی استفاده کنیم، که با هر ردیف و هر ستون آیتمی را نشان دهد. درصد تراکنش

ی روشنی هایکسلپی با ارتباط باال به صورت تواند به وسیله شدت رنگ پیکسل کدگذاری شود. اقالمخرند میمی

 تا به آسانی در پس زمینه تیره شناسایی شوند. -شونددر صفحه، نمایش داده می

شش ران، پوکنند، بلکه برای کاربداده ها به طور خودکار الگوها را شناسایی نمی -های تجسمسیستم

یار خوب صری بسبی که انسان در شناسایی الگوهای کنند. از آنجایسیستمی را برای شناسایی الگوها فراهم می

 کاوی است.ها جزء مهمی از دادهعمل کنند، تجسم داده

 خالصه  9-20

 های پردازشالین را به وسیله سیستمآوری شده آنهای جمعتصمیم داده -های پوششسیستم- 

های پشتیبان تمگیریهای تجاری کمک کنند. سیسکنند، تا به افراد برای تصمیمتراکنش تحلیل می

 کاوی، رواج دارند.های دادهو سیستم 𝑂𝐿𝐴𝑃های های متنوعی همچون سیستمتصمیم به شکل

 ی داده برایکنند، انبارهاهای عملیاتی مهم کمک میآوری و آرشیو دادهداده به جمعانبارهای

روند. پاک کار میها به بینی گرایشهای قدیمی، برای مثال، پیشپشتیانی تصمیم و تحلیل داده

-وب میها محسههای ورودی، اغلب وظیفه اصلی در انبار دادها از منابع دادهکردن )پیرایش( داده

یار قیقت بسحهای انبار داده تمایل دارند که چندبعدی باشند، شامل یک یا چند جدول گردد. طرح

 بزرگ و چند جدول بعدی بسیار کوچکتر.

 اهم داده فر ا عملکرد خوبی را برای بسیاری از کاربردهای انبارگر-سازی ستونهای ذخیرهسیستم

 کنند.می

 فید. ملگوهای کاوی فرآیندی است از تحلیل نیمه خودکار پایگاههای داده بزرگ برای یافتن اداده

افتن ذشته، یهای گبینی مقادیری براساس نمونهتعدادی از کاربردهای داده کاوی عبارتنداز: پیش

 ها.بندی خودکار افراد و فیلمن خریدها، و خوشهارتباطاتی بی
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 ردازد، پآزمون می هایهای آزمون با استفاده از ویژگیهای نمونهنمونه بینی دستهبندی به پیشطبقه

رد گیام میهای آموزشی. انجهای آموزشی، و دسته واقعی نمونهکه این عمل براساس صفات نمونه

 مانند: بند وجود دارند،چندین نوع دسته

o با  های آموزشیبندهای درخت تصمیم، که به وسیله ساخت درختی براساس نمونهدسته

ی هر دهند. درخت برابندی را انجام میهای دسته دارند طبقههایی که برچسببرگ

ینی به پیششود تا برگی را پیدا شود، و دسته )طبقه( برگ، دستنمونه آزمون پیمایش می

اس برای ایجاد درخت تصمیم موجود هستند، اکثر آنها براسشده است. چندین شیوه 

 باشند.ای حریصانه میهای مکاشفهالگوریتم

o ر دتر است، و بندهای درخت تصمیم سادهبندهای باینری نسبت به دستهساخت دسته

 کنند.حالتی که مقادیر پوچ یا گمشده داشته باشیم بهتر کار می

o رودمی بندی دیگری است که به طور گسترده به کاربرداری شیوه دستهماشین پشتیبان. 

 یل می که تمال، اقالدهند، برای مثاکنند که غالباً با هم رخ میقوانین انجمنی اقالمی را شناسایی می

رتباط اسطوح  ها به دنبال انحرافاتی ازدارند درکنار هم توسط یک مشتری خریداری شوند. همبستگی

 مورد انتظار هستند.

 باشند.ها میبندی، متن کاوی، و مجسم سازی دادهکاوی شامل خوشهنواع دادهسایر ا 

 هاتمرین      

 محـور راقصـد ها در انبار داده، بـا معمـاری مآوری دادهمزایا و معایب معماری مبدأ محور برای جمع 20-1

 شرح دهید.

 پاسخ:

 شـود  تنهـاقـل مـیای به انبار داده منتمنابع دادهها از ها، دادهآوری دادهدر معماری مقصدمحور برای جمع

گرفتـه  نبع به کارمها به وسیله هر براساس تقاضا از انبار داده هستند، در حالی که در معماری مبدأ محور انتقال

 شوند. مزایای معماری مبدأ محور عبارتنداز:می

 بـرای مقصـد منتقـل )منتشـر( شـوندگیرند به توانند به محض اینکه در دسترس قرار میها میداده .

ی مـ، پرداختـه گیرنـدها به محض اینکه در دسترس قـرار مـیآوری دادهمعماری مقصدمحور به جمع

 به دلیل وجود سربار باال باید مورد بررسی قرار گیرد.، انبار داده اغلب شود

 توانـد دأ میشود. مبمی سازیها بهنگاممنبع اطالعات تاریخی را نباید حفظ کند. به محض اینکه داده

، در معمـاری ها را فرامـوش کنـد. در مقابـلسازیشده را به مقصد بفرستد و تاریخ بهنگامپیام بهنگام

ری آوهـا جمـعههایی را نگهداری کند که هنوز به وسیله انبار دادمقصدمحور، هر مبدأ باید تاریخ داده

 .باشدمی کمتر ی معماری مبدأ محور سازی در مبدأ برااند. از اینرو، شرایط ذخیرهشده
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 از طرف دیگر، معماری مقصدمحور مزایای زیر را دارد. 

 اده دبا انبـار  در معماری مبدأ محور، مبدأ باید فعال باشد و باید شرایط خطا را مانند در تماس نبودن

ود. سازی شاده، پیتر است که مبدأهای انفعالی، و انبار داده فعال منفردبرای مدتی کنترل کنند. آسان

 ت. وجوها مورد نیاز اسدر معماری مقصدمحور، هر مبدأ برای تأمین عملکرد اساسی اجرای پرس

 که  ارد، و زمانیدهد دها را انجام میآوری دادههای جمعانبار داده کنترل بیشتری بر زمانی که فعالیت

را ممکـن زمان اجرا شوند، زیـدو همکند؛ عقیده خوبی است که هر وجوهای کاربر را پردازش میپرس

 ها اختالف داشته باشند.است روی قفل

 د؟باشا مفید میهداده برای پشتیبانی انبار دادهمحور بالقوه در سیستم پایگاه -سازی ستونچرا ذخیره 20-2

 : ندارد.پاسخ

و  $10000ین گویـد افـرادی بـا حقـوق بـبندی وجود دارد، یکی مـیفرض کنید که دو قانون دسته 20-3

آمـار اعتبـار  $30000و  $20000گوید افرادی با حقـوق بـین آمار اعتباری خوب دارند، و دیگری می 20000$

توانند جایگزین شوند، بدون فقـدان اطالعـات، بـه وسـیله خوب را دارا هستند. تحت چه شرایطی این قوانین می

 دارای آمار اعتبار خوبی هستند؟ $30000و  $10000گوید افراد با حقوق بین ای که میقانون جداگانه

 :پاسخ

 دو قانون زیر را و سطح اطمینان آنها را در نظر بگیرید.

𝑪𝒐𝒏𝒇. 𝑹𝒖𝒍𝒆 𝑵𝒐. 

60% ∀ 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑃, 10000 <  𝑃. 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑦 ≤  20000 ) ⇒ 
𝑃. 𝑐𝑟 𝑒𝑑𝑖 𝑡 =  𝑔𝑜𝑜𝑑 

1. 

90% ∀ 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑃, 20000 <  𝑃. 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑦 ≤  30000 ) ⇒ 
𝑃. 𝑐𝑟 𝑒𝑑𝑖 𝑡 =  𝑔𝑜𝑜𝑑 

2. 

 

کـردن است. جایگزین 2و  1قانون جدید باید سطح اطمینانی را تعیین کند که بین سطوح اطمینان  قوانین 

بندی افراد منجر خواهـد شـد، دستهاطمینان برای  -قوانین اصلی به وسیله قانون جدید به فقدان اطالعات سطح

و  20000از افـرادی بـا درآمـدی بـین  را  20000و  10000توانیم سطوح اطمینان افراد با درآمد بین زیرا نمی

توانیم دو قانون را بدون فقدان اطالعات ادغام کنـیم تنهـا اگـر اطمینـان آنهـا متمایز کنیم. از اینرو می  30000

 یکسان باشد.

 

ی برای دادن خالصه  𝑆𝑄𝐿وجوی را در نظر بگیرید. پرس 2-20به تصور کشیده شده در شکل شمای  20-4

 تعداد فروش و قیمت توسط فروشگاه و تاریخ، تنها با سلسله مراتب مغازه و تاریخ را بدهید.

 پاسخ: 
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 وجو:پرس

                                                𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 − 𝑖𝑑, 𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦, 
                                                        𝑑𝑎𝑡𝑒, 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ, 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟, 𝑦𝑒𝑎𝑟, 
                                                                     𝒔𝒖𝒎(𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟), 𝒔𝒖𝒎(𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒) 
                                             𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒, 𝑑𝑎𝑡𝑒 
                                            𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠. 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 − 𝑖𝑑 =  𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒. 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 − 𝑖𝑑 𝒂𝒏𝒅 
                                                   𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠. 𝑑𝑎𝑡𝑒 =  𝑑𝑎𝑡𝑒. 𝑑𝑎𝑡𝑒 

                                      𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒃𝒚 𝒓𝒐𝒍𝒍𝒖𝒑(𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦, 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 − 𝑖𝑑), 
                                                                       𝒓𝒐𝒍𝒍𝒖𝒑(𝑦𝑒𝑎𝑟, 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟, 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ, 𝑑𝑎𝑡𝑒) 

 

ای دارد یـا بینی این که آیا شخصی بیمـاری ویـژهبندی را در نظر بگیرید کالسیفایر پیشمسأله دسته 20-5

افراد تست شده مبتال به بیماری نیستند. )یعنی، مثبت متنـاظر اسـت بـا  %95دهد. فرض کنید خیر را انجام می

 (. کالسیفایرهای زیر را در نظر بگیرید:%95و منفی متناظر است با  5%

 کالسیفایر 𝐶1  ای است(.فایدهنسبتاً بی کند )البته کالسیفایربینی میپیش که همیشه منفی را 

 کالسیفایر 𝐶2  بینی است را پیش موارد، یعنی هنگامی که فرد واقعاً  بیمار %80مثبت را در  مقدار که

 کند که شخص بیمار نیست.بینی میموارد پیش %5در  اما کالسیفایر مثبتکند، می

 کالسیفایر 𝐶3   بینی است را پیش موارد، یعنی هنگامی که  فرد واقعاً  بیمار %95 مثبت را درمقدار که

 کند که شخص بیمار نیست.بینی میموارد پیش %20در کند، اما کالیفایر مثبت می

 بندهای باال، به سئواالت زیر پاسخ دهید. با در نظر گرفتن دسته

 ید.بندهای باال، صحت، دقت، فراخوانی و تشخیص )تعیین( را محاسبه کنالف. برای هر یک از دسته

-ستهور از بین دبندی استفاده کنید تا غربالگری بیماری انجام شود، چطب. اگر قصد دارید که از نتایج دسته

 دهید.بندها انتخاب را انجام می

ن اینجـا درمـا بندی برای شروع درمان استفاده کنید، درج. از طرف دیگر، اگر قصد دارید که از نتیجه دسته

ا بنـدهدسـته تواند تأثیرات مخربی داشته باشد اگر دارو به شخصی داده شود که بیمار نیست، چطور بین ایـنمی

 دهید؟انتخاب را انجام می

 : بدون پاسخپاسخ

دانشـگاه مـا  همـان طـور کـه در    𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑟𝑜𝑜𝑚را ترسیم کنید که نشان دهد چگونه رابطـهنموداری  20-6

-گرا )مبتنی بر سـتون( ذخیـره مـی -نشان داده شده است با استفاده از ساختار ذخیره سازی ستون  𝐴ضمیمه 

 شود.

نیـد( کمراجعـه  1-5-12ای )تودرتـو( )بـه بخـش های آشیانهتوضیح دهید چرا الگوریتم پیوند حلقه 20-7

هتـر بح دهید که گرا ذخیره شده کار خواهد کرد. الگوریتم جایگزینی را شر -داده که به حالت ستونبرروی پایگاه

 حل شما بهتر است.کند و توضیح دهید چرا راهکار می
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بطـه هـایی در راکالسیفایر درخـت تصـمیمی را بـا دو بخـش دوتـایی در هرگـره بسـازید، و از تاپـل 20-8

𝑟(𝐴, 𝐵, 𝐶)   که در زیر نشان داده شده به عنوان داده آموزشی استفاده کنید؛ صفتC ی دسته مینشان دهنده-

باشد. درخت نهایی را نشان دهید، و با هر گره بهترین دوبخشی را برای هر صفت همراه با اطالعات مقدار سود را 

 نشان دهید.

                (1, 2, 𝑎), (2, 1, 𝑎), (2, 5, 𝑏), (3, 3, 𝑏), (3, 6, 𝑏), 
(4, 5, 𝑏), (5, 5, 𝑐), (6, 3, 𝑏), (6, 7, 𝑐) 

1ها در فروشگاه لباس، جین مـی فروشـد، و فرض کنید نیمی از تمام تراکنش 20-9

3
هـا در تـراکنش تمـام  

فروشـند نیـز هایی که لباسهای جین مـیشفروشند. همچنین فرض کنید که نیمی از تراکنشرت می -مغازه تی

گیـری توانید از اطالعات بـاال نتیجـهشرت بفروشند. تمام قوانین شرکت )ربط( )غیر بدیهی( بنویسید که می -تی

 کنید، از هر قانون حمایت و اطمینان بدست آورید.

 مسأله یافتن مجموعه اقالم بزرگ را مورد توجه قرار دهید. 20-10

انی ها پشتیبدهچطور برای مجموعه معین از مجموعه اقالم را با استفاده از اسکن جداگانه داالف. شرح دهید 

اده خواهـد ها، در حافظه جای دآورید. فرض کنید که مجموعه اقالم و اطالعات مرتبط، مانند شمارشبدست می

 شد.

هـا راکنشتگرچه بسیاری از هایی را ایجاد کنید که نشان دهد که نمونه کوچکی از مجموعه تراکنش 20-11

مکن مای دادهمای است که حمایت باالیی دارد، خرید یکی از اقالدادهحاوی دو قلم هستند، یعنی، مجموعه اقالم

 است پیوستگی )ارتباط( منفی با خرید سایر اقالم داشته باشد.

وضـیح شـود. تربـوط مـیبندی مهای کتاب به خوشهها، زیربخشها، بخشها، فصلدهی جزءسازمان 20-12

 بندی مربوط است.دهید چرا، و به چه شکلی از خوشه

های ورزش به کار روند، تواند به وسیله تیمای میکاوی گزارههای دادهپیشنهاد کنید که چطور شیوه 20-13

 .به عنوان مثال از ورزش مورد عالقه خود استفاده کنید



 

 

 



 

 

 ازیابی اطالعاتب  21فصل 

ای بدون ساختار هستند. اصطالح داده رابطهدر پایگاههای با ساختار محکمهای متنی، برخالف دادههایداده

متنی بدون هایداده  بر روی ، وجوبه طور کلی به پرس  (𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙)بازیابی اطالعات 

سازی و ذخیره دربه طور کلی،  دادههای پایگاههای بازیابی اطالعات، با سیستمکند. سیستمساختار اشاره می

های اطالعاتی از سیستمهای سیستم در فیلد ، اهمیت حافظه ثانویه اشتراک دارند. با این حالها در بازیابی داده

وجو و ها، ارتباط اسناد به پرسوجو براساس کلید واژهداده متفاوت است، که بر موضوعاتی مانند پرسپایگاه

شوند. امروزه موتورهای جستجوی وب فراتر از مدل گذاری اسناد متمرکز میبندی، و شاخصتحلیل، طبقه

دهد مانند اینکه چه اطالعاتی را در پاسخ به را مخاطب قرار می تریباشند، و موضوعات وسیعبازیابی اسناد می

 کند.یازهای اطالعات کاربر را تأمین وجوی کلید واژه نشان دهد، به طوی که نپرس

 مرور اجمالی 1-21

داده در حال با فیلد پایگاههای موازیبه صورت    (𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙) فیلد بازیابی اطالعات

 و ،است اسناد سازماندهی شدهات در فیلد بازیابی اطالعات، اطالع دراستفاده شده  رایجباشد. در مدل می توسعه

های گنجانده شده در اسناد بدون ساختار، بدون یک شمای شود تعداد زیادی از اسناد وجود دارد. دادهتصور می

یابی اسناد مرتبط، بر مبنای ورودی کاربر، مانند کلید  مکاناز مرتبط هستند. فرآیند بازیابی اطالعات متشکل 

 باشد.واژه یا نمونه ای از اسناد می

ا، مشکل ند. امکهای راحتی را برای دستیابی به منابع اطالعاتی از طریق اینترنت را فراهم میوب روش 

بر ک به کاررای کمب باشد، با کمی راهنمایی دائمی که وب با ان مواجه شده است انفجار اطالعات ذخیره شده می

ه مولد، ب وودمند در تبدیل وب به ابزاری سد. بازیابی اطالعات نقش اساسی تا محل آنچه جالب است را پیدا کن

 ویژه برای محققان ایفا کرده است.

اسناد  -ی مدیریتهاالین و سیستمهای کتابخانه آنهای بازیابی اطالعات کاتالوگاز سیستم رایجهای نمونه

ها در چنین کنند. دادهها را ذخیره میهایی که مقاالت و روزنامهالین هستند، مانند آن دسته از سیستمآن

شوند؛ یک روزنامه و یک ورودی کاتالوگ )در دهی میای از اسناد سازمانهایی به صورت مجموعهسیستم

به عنوان یک سند در   𝐻𝑇𝑀𝐿محیط وب، معموالً هر صفحه هایی از اسناد هستند. در کاتالوگ کتابخانه( نمونه

 شود.نظر گرفته می

کاربر چنین سیستمی ممکن است بخواهد سند ویژه یا دسته خاصی از اسناد را بازیابی کند. اسناد مورد نظر 

های کلید واژه برای مثال، -شوندشرح داده می (𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠)ها ای از کلید واژهنوعاً به وسیله مجموعه

رود، و کلید داده به کار بهای پایگاهها برروی سیستمممکن است برای قرار دادن کتاب  "دادهسیستم پایگاه"
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های بازار ممکن است برای پیدا کردن مقاالتی دربارۀ جار و جنجال "وجنجالجار"و  (𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘) "سهام"های واژه

هایشان اند، و اسنادی که کلید واژهها با اسناد مرتبط بودهاز کلید واژهای بورس و سهام استفاده شود. مجموعه

 شوند. های فراهم شده توسط کاربران هستند بازیابی میحاوی کلید واژه

ایر سبازیابی  لکه برایبهای متنی، تواند نه تنها برای بازیابی دادهکلید واژه میمبتنی بر  بازیابی اطالعات 

ا دارند. ها رآن مرتبط با های توصیفیکه کلید واژه صوتی و تصویری،های رود، مانند دادهنیز به کار بها انواع داده

خته آن شنا کن و سبنوان، کارگردان، بازیگراهای آن مانند عبرای مثال، فیلم ویدیویی ممکن است با کلید واژه

ستند که ههایی هایی باشد، که کلید واژهشود، در حالی که کلیپ ویدیویی یا تصویری ممکن است دارای برچسب

 کنند، که با آن مرتبط هستند.کلیپ ویدیویی یا تصویری را توصیف می

 ارد.داده سنتی وجود دهای پایگاههای بکار رفته در سیستمچندین تفاوت بین این مدل و مدل

 برای اندشدهنعات حل های بازیابی اطالپردازد که در سیستمداده به چند عملیات میسیستم پایگاه .

ندی و نترل همروکها و با نیازهای تراکنشی مرتبط با سازیداده با بهنگامهای پایگاهمثال، سیستم

ند. شوته میتر در نظر گرفاهمیتهای اطالعات کمماندگاری سروکار دارند. این موارد در سیستم

سبتاً ای نادههای دسازمان یافته با مدلداده با اطالعات ساختاری یا های پایگاههمچنین، سیستم

ای هه سیستمگرا( سروکار دارند، در حالی کای شیءهای دادهای یا مدلپیچیده )مثل مدل رابطه

ه بداده گاهدر پای اند، در اینجا اطالعاتتری را به کار بردهبازیابی اطالعات سنتی مدل بسیار ساده

 بدون ساختار سازمان یافته است.ای از اسناد آسانی به عنوان مجموعه

 شده ناده حل دهای پایگاههای بازیابی اطالعات به چندین موضوع که به قدر کافی در سیستمسیستم

د بدون و اسناوجهای از پرساست پرداخته ست. برای مثال، فیلد بازیابی اطالعات به موضوع مجموعه

بندی بهی و رتوجوهای کلید واژه امانند پرس ساختار پرداخته است، که تمرکز آن بر روی موضوعاتی

 وجو می باشد.اسناد براساس میزان ارتباط اسناد با پرس

های بازیابی اطالعات ای از کلمات هستند، سیستمای ساده که فقط مجموعهوجوهای کلید واژهعالوه بر پرس

(، Or(، یا)andهای منطقی و)و رابطها وجو با استفاده از کلید واژههای پرسمعموال امکان تشکیل عبارت

های تواند تمام اسناد را فراخواند که حاوی کلید واژهدهند. برای مثال، کاربری می( را میnotوخیر)

"𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 and 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒"  باشد یا حتی اسنادی که حاوی کلید واژه" 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 or 

𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟"  باشد، یا حتی اسنادی که شامل کلید واژه"𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 but not 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒" 

 andهای باال باشد به طور ضمنی به داشتن هایی بدون هیچ یک از رابطوجویی که حاوی کلید واژهباشند. پرس

 شوند.نظر گرفته می کنند درها را به هم مرتبط می)و( که کلید واژه

-ها در هر سند با کلید واژه پرسجو در نظر گرفته می، تمام کلید واژه (𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑥𝑡)در بازیابی متن کامل 

شوند. برای اسناد بدون ساختار، بازیابی متن کامل ضروری است زیرا ممکن است اطالعاتی دربارۀ آن کلمات در 
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هایی در سند استفاده خواهیم کرد تا به واژه (Term)سند که کلید واژه هستند موجود نباشد. از اصطالح واژه 

 ها کلید واژه هستند.اشاره کنیم، زیرا تمام واژه

جو هستند وپرس ها درترین شکل، یک سیستم بازیابی اطالعات تمام اسنادی را که حاوی کلید واژهدر ساده

تظار ه شما انمان شکل کها به هوجو رابطه ای وجود نداشته باشد؛ رابطگرداند، اگر در پرسو باز مییابی را مکان

طوری که  کنند بهیوجو برآورد متر ارتباط اسناد را با پرسهای بسیار پیشرفتهشوند. سیستمدارید انجام می

فعات تعداد د ربارهد. آنها از اطالعاتی داسناد بتوانند در نظمی از مناسب بودن و مرتبط بودن نشان داده شون

 کنند.تکرار واژه، عالوه بر اطالعات ابرپیوندی، برای ارزیابی مناسب بودن استفاده می

شوند، امروزه فراتر از تنها های بازیابی اطالعات، که به وسیله موتورهای جستجوی وب مثال زده میسیستم

اند. موتورهای جستجو قصد دارند که نیازهای اطالعاتی کاربر ل یافتهبندی تکامبازیابی اسناد براساس طرح رتبه

وجو درباره چه موضوعی است، و نه تنها نشان دادن صفحات وب که را تأمین کنند، با نظر دادن اینکه پرس

ر دهند. برای مثال، با در نظمناسب در نظر گرفته شده، بلکه سایر انواع اطالعات دربارۀ موضوع را نشان می

، یک موتور جستجو ممکن است امتیازاتی را از مسابقات کریکت جاری یا  "کریکت"وجوی گرفتن واژه پرس

بندی باالی مرتبط با کریکت هستند را نشان دهد. به اخیر را نشان دهد، تا اینکه فقط اسنادی که دارای رتبه

، یک موتور جستجو ممکن است نقشه   ”𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘“وجوی عنوان مثالی دیگر، در پاسخ به پرس

𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘  و تصاویر ،𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘  را عالوه بر صفحات وب مرتبط به ،𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘    دهد.نشان 

 هابندی مرتبط با استفاده از واژهرتبه 2-21

اردها ، میلیاکنند ممکن است بسیار زیاد باشند؛ مخصوصوجو را تأمین میمجموعه اسنادی که عبارت پرس

د زار سنوجوهای کلید واژه ای برروی موتور جستجوی وب صدها هسند برروی وب وجود دارند و اکثر پرس

ست حاوی ممکن ا کند: هر سندیابند. بازیابی متن کامل این مسأله را بدتر میها را میحاوی این کلید واژه

ند که در شوی میطور مساوی به صورت اسنادی تلق شوند بهها باشند که تنها در عبور ذکر میبسیاری از واژه

 وند.واقع واژه مرتبط است. در نتیجه اسناد نامرتبط ممکن است به عنوان اسناد مناسب بازیابی ش

بندی د با رتبهها اسناکنند، و تنوجو را برآورد میهای بازیابی اطالعات اسناد مربوط به پرساز اینرو سیستم

ضی از ، ولی بعقی نیستبندی مرتبط  و مناسب بودن اسناد یک علم دقیگردانند. رتبهخ بازمیباال را به عنوان پاس

 روشهای کامالً پذیرفته شده وجود دارند.

𝑻𝑭بندی با استفاده از رتبه 1-2-21 − 𝑰𝑫𝑭 

با واژه  𝑑، سند ویژه  𝑡 سئوال اولی که برای مخاطب باید حل شود این است که، با در نظر گرفتن واژه حاصل

t ها در سند به عنوان یک مقیاس اندازه گیری چقدر مرتبط است. یک روش این است که از تعداد تکرار واژه

های مرتبط احتماالً باید دفعات زیادی در سند ذکر شوند. ای که واژهمناسب یودن استفاده کنیم، براساس فرضیه
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به طول سند بستگی دارد،  tاول، تعداد وقوع یک واژه  ولی شمارش تعداد وقوع واژه معموالً شاخص خوبی نیست:

 برابر سندی حاوی یک وقوع مرتبط باشد. 10وقوع از واژه است ممکن است  10و دوم، سندی که حاوی 

,𝑇𝐹(𝑑یک روش اندازه گیری  𝑡)   ارتباط سند𝑑  واژه به𝑡 :از این قرار است ، 

𝑇𝐹(𝑑, 𝑡)  =  𝑙𝑜𝑔 (1 +
𝑛(𝑑, 𝑡)

𝑛(𝑑)
) 

,𝑛(𝑑کند و ها در سند اشاره میبه تعداد واژه  𝑛(𝑑)جایی که  𝑡)   به تعداد وقوع واژه𝑡  در سند𝑑  داللت

گیرد. مناسب بودن سند با وقوع بیشتر واژه در سند دارد. مشاهده کنید که این معیار طول سند را در نظر می

 دارد. یابد، گرچه مستقیماً تناسبی با تعداد وقوع نافزایش می

کنند. برای مثال، اگر واژه در عنوان، ها متریک باال را با استفاده از سایر اطالعات اصالح میبسیاری از سیستم

یا فهرست نویسنده، یا چکیده رخ دهد، سند برای واژه پرسجو مرتبط تر و مناسبتر خواهد بود. همچنین، اگر 

در اول آن  tناسب باشند نسبت به سندی که وقوع واژه وقوع اول واژه در آخر سند باشد، سند ممکن است نام

,𝑇𝐹(𝑑هایی نشان داده شوند که برای تواند به وسیله بیان فرمولامده است. نکات باال می 𝑡)  ایم. در نشان داده

،  𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 (𝑇𝐹)انجمن بازیابی اطالعات، مناسب بودن سند با واژه پرسجو به عنوان تکرار واژه 

 شود. بدون توجه به فرمول دقیق به کار رفته، نشان داده می

وجویی حاوی دو یا های متعدد باشد. منایب بودن سند با پرسممکن است شامل کلید واژه 𝑄 وجویپرس

شود. روش ساده می چند کلید واژه است به وسیله ترکیب کردن مقدار مناسب بودن سند به هر کلید واژه برآورد

های به کار رفته به عنوان کلید واژه مساوی نیستند. ها این است که آنها را جمع کنیم. اما، تمام واژهادغام مقیاس

شود، مانند کند، یکی از آنها که غالباً بیشتر تکرار میوجویی از دو واژه استفاده میفرض کنید پرس

“𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒”  شود، مانند تکرار میو دیگری کمتر“𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧”   سندی حاوی .“𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧”   و نه

“𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒”   باید باالتر از سندی حاوی واژه“𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒”   و نه“𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧” بندی شود.رتبه 

استفاده از تکرار سند معکوس ها یکسری وزن ها با برای حل مسأله باال، برای واژه

 𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 (𝑰𝑫𝑭)  شود:شوند، که به صورت زیر تعریف میتعیین می 

𝐼𝐷𝐹(𝑡)  =  
1

𝑛(𝑡)
 

کند که )در میان آنها به وسیله سیستم شاخص شده اند( حاوی به تعداد اسنادی اشاره می  𝑛(𝑡)در اینجا 

-به صورت زیر تعریف می 𝑄 هایای از واژهبا مجموعه  𝑑سند (𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒)باشد. پس مناسب بودن می 𝑡واژه 

 شوند:

𝑟 (𝑑, 𝑄)  = ∑ 𝑇𝐹(𝑑, 𝑡)  ∗ 𝐼𝐷𝐹(𝑡)
𝑡∈𝑄
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وجو ها در پرسبرای واژه  𝑤(𝑡)ها را یابد که وزنهتواند بیشتر اصالح شود اگر کاربر اجازه این مقیاس می

کردن )تکثیر(  ، که در آن حالت وزن هایی که توسط کاربر تعریف شده اند به صورت ضرب تعیین کند

𝑇𝐹(𝑡) 𝑏𝑦 𝑤(𝑡)   شود.در فرمول باال در نظر گرفته می 

کند که واژه و تکرار سند معکوس به عنوان مقیاسی برای مناسب بودن سند استفاده میروش باال از تکرار 

–𝑇𝐹روش  𝐼𝐷𝐹  شود. نامیده می 

,𝑎𝑛𝑑“  هایی مانندتقریباً تمام اسناد متنی )در انگلیسی( حاوی واژه ” “𝑜𝑟, ” “𝑎, و مانند آن هستند، و  ”

استفاده نمی شوند زیرا تکرار سند معکوس آنها بسیار پایین است. وجو بیها برای اهداف پرسبنابراین این واژه

نامیده  (𝑠𝑡𝑜𝑝 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠)های توقف کنند، که واژهها را تعریف میای از واژههای بازیابی اطالعات مجموعهسیستم

ا زمانی که سندی ها رترین واژگان هستند، به طوری که این واژهیا همین حدود از رایج 100شوند، که حاوی می

-هایی که به وسیله کاربر تأمین میهایی اگر در کلید واژهگیرند. چنین واژهکنند، نادیده میگذاری میرا شاخص

 شوند.شوند موجود باشند، حذف می

ه ها در ورت واژشود مجاهای گوناگون باشد در نظر گرفته میوجویی حاوی واژهفاکتور دیگری که وقتی پرس

 ور از همدها که  ها در سند نزدیک یکدیگر واقع شوند، سند رتبه بندی باالترینسبت به آناگر واژهسند است. 

 اصالح شود. هاتواند برای در نظر گرفتن نزدیکی واژهبرای  می r(d,q)باشند دریافت می کند. لذا فرمول 

، کار سیستم بازیابی اطالعات این است که اسناد را به ترتیب نزولی مناسب بودنشان با  𝑄با در نظر گرفتن 

𝑄 های بازیابی اطالعات تنها بازگردانند. زیرا ممکن است تعداد بسیار زیادی از اسناد مناسب باشند، نوعاً سیستم

دهند که انند، و به کاربران اجازه میگردچند سند اول که باالترین میزان مناسب بودن با پرسجو را دارند باز می

 به صورت فعل و انفعالی اسناد بیشتری را درخواست کنند.

 مبنا -بازیابی شباهت 2-2-21

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦) شباهت بر مبتنی بازیابی معین اطالعات بازیابی هایسیستم − 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙) امکان را-

را به سیستم بدهد، و از سیستم بازیابی اسنادی را درخواست کند  𝐴تواند سند میسازند. در اینجا، کاربر پذیر می

های مشترک تعریف باشند. شباهت یک سند به اسناد دیگر ممکن است برای مثال براساس واژه 𝐴که مشابه 

,𝑇𝐹(𝐴با باالترین مقدار  𝐴واژه را در  𝐾شود. یک روش این است که  𝑡)  ∗  𝐼𝐷𝐹(𝑡)   بیابد، و اینکه این𝐾  واژه

وجو به وسیله ها خودشان در پرسوجو برای یافتن ارتباط با دیگر اسناد به کار ببرد. این واژهرا به عنوان پرس

𝑇𝐹(𝐴, 𝑡)  ∗  𝐼𝐷𝐹(𝑡) شوند(.شوند )وزن میسنجیده می 

شود. تعریف می (𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦)به طور کلی، شباهت اسناد به وسیله متریک شباهت کسینوسی 

,𝑡1های واقع در یکی از دو سند فرض کنید واژه 𝑡2, . . . , 𝑡𝑛  باشند. فرض کنید𝑟 (𝑑, 𝑡)  =  𝑇𝐹(𝑑, 𝑡)  ∗

 𝐼𝐷𝐹(𝑡).    باشد. آنگاه متریک شباهت کسینوسی بین اسناد𝑒  و𝑑 شود:به صورت زیر تعریف می 
∑ 𝑟 (𝑑, 𝑡𝑖  )𝑟 (𝑒, 𝑡𝑖  )

𝑛
𝑖=1

√∑ 𝑟 (𝑑, 𝑡𝑖  )
2𝑛

𝑖=1 √∑ 𝑟 (𝑒, 𝑡𝑖)
2𝑛

𝑖=1
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ه بین دو کاست، در حالی  1توانید به آسانی تایید کنید که متریک شباهت کسینوسی سند با خودش می

 است. 0سندی که هیچ واژه مشترکی ندارد 

-دو بردار را محاسبه میشود که فرمول باال کسینوس زاویه نام شباهت کسینوسی از این حقیقت ناشی می

واژه در  𝑛 شود: فرض کنید که به طور کلی کند، هر بردار نماینده یک سند است، که به صورت زیر تعریف می

شود، که هر واژه یک بعد از آن بعدی تعریف می 𝑛طول تمام اسناد در نظر گرفته شده وجود دارد. یک فضای 

,𝑟 (𝑑ام نقطه  𝑖ی در این فضا، با مقدار مختصات ابه عنوان نقطه 𝑑شود. یک سند محسوب می 𝑡𝑖 نشان داده  ( 

(. مدل کردن 0کند )تمام مختصات ها = مبدأ را به نقطه نماینده یک متصل می 𝑑شود. بردار برای سند می

بعدی، مدل فضای برداری  – 𝑛اسناد به صورت یکسری نقاط و بردارهایی در فضای 

(𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙)  شود.نامیده می 

خیلی زیاد باشد، سیستم ممکن است به کاربر چند سند مشابه  𝐴وجو اگر مجموعه اسناد مشابه با سند پرس

و  𝐴ترینها را انتخاب کند، تا جستجوی جدیدی را براساس شباهت  را نشان دهد، به کاربر اجازه دهد که مرتبط

اسناد انتخاب شده نیز شروع کند. مجموعه حاصل از اسناد احتماالً همان چیزی است که کاربر قصد یافتنش را 

 می نامند.  𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘داشته است. این ایده را بازخورد مناسب 

ار سناد سازگاگی از مجموعه بزرتواند برای کمک به کاربر برای یافتن اسناد مناسب از بازخورد مناسب نیز می

ک یا یناسایی شوجوی مفروض به کار رود. در چنین مواقعی، کاربران ممکن است امکان های پرسبا کلید واژه

یر رد تا سابر میچند سند مناسب بازگردانده شده را داشته باشند، آنگاه سیستم اسناد شناسایی شده را به کا

یک روش  ستند.سناد حاصل احتماالً آنچه کاربر قصد یافتنشان را داشته هاسناد مشابه را بیابد. مجموعه ا

زم بیشتر مل هایژهوجو با افزودن کلید واجایگزین برای بازخورد مناسب این است که کاربران را به اصالح پرس

ری را هایی بهتن اسناد تر باشد، به عالوه به عنوان پاسخ مجموعهتواند آسانکنیم؛ استفاده از بازخورد مناسب می

 دهد.ارائه می

یستم هستند، س زیاد به منظور اینکه به کاربر مجموعه منتخبی از اسناد را نشان دهیم زمانی که اسناد بسیار

کن وشه ممخبندی کند. آنگاه، چند سند از هر جستجو ممکن است براساس مشابهت کسینوسی، اسناد را خوشه

بندی هشود. خوشها نشان داده میاز یک خوشه در مجموعه پاسخاست نشان داده شود، به طوری که بیش 

ای اند. برفتههای اسناد بسط یابندی مجموعهشرح داده شد، و چندین شیوه برای خوشه 7-20تر در بخش پیش

 بندی به کتابنامه مراجعه کنید.اطالعات بیشتر دربارۀ خوشه

گر وب اثال ، مه از سند برروی وب وجود دارد؛ برای ای خاص از شباهت، اغلب چندین نسخبه عنوان نمونه

-تبهندی با رمعناست که چندین نسخه از سهای دیگر را کپی کنند. در این حالت، بیها محتوای سایتسایت

عنوان  باید به نسخه بندی باال را به عنوان پاسخی جداگانه بازگرداند؛ تکرارها باید شناسایی شوند، و تنها یک

 دانده شود.پاسخ بازگر
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 ابرپیوندها با استفاده از ارتباط 3-21

–𝑇𝐹های موتورهای جستجوی اولیه اسناد را تنها به وسیله مقیاس 𝐼𝐷𝐹 بندی کردند مانند آن چه که رتبه

های بسیار بزرگ هایی دارند زمانی که برروی مجموعهها محدودیتشرح داده شد. اما، این معیار 2-21در بخش 

های وعه تمام صفحات به کار گرفته می شوند. به ویژه، بسیاری از صفحات وب تمام کلید واژهاسناد، مانند مجم

وجوی موتور جستجو عادی را داشته با شند؛ در حالی که ممکن است کاربران اغلب صفحاتی را  خاص را در پرس

امتیاز بسیار باالیی از وجو را دارند، و های پرسبه عنوان پاسخ خواسته باشند که فقط چند وقوع از واژه

𝑇𝐹– 𝐼𝐷𝐹 .را بدست نخواهند آورد 

دارند، ساده ن بردند که صفحات وب اطالعات بسیار مهمی دارند که اسناد متنی اما، محققان به زودی پی

بندی هیژه، رتبد؛ به وبندی بهتر ارتباط به کار رونتوانند برای بدست آوردن رتبهیعنی ابر پیوندها. این ها می

-یم، بررسی ین بخشاتأثیر ابرپیوندهایی قرار دارند که به صفحه اشاره دارند. در مناسب صفحه بسیار زیاد تحت

 روند.کنیم که چطور ابرپیوندها برای رتبه بندی صفحات وب به کار می

 بندی محبوبیترتبه 1-3-21

 بندی شهرته)که رتب (𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔)بندی محبوبیت ایده اصلی رتبه

(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔) شود( این که صفحات محبوب را بیابد، و آنها را باالتر از صفحات دیگری نیز نامیده می

باشند رتبه بندی کنند. زیرا اکثر جستجوها قصد یافتن اطالعاتی از صفحات که حاوی کلیدواژه های خاص می

ممکن است در  ”𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒“نین صفاتی ایده خوبی است. برای مثال، واژه بندی باالتر چمحبوب را دارند، رتبه

.𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒تعداد وسیعی از صفحات رخ دهد، ولی صفحه  𝑐𝑜𝑚  ترین صفحه حاوی واژه محبوب“𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒”  

.𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒است. از اینرو، صفحه  𝑐𝑜𝑚  وجویی که حاوی واژه باید به عنوان مناسب ترین پاسخ برای پرس

“𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒”   بندی  و برگشت داده شود.رتبه است 

–𝑇𝐹، مانند معیارهای معیارهای سنتی مناسب بودن صفحه 𝐼𝐷𝐹  تواند با دیدیم، می 2-21که در بخش

ه وجو  دست آورد. آنگاتکنیک محبوبیت صفحه ادغام شود تا معیار مناسب کلی برایمناسب بودن صفحه با پرس

 شوند.وجو بازگردانده میصفحاتی با باالترین ارزش مناسب بودن به عنوان باالترین پاسخ به پرس

بود  خواهد شود که چطور محبوبیت صفحه را تعریف و چطور پیدا کنیم. یک راه ایناین سئوال مطرح می

 سایت به وبیتمقیاس محب که دریابیم چند بار یک صفحه در دسترس قرار گرفته است و این تعداد را به عنوان

می از کعداد کار ببریم. اما، بدست آوردن چنین اطالعاتی بدون همکاری سایت غیرممکن است، در حالی که ت

. ا سخت استهایتسایت ها ممکن است برای انتشار این اطالعات متقاعد شوند، لذا گرفتن این معیار از تمام س

ست تری به دباال د دسترسیشان دروغ بگویند، به منظور اینکه رتبهبه عالوه، سایتهایی ممکن است دربارۀ تعدا

 بیاورند.
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تش حبوبییک روش جایگزین بسیار موثر این است که از ابرپیوندها برای یک صفحه به عنوان مقیاس م

ا زیاد آن ها ر ستند کهها هگذار دارند که حاوی پیوندهایی به سایتهای نشانهاستفاده شود. بسیاری از مردم فایل

حبوبیت با م مشاهده می کنند. سایت هایی که در فایل های نشانه گذار هستند می توانن به عنوان یک سایت

. شوندمی ب ذخیرهوگذار معموالً به طور محرمانه و غیرقابل دسترسی برروی های نشانزیاد شناخته شوند. فایل

ایت های ساری از کنند، بسیوب محبوب را نگهداری میهای وبی با لینکبه صفحات اما، بسیاری از کاربران سایت

ی پیوند هاایتتواند برای پی بردن به محبوبیت سوب حاوی لینک هایی به سایت های وب دیگر هستند.  که می

امیده ریدن نختواند صفحات وب را واکشی کند )به وسیله فرآیندی که به کار رود. یک موتور جستجوی وب می

 نند.هایی بین صفحات تحلیل کشرح دادیم(، و آنها را برای یافتن لینک 7-21صل شود، که در فمی

ارند به دتباط راه حل اول برای برآورد محبوبیت صفحه این است که از تعدادی صفحات که به این صفحه ار

ز تعدادی ا هایتعنوان مقیاس محبوبیتش استفاده شود. اما، این به خودی خود نقطه ضعفی دارد. بسیاری از سا

ه ه صفحکند، ریشصفحات مفید را دارند، که پیوندهای خارجی اغلب تنها به ریشه صفحه سایت اشاره می

ا فحه بدرعوض پیوندهایی به صفحات دیگر در سایت دارد. لذا صفحات دیگر سپس به اشتباه به عنوان ص

 ند.شوبندی مییین رتبهوجوها به عنوان یک پاسخ پاشود ، و در پرسگیری میمحبوبیت کم نتیجه

باشد و نه صفحات سازنده. آنگاه تمام صفحات در  یک روش دیگر این است که محبوبیت مرتبط با سایت

آورند، و صفحاتی غیر از صفحه ریشه سایت محبوب نیز از محبوبیت سایت سایت محبوبیت سایت را بدست می

دهد. به طور کلی پیشوند آدرس ز سایت را تشکیل میشود که چه چیشوند. اما، سئوالی مطرح میمند میبهره

های بسیاری وجود دارند که میزبان شود. اما سایتاز سایت مرتبط به صفحه تشکیل می  𝑈𝑅𝐿اینترنتی صفحه 

.𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠تعداد زیادی از صفحات نامرتبط هستند، مانند  𝑦𝑎ℎ𝑜𝑜. 𝑐𝑜𝑚   یا𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠. 𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒. 𝑐𝑜𝑚  برای .

 هایی، محبوبیت یک بخش از سایت مستلزم محبوبیت بخش دیگر سایت نیست.چنین سایت

از صفحات محبوب به  (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒)تر این است که امکان انتقال شهرت جایگزین ساده

به اصل دموکراسی یک نفر یک رأی، صفحاتی که به آنها متصل هستند را بدهد. با استفاده از این طرح، در مقابل 

می بخشد تا پیوند نه چندان محبوب  𝑦شهرت بیشتری را به صفحه  𝑦به صفحۀ  xیک پیوند از صفحه محبوب 

 .   1𝑧از یک صفحه 

ین ر تعیاین تفکر محبوبیت در واقع چرخشی است، زیرا محبوبیت صفحه به وسیله محبوبیت صفحات دیگ

واند به تات میهایی از پیوندها بین صفحات وجود داشته باشد. اما، محبوبیت صفحشود، و ممکن است چرخهمی

ود. شری حل های دستکاتواند به وسیله ماتریکس شیوهوسیله سیستم معاالت خطی همزمان تعیین شود، که می

 .اشندته ببه فرد و کامالً معینی داشحلی منحصرتوانند به روشی تعریف شوند که راهمعادالت خطی می

                                                             
های فیلم( است. این به معنایی مشابه وزن اضافه دادن به امضاهای محصوالت به وسیله افراد مشهور )مانند ستاره - 1

 سپس اهمیتش قابل بحث است، گرچه موثر است و عمالً بسیار مورد استفاده است.
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ر تئوری بار د بندی محبوبیت در واقع کامالً قدیمی است، و اولینالزم به ذکر است که ایده اصلی رتبه

بندی بکهها توسعه یافت. در محیط ششناسبه وسیله جامعه 1950بندی اجتماعی منتشر شد که دهه شبکه

یی دارد ت باالمتحده شهرهور ایاالتجماجتماعی، هدف این بود که شهرت افراد تعیین شود. برای مثال، رئیس

یی هرت باالو هم ششناسند. اگر شخصی را افراد صاحب نامی بشناسد، سپس ازیرا تعداد زیادی از مردم او را می

ت نیز س محبوبیمقیا می گیرد، حتی اگر افراد بسیار زیادی او را نشناسند. استفاده از معادالت خطی برای تعیین

 .گرددبه این کار برمی

 ( (Page Rankبندی صفحهرتبه 2-3-21

را معرفی کرد، که یک معیار محبوبیت برای یک صفحه  𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘وب گوگل الگوریتم  موتور جستجوی

ای است که به این صفحه متصل شده است. با استفاده می باشد، که این محبوبیت براساس محبوبیت صفحه

-وجو، در نتایجه بسیار بهتر ازمعیارهای رتبهها به یک پرسبندی پاسخبرای رتبه 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘معیار محبوبیت 

 بندی قبلی می دهد. و گوگل را به یکی از بزرگترین موتور جستجوها در مدت نسبتاً کوتاهی تبدیل کرد.

 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘  تواند به طور مستقیم با استفاده از مدل قدم به قدم تصادفی می

(𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝑤𝑎𝑙𝑘 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙) قدم تصادفی بهکند و یک قدمدرک شود. تصور کنید شخصی وب را مرور می

شود، کند: اولین قدم در یک صفحه وب تصادفی آغاز می)پیمایش( برروی صفحات وب را به صورت زیر اجرا می

 δدهد. با احتمال انجام میو در هر مرحله، واکر)شخصی که در حال قدم زدن در وب است( یکی از اعمال زیر را 

1واکر به طور تصادفی به یک صفحه وب منتخب می پرد، و با احتمال  − δ   به طور تصادفی واکر یکی از

𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑛𝑘 کند. کند و آن لینک )پیوند( را دنبال میرا از صفحه وب فعلی انتخاب می𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘  ،یک صفحه

 کند.احتمالی است که واکر به طور تصادفی در هر لحظۀ از زمان از آن صفحه بازدید می

هایی که به آنها از بسیاری از صفحات دیگر اشاره شده است احتماالً بیشتر مورد بازدید توجه کنید که صفحه

نین، صفحاتی که به آنها به وسیله صفحات باالتری خواهند داشت. همچ 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘اند، و بنابراین قرار گرفته

باال اشاره شده است نیز احتمال اینکه مورد بازدید قرار بگیرد زیاد می باشد و از اینرو  𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘وب با 

𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘 .باالتری خواهند داشت 

𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘  ود: اول، به صفحات وب تواند به وسیله مجموعه معادالت خطی به صورت زیر تعیین شمی

,𝑇[𝑖با  𝑇شود. ماتریس احتمال پرش های عدد صحیح داده مییک شناسه 𝑗]  شود که احتمال این که تعیین می

باشد در گام بعدی پیوند )لینک( مربوط به می 𝑖صفحه   𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑜𝑢𝑡یک واکر تصادفی که در حال دنبال کردن 

,𝑇[𝑖احتمال برابری دارد که به صورت  𝑖که هر لینک از را دنبال کند. فرض کنید  𝑗 صفحه 𝑗]  =  1/𝑁𝑖   نشان

هستند و به  𝑇  ،0است. اکثر مقادیر ماتریس   𝑖های صفحه   𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑜𝑢𝑡تعداد   𝑁𝑖داده می شود، در اینجا 

به صورت  𝑗برای هر صفحه   𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘 𝑃[ 𝑗]شود. سپس بهترین شکل به صورت لیست همجواری ارائه می

 زیر تعریف شود:
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𝑃[ 𝑗]  =  𝛿/𝑁 +  (1 −  𝛿)  ∗ ∑(𝑇[𝑖, 𝑗]  ∗  𝑃[𝑖])

𝑁

𝑖=1

 

احتمال مرحله را در قدم که به پرش تبدیل  𝛿تعداد صفحات؛  𝑁ثابت است، و  0و  1بین  𝛿در اینجا که  

 دهیم.شود نشان می

  𝑁/1که با مقدار   𝑃[𝑖]شوند، که با هر حل میمجموعه معادالت معموالً به وسیله یک شیوه تکراری 

از تکرارهای  𝑃با استفاده از مقادیر   𝑃[𝑖]شود. در هر مرحله تکراری مقادیر جدیدی برای تنظیم شده شروع می

 شود.قبلی محاسبه می

 برسد.به یک مقدار همگرا   𝑃[𝑖]این تکرار زمانی متوقف می شود که حداکثر تغییر در هر مقدار 

 های محبوبیتسایر مقیاس 3-3-21

کند، وجو ایفا میهای پرسبندی پاسخنقش مهمی را در رتبه 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘معیارهای اصلی محبوبیت مانند 

–𝑇𝐹ولی اصالً تنها فاکتور نیست. امتیازهای  𝐼𝐷𝐹 وجو صفحه برای قضاوت مناسب بودنش با کلید واژگان پرس

بندی محبوبیت ادغام شود. سایر فاکتورها نیز باید در نظر گرفته شوند، که تبهروند و باید با ربه کار می

 و معیارهای محبوبیت مرتبط را مدیریت کند. 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘های محدودیت

تواند مقیاس محبوبیت مناسبی باشد، ولی چنانچه اطالعاتی دربارۀ مواقعی که از سایت بازدید شده می

کنند که چه لی کسب چنین اطالعاتی سخت است. اما موتورهای جستجو پیگیری میتر ذکر شد به طور کپیش

گردد. کنند، زمانی که آن صفحه به صورت پاسخ بازمیای کلیک میکسری از کاربران به دفعات برروی صفحه

قرار دادن گیری کسر کلیک، به جای تواند به عنوان مقیاس محبوبیت سایت به کار رود. برای اندازهاین کسر می

یک لینک مستقیم به صفحه، موتور جستجو یک لینک غیرمستقیم از طریق سایت موتورهای جستجو در 

کند، و به وضوح مرورگر را به لینک اصلی مجدداً دهد، که کلیک برروی صفحه را ثبت میدسترس قرار می

 1کند.هدایت می

-وجو را در نظر نمیکلید واژگان پرس این است که یک معیار محبوبیت  PageRankیک عیب الگوریتم 

.googleگیرد. برای مثال، صفحه  com  ًاحتماالPageRank  ها حاوی بسیار باالیی دارد زیرا بسیاری از سایت

)صفحه   ”Stanford“ای که در گذر ذکر شده باشد، مانندلینکی به آن هستند. فرض کنید که حاوی واژه

ع حاوی این واژه در یک نقطه چندین سال پیش بود(. سپس جستجویی در واق  Googleجستجوی پیشرفته در 

                                                             
روید مت لینکی اشاره میشود. برای مثال زمانی که موس را به سگاهی این غیرمستقیم بودن از کاربر پنهان می - 1

db)مانند  − book. com کند. اما، حداقل رسد لینک مستقیماً به سایت اشاره میوجوی گوگل، به نظر می( در نتیجه پرس
مربوط به صفحه واقعاً لینک را  Javascriptکنید. کد ، زمانی که واقعاً برروی لینک کلیک می 2009مانند اواسط سال 

مرورگر برای برگشتن به صفحه  backه طور غیرمستقیم از طریق سایت گوگل وارد شود.اگر از دکمه کند تا ببازنویسی می

 شود.متصل شده قابل مشاهده می URLوجو استفاده کنید، و دوباره به لینک اشاره کنید، تغییر در نتیجه پرس
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.googleبندی به  به عنوان باالترین پاسخ رتبه  Stanfordدربارۀ کلید واژه  com تری ، جلوتر از پاسخ مرتبط

 گردد. مانند صفحه وب دانشگاه استنفورد بازمی

ها در کدلنگر متن شود ، استفاده از کلید واژه حل که به طور وسیع برای حل این مشکل استفاده مییک راه

ای که قضاوت کند ایا موضوع صفحه مرتبط با صفحه است. متن کدلنگر  لینک حاوی ها است. برای صفحهلینک

 شود.ظاهر می HTML a hrefمتنی است که درون تگ 

 برای مثال، متن کدلنگر لینک زیر: 

< a href = "http://stanford. edu" >  Stanford University </a > 
  “𝑆𝑡𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦” ها به صفحه است. اگر بسیاری از لینک𝑠𝑡𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑. 𝑒𝑑𝑢  واژه

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑 تواند بسیار مناسب را در متن کدلنگرشان دارند، قضاوتی که می توان داشت این استکه  صفحه می

است. متن نزدیک متن کدلنگر نیز ممکن است درنظر گرفته شود؛ برای مثال، وب  𝑆𝑡𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑با کلید واژه 

باشد، ولی ممکن است تنها واژه  ”𝑆𝑡𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑’𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑠 ℎ𝑒𝑟𝑒“سایتی ممکن است حاوی متن 

“ℎ𝑒𝑟𝑒”    به عنوان متن کدلنگر در لینک به وب سایت𝑆𝑡𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑  است.   به کار رفته 

–𝑇𝐹های محبوبیت دیگری مانند محبوبیت براساس متن کدلنگر با مقیاس 𝐼𝐷𝐹 شود، تا برای ، ترکیب می

مورد بحث قرار  5-3-21وجو استفاده شود ، چنانچه در بخش های پرسبندی کلی برای پاسخآوردن رتبهبدست

شوند، با اغلب به عنوان بخشی از صفحه تلقی میها در متن کدلنگر سازی واژهگرفت.به عنوان یک ترفندپیاده

که نشان دهنده محبوبیت صفحه است، در اینجا متن ابرپیوند ظاهر  Term Frequencyیک فراوانی تجمعی یا 

–𝑇𝐹بندی خودکار می شود. سپس، رتبه 𝐼𝐷𝐹  گیرد. متن کدلنگر را در نظر می 

کنیم این است که معیار انی که محبوبیت را تعیین میروشی جایگزین برای درنظر گرفتن کلیدواژه ها زم

محبوبیت را تنها با استفاده از صفحاتی محاسبه کنیم که شامل واژه های پرس و جو می باشد، به جای استفاده 

-وجویی دریافت میبندی محبوبیت زمانی که پرستر است، زیرا محاسبه رتبهاز تمامی صفحات . این روش گران

شود، و یکبار به طور ایستا محاسبه می  𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘ه صورت دینامیک انجام شود، در حالی که شود، باید ب

وجو را در هر گیرد. موتورهای جستجوی وب میلیاردها پرسوجوها مور استفاده مجدد قرار میبرای تمام پرس

وجو برآیند. در گویی به یک پرستوانند از عهده صرف زمان بسیار زیاد برای پاسخکنند و نمیروز کنترل می

 رود.های بهتری بدهد، ولی به طور گسترده به کار نمیتواند پاسخنتیجه، گرچه این روش می

وجو های پرسبراساس ایده باال شکل گرفته است اولین بار صفحاتی که حاوی کلید واژه   𝐻𝐼𝑇𝑆الگوریتم 

کند. به عالوه با استفاده از این مجموعه صفحات مناسب محاسبه میباشند، پیدا می کند. و معیار محبوبیت را می

های بسیاری را ای است که لینکصفحه  (ℎ𝑢𝑏)معرفی شدند. هاب   Authority) ( و مرجعhubمفهوم هاب )

به صفحات مناسب را دارد؛ ممکن است به خودی خود حاوی اطالعات واقعی دربارۀ یک موضوع نباشد، بلکه به 

ای است که صفحه (𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦)عوض، مرجع کند که حاوی اطالعات واقعی هستند. دراشاره می صفحاتی

های بسیاری از صفحات مرتبط را ذخیره حاوی اطالعات واقعی دربارۀ یک موضوع است، گرچه ممکن است لینک
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آورد. بدست می Authorityنکند. پس هر صفحه مقدار شهرت را به عنوان هاب، و مقدار شهرت دیگری را مانند 

شوند. ای از معادالت خطی همزمان تعریف میای هستند و به وسیله مجموعهتعاریف شهرت، مانند قبل، چرخه

شهرت باالتری  -کند اگر به تعداد زیادی از صفحات با مرجعدریافت می شهرت باالتری را -یک صفحه هاب

 -آورد اگر با بسیاری از صفحات با هابشهرت باالتری بدست می -اشاره کند، در حالی که یک صفحه مرجع

ی شهرت باالتر -وجو، صفحاتی با باالترین مرجعشهرت باالتر به آن اشاره شده باشد. با در نظر گرفتن یک پرس

 از صفحات دیگر می گیرد. برای جزئیات بیشتر به کتابنامه مراجعه کنید. 

 موتور جستجوی پیغام ناخواسته 4-3-21

به عمل ایجاد صفحات وب، یا  (𝑆𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔) موتور جستجوی پیغام ناخواسته 

-به ی  ارتباط باال برای بعضی از پرسکند، که برای بدست آوردن یک رتای از صفحات وب اشاره میمجموعه

های محبوبی نیستند. برای مثال، یک سایت واقع سایتوجوها طراحی شده است، گرچه این سایت ها در

بندی باالیی داشته باشد. حتی رتبه ”𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙“ وجوهایی با کلید واژهمسافرتی ممکن است بخواهد برای پرس

 غیر اخالقی با تکرار زیاد این وا یک سایت نامرتبط مانند سایت های

–𝑇𝐹های ناخواسته  ژه امتیاز باالیی را بگیرند. در حقیقت، این نوع از پیغام 𝐼𝐷𝐹  در روزهای اولیه

-کردند پیغامهایی و موتورهای جستجو بود که تالش میجستجوی وب رایج بود، و نبرد دائمی بین چنین سایت

 کردند.بندی باال محروم میآنها را از رتبه های ناخواسته را شناسایی کنند و

کند، تر میوظیفه پیغام ناخواسته موتور جستجو را سخت 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘بندی محبوبیت مانند های رتبهطرح

–𝑇𝐹آوردن امتیاز ها برای بدستزیرا فقط تکرار واژه 𝐼𝐷𝐹 تواند ها میباال دیگر کافی نبود. اما، حتی این روش

کنند )یا یکدیگر را نشان ای از صفحات وب که به یکدیگر اشاره میناخواسته باشد، به وسیله ایجاد مجموعه پیغام

ها به جای صفحاتی به صورت هایی مانند استفاده از سایتدهند( و رتبه محبوبیتشان را باال می برند. شیوهمی

گذاری های پیغاماند تا از شیوهپیشنهاد شده بندی )با احتماالت پرش نرمال شده به صورت مناسب(واحد رتبه

های پیغام ناخواسته کامالً کارآمد و موثر نیست. جنگ میان ناخواسته جلوگیری کند، ولی در برابر سایر شیوه

 گذارهای موتور جستجو و موتورهای جستجو تا امروز ادامه دارد. پیام

تواند گذار ناخواسته میخواسته حساس تر است. یک پیغامبرای پیغام نا 𝐻𝐼𝑇𝑆الگوریتم  و مرجع روش هاب

های خوب دربارۀ موضوع ایجاد کند، و در نتیجه امتیاز باالی هاب را هایی به مرجعصفحه وبی حاوی لینک

خواهند آنها را هایی به صفحاتی است که میگذار ناخواسته شامل لینکبدست آورد. به عالوه صفحه وب پیغام

ای با امتیاز که ممکن است ارتباطی به موضوع نداشته باشند. زیرا  این صفحات به وسیله صفحه محبوب کنند،

که شایستگی آن را ندارد  Authorityشود، اگرچه امتیاز باالیی را می گیرد اما یک امتیاز هاب باال اشاره می

 دریافت می کند.
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𝑻𝑭بندی محبوبیت و های رتبهادغام مقیاس 5-3-21 − 𝑰𝑫𝑭 

–𝑇𝐹اند، یعنی بندی به کار رفته دیده شدهنوع از ویژگیهای گسترده در رتبهدو  𝐼𝐷𝐹  و امتیازهای محبوبیت

–𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘  .𝑇𝐹 مانند 𝐼𝐷𝐹  به خودی خود ترکیبی از چند عامل است، شامل تکرار واژه خام و تکرار سند

د دهنده به صفحه، و تنوع سایر فاکتورها مانند وقوع دهد، وقوع واژه در متن کد لنگر پیونبرگشتی را نشان می

 دهد.واژه در عنوان، وقوع واژه اوایل سند، و اندازه قلم )فونت( بزرگتر برای قلم، در میان سایر عوامل را نشان می

ه، مشکل ی صفحچطور برای ادغام امتیازهای صفحه برروی هر یک از این فاکتورها، برای ایجاد امتیاز کل

ورهای ه موتین است که باید به وسیله سیستم بازیابی اطالعات مخاطب قرار گیرد. در روزهای اولیاصلی ا

ز شیوه های جستجو ا ورهایجستجو،  توابعی را ایجاد کرده تا امتیازها را در امتیاز کلی ادغام کند. ولی امروز، موت

تیاز کردن امل جمعا جمع کنند. نوعاً فرمویادگیری ماشینی استفاده می کنند تا تعیین کنند چگونه امتیازها ر

نتخاب امتفاوت  یازدهیها )اعتبارهایی( را برای فاکتورهای امتثابت است، ولی فرمول به عنوان پارامترهایی وزنه

ین گیری ماشیتم یادوجوکه به وسیله  رتبه بندی شده، الگورکنند. با استفاده از مجموعه آموزشی نتایج پرسمی

ن د در میای عملکربندها برای هر فاکتور امتیازدهی را مطرح شود که به بهترین رتبهاختصاص وزن تواند بامی

 شود.وجوهای متعدد منجر میپرس

محاسبه  تباط رابندیهای ارکنند که چطور رتبهدهیم که اکثر موتورهای جستجو آشکار نمیمد نظر قرار می

-مکار پیغا دهد، ویبندی آنها به رقبا امکان رسیدن را مهای رتبهکنند؛ آنها معتقدند که آشکارسازی شیوهمی

 انجامد. تر نتایج میسازد، که به کیفیت ضعیفتر میگذاری ناخواسته موتور جستجو را آسان

 شناسیآواها، و هستیها، هممترادف 4-21

ی نگهداری موتورسیکلت وجو، را با استفاده از پرس"نگهداری موتورسیکلت"مسأله پیدا کردن اسناد دربارۀ 

های نویسندگان هستند. هایی در عنوان و نامرا در نظر بگیرید. فرض کنید که کلید واژگان برای هر سند واژه

در عنوان آن وجود  ”𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒“شود، زیرا واژه بازیابی نمی 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟سندی با عنوان 

 ندارد. 

ها را داشته باشد، و ای از مترادفتواند مجموعهها حل کرد. هر واژه میأله را با استفاده از مترادفتوان مسمی

وجو از تمام مترادفهایش جایگزین شود )شامل خود واژه(. از اینرو، پرس orتواند به وسیله وقوع واژه می

“𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟” تواند به وسیله می“𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 (𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟 𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒)”  

 وجو اسناد مناسب تر را پیدا خواهد کرد.جایگزین شود. این پرس

-یعنی واژه (ℎ𝑜𝑚𝑜𝑛𝑦𝑚𝑠)آواها وجوهای مبتنی بر کلید واژه دچار مشکل نقطه مقابل همهمچنین پرس

معانی مختلف به عنوان اسم و فعل دارد. واژه  ”𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡“باشند. برای مثال، واژه هایی واحد با معانی متعدد می

“𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒” ای اشاره کند.ممکن است به میز شام، یا میزی در پایگاه داده رابطه 
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ها ممکن است وجوها این است که مترادفها برای بسط پرسدر واقع، یک خطر حتی با استفاده از مترادف

  ”𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒“مترادفی برای یک معنای واژه  ”𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒“انی مختلف داشته باشند. برای مثال، خود مع

خواهد را می ”𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒“وجوی  باشد، ولی معنای متفاوتی از آنچه کاربر از پرسمی

کنند بازیابی خواهد شد. سپس کاربر ی مورد نظر جایگزین استفاده میها با معنادارد. اسنادی که از مترادف

از واژه کند که سند بازیابی شده مناسب است )برای مثال، ماند که چرا سیستم تصور میمتعجب می

“𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒” واژههایی که کاربر تعیین کرده است نباشد،و حاوی کند(، اگر سند حاوی کلید واژهاستفاده می-

های پرس و جو مترادف است ولی معنای دیگری را می هد، از اینرو استفاده از هایی باشد که با کلیدواژه

 ها به وسیله کاربر عقیده خوبی نیست. وجو بدون تأیید اول مترادفها برای بسط پرسمترادف

 در را  (𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡) میمفهو چه واژه هر کند درک که است این سیستم برای باال مسأله برای بهتری روش

 کاربر نظر مورد مفاهیم که را اسنادی و است، مفاهیمی چه دنبال به کاربر اینکه در همچنین و دهد،می نشان سند

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡) مفهوم بر مبتنی وجویپرس از که سیستمی برگرداند. را دهندمی قرار مخاطب را −

𝑏𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦𝑖𝑛𝑔) با  را آن و کند، تحلیل سند در واژه هر از زداییابهام برای  را سند هر باید کندمی پشتیبانی 

-می انجام سند در اطراف هایواژه سایر بررسی با معموالً زداییابهام کند، جایگرین دارد داللت آن به که مفهومی

 وسیله به باید احتماالً table واژه باشد،   𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 یا  𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 مانند هاییواژه حاوی سند اگر مثال، برای شود.

,𝑓𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒  مانند هاییواژه حاوی سند اگر که حالی در شود جایگزین  ”𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒: 𝑑𝑎𝑡𝑎“ مفهوم 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑟 یا 𝑤𝑜𝑜𝑑  

 شود. جایگزین ”𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒: 𝑓𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒“ مفهوم وسیله به باید  (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒) میز واژه باشد،  (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒) میز واژه به نزدیک

 هایواژه حاوی وجوهاپرس زیرا است، دشوارتر کاربر وجوهایپرس برای معموالً مجاور هایواژه براساس زداییابهام

 پیشنهاد کاربر به را جایگزین مفهوم چندین مفهوم بر -مبتنی وجویپرس هایسیستم پس، هستند، کمی بسیار

 یابد. ادامه جستجو اینکه از قبل کند انتخاب را مفهوم چند یا یک که کند،می

ی را به د اسنادتوانوجویی در یک زبان میبر مفهوم چندین مزیت دارد؛ برای مثال، پرس -وجوی مبتنیپرس

 عداًب تواندیم ودکارخ های ترجمهزبانهای دیگر بازیابی کنند، به شرطی که با همان مفهوم مرتبط باشند. مکانیسم

-مابها برای اسناد ردازشپ سربار اما، نشوند. متوجه را شده نوشته زبان آن به سند که را زبانی کاربر اگر رود کار به

 هب اینترنتی جستجوی موتورهای اینرو از شوند.می کنترل سند میلیاردها که زمانی باالست بسیار هاواژه از زدایی

 مفهوم بر -بتنیم هایروش به عالقه ولی کرند، نمی پشتیبانی مفهوم بر -مبتنی وجویپرس از ابتدا در کلی طور

 هایمجموعه ایرس برای و اند،شده ایجاد مفهوم بر -مبتنی وجوپرس هایسیستم اما، است. رشد حال در سرعت به

 اند.رفته کار به اسناد بزرگ

مفهوم به کار گرفته شود. برای مثال، تصور کنید تواند توسط سلسله مراتب وجو براساس مفاهیم میپرس

فرستد؛ سندی حاوی اطالعاتی دربارۀ را می  ”𝑓𝑙𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠“وجوی شخصی پرس

“𝑓𝑙𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙𝑠”  بدون تردید مرتبط است، زیرا )جانور( پستاندار(𝑚𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙)   حیوان(𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙)  
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دهند که به عنوان پاسخ هوم یکسان نیستند، و فقط هماهنگ نبودن مفاهیم به سند اجازه نمیاست. اما، دو مف

تواند از بازیابی اسناد براساس سلسله مراتب مفهوم بر مفهوم می -وجوی مبتنیهای پرسبازگردد. سیستم

 پشتیبانی کند.

هستند که روابط بین مفاهیم را نشان ساختارهای سلسله مراتبی   (𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒𝑠)علم هستی شناسی 

  (𝑚𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙)یک پستاندار  (𝑙𝑒𝑜𝑝𝑎𝑟𝑑)است؛ برای مثال پلنگ  is-aترین رابطه، رابطه دهند. معمولمی

𝑝𝑎𝑟𝑡 است. سایر روابط، مانند  (𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙)یک حیوان   (𝑚𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙)است، و پستاندار  − 𝑜𝑓  بخشی از( نیز(

𝑝𝑎𝑟𝑡)رای مثال، بال هواپیما بخشی از ممکن است؛ ب − 𝑜𝑓)   .یک هواپیماست 

-هم  𝑊𝑜𝑟𝑑𝑁𝑒𝑡ها به هم مرتبط که در تعداد زیادی از مفاهیم متفاوت را با واژه  𝑊𝑜𝑟𝑑𝑁𝑒𝑡سیستم

هایی مترادف sysnsetهای به هم مرتبط در یک شود. تشکیل شده است. واژهنامیده می  (𝑠𝑦𝑛𝑠𝑒𝑡)خانواده 

ها، برای آن مفهوم هستند؛ البته واژه ممکن است مترادفی برای چندین مفهوم مختلف باشد. عالوه بر مترادف

𝑊𝑜𝑟𝑑𝑁𝑒𝑡  کند. به ویژه، روابط آواها و سایر روابط را تعریف میهم𝑖𝑠 − 𝑎   و𝑝𝑎𝑟𝑡 − 𝑜𝑓  کند که تعیین می

تالش دیگری برای   𝐶𝑦𝑐کنند. پروژه در واقع علم موجودات را تعیین میکنند، و مفاهیم را به هم متصل می

 ایجاد علم هستی شناسی است.

ه با اند کهای خاصی تعریف شدهوسیع علم هستی شناسی ، علم هستی شناسی برای حوزه -عالوه بر زبان

ار کهای به ژهکردن وادرای استاندارها سروکار دارند. برای مثال، علم هستی شناسی بهای مرتبط با آن حوزه واژه

ایر سردازش و رتیب پتاند؛ این مرحله مهمی در ایجاد زیربنایی استاندارد برای کنترل رفته در تجارت ایجاد شده

از دارد که نی هاست. به عنوان مثالی دیگر، شرکت بیمه درمانی را در نظر بگیریدجریان بین سازمانی داده

ا را هه واژهکهای حاوی اطالعات درمانی و تشخیصی بدست آورد. علم موجودات رستانهایی را از بیماگزارش

یل د در تحلتوانکند. این میها کمک میکند به کارکنان بیمارستان برای درک روشن گزارشاستاندارد می

ص بروز خا نیگزارش کمک فراوانی بکند، برای مثال ردیابی اینکه چند مورد از بیماری خاص در چارچوب زما

 کرده است.

سازند. برای های متعددی را مرتبط میهمچنین ممکن است که علم هستی شناسی را ایجاد کند که زبان

تواند به یکدیگر متصل اند، و مفاهیم مشترک بین زبانها میهای مختلف ایجاد شدهبرای زبان  𝑊𝑜𝑟𝑑𝑁𝑒𝑡مثال، 

متون به کار رود. در زمینه ی بازیابی اطالعات، علم هستی شناسی تواند برای ترجمه شوند. چنین سیستمی می

 های گوناگون به کار رود.بر مفهوم در میان اسناد به زبان -سازی جستجوی مبتنیتواند برای پیادهچندزبانه می

بر مفهوم وب معنایی  -وجوهای مبتنیبیشترین تالش در به کارگیری علم هستی شناسی برای پرس

(𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐 𝑊𝑒𝑏)  .است𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐 𝑊𝑒𝑏   به وسیله کنسرسیوم𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑊𝑖𝑑𝑒 𝑊𝑒𝑏 شود هدایت می

دهد تا های موجود روی وب امکان میشود که به دادهها تشکیل میو از مجموعه ابزار، استانداردها، و زبان

طراحی شده   𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐 𝑊𝑒𝑏مخزن مرکزی، براساس مفهومشان یا معنایشان متصل شوند. به جاشروع یک 
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را آنقدر موفق  𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑊𝑖𝑑𝑒 𝑊𝑒𝑏ای که است که یک نوع از تمرکززدایی را ممکن سازد، رشد توزیع شده

ایجاد کرده است. کلید این موفقیت این است که چندین هستی شناسی توزیع شده را با یکدیگر ادغام می کند. 

 بیفزاید.         𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐 𝑊𝑒𝑏تواند به هرکس با دسترسی به اینترنت می در نتیجه،

 گذاری اسنادشاخص 5-21

وجوها در یک سیستم بازیابی اطالعات مهم است. اسنادی که ساختار شاخص موثر برای پردازش موثر پرس

توانند به طور موثر با استفاده از فهرست )شاخص( معکوس های خاص هستند میحاوی کلید واژه

(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥)  تعیین محل شود که هر کلید واژه𝑘𝑖  را در لیست𝑠𝑖 نگارد های( اسنادی میاز )شناسه

حاوی واژه  هستند، فهرست معکوس برای کلید   𝑑21و  𝑑1  ،𝑑9  هستند. برای مثال، اگر اسناد 𝑘𝑖که حاوی 

بندی مناسب براساس نزدیکی کلید برای پشتیبانی از رتبه  .𝑑1; 𝑑9; 𝑑21عبارتست از   ”“ 𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧واژه 

هایی را درون های اسناد را فراهم نکند، بلکه لیست محلها، مانند شاخص )فهرست( ممکن است فقط شناسهواژه

وجود  𝑑1در  21در محل  ”𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧“  د را که کلید واژه قرار دارد، را فراهم کند. برای مثال، اگرسن

های ، لیست معکوس با محل 𝑑3در  46و  29،  4، و محل های  𝑑2در  1و  19داشته باشد، محل های 

“𝑑1/21;  𝑑9/1, 19;  𝑑21/4, 29, های معکوس شامل هر سند وجود خواهند داشت. همچنین لیست ”46

 تعداد دفعات تکرار را در بر می گیرد. 

تواند صفحات دیسک متعددی را می 𝑠𝑖هایی باید برروی دیسک ذخیره شود، و هر لیست چنین فهرست

خواهد کرد که هر ، سیستم تالش  𝑠𝑖برای بازیابی هر لیست  𝐼/𝑂پوشش دهد. برای کاهش تعداد عملیات 

تواند با فقط یک ای از صفحات پیوسته دیسک نگهداری کند، پس کل لیست میرا در مجموعه 𝑠𝑖لیست 

+𝐵جستجوی دیسک بازیابی شود. یک شاخص )فهرست(  − 𝑡𝑟𝑒𝑒 تواند برای نگاشت هر کلید واژه می𝑘𝑖  برای

 مرتبط معکوسش به کار رود. 𝑠𝑖لیست 

,𝐾1یابد که حاوی تمامی مجموعه خاص از کلید واژگان دی را میاسنا 𝑎𝑛𝑑عملیات  𝐾2, . . . , 𝐾𝑛  .هستند

,𝑆1های سند های شناسهرا به وسیله بازیابی اول مجموعه 𝑎𝑛𝑑عملیات  𝑆2, . . . , 𝑆𝑛 سازی از تمام اسنادی پیاده

𝑆1های مربوطه هستند. اشتراک کنیم که حاوی کلید واژهمی  ∩  𝑆2  ∩ · · · ∩  𝑆𝑛 های ها به شناسهمجموعه

دهد که حاوی حداقل یکی مجموعه تمام اسنادی را می 𝑜𝑟دهد. عملیات سند مجموعه اسناد مورد نظر را می

,𝐾1های  ازکلید واژه 𝐾2, . . . , 𝐾𝑛  باشند. عملیات𝑜𝑟  را به وسیله محاسبه اجتماع𝑆1  ∪  𝑆2  ∪ · · · ∪  𝑆𝑛   

نیستند. با در  𝑘𝑖یابد که حاوی کلید واژه مربوطه اسنادی را می 𝑛𝑜𝑡کنیم. عملیات سازی میپیادهها مجموعه

های مربوطه به توان اسنادی را حذف کرد که حاوی کلید واژه، می 𝑠های سند ای از شناسهنظر گرفتن مجموعه

𝑘𝑖  به وسیله انتخاب تفاوت𝑠 − 𝑠𝑖 باشند، در حالی که می𝑠𝑖 های اسنادی است که حاوی کلید مجموعه شناسه

 است. 𝑘𝑖واژه 
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-های بازیابی اطالعات اصرار نمیوجو، بسیاری از سیستمها در پرسای از کلید واژهبا در نظر گرفتن مجموعه

رفته  به طور آشکار به کار 𝑎𝑛𝑑ها هستند )مگر اینکه عملیات کنند که اسناد بازیابی شده حاوی تمام کلید واژه

(، ولی به وسیله  𝑜𝑟باشد(. در این حالت، تمام اسناد حاوی حداقل یک واژه بازیابی شده هستند )مانند عملیات 

 شود.بندی میمعیار مناسب بودن، آنها رتبه

 بندی، ساختار فهرست باید تعداد دفعاتی را کهبرای رتبه term 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦برای استفاده از تکرار واژه یا 

ای را تنها با چند یر فشردهها در هر سند وجود دارند را حفظ کند. برای کاهش این تالش، ممکن است تصوواژه

نزدیک باشد. همچنین فهرست )شاخص( باید تکرار سند هر واژه را  term  𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦بیت به کار ببرند که به

 ذخیره کند )یعنی، تعداد اسنادی که در آن واژه وجود دارد(. 

-اتفاق می 𝑃𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑛𝑘مستقل باشد )همین حالت برای  term 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦بندی محبوبیت از اگر رتبه

بندی محبوبیت بندی محبوبیت ذخیره شود )ثانیا، برای اسنادی با رتبهتواند برروی رتبهمی 𝑠𝑖افتد(، فهرست 

به کار رود. در مورد   𝑎𝑛𝑑و  𝑜𝑟تواند برای محاسبه عملیات سند(. سپس، ادغام ساده می – 𝑖𝑑یکسان، برروی 

–𝑇𝐹، اگر نقش  𝑎𝑛𝑑عملیات  𝐼𝐷𝐹   برای امتیاز ارتباط را نادیده بگیریم، و صرفاً الزام کنید که سند باید حاوی

پاسخ باال نیاز  𝑘پاسخ بدست آمد، در صورتی که کاربر فقط به  𝑘 های مفروض باشد، ادغام زمانی کهکلید واژه

از در بر گرفتن امتیازهای تواند متوقف شود. به طور کلی، نتایج با باالترین امتیاز نهایی )پس داشته باشد، می

𝑇𝐹– 𝐼𝐷𝐹  احتماالً امتیازهای محبوبیت باالیی دارند، و نزدیک جلوی لیست ها قرار خواهند گرفت. فنونی که )

توانند برای تشخیص اینکه ان دسته اند، و میبرای برآورد بهترین امتیازهای محتمل از نتایج باقیمانده بسط یافته

پاسخ باال )برتر( باشند به کار گرفته شوند.  𝑘توانند به عنوان بخشی از اند، نمییده نشدههایی که هنوز داز پاسخ

 تواند به زودی پایان یابد.ها میلذا پردازش فهرست

های لیست معکوس موثر نیست، زیرا اما، مرتب کردن براساس امتیاز محبوبیت کامالً در جلوگیری از اسکن

–𝑇𝐹نقش امتیازهای  𝐼𝐷𝐹 گیرد. جایگزین دیگر در چنین مواردی این است که لیست امتیازها را نادیده می

–𝑇𝐹معکوس را برای هر واژه به دو بخش تقسیم کنیم. قسمت اول حاوی اسنادی است که امتیاز  𝐼𝐷𝐹   باالیی

-نگر به سند اشاره میشود، یا در متن کدلبرای آن واژه دارد )برای مثال، اسنادی که واژه در عنوان سند واقع می

سند( مرتب  – 𝑖𝑑تواند به ترتیب )محبوبیت، کند(. قسمت دوم حاوی تمام اسناد است. هر قسمت از لیست می

های اول لیست برای هر واژه احتماالً باید چندین پاسخ  با وجو، ادغام قسمتشود. با در نظر گرفتن یک پرس

های های اول لیست یافت نشوند، قسمتبا امتیاز باال با استفاده از قسمتهای کافی امتیاز باال را بدهد. اگر پاسخ

روند. اگر سندی امتیاز باالیی را  بدست آورد، احتمال های باقیمانده به کار میدوم لیست برای یافتن تمام پاسخ

 اجعه کنید.های اول لیست یافت شوند. برای مطالعه بیشتر به کتابنامه مردارد که در زمان ادغام قسمت
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 گیری تأثیر بازیابیاندازه 6-21

هر کلید واژه ممکن است در تعداد زیادی از اسناد گنجانده شود؛ از اینرو، یک تصویر فشرده برای پایین 

های اسناد برای کلید واژه در یک شکل فشرده آوردن استفاده از فضای شاخص حیاتی است. بنابراین، مجموعه

شود که شود، گاهی شاخص طوری ذخیره میداشته میسازی نگهی ذخیرهشوند. به طوری که فضاای حفظ 

یا  (𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑝)بازیابی تقریبی است؛ این که چند سند مناسب ممکن است بازیابی نشود )که افت نادرست 

شود(، یا چند سند نامناسب ممکن است بازیابی شود )که مثبت نامیده می (𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)منفی کاذب 

بلکه  نخواهد داشت، false negativeشود(. ساختار یک شاخص تنها نامیده می (𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒)کاذب 

دارد هایی که در واقع دربر تواند به وسیله بررسی کلید واژهداشته باشد؛ سیستم می false positiveممکن است 

ها مطلوب نیستند، زیرا سند واقعی ممکن است به  false positiveگذاری وب، آنها را بعداً فیلتر کند. در شاخص

 سرعت برای فیلترگذاری قابل دسترسی نباشد.

وجوها گیری کنند که چطور سیستم بازیابی اطالعات قادر است که به پرسروند تا اندازهدو معیار به کار می

-کند که چه درصدی از اسناد بازیابی شده واقعاً به پرسگیری می، اندازه (𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛)اول، دقت پاسخ دهد. 

وجو کند که چه درصدی از اسناد مرتبط به پرسگیری می، اندازه (𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙) وجو مرتبط هستند. دوم، فراخوانی

 باشند. %100اند. به طور مطلوب هر دو باید بازیابی شده

سند  -بندیدقت و فراخوانی نیز مقیاسهای مهمی هستند برای درک اینکه چقدر خوب استراتژی خاص رتبه

ی در معنایی بینجامد، ول false positive و false negativeتواند بهبندی میهای رتبهکند. استراتژیتحمل می

 تر.ظریف

 false negative ناد شوند، به طوری که اسدی میبنممکن است زمانی رخ دهند که اسناد رتبه

ندی به رتبه ککنند. اگر سیستم تمام اسناد را تا اسنادی بندی پایینی را دریافت میمناسب رتبه

ندرت بیش از  بسیار کمی وجود دارد. اما، انسان به false negativeبسیار پایینی دارند واکشی کند. 

ها را د زیرا آنست بدهو ممکن است اسناد مرتبط را از دبیند، از اینرده سند بازگردانده شده اول را نمی

ررسی شده بشود به تعداد اسناد تلقی می false negativeکنند. دقیقاً آنچه بندی نمیباال رتبه

توان ، می recallبستگی دارد. بنابراین درعوض داشتن تعداد واحدی به عنوان مقیاس فراخوانی، یا 

 از تعداد اسناد واکشی شده، اندازه گیری کرد.فراخوانی را به صورت تابعی 

 false positive ه ا نسبت بربندی باالتری ممکن است به این دلیل رخ دهند که اسناد نامربوط رتبه

شوند. یررسی مآورند. این هم به این بستگی دارد که چه تعداد از اسناد باسناد مرتبط به دست می

 ه اندازه گیریرا به عنوان تابعی از تعداد اسناد واکشی شد precisionیک گزینه این است که دقت یا 

 کند. 
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-زهوانی اندابع فراخگیری دقت این است که آنرا به عنوان تاتر برای اندازهیک روش جایگزینی بهتر و شهودی

ر داسناد،  عدادی ازتواند به عنوان تابعی از تفراخوانی میدقت و همگیری کرد. با این مقیاس ادغام شده، هم

 صورت نیاز، محاسبه شود.

درصدی  75نی بود، در حالی که در فراخوا %75درصدی دقت  50توان گفت که با فراخوانی برای مثال، می

ین اسیم کرد. توان نموداری مرتبط با دقت نسبت به فراخوانی ترکند. به طوری که، میافت می %60دقت تا 

ا در وجوهپرس ای ازوهای جداگانه محاسبه شود، سپس در میان مجموعهوجتواند برای پرسها میگیریاندازه

 وجو به طور متوسط انجام شده است.محک پرس

گیرد که ار میگیری دقت و فراخوانی در چگونگی تعیین این موضوع قربا این وجود مشکل دیگر با اندازه

زم است، جو الوان طبیعی، و درک هدف پرسکدام اسناد واقعاً مناسب هستند و کدامیک خیر. در واقع، درک زب

اد ها را ایجوجورسهایی از اسناد و پتا تعیین کند آیا اسناد مناسب هستند یا خیر. از اینرو محققان مجموعه

-ی رتبههایستمسزنند. وجو برچسب میاند، و به طور دستی اسناد را به عنوان مناسب و نامناسب با پرسکرده

 وجوهایسبین پر ها اجرا شوند تا میانگین دقت و فراخوانی را درتوانند برروی این مجموعهبندی متفاوت می

 گیری کنند.متعدد اندازه

 گذاری وبخزیدن و شاخص 7-21

-هایی هستند که اطالعات را برروی وب تعیین موقعیت و جمعبرنامه (𝑊𝑒𝑏 𝑐𝑟𝑎𝑤𝑙𝑒𝑟𝑠)های وب خزنده

بازگشتی ابرپیوندهای موجود در اسناد شناخته شده را برای یافتن اسناد دیگر کنند. آن ها به طور آوری می

شود، که ممکن است به طور دستی ایجاد شوند. هر ها آغاز می 𝑈𝑅𝐿ها از مجموعه اولیه کنند. خزندهدنبال می

شوند، شناسایی می شوند. سپس کراولر تمام ها که از وب واکشی می 𝑈𝑅𝐿یک از صفحات به وسیله این 

برای خزیده  ها 𝑈𝑅𝐿 مجموعه کند، و سپس آنها را بهرا در این صفحات تعیین موقعیت می 𝑈𝑅𝐿پیوندهای 

افزاید، اگر تاکنون واکشی نشده باشند، یا به مجموعه خزیده شده افزوده نشده باشد. این فرآیند دوباره شدن می

ها را در این صفحات به همان شود، و لینکمام صفحات در مجموعه خزیده شده تکرار میبه وسیله واکشی ت

ها قابل  𝑈𝑅𝐿ها از مجموعه اولیه کند. با تکرار فرآیند ، تمام صفحاتی که به وسیله توالی لینکروش پردازش می

 دسترسی هستند سرانجام واکشی خواهند شد.

بسیار زیاد است، ممکن نیست که کل وب را در مدت زمان کوتاهی از آنجایی که تعداد اسناد برروی وب 

دهند. و نه تمام آن ها را، های وب را پوشش میبخرد؛ و در واقع، تمام موتورهای جستجو تنها بعضی از بخش

-برای خزیدن آن هفته ها و ماه ها در حال اجرا هستند. معموالً فرآیندهای زیادی وجود دارند، که برروی ماشین

ها( را برای ها )یا سایتای از لینکداده مجموعهشوند، و در خزیدن دخیل هستند. پایگاههای متعدد اجرا می

های جدید دهد. لینکهایی را از این مجموعه به هر فرآیند خزنده اختصاص میکند؛ لینکخزیده شده ذخیره می

ند، و ممکن است بعداً خزیده شوند اگر فوراً خزیده شوداده افزوده میشوند که به پایگاهدر طول خزیدن یافت می
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ها مجدداً خزیده شوند( به طور متناوب تا اطالعات بهنگام شده را نشوند. صفحات باید واکشی شوند )یعنی، لینک

بدست آورد، و سایت هایی را که دیگر وجود ندارند را حذف کند، به طوری که اطالعات در فهرست جستجو 

 شود.حفظ میمطلقاً بهنگام 

های نامحدود و به مراجع در کتابنامه برای جزئیات عملی در اجرای خزیدن وب مراجعه کنید، مانند توالی

شوند )که تله عنکبوت ها که به وسیله صفحاتی که به طور دینامیک به وجود آمده ایجاد میلینک

(𝑠𝑝𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑝) های وب به وسیله فوران واکشی، و تضمین اینکه سایتبندی صفحه شود(، اولویتنامیده می

 ها از خزنده مورد هجوم قرار نگیرند.درخواست

شوند، که گذاری تحویل داده میصفحات واکشی شده در طول خزیدن به سیستم محاسبه شهرت و شاخص

-شینوی ماگذاری و محاسبه شهرت خود بررهای شاخصممکن است برروی ماشین دیگری اجرا شود. سیستم

 روند ویه کار مبتوانند پس از اینکه برای محاسبه شهرت شوند. صفحات میهای متعددی به طور موازی اجرا می

کاربران موتور   شوند، تامی cacheشوند؛ حذف شوند. ولی، معموالً به وسیله موتور جستجو به شاخص افزوده می

اوی ه را فراهم کند، حتی اگر سایت اصلی وب حشده از صفح cacheجستجو دسترسی سریعی را به نسخه 

 صفحه قابل دسترسی نباشد.

م این ا انجاوجوها به کار رفته است عقیده خوبی نیست، زیرافزودن صفحات به همان شاخص که برای پرس

اهد أثیر خوتسازی عملکرد وجو و بهنگامکار کنترل همروندی را برروی شاخص ایجاب خواهد کرد، و بر پرس

ا دیگر ب برند در حالی که نسخهوجوها به کار میداشت. در عوض، یک نسخه از شاخص برای پاسخ به پرس

سخه نهند، با دها تغییر موضع میشود. در فواصل متناوب نسخهسازی میصفحات به تازگی خزیده شده بهنگام

 رود.کار میوجوها به شود در حالی که نسخه جدید برای پرسسازی میقدیمی که بهنگام

ند، و اری شووجوها، شاخص ها ممکن است در حافظه اصلی نگهدبرای پشتیبانی از سرعت بسیار باالی پرس

ن ا بار میاکنند تیمها مسیریابی وجوها را به ماشینهای متعدد وجود دارند؛ سیستم به طور انتخابی پرسماشین

-اخصیدن، شدهها هزار ماشین و ظایف گوناگونی خزآنها را متعادل سازند. اغلب موتورهای جستجو متداول 

 اند.وجوهای کاربر در حال انجام بودهدادن به پرسگذاری، و پاسخ

های وب به تمام صفحات مناسب  قابل دسترسی از طریق ابرپیوندها بستگی دارند. اما، بسیاری از خزنده

ها را به عنوان صفحات ابرپیوند شده، در ها ممکن است تمام دادههای بزرگ دادههای حاوی مجموعهسایت

توانند واژه ها را وارد کنند، کنند که کاربران میهای جستجویی را فراهم میدسترس قرار ندهند. در عوض، رابط

داده اطالعات پرواز معموالً های منو را انتخاب کنند، و نتایج را دریافت کنند. به عنوان مثال، پایگاهیا گزینه

هایی برای خزنده وب عادی کند، اطالعات درون چنین سایتز چنین اتصاالت جستجویی را فراهم میاستفاده ا

اشاره  (𝑑𝑒𝑒𝑝𝑊𝑒𝑏) هایی اغلب به عنوان اطالعات وب عمیققابل دسترسی نیست. اطالعات در چنین سایت

 می شوند.
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-چنین اطالعاتی را به وسیله حدس زدن اینکه چه واژه (𝐷𝑒𝑒𝑝 𝑊𝑒𝑏 𝑐𝑟𝑎𝑤𝑙𝑒𝑟𝑠) عمیق وبهایخزنده

کنند. با وارد کردن هر واژه/گزینه ممکن و هایی از منو انتخاب می شود استخراج میهایی برای ورود یا چه گزینه

هایی استخراج کنند که به نحوی دیگر قادر به یافتشان اجرای رابط جستجو، قادر هستند که صفحات را با داده

هد بود. صفحات استخراج شده به وسیله خزیدن عمیق وب ممکن است درست مانند صفحات وب عادی نخوا

 گیرد.های عمیق وب دربر میگذاری شود. برای مثال، موتور جستجوی گوگل، نتایجی را از خزیدنشاخص

 بندی صفحاتبازیابی اطالعات: ماورای رتبه 8-21

 ، و بعداً ه بودندوجو طراحی شدیافتن اسناد متنی مرتبط با پرساطالعات در اصل برای  -های بازیابیسیستم

رای بجستجو  شوند. مردم از موتورهایوجو مرتبط میبه یافتن صفحات برروی وب بسط داده شدند که به پرس

واهند به خه میکنند، از وظایف ساده مانند تعیین موقعیت وب سایتی کبسیاری از وظایف متفاوت استفاده می

-ه مکانر وظیفدببرند، تا هدف بزرگتر یافتن اطالعات دربارۀ موضوع مورد عالقه. موتورهای جستجوی وب کار 

ۀ ات دربارین اطالعاند. وظیفه تأمهایی که کاربر مایل به بازیابی آنها هستند بسیار خوب بودهسایتیابی وب

 کنیم.ا را بررسی میتر است، و در این بخش بعضی از روشهموضوعات مورد عالقه بسیار سخت

دودی(، تا حد مح)کند اسناد را درک کند هایی وجود دارد که سعی میای برای سیستمهمچنین نیاز فزاینده

ناد از اس دهد. یک روش این است که اطالعات ساختاری راو پرسشهای مبتنی بر درک )محدود( را پاسخ می

بان ز فنون زاده اعات ساختار پاسخ دهند. روش دیگر استفبدون ساختار ایجاد کنند و سئواالتی را براساس اطال

ه ناد را ببط اسهای مرتطبیعی است تا اسناد مرتبط با سئوال را بیابد )که به زبان طبیعی بیان شده( و بخش

 گرداند.عنوان پاسخ به سئوال باز می

 وجوتنوع نتایج پرس 1-8-21

گرداند. میوجو را باز نت وب مرتبط با پرسبندی شده صفحاامروز، موتورهای جستجو فقط فهرست رتبه

ه بارند که دی وجود های گوناگونگرداند. به عالوه، سایتوجو را برمیهمچنین تصویر ویدئو نتایج مرتبط با پرس

دست بند. برای کم میتاک( بازار بورس فراهطور دینامیک تغییر محتوا را مانند امتیازات بازیها، یا ساعت )تیک

وض، د. در عوجو کلیک کننهایی، کاربران باید اول برروی نتیجه پرسعات فعلی از چنین سایتآوردن اطال

-یمتای ورزش، قهسازیمها را از حوزه خاصی، مانند بهنگااند، که دادهجستجو ابزارهایی را ایجاد کردهموتورهای

یج نوان نتاد، تا به عکننبندی میزیبایی قالبهوا بگیرند، و آنها را به سبک گرافیکی وسهام، یا وضعیت آبهای

جو وا پرسبوجو نمایش داده شوند. موتورهای جستجو باید مجموعه ابزارهای موجود در شرایط ارتباط پرس

-مایش میایج را ننواع نتترین ابزارها را، همراه با صفحات وب تصاویر، ویدیوها، و سایر ابندی کند، و مرتبطرتبه

 وجو مجموعه گوناگونی از انواع نتایج را داراست.رو، نتیجه پرسدهند. از این

ممکن است به گرفتگی خورشید  ”𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒“وجو های جستجو مبهم هستند. برای مثال، یک پرساغلب واژه

بندی ا رتبهشود. اگر تمام صفحات بنامیده می  𝐸𝑐𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒که  (𝐼𝐷𝐸)یا ماه اشاره کند، یا محیط رشد ادغام شده 
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-باشند، کاربری که به دنبال اطالعاتی دربارۀ گرفتگی ماه یا خورشید می (𝐼𝐷𝐸)دربارۀ  ”𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒“باال از واژه 

ای از نتایجی را کنند که مجموعهجستجو تالش میگردد ممکن است بسیار مأیوس شود. از اینرو موتورهای

وع هستند، تا احتمال اینکه کاربری مأیوس شود را کاهش دهد. فراهم کنند که در چارچوب موضوعاتشان متن

گذاری موتور جستجو باید از مفهومی که واژه در صفحه بکار رفته است برای انجام این کار، در زمان شاخص

کند یا اشاره می 𝐼𝐷𝐸 در صفحه به ”𝑒𝑐𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒“ کلمه زدایی کند، برای مثال، باید تصمیم بگیرد آیا کاربردابهام

کند تا نتایجی را فراهم کند که به وجو، موتور جستجو تالش میای نجومی. سپس، با در نظر گرفتن پرسپدیده

 اند.وجو در آن به کار رفتههای پرسترین معانی مرتبط باشد که واژهرایج

وجو کوتاه شود. به سدر نتیجه پر (𝑠𝑛𝑖𝑝𝑝𝑒𝑡)ای نتایج به دست آمده از صفحه وب باید به صورت خالصه

گیرند که نشان های جستجو را به عنوان خالصه در نظر میجستجو چند واژه اطراف واژهطور سنتی، موتورهای

تواند به شیوه بسیار معنادارتری های بسیاری وجود دارد که خالصه میدهد صفحه حاوی چیست. اما، حوزهمی

ای حاوی تواند خالصهوجو کند، موتور جستجو میرستوران پرس ایجاد شود. برای مثال، اگر کاربری دربارۀ یک

درجه رستوران، شماره تلفن، و پیوند )لینک( به نقشه را ایجاد کند، عالوه لینکی به صفحه شروع )اصلی( را 

مثال، آیند، برای داده به وجود میهای خاصی اغلب برای نتایج بازیابی شده از پایگاهکند. چنین خالصهفراهم می

 داده رستوران.پایگاه

 استخراج اطالعات 2-8-21

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)های استخراج اطالعات سیستم − 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)  اطالعات را از متنی به متنی دیگر به

را به شکل  کند. برای مثال، یک تبلیغ امالک ممکن است ویژگیهای یک خانهتری تبدیل میشکل ساختاری

𝑡𝑤𝑜“) "میلیون دالر 1دستشویی بسیار بزرگ،  -دو اتاق خواب"مانند  متنی شرح دهد، −

𝑏𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒 − 𝑏𝑎𝑡ℎ ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛𝑠, $1 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛”)  سیستم استخراج اطالعات ممکن است ،

خراج کند. تبلیغات اصلی ویژگیهایی را مانند تعداد اتاق خواب، تعداد دستشویی، و قیمت ملک و محله را است

، یا دو تخت خواب را به کار ببرد، تا دو اتاق خواب را نشان  𝐵𝑅 یا دو،  2𝐵𝑅 های گوناگونی را مانندتواند واژهمی

ها به روشی استاندارد به کارگرفته شوند. از اینرو تواند برای ساختاردهی دادهدهد. اطالعات استخراج شده می

های دو اتاقه عالقمند است، و سیستم جستجو قادر خواهد بود که تمام ن کند که به خانهتواند تعییکاربر می

های به کار رفته در آگهی اصلی را های ساختاریافته بدون در نظر گرفتن واژههای مرتبط را براساس دادهخانه

 بازگرداند.

ستخراج ممکن است از سیستم اکند داده اطالعات شرکتی را نگهداری مییک سازمانی که یک پایگاه

شده  استخراج العاتاطالعات استفاده کند تا به طور خودکار اطالعات را از مقاالت و روزنامه استخراج کند؛ اط

ارمندان های کاتمالق ممکن است به تغییراتی در ویژگیهای مورد نظر مرتبط باشد، مانند، استعفا، اخراج، یا قرار

 بلند پایه شرکت.
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مثالی دیگر، موتورهای جستجوی طراحی شده برای یافتن مقاالت تحقیقاتی عملی مانند  به عنوان 

𝐶𝑖𝑡𝑒𝑠𝑒𝑒𝑟 و 𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑙𝑎𝑟 خزد. که وب را برای بازیابی اسنادی که احتماالً باید مقاالت علمی باشند می

,”𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑦“د  هایی ماننبعضی از ویژگیهای هر سند بازیابی شده مانند وجود واژه “𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠”  و

“𝑎𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡”  ای تحقیقاتی علمی است یا خیر. سپس کند، تا تخمین بزند که آیا سند واقعاً  مقالهرا بررسی می

استخراج  های استخراخ اطالعاتعنوان، لیست نویسندگان، و تعداد ارجاعات پایان مقاله را با استفاده از شیوه

های دیگر به کار رود برای مثال، تواند برای پیوند هر مقاله به مقالهکنند. اطالعات ارجاعات استخراج شده میمی

تواند ها میهای )پیوندهای( ارجاعی بین مقالهآورند(، چنین لینکهایی که آنرا ارجاع کرده اند )مثال مییا مقاله

 برای محققان مفید باشد.

شناسی، های زباناند. از شیوهتم برای استخراج اطالعات برای کاربردهای خاص ایجاد شدهچندین سیس

های امالک یا آثار علمی های خاصی مانند آگهیتوسط کاربر برای حوزه -ساختار صفحه، و قوانین تعیین شده

سایتی خاص، کاربر می توند الگوهایی را تعیین کند که  برای های محدود، مانند وبکنند. برای حوزهاستفاده می

> :𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒“  استخراج اطالعات به کار روند. برای مثال، دربارۀ سایتی خاص، الگویی مانند  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 >  $” 

هایی هماهنگ باشد که قیمت کند، که ممکن است با محلای اشاره میبه هر شماره numberدر اینجا  

 های محدود ایجاد شود.تواند به طور دستی برای سایتده است. چنین الگوهایی میمشخص ش

 -گیریای یادهها وب سایت، ایجاد دستی چنین الگوهایی ممکن نیست. شیوهاما، در مقیاس وب با میلیون

توماتیک ای د، براهای آموزشی یاد بگیرنای از نمونهتواند چنین الگوهایی را از طریق مجموعهماشین، که می

 رود.کردن فرآیند استخراج اطالعات به طور گسترده به کار می

 ن به دلیلعاً ایهای اطالعات استخراج شده را دارد؛ نومعموالً استخراج اطالعات خطاهایی در بعضی قسمت

ر دولی ست، وده ااین است که بعضی صفحات اطالعاتی را در یک فرمتی دارند که از نظر نحوی با الگو هماهنگ ب

اگانه ه طور جدب، که واقع مقداری را مشخص نکردند )مانند قیمت(. استخراج اطالعات با استفاده از الگوهای ساده

ند تحلیل توامی های یادگیری ماشینهای از صفحه هماهنگی دارند، به طور نسبی مستعد خطااند. شیوهبا قسمت

-یمده کاهش خراج شن الگوها، تا خطاها را در اطالعات استتری را اجرا کنند، براساس ارتباط بیبسیار پیچیده

 ه مراجعهتابنامدهد. برای اطالعات بیشتر به کدهد، در حالی که میزان اطالعات استخراج شده را افزایش می

 کنید.

 پاسخگویی به سئواالت 3-8-21

شود. اما، پاسـخ ز میسیستم بازیابی اطالعات به یافتن اسناد منایب با پرس و جو گرفته شده از کاربر متمرک

های کوچکی از اسناد گوناگون قرار داشـته باشـند. بخش از سند، یا در بخش 1وجو ممکن است فقط در به پرس

هایی را به سـئواالت کنند که پاسختالش می  (𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)های پاسخگویی به سئواالت سیستم

ممکـن اسـت  ”?Who killed Lincoln“مطرح شده توسط کاربران فراهم کنند. برای مثال، سئوالی بـه شـکل 
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 Abraham Lincoln was shot“بهتــرین جــواب بــه وســیله خطــی ماننــد ایــن پاســخ داده شــود. 

𝑏𝑦 𝐽𝑜ℎ𝑛 𝑊𝑖𝑙𝑘𝑒𝑠 𝐵𝑜𝑜𝑡ℎ in 1865”  هـایحـاوی واژه توجه کنید که پاسخ در واقـع “killed”  یـا“who” 

به   ”killed“تواند به وسیله یک نام پاسخ داده شود، و می ”who“کند که گیری میباشد، ولی سیستم نتیجهنمی

“shot” شود.     مربوط می 

-رسپا چند یدهند که یک های پاسخگویی به سئواالت نوعاً اطالعاتی را به روی وب هدف قرار میسیستم

بی اد بازیاو است آیند. سپس این پرس و جو های کلید واژه ای اجرا می شوداز سئوال ثبت شده به وجود می وجو

تعدادی از  شده مورد پردازش قرار می گیرند تا بخشی از سند که حاوی پاسخ به پرس و جو است پیدا شود.

ز سند ای مرتبط اهو برای یافتن بخش ای،وجوهای کلید واژهای برای ایجاد پرسشناسی مکاشفههای زبانشیوه

 روند.به کار می

های متفاوت را به سئوال موضوعی در پاسخگویی به سئواالت وجود دارد که اسناد مختلف ممکن است پاسخ

?𝐻𝑜𝑤 𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑠 𝑎 𝑔𝑖𝑟𝑎𝑓𝑓𝑒“بیان کنند. برای مثال، اگر سئوال این باشد  اسناد مختلف ممکن است ارقام  ”

متفاوتی را به عنوان پاسخ بدهند. و سیستم پاسخگویی به سئواالت ممکن است میانگین را انتخاب کند و به 

عنوان جواب برگرداند، یا مقدار میانه توزیع به عنوان پاسخ بازگردانده شود؛ برای نشان دادن این حقیقت که 

، سیستم ممکن است میانگین را همراه با انحراف معیار بازگرداند )برای مثال، رود که پاسخ دقیق باشدانتظار نمی

و  14فوت(، یا یک رنجی براساس میانگین و انحراف معیار )برای مثال، بین  2فوت، با انحراف معیار  16میانگین 

 فوت(. 18

ه کا اسنادی وال یاً یا سئامروزی از نظر توان محدود هستند، زیرا واقع -های پاسخگویی سئواالت نسلسیستم

الت به سئوا اسخگوییکنند. اما، برای تعدادی از وظایف پاند را درک نمیبرای پاسخگویی به سئوال به کار رفته

 ساده مفید هستند.

 های ساختاریافتهوجوی دادهپرس 4-8-21

سیستم برای  شوند. چندیننشان داده می 𝑋𝑀𝐿ای یا های ساختاریافته اساساً یا به شکل رابطهداده

مراجعه کنید(.  23اند )به فصل ایجاد شده 𝑋𝑀𝐿ای و های رابطهجوی کلید واژه بر روی دادهوپشتیبانی از پرس

های خاص و یافتن ( حاوی کلید واژه 𝑋𝑀𝐿هاست )تاپل یا عناصر ها در یافتن گرهتم رایج بین این سیستم

 ( بین آنها می باشند. 𝑋𝑀𝐿های ورد دادهمسیرهای متصل کننده )یا اجداد متداول، در م

را در  ”𝑍ℎ𝑎𝑛𝑔“داده یک دانشگاه ممکن است نام برروی پایگاه ”𝑍ℎ𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑎𝑡𝑧“وجو برای مثال، پرس

)مربی( ، و مسیری که از طریق رابطه  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟را در تاپل  ”𝐾𝑎𝑡𝑧“، و نام   (𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡)تاپل دانشجو 

𝑎𝑑𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟  دو تاپل را به هم مرتبط سازد را بیابد. سایر مسیرها، مانند دانشجو“𝑍ℎ𝑎𝑛𝑔”  واحدی را که توسط

“𝐾𝑎𝑡𝑧” وجو یافت شود. چنین پرسشود را انتخاب کرده نیز ممکن است در پاسخ به این پرستدریس می-

به کار رود، زمانی که کاربر شمای دقیق را  ad hocهای وجوی دادهوجوهایی ممکن است برای مرور و پرس
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نیست تا آنچه در جستجوی آن است را تعیین کند. در واقع  𝑆𝑄𝐿وجوی داند و مایل برای نوشتن پرسنمی

وجوی ساختاری بنویسید، در وجوها را به زبان پرسنامعقول است که از کاربران انتظار داشته باشیم که پرس

 واژه کامالً طبیعی هستند. وجوی کلیدحالی که پرس

ها را داشته باشد، شوند، ممکن است انواع بسیار مختلفی از پاسخوجوها تعریف نمیاز آنجایی که کامالً پرس

اند، که ها در چنین محیطی پیشنهاد شدهبندی پاسخها برای رتبهبندی شوند. تعدادی از شیوهکه باید رتبه

باشد. ها( میها )لبهها به یالهایی برای اختصاص مسیرها و وزناس شیوهبراساس طول اتصال مسیرها، و براس

اند، که پیشنهاد شده 𝑋𝑀𝐿ها و عناصر بندیای محبوبیت به تاپلها برای اختصاص رتبههمچنین این شیوه

هستند. برای اطالعات بیشتر دربارۀ جستجوی  𝐼𝐷𝑅𝐸𝐹های هایی مانند کلید خارجی و لینکبراساس لینک

 به کتابنامه مراجعه کنید. 𝑋𝑀𝐿ای و های رابطهکلید واژه داده

 دیرکتوریها و طبقه بندیها 9-21

. زمانی ه کندیک کاربر کتابخانه عادی ممکن است از کاتالوگی برای تعیین محل کتاب مورد نظرش استفاد

ا کتابها هتابخانهکازد. االً به کتابهای دیگر که نزدیک هستند نگاهی می اندکه کتاب را از قفسه بر می دارد. احتم

ز نظر اتابی که ککنند که کتابهای مرتبط نزدیک هم نگهداری شوند. از اینرو، دهی میای سازمانرا به شیوه

ن ن به چنیداختنافیزیکی نزدیک کتاب مورد نظر است ممکن است مورد عالقه نیز باشد، که برای کاربران نگاهی 

 کتابهایی مفید است.

بنـــدی سلســـله مراتبـــی هـــا از طبقـــهبـــرای نگهـــداری کتابهـــای مـــرتبط نزدیـــک هـــم، کتابخانـــه

(𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑎𝑟𝑐ℎ𝑦) شوند. در این مجموعه بندی میکنند. کتابهای علمی با هم طبقهاستفاده می

شوند، کتابهای ریاضیات باهم، و کامپیوتر باهم مرتب می -دارد، کتابهای علمیتری وجود بندی دقیقکتابها طبقه

هـای مـرتبط از کتابهـا از نظـر ای بین ریاضیات و علوم کامپیوتر وجـود دارد، مجموعـهغیره. از آنجایی که رابطه

کتابهای علـوم بندی سلسله مراتبی شوند. در این حال سطح دیگری در طبقهفیزیکی نزدیک به هم نگهداری می

-21شوند. شکل ها تقسیم میها، و الگوریتمهای عامل، زبانهایی )زیرحوزه(، مانند سیستمکامپیوتر به زیر رشته

توانند کند که ممکن است به وسیله کتابخانه به کار رود. زیرا کتابها میبندی سلسله مراتبی را ترسیم میطبقه 1

بنـدی سلسـله مراتبـی اب در یک کتابخانه دقیقاً در یک محل در طبقهتنها در یک محل نگهداری شوند، هر کت

 شود.بندی میطبقه

 زمانی که وار برد کها را به بندی سلسله مراتبی مشابه کتابخانهتوان طبقهاز اینرو، در چنین سیستمی می 

زدیک اتبی نلسله مرتواند شرح مختصری از اسنادی را که از نظر سدهد، همچنین میسند خاصی را نمایش می

 هستند را نمایش دهد.
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 بندی سلسله مراتبی برای سیستم کتابخانهطبقه 1-21شکل 

 

 
 ایبرای سیستم بازیابی اطالعات کتابخانه 𝐷𝐴𝐺بندی طبقه 2-21شکل 

ندی که سیست. ندر سیستم بازیابی اطالعات، نیازی به نگهداری اسناد در محلی جداگانه از سلسله مراتب 

بندی وتر طبقهم کامپیتواند در زیر ریاضیات عالوه بر زیر علومیدربارۀ ریاضیات برای دانشمندان کامپیوتر است 

توای وردن محآای است به سند(، و شود شناسه سند است )یعنی، اشارهشود. تمام آنچه در هر محل ذخیره می

 سند به وسیله شناسه آسان است.

بندی شود، بلکه یک زیر ناحیه تواند در زیر دو محل طبقهپذیری، نه تنها یک سند میدر نتیجه این انعطاف

تواند در زیر دو ناحیه قرار گیرد. دسته اسناد الگوریتم گرافیکی بندی سلسله مراتبی میدر طبقه

books  

algorithms  

graph algorithms  

math  

science fiction  engineering 

computer science  

books  

algorithms  

graph algorithms  

math  

science fiction  engineering 

computer science  
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“𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚” بندی تواند هم در زیر ریاضیات و هم در زیر علوم کامپیوتر قرار گیرد. از اینرو، طبقهمی

نشان داده شده است.  2-21است، چنانچه در شکل  (𝐷𝐴𝐺)دار بدون دوره جهتسلسله مراتبی اکنون گراف 

تواند از طریق مسیرهای پیدا شود، ولی می 𝐷𝐴𝐺گراف ممکن است در محل جداگانه ای در  -یک سند الگوریتم

 گوناگون قابل دسترسی باشد.

هایی را است. هر برگ دیرکتوری لینک 𝐷𝐴𝐺بندی به سادگی ساختار طبقه (𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦)دیرکتوری 

های داخلی نیز ممکن است شود. گرهکند که به وسیله برگ نشان داده میبرای اسناد دربارۀ موضوع را ذخیره می

 بندی شود.های فرزند طبقههایی برای اسنادی باشد، که برای مثال، نتوانند در زیر هیچ یک از گرهحاوی لینک

مت پایین کند و مسیرها را به سدربارۀ موضوع، کاربرد از ریشه دیرکتوری آغاز می برای یافتن اطالعات

𝐷𝐴𝐺 کند تا زمانی که به گره نماینده موضوع مورد نظر دسترسی یابد. در مرور روبه پایین پیگیری می

های اد مرتبط و دستهاش بیابد، بلکه اسنتواند نه تنها اسنادی را دربارۀ موضوع مورد عالقهدیرکتوری، کاربر می

یابد. کاربر ممکن است از اطالعات جدیدی از طریق مرور اسناد )یا زیر بندی سلسله مراتبی را میمرتبط در طبقه

 های مرتبط مطلع شود. ها( درون دستهدسته

 ت.اکی اسدهی میزان زیادی اطالعات موجود برروی وب در ساختار دیرکتوری وظیفه خیلی ترسنسازمان

 اول این است که تعیین کنیم دقیقاً دیرکتوری سلسله مراتبی چه باید باشد مشکل. 

 هایمشکل دوم این است که، هنگام گرفتن یک سند، تعیین کنیم که کدام یک از گره 

 دیرکتوری مرتبط است با سند.

هایی از کتابداران اینترنتی تیم  !𝑌𝑎ℎ𝑜𝑜برای حل اولین مشکل، درگاههای اینترنتی مانند 

“𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠”  دهند و پیوسته آنرا اصالح بندی را ارائه میرا دارند که طرح سلسله مراتب طبقه

 کنند.می

است  یت ممکنداران حل شود، یا پشتیبانان وب ساتواند به طور دستی توسط کتابخانهمشکل دوم نیز می

هایی وهنین شیکردن این موضوع باشند که سایتشان در کجای سلسله مراتب باید قرار گیرد. همچمسئول تعیین 

-نون طبقهه تاککبرای تعیین محل اسناد به طور خودکار وجود دارد که براساس محاسبه شباهت آنها با اسنادی 

 باشد.اند میبندی شده

𝑊𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎 دهد. بندی را در مسیر برگشتی مخاطب قرار میشکل طبقه الین است که،المعارفی آن، دایره

را دارد که به آن متعلق است. برای مثال،  (𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠)بندیهای لیستی از طبقه  𝑊𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎هر صفحه در 

را داشت.  "آفریقاییپستانداران "بندی شامل ها چندین طبقهدربارۀ زرافه  𝑊𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎، صفحه 2009از سال 

متعلق است، که به  "پستانداران از طریق جغرافیا"بندی خود به طبقه "پستانداران آفریقایی"بندی به نوبت طبقه

بندی برای داران را دارد و غیره. ساختار طبقهترتیب به دسته پستانداران تعلق دارد، که به ترتیب دسته مهره

بندی مفید است برای مثال، برای یافتن سایر پستانداران آفریقایی، یا سایر های دیگر از همان طبقهمرور نمونه
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بندی استفاده کند تا تواند از اطالعات طبقهوجویی که به دنبال پستانداران است میپستانداران. برعکس، پرس

است؛ در  𝐷𝐴𝐺قریباً درخت نیست، بلکه ت 𝑊𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎بندی پی ببرد که زرافه پستاندار است. ساختار طبقه

 دهند.بندی را نشان مینیست زیرا چند نمونه حلقه دارد، که احتماالً خطاهای طبقه 𝐷𝐴𝐺واقع خود 

 خالصه 10-21

 ه کار بسناد را وجوی داده های متنی مانند اسازی و  پرساطالعات برای ذخیره -های بازیابیسیستم

های یت، ولی قابلکنندداده استفاده میهای پایگاهمتر نسبت به سیستای سادهبرند. از مدل دادهمی

 کنند.وجوی قدرتمندتری را درون مدل محدود شده فراهم میپرس

 ی ما مشخص کنند تا اسنادی را تعیین موقعیت کنند که از طریق کلید واژه هوجوها تالش میپرس

های تماین، سیسبیان شود؛ بنابرتواند دقیقاً وجویی که کاربر معموالً در ذهن دارد نمیشود. پرس

 کند.هایی را براساس مناسب بودن مقرر میبازیابی اطالعات پاسخ

 کنند، مانند:بندی ارتباط از چندین نوع اطالعات استفاده میرتبه 

o .تکرار )فراوانی( واژه: هر واژه برای هر سند چه اهمیتی دارد 

o .تکرار معکوس سند 

o بندی محبوبیت.رتبه 

 ای وسی بررود. متریک کسیند برای بازیابی اسنادی مشابه یک سند نمونه به کار میشباهت اسنا

 باشد.رود، و براساس مدل فضای برداری میتعیین شباهت به کار می

 بندی رتبه𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘  و هاب/ مرجع دو روش اختصاص شهرت به صفحات براساس لینک به صفحه

 (𝑤𝑎𝑙𝑘)تواند به طور شهودی با استفاده از مدل تصادف/ گام می 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘هستند. مقیاس 

رود. شود. اطالعات متن کدلنگر نیز برای محاسبه تفکر محبوبیت در هر کلید واژه به کار میدرک می

–𝑇𝐹های بازیابی اطالعات باید امتیازها را با هم براساس فاکتورهای متعددی مانند سیستم 𝐼𝐷𝐹   و

𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘 .جمع کنند، تا امتیاز کلی را برای صفحه بدست آورند 

 ق برای ور ناالیطبندی باالیی که به کند تا جلوی رتبهگذاری ناخواسته موتور جستجو تالش میپیغام

 هر صفحه بدست آمده را بگیرد.

 مفهوم یافتن اسناد وجوی متنی بر سازند. پرسآواها کار بازیابی اطالعات را پیجیده میها و هممترادف

های دقیقی )یا زبان( که در آن دهد، بدون در نظر گرفتن واژهحاوی مفاهیم مشخص را هدف قرار می

مفهوم معین شده است. علم هستی شناسی برای مرتبط ساختن مفاهیم با استفاده از روابط مانند 

𝑖𝑠 − 𝑎    یا𝑝𝑎𝑟𝑡 − 𝑜𝑓  روند. به کار می 

 روند.وجوهای کلید واژه به کار میپاسخ دادن به پرس های معکوس برایشاخص 

 .دقت و فراخوانی دو مقیاس کارآیی سیستم بازیابی اطالعات است 
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 های سکنند تا مقیاخزند، آنها را تحلیل میموتورهای جستجوی وب را برای یافتن صفحات می

 گذاری کنند.شهرت را محاسبه کنند و آنها را شاخص

 لید واژه وجوی کاند، تا پرسهای متنی بسط یافتهتخراج اطالعات ساختاری از دادههایی برای اسشیوه

بر زبان  طرح شدههای مستقیمی را به سئواالت ساده مهای ساختاری اجرا کنند، و پاسخرا برروی داده

 طبیعی را بدهند.

 روند.کار می به بهبندی اسناد با سایر اسناد مشاها برای دستهبندیساختارهای دیرکتوری و طبقه 

 هاتمرین

ملی در این فصل، های عمناسب بودن )با استفاده از تکرار واژه و تکرار معکوس سند( هر یک از تمرین 21-1

 محاسبه کنید.   "SQLرابطه "وجوی  برای پرس

 پاسخ:

را مورد توجه قرار ست ها در آن به کار نرفته و مناسب نیما آن دسته از سئواالتی را که هیچ یک از کلیدواژه

محاسبه  برای 2-21باشند. از سئواالت  بخش ها می Stop wordدهیم. تعداد کلمات در یک سئوال شامل نمی

 باشد. 2در سئوال باید در مبنای   logکنیم؛ واژه مناسب بودن استفاده می

𝑜𝑡𝑎 
𝑟𝑒𝑙𝑣. 

“𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛” 
𝑟𝑒𝑙𝑣. 

“𝑆𝑄𝐿” 
𝑟𝑒𝑙𝑣. 

“𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛” 
𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑓𝑟𝑒𝑞. 

“𝑆𝑄𝐿” 
𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑓𝑟𝑒𝑞. 

#“𝑟𝑒𝑙𝑎
− 
−𝑡𝑖𝑜𝑛” 

# 
“𝑆𝑄𝐿” 

#𝑤𝑜 − 
−𝑟𝑑𝑠 

𝑄# 

0.0004 
0.0029 
0.0013 
0.0029 
0.0026 
0.0054 
0.0002 
0.0015 
0.0041 

0.0002 
0.0029 
0.0006 
0.0000 
0.0013 
0.0040 
0.0002 
0.0000 
0.0020 

0.0002 
0.0000 
0.0006 
0.0029 
0.0013 
0.0013 
0.0000 
0.0015 
0.0020 

0.0170 
0.0641 
0.0310 
0.0000 
0.0430 
0.1292 
0.0186 
0.0000 
0.0544 

0.0170 
0.0000 
0.0310 
0.0641 
0.0430 
0.0443 
0.0000 
0.0473 
0.0544 

1 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
0 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
 

84 
22 
46 
22 
33 
32 
77 
30 
26 
 

1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

14 
15 

 

باشد، را پیدا کنید. کلیدواژه می 𝑛تا از مجموعه  𝑘خواهید اسنادی را حاوی حداقل فرض کنید می 21-2

های اسنادی را میای دارید که به شما فهرستی )مرتب شده( از شناسههمچنین فرض کنید شاخص کلیدواژه

ای مطلوب از با کارایی باال برای یافتن مجموعههای مشخص شده هستند. یک الگوریتم دهد که حاوی کلیدواژه

 اسناد ارائه دهید.

 پاسخ:
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 𝑘کلیدواژه باشد. الگوریتمی  برای یافتن تمام اسنادی که حداقل شامل  𝑛ای از مجموعه 𝑠فرض کنید 

 باشد در زیر آمده است:کلیدواژه می

به  𝑑برای شناسه سند  𝑖ند. تعداد ارجاع از کاین الگوریتم تعداد ارجاعات را برای هر شناسه سند محاسبه می

موجود است. این  𝑑است که در سند شناسایی شده به وسیله  𝑠تا کلیدواژه در  𝑖این معناست که حداقل 

کند، که هر یک دو فیلد  شناسه سند را و تعداد ارجاع برای این شناسه الگوریتم لیستی از رکوردها را حفظ می

 شود.براساس فیلد شناسه سند مرتب می باشد. این فهرستمی

𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡 𝐿 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 𝑙𝑖𝑠𝑡; 
𝒇𝒐𝒓 (𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑐 𝑖𝑛 𝑆) 𝒅𝒐 
𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

         𝐷 ∶=  𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑐; 
         𝒇𝒐𝒓 (𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 𝑑 𝑖𝑛 𝐷) 𝒅𝒐 
            𝒊𝒇 (𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑 𝑅 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 𝑎𝑠 𝑑 𝑖𝑠 𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑠𝑡 𝐿) 𝒕𝒉𝒆𝒏 
                      𝑅. 𝑟 𝑒 𝑓 𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑒 −  𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ∶=  𝑅. 𝑟 𝑒 𝑓 𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑒 − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 +  1; 
            𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 
                     𝑚𝑎𝑘𝑒 𝑎 𝑛𝑒𝑤 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑 𝑅; 

                     𝑅. 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 −  𝑖𝑑 ∶=  𝑑; 
                    𝑅. 𝑟 𝑒 𝑓 𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑒 −  𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 ∶=  1; 
                    𝑎𝑑𝑑 𝑅 𝑡𝑜 𝐿; 
             𝒆𝒏𝒅; 

𝒆𝒏𝒅; 
𝒇𝒐𝒓 (𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑 𝑅 𝑖𝑛 𝐿) 𝒅𝒐 

         𝒊𝒇 (𝑅. 𝑟 𝑒 𝑓 𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑒 −  𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 >=  𝑘) 𝒕𝒉𝒆𝒏 
             𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅; 

ادغام شود. از آنجایی که   𝐿با لیست   𝐷شود که لیست دوم باعث می   𝑓𝑜𝑟توجه کنید که اجرای دستور 

اند، زمان صرف شده برای این ادغام برای مجموع طول دو فهرست نسبی است. از مرتب شده  𝐿و   𝐷های لیست

اجرا   ، 𝑠های اسناد مرتبط با هر کلیدواژه در برابر مجموع کل تعداد شناسه  𝑛اینرو الگوریتم )حداکثر( با تناسبی 

 شود.می

شود با در نظر سازی میپیاده  𝑃𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑛𝑘پیشنهاد دهید که چطور فنون تکراری  برای محاسبه   21-3

 شود.)حتی در ارائه لیست همجوار( در حافظه جای داده نمی  𝑇گرفتن اینکه ماتریس 

 بدون پاسخ پاسخ:

تواند ایندکس شود به ( می ”𝑙𝑒𝑜𝑝𝑎𝑟𝑑“ای )مانند پلنگ پیشنهاد دهید که چطور سندی حاوی واژه 21-4

یا  ”𝑐𝑎𝑟𝑛𝑖𝑣𝑜𝑟𝑒“تر آن )مانند گوشتخوار وجوهایی که از مفهومی کلیطوری که به طور موثر به وسیله پرس

مراتب خیلی عمیق نیست، پس توانید فرض کنید که مفهوم سلسلهشود. می( بازیابی می ”𝑚𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙“پستاندار  

باشد(. همچنین  تواند تعداد زیادی از مشخصات را داشتههر مفهوم تنها چند تعمیم دارد )اما، یک مفهوم می
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گرداند. فرض کنید که تابعی در دسترس شما قرار داده شده است که مفهومی را برای هر واژه در یک سند بازمی

تواند برای بازیابی اسناد با استفاده از ای میوجویی از مفهوم مشخص شدههمچنین مطرح کنید که چگونه پرس

 تر استفاده کند.مفهومی کلی

 :پاسخ

 تری نیز اضافه می کنیم.لیست ایندکس مفاهیم کلیسند را به 

-شوند، و با هر بالک به بزرگترین رتبههایی نگهداری میهای معکوس در بالکفرض کنید فهرست 21-5

𝑇𝐹بندی محبوبیت و امتیازهای   − 𝐼𝐷𝐹   کنید. پیشنهاد های باقیمانده در فهرست اشاره میاسناد در بالک

 پاسخ باال را بخواهد.  𝑘تواند زودتر متوقف شود اگر کاربر فقط های معکوس میفهرستکنید چگونه ادغام 

 پاسخ:

برای تمام اسنادی که امتیازهایشان کامل نیست از کران )محدوده( باال استفاده کنید تا بهترین امتیاز را 

پاسخ    𝑘ر میان امتیازهای ناتمام ام بیشتر از بزرگترین کران باال د 𝑘محاسبه کنید. اگر بیشترین امتیاز کامل 

 خروجی باشد. بدون پاسخ

𝑇𝐹با استفاده از تعریف ساده تکرار واژه به عنوان تعداد وقوع )رویداد( واژه در یک سند، امتیازهای  21-6 −

𝐼𝐷𝐹   .هر واژه  را در مجموعه اسناد شامل این تمرین و تمرین بعد را بدهید 

های معکوسی را ، و فهرست 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘نمونه کوچکی از چهار سند کوچک ایجاد کنید، هر یک با   21-7

ندارید،  𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘شوند. نیازی به محاسبه  مرتب می 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘برای اسنادی ایجاد کنید که به وسیله  

 فقط عددی )مقدار( را برای هر صفحه فرض کنید.

داده اجرا کنید، ها در پایگاهای از تاپلوجوی کلیدواژه را برروی مجموعهخواهید پرسد میفرض کنی 21-8

جایی که هر تاپل تنها چند صفت دارد، که هر یک فقط حاوی چند واژه هستند. آیا مفهوم تکرار واژه در این 

توانید اد کنید چطور میزمینه مفهومی دارد؟ تکرار سند معکوس چطور؟ پاسخ را توضیح دهید. همچنین پیشنه

𝑇𝐹شباهت دو تاپل را با استفاده از مفاهیم  − 𝐼𝐷𝐹   .تعریف کنید 

)وب( ملحق شوند، جایی    𝑤𝑒𝑏توانند به حلقه خواهند محبوبیت بدست آورند میهایی که میسایت 21-9

هایی را ها در حلقه که لینکیتکنند، در تبادل با سایر ساها در حلقه ایجاد میهایی را به سایر سایتکه لینک

 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘بندی محبوبیت مانند  های رتبههایی بر شیوهآورند. تأثیر چنین حلقهبرای سایتشان به وجود می

 چیست؟

ی را هایآگهی توانندها میسایتکند که به وسیله آن وبموتور جستجوی گوگل ویژگی را فراهم می 21-10

دامیک کند که تواند بررسی کمین شده را نشان دهند. پیشنهاد کنید که چطور گوگل میکه به وسیله گوگل تأ

 ای با در نظر گرفتن محتوای صفحه انتخاب کند.از تبلیغات برای صفحه
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این است که پرش تصادفی را اصالح  𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘خاص   -یک روش برای ایجاد نسخه کلیدواژه 21-11

ا به صفحاتی حاوی کلید واژه ممکن باشد. از اینرو صفحاتی که حاوی کلیدواژه کنیم به طوری که پرش تنه

ها( نزدیک هستند نیز برای آن کلیدواژه رتبه غیرصفر را نیستند ولی به صفحات حاوی کلیدواژه )در شرایط لینک

 آورد.به دست می

 را تعریف کند.  𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘خاص  -ای از کلیدواژهالف. معادالتی را ارائه دهید که چنین نسخه

 هید.وجویی حاوی چندین کلیدواژه را ارائه دب. فرمولی را برای محاسبه ارتباط صفحه با پرس

ای گسترش و رابطه 𝑋𝑀𝐿های تواند به دادهها میبندی محبوبیت با استفاده از ابرلینکنظریه رتبه 21-12

ها استفاده کنید. پیشنهاد کنید که چطور چنین به جای ابرلینک  𝐼𝐷𝑅𝐸𝐹های یابد، از کلیدواژه خارجی و یال

 بندی ممکن است در کاربردهای زیر ارزشمند باشد:شمای رتبه

ه ر مقاله بهایی از ههایی از مقاالت تا نویسندگان مقاالت  و لینکداده کتاب شناختی که لینکالف. پایگاه

 دارد.کند ، همه مقاالتی که به آنها استناد می

 هایی از هر رکورد فروش به اقالم فروخته شده دارد.داده فروش که لینکب. پایگاه

ا ترائه کند ه فیلم ادادمعناتری را در پایگاهتواند نتایج بیبندی شهرت میهمچنین مطرح کنید که چرا رتبه

 ها بازی کرده است.رکوردهایی که کدام بازیگر در کدام فیلم

چیست؟ اگر آن حیاتی باشد که اطالعات مرتبط به وسیله  false dropو  false positiveتفاوت بین  21-13

 داشته باشیم؟ false dropو یا  false positiveوجوی بازیابی اطالعات گم نشود، آیا پذیرفتنی است که یا پرس



 

 

 

 

 داده تخصصیپایگاههای

 

حدود مای ابطههای رهای مدل دادهداده به وسیله محدودیتهای پایگاهچندین رشته کاربردی برای سیستم

های وزهه این حباند، که گرا بسط داده -ای را براساس روش شیءشوند. در نتیجه، محققان چندین مدل دادهمی

 پردازد.کاربردی می

کند. این گرا را ادغام میای و شیءهای رابطهشرح داده شده، ویژگیهای مدل 22گرا که در فصل  -مدل شیء

ای برای کند، که با روابطی به عنوان پایهگرا را فراهم می-های شیءمدل مدل نوع کامل سیستمی از زبان

-های شیءبرد. مدل دادها برای روابط، و نه فقط برای انواع به کار میشود. توراث رها ادغام میسازی دادهذخیره

-کنند، که برای فروشندگان پایگاهای فراهم میداده رابطهجایی یکنواختی )روانی( را از پایگاههایگرا مسیر جابه

رد شامل تعدادی از استاندا 𝑆𝑄𝐿،  1999کنیم: سال شروع می 𝑆𝑄𝐿ای جذاب است. در نتیجه، با داده رابطه

ای به عنوان مدل اصلی باشد، در حالی که به استفاده از مدل رابطهگرا در نوع سیستم آن می-ویژگیهای شیء

 دهد.ادامه می

رود که از دسترسی مستقیم به ای به کار میدادهدادن سیستم پایگاهگرا برای شرح-داده شیءاصطالح پایگاه

ای به عنوان اتصال وجوی رابطهکند، بدون اینکه زبان پرسگرا حمایت می-نویسی شیءبرنامههای ها از زبانداده

 کند.گرا را فراهم می-داده شیءهمچنین مرور کوتاهی از پایگاههای 22داده را ایجاب کند. فصل پایگاه

ی طراحی شد، ولی به دلیل در ابتدا به عنوان روش افزودن افزایش جبرانی اطالعات به اسناد متن 𝑋𝑀𝐿زبان 

کند که ساختار ها فراهم میای برای ارائه دادهشیوه 𝑋𝑀𝐿ها اهمیت یافته است. کاربردهایش در تبادل داده

های کند، که برای انواع خاص دادهها فراهم میپذیری زیادی را ساختار دادهای دارد، و به عالوه انعطافآشیانه

وجوها برروی دهد، و سپس روشهای مختلف بیان پرسرا شرح می 𝑋𝑀𝐿زبان  23غیرسنتی مهم است. فصل 

باشد می 𝑆𝑄𝐿بسط   𝑆𝑄𝐿/𝑋𝑀𝐿، و  𝑋𝑄𝑢𝑒𝑟𝑦وجوی ، شامل زبان پرس 𝑋𝑀𝐿های نشان داده شده در داده

 .کندای را فراهم میآشیانه 𝑋𝑀𝐿که ایجاد نتیجه 
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 گرا-داده شیءهایپایگاه  22فصل 

لیست  مدیریت و، مانند بانکداری هاداده سنتی شامل یکسری وظایف برای پردازش دادهکاربردهای پایگاه

از آنجایی  نگ هستند.ای هماهخوبی با مدل داده رابطهد که به نباشای میهای نسبتاً سادهحقوق، با انواع داده

های سیستم وکامپیوتر  -داده برای دامنه وسیعی از کاربردها، مانند طراحی به کمکهای پایگاهکه سیستم

مانع  نوان یکعای و به های تحمیل شده به وسیله مدل رابطهاند، محدودیتاطالعات جغرافیایی به کار رفته

انواع  ابدهد تا یگرا بود، که به فرد امکان م-داده شیءمعرفی پایگاههایاین مسئله  حل . راهشودمحسوب می

 های پیچیده سروکار داشته باشد.داده

 مرور 1-22

پشـتیبانی شـده ای، سیسـتم نـوع محـدود استفاده از مدل داده رابطه در نویسانروی برنامهاولین مانع پیش

های کاری پیچیده به طور متناظر به انواع داده پیچیده، ماننـد سـاختارهای ای می باشد. حوزهمدل رابطه توسط

-نویسـیرکوردی تودرتو، ویژگیهای چندمقداری، خصوصیات ارث بری را الزم دارد، که به وسیله زبانهـای برنامـه

𝐸گذاریهای شوند. چنین ویژگیهایی در واقع در نشانسنتی پشتیبانی می − 𝑅   و𝐸 − 𝑅  حمایـت توسعه یافته

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡) شـی -ای رابطـهداده ترجمعـه شـوند. مـدل  SQL  تـرسـادهمـی شـوند. امّـا بایـد بـه انـواع داده  −

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙) هـای تـری شـامل انـواع دادهسیستم نـوع کامـل با ارائهای را ی رابطهمدل داده

، بایـد بـه طـور متنـاظر  𝑆𝑄𝐿ای، بـه ویـژه وجـو رابطـههای پرس. زباندهدبسط میپیچیده و مبتنی بر شی را 

-کنند تا مبانی رابطـهتری سروکار داشته باشد. چنین توسعه هایی تالش مینوع کاملسیستم گسترش یابد تا با 

-دهند. سیسـتمسازی را بسط میدر حالی که توان مدل -هابه داده اعالنی، دسترسی  به ویژه -ای را حفظ کنند

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡)ای مبتـی بـر شـیء داده رابطههای پایگاه − 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠)هـای ، سیسـتم

داده های رابطه ای که مایل به استفاده ، مسیری را برای کاربران پایگاهبودهشیء  -داده بر اساس مدل رابطهپایگاه

 د.نآور می گرا هستند فراهم -از ویژگیهای شیء

𝐶هایی مانند های نوشته شده در زبانداده از برنامهدشواری دسترسی به پایگاه ،مانع دوم +  𝐽𝑎𝑣𝑎یا   +

 هاداده برای حل کامل این مشکل کافی نبود. تفاوتبود. صرفاً توسعه سیستم نوع پشتیبانی شده به وسیله پایگاه

د، نکنتر میها و بازیابی را پیچیدهسازی دادهنویسی ذخیرهزبان برنامهداده و  سیستم نوع میان سیستم نوع پایگاه

نویسی متفاوت است که از زبان برنامه (𝑆𝑄𝐿)داده با استفاده از زبان پایگاه به د. دسترسینو باید کاهش یاب

های اختارها یا افزونهکند. برای بسیاری از کاربردها، مطلوب است که سرا دشوارتر می نویسیمجدداً کار برنامه
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نیاز داده را بدهند، بدون ها در پایگاهتا امکان دسترسی مستقیم به دادهکه را داشته باشند  اینویسیزبان برنامه

 .استفاده شود 𝑆𝑄𝐿ای مانند که زبان واسطه باشد

داده های پایگاهسیستمدهیم. سپس های پیچیده را توضیح میانگیزه توسعه انواع داده نخستدر این فصل، 

:𝑆𝑄𝐿کنیم که در کنیم، بخصوص از ویژگیهایی استفاده میگرا را مطالعه می-شیء :𝑆𝑄𝐿و  1999 2003  

را که در اینجا  𝑆𝑄𝐿ای از ویژگیهای داده تنها زیرمجموعهمعرفی شدند. توجه کنید که اکثر محصوالت پایگاههای

استاندارد  Syntaxکمی از Syntaxای ویژگیهای حمایت شده، اغلب و برکنند پشتیبانی میشرح داده شد 

رابطه ای را برای بازار قبل از -های تجاری است که ویژگیهای شیءسیستم ینتیجه مسئله متفاوت است. این

 کنیدکه از آن استفاده می ایداده. به راهنمای کاربر سیستم پایگاهکرده بودندنهایی شدن استانداردها معرفی 

 کند.تا پی ببرید که از چه ویژگیهایی پشتیبانی می مراجعه نمود

--شیء ه نویسیای به شکل سیستم نوع بومی یک زبان برنامسپس موضوع پشتیبانی از ماندگاری برای داده

 روند:. دو روش در عمل به کار میدهیمرا مخاطب قرار می گرا است

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡)را گ-شیء ایرابطه دادهساخت سیستم پایگاه -1 − 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚) سیستم ،

کند، و امکان دسترسی گرا پشتیبانی می-از سیستم نوع شیءبه صورت بومی ای که دادهپایگاه

 کند.گرا را با استفاده از سیستم نوع اولیه زبان فراهم می-نویسی شیءها از زبان برنامهمستقیم به داده

و  کردهای تبدیل نویسی به نمایش رابطهزبان برنامه بومیها را از سیستم نوع به طور خودکار داده -2

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡) شیء -ایها با استفاده از نگاشت رابطهبرعکس. تبدیل داده −

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔)  شود.مشخص می 

 گیریم.مقدمه کوتاهی را برای هر دو این روشها در نظر می 

رعکس، ت، و بگرا اس-ای شیء بهتر از روش شیءکنیم که در آن روش رابطهسرانجام، موقعیتی را مطرح می

 کنیم.و معیاری را برای انتخاب از میان آنها ذکر می

 های پیچیده انواع داده 2-22

کوردهایی ر ،ای پایهدههای ساده را دارند. اقالم دامفهومی انواع دادهداده سنتی از نظر پایگاه  کاربردهای

ول را رمال اننیستند، و شکل  یافته ساختیعنی،  -هستند که نسبتاً کوچک هستند وفیلدهایشان اتمیک هستند

 مراجعه کنید(. به عالوه، تنها چند نوع رکورد وجود دارد. 8کنند. )به فصل حفظ می

 مثال، برای است. یافته افزایش دارند سروکار داده ترپیچیده انواع با که هاییشیوه برای تقاضا اخیر، سالهای در

 نظر در رشته نوع از اتمیک ایدادهقلم عنوان به تواندمی صرفاً آدرس یک که حالی در بگیرید. نظر در را هاآدرس

 تواندمی که کند،می مخفی را کدپستی و کشور، شهر، خیابان، آدرس مانند را جزئیاتی دیدگاه این شود، گرفته

 شود داده نشان سازنده اجزاء به آن تقسیم وسیله به آدرس اگر دیگر، طرف از باشد. وجوهاپرس عالقه مورد

 کنند. ذکر را فیلد هر باید زیرا شودمی ترپیچیده وجوهاپرس نوشتن کدپستی(، و کشور، شهر، خیابان، )آدرس
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𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 از هاییبخشزیر با آدرس نوع وجود امکان که است ساختاری هایداده انواع یارائه بهتر جایگزین −

 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠, 𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒   و  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙 −  𝑐𝑜𝑑𝑒  دهدمی را 

𝐸به عنوان مثالی دیگر، ویژگیهای چندارزشی )مقداری( را از مدل  − 𝑅 .به  چنین ویژگیهایی در نظر بگیرید

طبیعی هستند، زیرا مردم ممکن است بیش از یک شماره تلفن داشته  برای نشان دادن شماره تلفن عنوان مثال

ای جدید برای این مثال گران و سازی به وسیله ایجاد رابطهاستفاده از نرمالبه کارگیری روش دیگر و باشند. 

 غیرطبیعی است.

𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑_𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

 (𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ)   

{𝑝𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝑔, 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠} (𝑀𝑐𝐺𝑟𝑎𝑤

− 𝐻𝑖𝑙𝑙, 𝑁𝑒𝑤𝑌𝑜𝑟𝑘) 
[𝑆𝑚𝑖𝑡ℎ, 𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠] 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 

{𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡, 𝑊𝑒𝑏} (𝑂𝑥𝑓𝑜𝑟𝑑, 𝐿𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛) [𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝐹𝑟𝑖𝑐𝑘] 𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 

 

  , 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠   هاکتاب1NFغیر رابطه  1-22شکل 

𝐸توان مفاهیم مدل های نوع پیچیده میبا سیستم − 𝑅   ،را، مانند ترکیب ویژگیها، ویژگیهای چندارزشی

 ای نشان داد.تعمیم، و تخصص مستقیم، بدون تبدیل پیچیده به مدل رابطه

ی ها دارای دامنه اتومیک گرا تعریف کردیم، که نیاز دارد تمامی ویژ  (1𝑁𝐹)، فرم نرمال اول 8در فصل 

ن دامنه، واحدهای غیرقابل تقسیمی در نظر گرفته آای اتمیک است اگر عناصر باشند. بیاد بیاورید که دامنه

 شوند.

. اما تمام کاربردها به بودیم، فرضی طبیعی بوده که در نظر گرفتهداده های کاربرد پایگاهدر مثال 1𝑁𝐹فرض 

داده را به عنوان شوند. برای مثال، به جای اینکه پایگاهسازی نمیمدل ین شکلبهتربه   1𝑁𝐹های وسیله رابطه

ای از اشیاء )یا موجودیت( ای از رکوردها تلقی کنیم، کاربران در کاربردهای خاص آنرا به عنوان مجموعهمجموعه

با کاربردی یک رابطه  .گیرند. این اشیاء ممکن است چندین رکورد را برای نمایش نیاز داشته باشندنظر میدر 

ساده نیاز به یک تناظر یک به یک را میان تفکر غیراستداللی کاربر از شیء و تفکر سیستم پایگاه داده  آسان و

 دارد.

اب رای هر کتر را بض کنید مایل هستیم اطالعات زیای را در نظر بگیرید، و فربرای مثال، کاربرد کتابخانه

 ذخیره کنیم.

 عنوان کتاب 

 فهرست نویسندگان 

 ناشر 
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 مجموعه کلید واژگان 

 ند شد.یک خواهغیراتم ،تعیین کنیم، چندین حوزه مربوطای را برای اطالعات توان دید که، اگر رابطهمی

  توانیم به صورت داشته باشد، که مینویسندگان. یک کتاب ممکن است فهرستی از نویسندگان را

یکی از  𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠آرایه نشان دهیم. با این وجود، ممکن است بخواهیم تمام کتابهایی را بیابیم که  

 نیاز داریم. ”𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠“ "نویسندگان"نویسندگانش باشد. لذا، به زیربخش عنصر حوزه 

 ه بکه قادر  داریم ی یک کتاب ذخیره کنیم، انتظارای از کلید واژگان را براکلید واژگان. اگر مجموعه

از اینرو،  اشند.ببازیابی تمام کتابهایی باشیم که کلیدواژگان آنها شامل یک یا چند کلیدواژه مشخص 

 گیریم.حوزه مجموعه کلیدواژگان را به عنوان غیراتمیک در نظر می

  ناشر. برخالف کلیدواژگان(𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠)  و نویسندگان(𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠)  ،𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟  ناشر( حوزه(

ها( را متشکل از زیرفیلدهای )زیر رشته 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟ای ندارد. اما، ممکن است  ارزشی معین شده

𝑛𝑎𝑚𝑒   و𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ   در نظر بگیریم. این دیدگاه حوزه𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 سازد. را غیراتمیک می 

 دهد.ای کتابها را نشان میرابطهنمونه  1-21شکل 

 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

1 

2 

1 

2 

𝑆𝑚𝑖𝑡ℎ 

𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐹𝑟𝑖𝑐𝑘 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 

𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 

𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 
𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠 

 

𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

𝑃𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝑔 

𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 

𝑊𝑒𝑏 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 

𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 

𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 
𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 

𝑝𝑢𝑏_𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑏_𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘 

𝐿𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛 
𝑀𝑐𝐺𝑟𝑎𝑤 − 𝐻𝑖𝑙𝑙 

𝑂𝑥𝑓𝑜𝑟𝑑 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 

𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 
𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠4 

 رابطه کتابها 4𝑁𝐹نسخه  2-22شکل 
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توانیم همان پس می 1کند.کنیم که عنوان کتاب منحصراً کتاب را شناسایی میبرای سادگی، فرض می

 شده است: اطالعات را با استفاده از شمای زیر نشان دهیم، در اینجا زیر ویژگیهای کلید اصلی خط کشیده

𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠(𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆, 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛) 

                                  𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠(𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑) 

       𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠4(𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆, 𝑝𝑢𝑏 −  𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑝𝑢𝑏 −  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ) 
 دهد.نشان می 1-22ها را از شکل نمایش نرمال شده داده 2-22کند. شکل را تأمین می 4𝑁𝐹شمای باال 

تر تواند بدون استفاده از روابط تودرتو بیان شود، استفاده از روابط تودرتو به درک آسانگرچه مثال کتاب می

-دارای کتاب دادهداند که پایگاهداده مینویس سیستم بازیابی اطالعات پایگاهانجامد. کاربر عادی یا برنامهمدل می

-پرس 4𝑁𝐹طراحی  ، مدلسازی کرده است.1NFهمانطور که طراحی غیره  هایی است که چند نویسنده دارد،

وجوها را انواع زیادی از پرس 1𝑁𝐹 -وجوهایی را برای اتصال چند رابطه نیاز دارد، در حالی که طراحی غیر

 کند.تر میآسان

های دیگر استفاده شود. برای مثال، رابطه نرمال اول در موقعیتاز طرف دیگر، بهتر است که از نمایش شکل 

𝑡𝑎𝑘𝑒𝑠  در مثال دانشگاه را در نظر بگیرید. رابطه بین𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡  و𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  توان به چند به چند است. می

ذخیره  را ش، یا هر دوها را با هر دانشجو، یا تعدادی از دانشجوها را با هر بخای از بخشاحتمال زیاد مجموعه

تواند دو بار ذخیره خاص با بخش خاص می یها را )رابطه دانشجوکرد. اگر هر دو را ذخیره کنیم،  افزونگی داده

 شود( خواهیم داشت.

شد ولی باید ا مفید باز کاربردهتواند در بسیاری اها میها و آرایهها مانند مجموعهتوانایی استفاده از انواع داده

 ت به کار رود. با دق

 𝑺𝑸𝑳بری در  و ارث های  ساخت یافتهنوع 3-22

:𝑆𝑄𝐿قبل از   های از پیش تعریف شده تشکیل ای از نوعاز مجموعه نسبتاً ساده 𝑆𝑄𝐿، سیستم نوع  1999

:𝑆𝑄𝐿. بودشده   را فراهم کرد. نوع و ارث بری افزود، و انواع ساخت یافته 𝑆𝑄𝐿سیستم نوع جامعی را به   1999

 ساخت یافتههای نوع 1-3-22

𝐸ویژگیهای ترکیبی طرح های  اجازه می دهد یافته های ساختنوع − 𝑅  .به طور مستقیم نشان داده شود

را با جزء سازنده ویژگی  𝑛𝑎𝑚𝑒ترکیب ویژگی زیر را تعیین کنیم تا  توان نوع ساخت یافتهبرای مثال، می

𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒   و𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒  :را نشان دهد 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑁𝑎𝑚𝑒 𝒂𝒔 

                                                                      (𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                      𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20)) 

                                                                               𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍; 

                                                             
-تشخیص داده می  𝐼𝑆𝐵𝑁رقمی  10ای ها به وسیله شمارهکند. معموالً کتاباین فرض در دنیای واقعی صدق نمی - 1

 کند.شوند که منحصراً هر کتاب منتشر شده را شناسایی می
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 به کار رود: 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠گی ترکیبی تواند برای نشان دادن ویژزیر می همچنین، نوع ساخت یافته

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝒂𝒔 

                                                                          (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                          𝑐𝑖𝑡𝑦 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                          𝑧𝑖𝑝𝑐𝑜𝑑𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(9)) 

                                                                                    𝒏𝒐𝒕 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍; 
𝑢𝑠𝑒𝑟توسط کاربر  -نوع تعیین شده 𝑆𝑄𝐿چنین نوعی در  − 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑑 تعریف باال با 1شودنامیده می .

𝐸نمودار  − 𝑅  متناظر است. مشخصات پایانی  4-7در شکل(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)  و غیرپایایانی(𝑛𝑜𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)  به زیر گروه

  2دهیم.شرح می 2-3-22شوند، که بعداً در بخش مربوط می

به سادگی با  و این کار توان از این انواع برای ایجاد ویژگیهای ترکیبی در یک رابطه استفاده کرد،اکنون می

را به  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛توان جدول برای مثال، می پذیردصورت می بیان اینکه یک ویژگی )صفت( یکی از این انواع باشد.

 صورت زیر ایجاد کرد: 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 ( 

𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑁𝑎𝑚𝑒, 

                                                                         𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠, 

                                                                        𝑑𝑎𝑡𝑒𝑂𝑓𝐵𝑖𝑟𝑡ℎ 𝒅𝒂𝒕𝒆); 
 –د نگذاری نقطه قابل دسترسی باشاستفاده از نشان تواند باهای ترکیبی )صفت( میاجزاء سازنده ویژگی

گرداند. را بازمی 𝑛𝑎𝑚𝑒صفت )ویژگی(   𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒جزء سازنده  𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒  .𝑛𝑎𝑚𝑒برای مثال 

 را بازخواهد گرداند. 𝑁𝑎𝑚𝑒 مقدار نوع ساخت یافته 𝑛𝑎𝑚𝑒دسترسی به صفت )ویژگی( 

 توانیمکاربر هستند. برای مثال می -هایش از نوع تعیین شدهجدولی را ایجاد کرد که ردیفتوان همچنین می

 :3را به صورت زیر ایجاد کنیم 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛و جدول  را تعیین کرده PersonT𝑦𝑝𝑒نوع  

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑇𝑦𝑝𝑒 𝒂𝒔 ( 

                                                                  𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑁𝑎𝑚𝑒, 

                                                                 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠, 

                                                                 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑂𝑓𝐵𝑖𝑟𝑡ℎ 𝒅𝒂𝒕𝒆) 

                                                                           𝒏𝒐𝒕 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 

                                                               𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝒐𝒇 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑇𝑦𝑝𝑒; 

                                                             
-نحوه خود را تعریف می قبل از اینکه استانداردها توسعه یابند های تجاری سازیپیادهبرای شرح این موضوع که  - 1

 کند.ایجاب می 𝒂𝒔ا به دنبال  ر  𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕کلیدواژه  𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒شویم که ، متذکر میکنند 

ایجاد کرد، در حالی که  𝑛𝑎𝑚𝑒توان زیرگروههایی را برای دهد که نمینشان می 𝑁𝑎𝑚𝑒برای  𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍مشخصات  - 2
 را ایجاد کرد.  𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠توان زیرگروههای  دهد که مینشان می  𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠برای   𝒏𝒐𝒕 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥  خصوصیت

اجازه نخواهد داد که هر دو را به  𝑛𝑎𝑚𝑒های واقعی به بزرگی یا کوچکی حروف غیرحساس بودن به اکثر سیستم - 3

 ها به کار رود.و نوع داده 𝑛𝑎𝑚𝑒عنوان صفت )ویژگی( 
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های سطری این است که از نوع  𝑆𝑄𝐿های )ویژگیها( ترکیبی در یین صفتروش جایگزین تع

(𝑟𝑜𝑤 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠) تواند با دهد که میبدون نام استفاده کنیم. برای مثال، این رابطه اطالعات فرد را نشان می

 استفاده از نوع سطری زیر به صورت زیر ایجاد شده باشد:

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑟 ( 

                                                                           

𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒓𝒐𝒘 (𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                                                 

𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20)), 

                                          𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝒓𝒐𝒘 (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                 𝑐𝑖𝑡𝑦 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                                                 

𝑧𝑖𝑝𝑐𝑜𝑑𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(9)), 

                                                                       𝑑𝑎𝑡𝑒𝑂𝑓𝐵𝑖𝑟𝑡ℎ 𝒅𝒂𝒕𝒆); 
انواع بدون نام   𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠و  𝑛𝑎𝑚𝑒های که صفتاین تعریف معادل تعریف جدول قبلی است، به جز این

 ، و سطرهای جدول نیز بدون نام هستند.بوده

  ،وجودهد. پرسویژگی ترکیبی را نشان می یک وجوی زیر چگونگی دسترسی به جزء سازندهپرس

𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑎𝑚𝑒   فامیل( و(𝑐𝑖𝑡𝑦    )کند.شخص را پیدا می هر)شهر 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑛𝑎𝑚𝑒. 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠. 𝑐𝑖𝑡𝑦 

                                                           𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛; 
تعریف شده نیز داشته باشد. توابع را به عنوان یک بخشی از  (𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑠)تواند توابع می ساخت یافتهنوع 

 :کنیماعالن می ساخت یافتهتعریف نوع 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑇𝑦𝑝𝑒 𝒂𝒔 ( 

                                                                      𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑁𝑎𝑚𝑒, 

                                                                    𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠, 

                                                                     𝑑𝑎𝑡𝑒𝑂𝑓𝐵𝑖𝑟𝑡ℎ 𝒅𝒂𝒕𝒆) 

                                                                             𝒏𝒐𝒕 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 

                                                                 𝒎𝒆𝒕𝒉𝒐𝒅 𝑎𝑔𝑒𝑂𝑛𝐷𝑎𝑡𝑒(𝑜𝑛𝐷𝑎𝑡𝑒 𝒅𝒂𝒕𝒆) 

                                                                              𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 𝒚𝒆𝒂𝒓; 
 کنیم:به طور جداگانه بدنه تابع اصلی را ایجاد می

                                       𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒎𝒆𝒕𝒉𝒐𝒅 𝑎𝑔𝑒𝑂𝑛𝐷𝑎𝑡𝑒 (𝑜𝑛𝐷𝑎𝑡𝑒 𝒅𝒂𝒕𝒆) 

                                                           𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 𝒚𝒆𝒂𝒓 

                                                         𝒇𝒐𝒓 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑇𝑦𝑝𝑒 

                                       𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑜𝑛𝐷𝑎𝑡𝑒 −  𝒔𝒆𝒍𝒇. 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑂𝑓𝐵𝑖𝑟𝑡ℎ; 

                                       𝒆𝒏𝒅                                                            
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دهد که نوع این تایع برای چه چیزی است، در حالی که کلید نشان می (𝑓𝑜𝑟)توجه کنید که واژه 

به  𝒔𝒆𝒍𝒇شود. متغیر اجرا می  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 وعای از ندهد که این روش برروی نمونهنشان می(𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒)واژه

 دستوراتتواند حاوی شود. قسمت اصلی تابع میکند که برروی آن تابع فراخوانده میاشاره می  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛نمونه  

ند ادهشکه برروی آن اجرا می ایهای نمونهتوانند ویژگیدیدیم. توابع می 2-5ای باشد، که پیش تر در بخش رویه

 کنند. را بهنگام

  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑇𝑦𝑝𝑒را از نوع   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛هایی از نوع فراخوانی شوند. اگر جدول توانند برروی نمونهتوابع می

نشان داده شده است فراخوانی  در زیر را به صورتی که  ()𝑎𝑔𝑒𝑂𝑛𝐷𝑎𝑡𝑒توانیم تابع ایجاد کرده باشیم، می

 کنیم، تا سن هر فرد را پیدا کنیم.

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑛𝑎𝑚𝑒. 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑎𝑔𝑒𝑂𝑛𝐷𝑎𝑡𝑒(𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒂𝒕𝒆) 

                                            𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛; 
:𝑆𝑄𝐿در  به  ساخت یافتهبرای ایجاد مقادیر از انواع  (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)، توابع سازنده  1999

به عنوان یک تابع سازنده برای نوع ساختار یافته است. برای نوع ساخت یافته روند. تابعی با همان نام کار می

 مانند زیر بیان کرد:  𝑁𝑎𝑚𝑒ای را برای نوع  توان سازندهمثال، می

                  

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑁𝑎𝑚𝑒 (𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20)) 
                     𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒔 𝑁𝑎𝑚𝑒 

                     𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

                                𝒔𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒍𝒇. 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒 =  𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒; 

                                 𝒔𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒍𝒇. 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒 =  𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒; 

                      𝒆𝒏𝒅 
,’𝑁𝑒𝑤 𝑛𝑎𝑚𝑒(’Johnتوانیم از  سپس می ’Smith’)   برای ایجاد یک مقدار از نوع𝑁𝑎𝑚𝑒   .استفاده کنیم

ها درون پرانتز ایجاد کنیم: برای مثال، اگر صفت  توانیم یک مقدار سطری را به وسیله فهرست کردن ویژگیمی

𝑛𝑎𝑚𝑒    را به صورت نوع سطری با اجزاء سازنده𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒  و𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒  توانیم این مقدار بسازیم می

(’𝑇𝑒𝑑’, ’𝐶𝑜𝑑𝑑’)  .را برای آن بدون استفاده از سازنده ایجاد کنیم 

-ها را با مقدارهای پیشای بدون آرگومان دارد، که ویژگیسازنده ساخت یافتهفرض هر نوع به طور پیش

باید ایجاد شوند. ممکن است بیش از یک سازنده برای  صریحهای دیگر به طور کند. سازندهفرضشان تعیین می

-ها و انواع آرگومانگرچه همان نام را دارند، باید به وسیله تعداد آرگومانکه موجود باشد،  ساخت یافتهیک  نوع 

توان تاپل جدیدی را در رابطه دهد که چطور مییکدیگر قابل تشخیص باشد. دستور زیر نشان می یشان ازها 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛  کنیم که سازنده برای  ایجاد کرد. فرض می𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠  ای که برای مانند سازنده درست𝑁𝑎𝑚𝑒 

 .، تعریف شده استشده، بود تعریف
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                                𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

                                               𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆𝒔 

                                                       (𝒏𝒆𝒘 𝑁𝑎𝑚𝑒(’𝐽𝑜ℎ𝑛’, ’𝑆𝑚𝑖𝑡ℎ’), 

                                                               

𝒏𝒆𝒘 𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠(’20 𝑀𝑎𝑖𝑛 𝑆𝑡’, ’𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘’, ’11001’), 

                                                                𝒅𝒂𝒕𝒆 ’1960 − 8 − 22’); 
 برینوع ارث 2-3-22

 به شکل زیر است. Personفرض کنید که نوع تعریف شده برای 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

                                                                            (𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                            𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20)); 
معلم درباره افرادی که آموز و که دانشافرادداده دربارۀ ممکن است بخواهیم اطالعات دیگری را در پایگاه

نوع  2برای تعریف  بریارثتوانیم از ، میافراد هستندنیز  . از آنجا که دانشجویان و معلمانذخیره کنیمهستند

 استفاده کنیم: 𝑆𝑄𝐿دانشجو و معلم در 

                                                               𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 

                                                                           𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

                                                                 (𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                  𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20)); 
 

                                                                𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟 

                                                                               𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

                                                                      (𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒆𝒓, 

                                                                      𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20)); 
یعنی،  -برندارث می را 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛ی را از ها)معلم( صفت 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟)دانشجو( و هم   𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡هم  

𝑛𝑎𝑚𝑒  و𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 . گوییممی  𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡    و𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟 .  زیرگروه𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛    هستند، و𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛  سرگروه

𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡   ،و همچنین 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟  .است 

ها. اما، زیرگروه شوند، دقیقاً مانند صفتبه وسیله زیرگروههایش به ارث برده می اخت یافتهسنوع  یک توابع

در   𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑به جای  𝑜𝑣𝑒𝑟𝑟𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑، با استفاده از ع را به وسیله اعالن دوبارۀ تابعتواند تأثیر توابمی

 تابع مجددا تعیین و تعریف نماید.اعالن زمان 

یا غیرنهایی  (𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)نهایی  مقدارش نیاز دارد، که تعریف نوع  فیلد دیگری را در پایان  𝑆𝑄𝐿استاندارد 

(𝑛𝑜𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)   است. کلید واژه𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 هایی ایجاد که ممکن نیست از روی نوع داده شده زیر گروهگوید می

 ها وجود دارد.امکان ایجاد زیر گروهگوید می  𝑛𝑜𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙که  ، در حالیشوند

خواهیم اطالعاتی را دربارۀ دستیار معلم ذخیره کنیم که به طور همزمان دانشجو و اکنون فرض کنید که می

-توانیم این کار را انجام دهیم اگر سیستم نوع از ارثمتفاوت باشد. می هایدپارتمانمعلم هست، شاید حتی در 
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های نوع به عنوان زیرگروه از نوع که در آن یکپشتیبانی کند،  (𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒)بری چندگانه 

های کند، گرچه نسخهبری چندگانه پشتیبانی نمیاستاندارد از ارث 𝑆𝑄𝐿 شود، توجه کنید کهمتعددی اعالن می

دهیم. برای مثال، اگر استاندارد ممکن است از آن حمایت کنند، پس این مفهوم را در اینجا شرح می 𝑆𝑄𝐿بعدی 

توانیم یک نوع را برای دستیار معلم به صورت زیر تعریف بری چندگانه پشتیانی کند، مینوع سیستم ما از ارث

 کنیم:

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡, 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟; 
𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  های )دستیار معلم( تمام صفت𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡    و𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟  برد. اما، را ارث می

در هم    𝑛𝑎𝑚𝑒    ،𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠    ،𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡های یک مشکل وجود دارد، به دلیل اینکه صفت

𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡   و هم در 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟  .موجود هستند 

شوند. پس تضادی به ارث برده می   𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛مشترک  در واقع از منبع  𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠و     𝑛𝑎𝑚𝑒های  صفت

به   𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡صفتایجاد شود. اما،    𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟یا   𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡وجود ندارد که به وسیله ارث بردن آنها از  

شود. در واقع، کمک معلم ممکن است دانشجویی باشد از تعریف می  𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟و    𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡طور جداگانه در 

توانیم دیگر. برای جلوگیری از تضاد بین دو رخدادهای )وقوع( گروهها، می دپارتمانو معلمی در  دپارتمانیک 

 )کمک معلم(:   𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡مجدداً نامگذاری کنیم، مانند این تعریف نوع    𝒂𝒔آنها را به وسیله واژه

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  

                  𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 𝒘𝒊𝒕𝒉 (𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝒂𝒔 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 −  𝑑𝑒𝑝𝑡), 

                                        𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟 𝒘𝒊𝒕𝒉 (𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝒂𝒔 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟 − 𝑑𝑒𝑝𝑡); 
-یک خاص باید دقیقاً ساخت یافتهها، یک مقدار از یک نوع ، و همچنین در بسیاری دیگر از زبان 𝑆𝑄𝐿در 

mostترین نوع) − specific type ) باید با یک نوع شود، زمانی که ایجاد میرا داشته باشد. یعنی، هر مقدار

𝑚𝑜𝑠𝑡 ترین نوعخاص خاص مرتبط باشد، که − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑡𝑦𝑝𝑒 به وسیله همچنین به وسیله  .شودنامیده می

  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛مرتبط است. برای مثال، فرض کنید که یک موجودیت از نوع ترین نوع خاصبری، با هر ابر نوع از ارث

زیر  𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡است. زیرا   𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡نوع موجودیت  است، لذا ابر نوع خاص ترین  Studentو همچنین از نوع 

را توام داشته باشد   𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟نوع  و همچنین  𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡تواند نوع است. اما، موجودیت نمی  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛نوع 

و ،   𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟زیر نوع زیرا ، داشته باشد  𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡مگر اینکه یک نوع را داشته باشد، مانند 

پشتیبانی  𝑆𝑄𝐿به وسیله  چندگانهبری پذیر نیست زیرا ارثامکان  𝑆𝑄𝐿است )که در  𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡  همچنین

 (.شودنمی

 بری جدولیارث 4-22

𝐸با تفکر  𝑆𝑄𝐿ها در جدولزیر − 𝑅  تخصص/ تعمیم مطابقت دارد. برای مثال، فرض کنید جدول

𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 کنیم:را به صورت زیر تعریف می 
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𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝒐𝒇 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛; 
  (𝒔𝒖𝒃𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔) جدولرا به صورت زیر  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠و   𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠های  توانیم جدولسپس می

𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 :به صورت زیر تعیین کنیم ، 

 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝒐𝒇 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 

𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒; 
 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠 𝒐𝒇 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟 

𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒; 
در مثال  (𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛های نوع جدول پدر نوعدر مثال باال( زیر  𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟و    𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡ها )جدولنوع زیر

وجود نیز   𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠و   𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠های جدولدر زیر  𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒باال( هستند. در نتیجه هر صفت در جدول 

 دارد.

کنیم، هر می ناعال  𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒های را به عنوان زیرجدول  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠و  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠مانی که  به عالوه، ز

وجو از پرسیک وجود دارند. از اینرو، اگر   𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒تلویحاً در   𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠یا   𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠تاپل موجود در 

های درج شده ، بلکه تاپلاندشدهدر جدول درج که مستقیما هایی را تاپل استفاده کند، نه تنها 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒جدول  

هایی که در  . اما، تنها صفتنیز مد نظر خواهد داشترا  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠و   𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠هایش، یعنی در زیر جدول

𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒  د.    نابل دسترس باشوجو قتوانند به وسیله آن پرسوجود دارند می 

𝑆𝑄𝐿 هایی را بیابیم که در دهد که تاپلبه ما امکان می𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒  ها وجود ندارد در زیرجدول ولیوجود دارد

 𝑜𝑛𝑙𝑦کلید واژه   شود.انجام می وجودر پرس 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒به جای   ”𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒“با استفاده از   که این عمل

،  𝑜𝑛𝑙𝑦به کار رود. بدون کلید واژه نیز   (𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒)یا بهنگام سازی  (𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒)تواند در دستورهای حذف می

کند هایی را حذف می، همچنین تاپل 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒جدول )جدول اصلی(، مانند برروی ابر (𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒)دستور حذف 

 اند؛ برای مثال، دستور:( درج شده 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠ها )مانند جدولکه اساساً در زیر

𝒅𝒆𝒍𝒆𝒕𝒆 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑃; 
ها در آن  𝑃 شرط را که 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠و  𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠های جدول، به عالوه زیر 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒ها از جدول تمام تاپل

ها جدولهایی که در زیربه دستور باال افزوده شود، تاپل  𝒐𝒏𝒍𝒚. اگر کلید واژه صدق کند را حذف خواهد کرد

وجوهای بعدی . پرسارضا کندرا  𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆  موجود در گیرند، حتی اگرشرطتأثیر قرار نمیدرج شده اند تحت

 ها ادامه خواهد یافت.جدول تا یافتن این تاپلبرروی ابر

ممکن  Typeها یعنی همان با نوع درست همانطور است،ها ممکن بری چندگانه که با جدولدر نتیجه، ارث

 را ایجاد کنیم:  𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡توانیم جدولی از نوع است. برای مثال، می

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 −  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 

                                                            𝒐𝒇 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

                                                                      𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠, 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠; 
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𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔، هر تاپل موجود در جدول این اعالندر نتیجه  −  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠    تلویحاً در جدول

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  و𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠  در جدول و در نتیجه 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒  بری اما، توجه کنید که ارث .نیز موجود است

 شود.پشتیبانی نمی 𝑆𝑄𝐿 توسطچندگانه جداول به 

به یک  ن کنیم،اها را بیها وجود دارند. قبل از اینکه محدودیتجدولبعضی از شرایط سازگاری برای زیر

ه همان کصورتی  در ،جدول و جدول پدر مطابق )برابر( هستندها در زیرگوییم که تاپلتعریف نیاز داریم: می

-نشان می انی راموجودیت یکس ،های نظیرهای موروثی داشته باشند. از اینرو، تاپلمقادیر را برای تمام صفت

 قرارند: ها از ایندهند. شرایط سازگاری برای زیر جدول

-واسطهبی هاییک تاپل در هر یک از زیر جدول باتواند حداکثر هر تاپل ابر جدول )جدول اصلی( می -1

 اش مطابقت کند.

2- 𝑆𝑄𝐿  های متناظر با یکدیگر باید از یک تاپل مشتق شده باشند محدودیت دیگری دارد که تمام تاپل

 (.درج شده باشند )در یک جدول

( داشته باشیم که مطابق  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠)یا    𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠توانیم دو تاپل را در ول، میبدون شرط ا  برای مثال،

 همان شخص است.

در دیگری و   𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠در  یکی مطابق )نظیر( با هر دو تاپل  𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒تاپل در  یک شرط دوم،

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠  زیرا یک تاپل در  وجود داشته باشندها تلویحاً این تاپلداند، مگر اینکه تمام را قابل قبول نمی

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔جدول  −  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠  درج شده است،  که هم زیر جدول𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠  و هم𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  می-

 باشد.

یک شخص هم معلم کند، در واقع شرط دوم از اینکه بری چندگانه پشتیبانی نمیاز ارث  𝑆𝑄𝐿از آنجایی که 

(𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠)  دانشجو هم و(𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠) بری چندگانه پشتیبانی شود، کند. حتی اگر ارثباشد جلوگیری می

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔اگر زیر جدول  −  𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠  مدلسازی  به طور واضح شود.همان مشکل ایجاد می موجود نباشد

𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔یک دانشجو باشد، حتی اگر زیر جدول مشترک هم یک معلم و  هم موقعیتی که شخص بتواند −

 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 تواند مفید باشد. . از اینرو، حذف محدودیت سازگاری دوم می، مفید خواهد بود.موجود نباشد

نیاز به داشتن  باشد، بدون اینکه های گوناگونیدهد که دارای نوعانجام چنین کاری به یک شیء امکان می

 باشد. ترین نوعخاص

 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒، و جدول  𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟و   𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡های نوع، با زیر 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛برای مثال، فرض کنید دوباره نوع 

 توانیم یک تاپل در جدولرا داریم. ما سپس می 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 و   𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠های متناظر، با زیر جدول

Teachers   و یک تاپل در جدولStudent  متناظر با یک تاپل در جدولPeople  داشته باشیم. نیازی به

است. نیازی نداریم که   𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟و  𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡نیست که هم زیر نوع   𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡داشتن نوع 
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 های دیگری را ذخیره کنیم یا توابع را بهد کنیم مگر اینکه بخواهیم صفترا ایجا 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡نوع  

  تعریف کنیم که هم دانشجو و هم معلم هستند. Person یصورت خاص برای افراد دوباره

شود. از آنجایی که می 2متأسفانه مانع چنین موقعیتی، به دلیل شرط سازگاری  𝑆𝑄𝐿اما، در نظر داریم که 

𝑆𝑄𝐿 تواند هم سازی موقعیتی که شخص میبری برای مدلکند، از ارثپشتیبانی نمی  بری چندگانهنیز از ارث

د برای نشان دادن نتواننمی 𝑆𝑄𝐿های توان استفاده کرد. در نتیجه، زیر جدولدانشجو و هم معلم باشد، نمی

𝐸خصوصیات مشترک از مدل  − 𝑅 .استفاده شود 

بری ای را ایجاد کنیم که خصوصیات/ تعمیم مشترکی را بدون استفاده از ارثجداول جداگانهتوانیم البته می

،  𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒شرح داده شده است. در مثال باال، جداول  1-6-8-7بخش در تر، نشان دهیم. این فرآیند پیش

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠   و ،𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠  ،جداول  را ایجاد نموده که در آن𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠   و𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠   کلید حاوی صفت

هستند، ایجاد کردیم. جدول   𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡و  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟های خاص دیگر به ترتیب برای و صفت 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 اصلی

𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒  باشد. سپس باید محدودیتمی  از جمله دانش آموزان و معلمانحاوی اطالعاتی دربارۀ تمام اشخاص-

نیز   𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒و معلمان نیز در جدول  دانش آموزانهای جامعیت ارجاع مناسبی اضافه کرد تا تضمین کند که 

 . شوندنمایش داده می

از مکانیسم زیر جدول خودمان را با استفاده از  خودمان یسازی ارتقاء یافتهتوانیم پیادهبه بیان دیگر، ما می

یم. آن هم با تالش اضافی در تعریف جدول، به عالوه تالش دیگری در زمان ایجاد کن 𝑆𝑄𝐿 موجود ویژگیهای

 های مورد نیاز تعیین کنیم. وجو که اتصاالتی را برای دسترسی به صفتپرس

نامیده می شود، که به منظور ایجاد   (𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟)کند که زیر امتیازی را تعیین می   𝑆𝑄𝐿مدنظر داریم که 

یزه برای این امتیاز مانند همان امتیاز گان باشد. می مورد نیاز نوع یا جدول دیگریجدول از یک نوع یا زیرزیر

 باشد.        می  (𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠)ارجاع 

 𝑺𝑸𝑳ای در مجموعههای چندآرایه و نوع 5-22

𝑆𝑄𝐿  ها درآرایه؛ انواع هاایها و چند مجموعهآرایهکند: دو نوع مجموعه را پشتیبانی می 𝑆𝑄𝐿: 1999  

:𝑆𝑄𝐿ای در مجموعههای چند، در حالی که نوعشدندافزوده  چند  یک . بیاد بیاورید کهگردیدندافزوده  2003

ها کلکسیونی نامرتب است، که یک عنصر ممکن است چندین بار رخ دهد. چند مجموعه ،مجموعه

(𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡𝑠)  که  شودداده میها هستند، با این تفاوت که در مجموعه به هر عنصر اجازه مانند مجموعه

 یکبار رخ دهد. حداکثر

ها، شامل مجموعه کلید واژگان برای هر کتاب ثبت کنیم. خواهیم اطالعاتی را دربارۀ کتابفرض کنید می

یم؛ برخالف عناصر در خواهیم نام نویسندگان کتاب را به صورت آرایه ذخیره کنهمچنین فرض کنید که می

توانیم اولین نویسنده را از دومین نویسنده و غیره تشخیص مجموعه، عناصر یک آرایه مرتب هستند، پس میچند
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توانند به می SQLای در مجموعهچند -های ارزشها و صفتدهیم که چطور این آرایهزیر شرح می در مثالدهیم. 

 کار رفته شوند:

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 𝒂𝒔 

                                                                                    (𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                                     𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20)); 

 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝒂𝒔 

                                                                                      (𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                                       

𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20) 𝒂𝒓𝒓𝒂𝒚 [10], 

                                                                                       𝑝𝑢𝑏 −  𝑑𝑎𝑡𝑒 𝒅𝒂𝒕𝒆, 

                                                                                       𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟, 

                                                                                       𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 −

 𝑠𝑒𝑡 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20) 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒔𝒆𝒕); 

 

                                                              𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 𝒐𝒇 𝐵𝑜𝑜𝑘; 
از دو جزء سازنده تشکیل شده است: نا امیده شده و   𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟کند که دستور اول نوعی را تعیین می

  یک )عنوان(، 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒کند که حاوی را تعیین می 𝐵𝑜𝑜𝑘 ساخت یافتهیکی نام و یکی شاخه. دستور دوم نوع 

𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 −  𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 تاریخ نشر، ناشر را ذخیره نمایدنام نویسنده  10تا  توانداست که می ایباشد، که آرایهمی ،

های نوع حاوی تاپل Booksیک جدول ای است. سرانجام، مجموعهچند یک (، و کلید واژگان کهPublisher)نوع 

𝐵𝑜𝑜𝑘  شود.است ایجاد می 

 نیم، زیراکا ذخیره های نویسندگان رمجموعه به کار بردیم، تا نامای را به جای چندتوجه کنید که آرایه 

مهم  ،ا کتاببکلید واژگان مرتبط  ترتیبقدری اهمیت دارد، در حالی که معتقدیم  معموالنویسندگان  ترتیب

 نیست.

𝐸های چند مقداری از طرح لی، صفتبه طور ک − 𝑅 ای در مجموعهچند -های مقداریصفت به تواندمی

𝑆𝑄𝐿  های مهم است، آرایه ترتیبنگاشته شود؛ اگر𝑆𝑄𝐿 د.نایها به کار رود به جای چند مجموعهنتوانمی 

 ایجاد و دسترسی به مقادیر مجموعه 1-5-22

:𝑆𝑄𝐿تواند در مقادیر می ای ازآرایه  به این روش ایجاد شود:  1999

𝒂𝒓𝒓𝒂𝒚[’𝑆𝑖𝑙𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑡𝑧’, ’𝐾𝑜𝑟𝑡ℎ’, ’𝑆𝑢𝑑𝑎𝑟𝑠ℎ𝑎𝑛’] 
 تواند به صورت زیر ساخته شود:کلیدواژگان  میای چندمجموعههمچنین، 

𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒔𝒆𝒕[’𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟’, ’𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒’, ’𝑆𝑄𝐿’] 
 به صورت زیر ایجاد کنیم:  را 𝐵𝑜𝑜𝑘𝑠نوع تعریف شده توسط رابطع ی از توانیم تاپل بنابراین، می

(’𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠’, 𝒂𝒓𝒓𝒂𝒚[’𝑆𝑚𝑖𝑡ℎ’, ’𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠’], 𝒏𝒆𝒘 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟(’𝑀𝑐𝐺𝑟𝑎𝑤 −

𝐻𝑖𝑙𝑙’, ’𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘’),                                                                                                                           
               𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒔𝒆𝒕[’𝑝𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝑔’, ’𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠’]) 
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سازنده( برای ) 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟نی تابع به وسیله فراخوا  𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟صفت مقداری را برای در اینجا 

𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 توجه کنید که این سازنده برای ایمایجاد کردههای مناسب با آرگومان .𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟   باید به

برای  که ایدقیقاً مانند سازنده توان آن را می .وجود نداردصورت صریح ایجاد شود، و به صورت پیش فرض 

𝑁𝑎𝑚𝑒   اعالن کرد.دیدیم 3-22تر در بخش که پیش گردیده بود واعالن ،  

 توانیم دستور زیر را اجرا کنیم:درج کنیم، می 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠اگر بخواهیم تاپل قبلی را در رابطه  

𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠                                                                             

𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆𝒔 (’𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠’, 𝒂𝒓𝒓𝒂𝒚[’𝑆𝑚𝑖𝑡ℎ’, ’𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠’], 

                                                    𝒏𝒆𝒘 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟(’𝑀𝑐𝐺𝑟𝑎𝑤 − 𝐻𝑖𝑙𝑙’, ’𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘’), 

                                                                       𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒔𝒆𝒕[’𝑝𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝑔’, ’𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠’]); 
𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟توانیم عناصر یک آرایه را به وسیله مشخص کردن شاخص آرایه، برای مثال می −  𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦[1]  

 قرار دهیم.کرد یا مورد دسترسی سازی بهنگام

Col)مجموعه -های مقداروجوی صفتپرس 2-5-22 l ect i on-Val ued At tri butes) 

دهیم. عبارت ارزیابی وجوها را مورد توجه قرار میمجموعه در پرس -های مقدارصفت کار بااکنون چگونگی 

 𝑓𝑟𝑜𝑚 قسمت شود، مانندمیظاهر که نام رابطه در آنجا  به کار گرفته شودتواند هر جایی برای یک مجموعه می

 تر تعریف کردیم.کنیم که پیشاستفاده می  𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 . از جدولبه آن اشاره شده استهای زیر پاراگراف ، که در

-را به عنوان یکی از کلیدواژگان خود دارند، می  ”𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒“اگر بخواهیم تمام کتابها را بیابیم که واژه 

 کنیم:وجو استفاده توانیم از این پرس

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠                                                                                

𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 ’𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒’ 𝒊𝒏 (𝒖𝒏𝒏𝒆𝒔𝒕(𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 − 𝑠𝑒𝑡)); 
𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑)  (𝒖𝒏𝒏𝒆𝒔𝒕)توجه کنید که ما از  −  𝑠𝑒𝑡) ایم که در شرایطی استفاده کرده𝑆𝑄𝐿    بدونه

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕های تودر تو نیاز به یک زیر عبارترابطه − 𝒇𝒓𝒐𝒎 − 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆  داشت. 

 توانیم بنویسیم:اگر این را بدانیم که کتاب خاصی سه نویسنده دارد، می

                                                                  𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦[1], 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 −

 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦[2], 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦[3] 

𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 

                                             𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 =  ’𝐷𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑠’; 
,𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒“ی از  یهاحاوی جفت ای اکنون، فرض کنید که رابطه 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 −  𝑛𝑎𝑚𝑒”  را برای هر کتاب و هر

 وجو استفاده کنیم:توانیم از این پرسخواهیم. مینویسنده کتاب می

                               𝐬𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝐵. 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝐴. 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 

𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 𝒂𝒔 𝐵, 𝒖𝒏𝒏𝒆𝒔𝒕(𝐵. 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 −  𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦) 𝒂𝒔 𝐴(𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟); 
𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟از آنجایی که صفت  −  𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦  کتابها(𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠) ای است،  مجموعه -فیلد مقدار

𝒖𝒏𝒏𝒆𝒔𝒕(𝐵. 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 −  𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦) قسمتتواند در می 𝑓𝑟𝑜𝑚  مورد انتظار به کار رود، جایی که نام رابطه
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تعریف شده  𝑓𝑟𝑜𝑚 قسمتبرای این عبارت قابل مشاهده است زیرا قبالً در   𝐵. توجه کنید که متغیر تاپلاست

 است. 

عناصر  ترتیبوجوی قبلی اطالعاتی دربارۀ کنیم، پرسای( میانهزمانی که یک آرایه را غیر تودرتو )غیر آشی

آوردن این اطالعات به تواند برای بدستمی 𝒖𝒏𝒏𝒆𝒔𝒕 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚دهد. واژه در آرایه را از دست می

 برای ایجاد رابطهتواند وجو میشده است. این پرسوجوی زیر نشان داده کار رود، همانطور که به وسیله پرس

𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠  تر، در رابطۀ استفاده شود، که پیش𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 .دیدیم ، 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝐴. 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝐴. 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 𝒂𝒔 𝐵, 

                                 𝒖𝒏𝒏𝒆𝒔𝒕(𝐵. 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 −

𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦) 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒂𝒔 𝐴(𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛); 
ی موقعیت عنصر در آرایه است. کند که نشان دهندهویژگی دیگری را ایجاد می 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚  قسمت

به   𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 رابطهتواند برای ایجاد ، می 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 قسمتوجوی مشابه، ولی بدون یک پرس

 کار رود.  

 تودرتویی و غیر تودرتویی  3-5-22

ای غیر تودرتویی )غیر آشیانه ،رابطه -های مقدارصفت تعداد کمتر )یا بدون( تبدیل رابطه تودرتو  به شکلی با

𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟دو صفت،  𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠شود. رابطه  نامیده می (𝑢𝑛𝑛𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔)بودن(  −  𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 و  𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 −  𝑠𝑒𝑡 

خواهیم که مجموعه نیستند. فرض کنید که می 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟و   𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒را دارد، که مجموعه هستند، و دو صفت، 

-ها تبدیل کنیم. میصفت به عنوان ساخت یافتهرابطه را به یک رابطه مسطح منفرد با روابط غیر تودرتو یا انواع 

 زیر برای انجام این کار استفاده کنیم:وجوی توانیم از پرس

𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 𝑝𝑢𝑏_𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑏_𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

𝑃𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝑔 

𝑃𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛𝑔 

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 

𝑊𝑒𝑏 

𝑊𝑒𝑏 

𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘 

𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘 

𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘 

𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘 

𝐿𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛 

𝐿𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛 

𝐿𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛 

𝐿𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛 

𝑀𝑐𝐺𝑟𝑎𝑤 − 𝐻𝑖𝑙𝑙 

𝑀𝑐𝐺𝑟𝑎𝑤 − 𝐻𝑖𝑙𝑙 

𝑀𝑐𝐺𝑟𝑎𝑤 − 𝐻𝑖𝑙𝑙 

𝑀𝑐𝐺𝑟𝑎𝑤 − 𝐻𝑖𝑙𝑙 

𝑂𝑥𝑓𝑜𝑟𝑑 

𝑂𝑥𝑓𝑜𝑟𝑑 

𝑂𝑥𝑓𝑜𝑟𝑑 

𝑂𝑥𝑓𝑜𝑟𝑑 

𝑆𝑚𝑖𝑡ℎ 

𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑆𝑚𝑖𝑡ℎ 

𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐹𝑟𝑖𝑐𝑘 

𝐽𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐹𝑟𝑖𝑐𝑘 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 

𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 

𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 

𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 

𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 
 

𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟های غیر تودرتویی نتیجه صفت :   𝑓𝑙𝑎𝑡 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 3-22شکل  −  𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦  و𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 −  𝑠𝑒𝑡  

   𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 از رابطه

     𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝐴. 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟. 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒂𝒔 𝑝𝑢𝑏 − 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟. 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ 
                                                  𝒂𝒔 𝑝𝑢𝑏 − 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ, 𝐾. 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 
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                            𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 𝒂𝒔 𝐵, 𝒖𝒏𝒏𝒆𝒔𝒕(𝐵. 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 − 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦) 𝒂𝒔 𝐴(𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟), 

                                                𝒖𝒏𝒏𝒆𝒔𝒕 (𝐵. 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 − 𝑠𝑒𝑡) 𝒂𝒔 𝐾(𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑); 

𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 پوشش برای  𝐴شود. متغیر می اعالنی    𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 پوشش برای  𝒇𝒓𝒐𝒎 قسمتدر  𝐵متغیر    −

 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦    مربوط به کتاب𝐵 شود، و می اعالن𝐾 پوشش برای 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 −  𝑠𝑒𝑡   کتاب مربوط به𝐵 اعالن 

دهد، که آنرا ای را نشان میرابطه 3-22دهد، و شکل را نشان می 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠ای از رابطه نمونه 1-22شود. شکل می

𝑓𝑙𝑎𝑡 −  𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠  وجوی قبلی است. توجه کنید که رابطه نامیم، که نتیجه پرسمی𝑓𝑙𝑎𝑡 −  𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠    در فرم

1𝑁𝐹  شوند.دهی میاتمیک مقدارهایش است، زیر تمام صفت 

-شود. تودرتویی مینامیده می  (𝑛𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔)به رابطه تودرتو، تودرتویی  1𝑁𝐹فرآیند معکوس تبدیل رابطه 

، یک رابطه چند   𝑆𝑄𝐿بندی در عادی گروه حالتانجام شود. در    𝑆𝑄𝐿بندی در گروهبسط تواند به وسیله 

بر روی رابطه موقتی به  Aggregateشود، و یک تابع منطقی( برای هر گروه ایجاد میای موقتی )از نظر مجموعه

. گردان،ای را باز میمقادیر چندمجموعه 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡ع  رود تا یک مقدار منفرد )اتمیک( را بدست آورد. تابکار می

،  1𝑁𝐹کنیم. فرض کنید که رابطه توانیم رابطه تودرتو را ایجاد بنابراین به جای ایجاد یک مقدار منفرد، می

𝑓𝑙𝑎𝑡 −  𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠   وجوی زیر رابطه را برروی صفت  اند. پرسرا به ما داده 3-22مانند شکل𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 

 کند:)کلیدواژه( تودرتو می

              𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟(𝑝𝑢𝑏 − 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑝𝑢𝑏 − 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ) 𝒂𝒔 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟, 

                                       𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕(𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑)𝒂𝒔 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 − 𝑠𝑒𝑡 

                 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑓𝑙𝑎𝑡 − 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 

                𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟, 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟; 
𝑓𝑙𝑎𝑡وجو برروی رابطه نتیجه پرس −  𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠   شود. ظاهر می 4-22در شکل  3-22از شکل 

جو زیر واز پرس توانیم. میتودرتو کنیمای به یک فرم چند مجموعه  نیزاگر بخواهیم که صفت نویسنده را 
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                       𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕(𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟)𝒂𝒔 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 −  𝑠𝑒𝑡, 

                                    𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟(𝑝𝑢𝑏 −  𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑝𝑢𝑏 −  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ) 𝒂𝒔 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟, 

                                              𝒄𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕(𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑)𝒂𝒔 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 − 𝑠𝑒𝑡 

                       𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑓𝑙𝑎𝑡 − 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠 

                      𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟; 

)انتخاب( استفاده   𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 قسمتوجوها در پرسروش دیگر برای ایجاد روابط تودرتو این است که از زیر

تا  گرددوجو استفاده تواند در زیر پرسمی 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒃𝒚 قسمتوجو این است که کنیم. مزیت روش زیر پرس

دهد: کلید واژه وجوی زیر این روش را شرح مینتایج را به یک ترتیب مطلوبی به شکل آرایه به وجود آورد. پرس

ای به ترتیب از کند که یک آرایه و چندمجموعهمشخص می  (𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡)و چندمجموعه  (𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦)آرایه 

 وجوها باید ایجاد شود.  پرسنتایج زیر

                                     𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒, 

                                                𝒂𝒓𝒓𝒂𝒚( 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 

                                                 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠 𝒂𝒔 𝐴 

                                               𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝐴. 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 =  𝐵. 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 

                                               𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒃𝒚 𝐴. 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛) 𝒂𝒔 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟 −  𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦, 

                                             𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟(𝑝𝑢𝑏 − 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑝𝑢𝑏 −  𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ) 𝒂𝒔 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟, 

                                               𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒔𝒆𝒕( 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 

                                                𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠 𝒂𝒔 𝐾 

                                                𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝐾. 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 =  𝐵. 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒) 𝒂𝒔 𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑 − 𝑠𝑒𝑡, 

                                      𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠4 𝒂𝒔 𝐵; 
های قسمتبه وسیله   تولید شده برای هر تاپل  𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 قسمتوجوهای تودرتو را در سیستم زیر پرس

𝒇𝒓𝒐𝒎   و𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 کند. مشاهده کنید که صفت وجوی خارجی اجرا میاز پرس𝐵. 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒  وجوی از پرس

های درستی از نویسندگان و وجوهای تودرتو به کار رفته است، برای تضمین اینکه تنها مجموعهخارجی در پرس

 ها برای هر عنوان ایجاد شوند.کلیدواژه

𝑆𝑄𝐿: یک  این تابع که  𝒔𝒆𝒕(𝑀)تابع  از جملهها، ایاپراتورهای متنوعی را برروی چندمجموعه  2003

، که اشتراک تمام (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)گرداند، عملیات اشتراک را بازمی 𝑀ای مجموعه نسخه بدون تکرار از چند

ها را ای، که مجموع تمام چندمجموعه (𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛)گرداند، عملیات ادغام میها را در یک گروه بازایمجموعهچند

ای حاوی کند که آیا یک چندمجموعه، که بررسی می 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑒𝑡گرداند، وعملیات میدر یک گروه باز

 ای دیگری هست یا خیر.    چندمجموعه

نسبت به جز اینکه مقدار جدیدی را  ایهای چندمجموعهسازی صفتراهی را برای بهنگام 𝑆𝑄𝐿 استاندارد

 A)باید آن را به  𝐴ای مانند از یک صفت چند مجموعه 𝑣کند. برای مثال، برای حذف مقدار فراهم نمی دهیم

except all mutiset[v]) .تنظیم کنیم  
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𝑶𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕و  (𝑹𝒆𝒇𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆نوع های ارجاع) 6-22 − 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒚  در𝑺𝑸𝑳 

 تواند ارجاعی بهد. نوع یک صفت میکربه اشیاء اشاره  بتوان تاکند گرا توانایی را فراهم می-های شیءزبان

 nameبا یک فیلد  𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕توانیم یک نوع می  𝑆𝑄𝐿 مثال، در یک شیء از یک نوع خاص باشد. برای

از نوع  𝒅𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔. لذا یک جدول را تعریف کنیمارجاع دارد  personکه به نوع  Headو یک فیلد 

𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 شود:، به صورت زیر تعریف می 

                                                  𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 ( 

                                                       𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟐𝟎), 

                                                       ℎ𝑒𝑎𝑑 𝒓𝒆𝒇(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛) 𝒔𝒄𝒐𝒑𝒆 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒); 
 

                                                  𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝒐𝒇 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡; 
های یک یک ارجاع به تاپل 𝒔𝒄𝒐𝒑𝒆 شود. محدودیتمحدود می 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒های جدول اینجا، ارجاع به تاپلدر 

 دارد که مانند کلیدهای خارجی رفتار کنند.، و ارجاعات را وامیاجباری است SQLجدول در 

به شکل زیر حذف کنیم و در عوض  Departmentرا هنگام تعریف نوع 𝑆𝑐𝑜𝑝𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 توانیم اعالنمی

 کنیم: اضافه  𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 دستور

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝒐𝒇 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 

                                                                 (ℎ𝑒𝑎𝑑 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒐𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒔𝒄𝒐𝒑𝒆 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒); 
ارجاعی  -صفت خود کهجدول مرجع باید صفتی را داشته باشد که شناسه تاپل را ذخیره کند. این صفت را 

(𝑠𝑒𝑙𝑓 − 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒) با اضافه کردن یک قسمت نامند، می 𝒓𝒆𝒇 𝒊𝒔  دستور   به

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 کنیماعالن می: 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝒐𝒇 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

                                                                      𝒓𝒆𝒇 𝒊𝒔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 − 𝑖𝑑 𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒕𝒆𝒅; 
− 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛در اینجا،  𝑖𝑑   ،و دستور کلیدواژه نه یکنام صفتی است ،  𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 کند که معین می

 داده ایجاد شود.این شناسه به طور خودکار به وسیله پایگاه

 .آوریم بدست را شود داده ارجاع آن باید که تاپلی شناسه که داریم نیاز مرجع، صفت اولیه مقداردهی منظور به

 است ممکن نخست رجع،م مقدار با تاپل ایجاد برای اینرو، از آوریم. بدست وجوپرس با را تاپل شناسه مقدار توانیممی

 :یمکن تعیین را مرجع جداگانه طور به سپس و نیم،ک ایجاد تهی مرجع با را تاپلی

                                                       𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

                                                                  𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆𝒔 (’𝐶𝑆’, 𝑛𝑢𝑙𝑙); 
 

                                                     𝒖𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

                                                                𝒔𝒆𝒕 ℎ𝑒𝑎𝑑 =  (𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑝. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑑 

                                                                                            𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝒂𝒔 𝑝 

                                                                                            𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑛𝑎𝑚𝑒 =  ’𝐽𝑜ℎ𝑛’) 

                                                    𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑛𝑎𝑚𝑒 =  ’𝐶𝑆’; 
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توسط سیستم این است که به کاربران امکان به وجود آوردن  -های ایجاد شدهیک جایگزین برای شناسه

نوع جدول مرجع مشخص شده باشد، و تعریف ه عنوان بخشی از د. نوع صفت خود ارجاع باید بها را داشناسه

 است: (𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑)تعریف جدول باید تعیین کند که مرجع از نوع ایجاد شده توسط کاربر 

                                                             𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

                                                                 (𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20), 

                                                                 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20)) 

                                                                          𝒓𝒆𝒇 𝒖𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20); 
 

                                                           𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝒐𝒇 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

                                                                        𝒓𝒆𝒇 𝒊𝒔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑑 𝒖𝒔𝒆𝒓 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒕𝒆𝒅; 
 کنیم، آنگاه باید مقداری را برای شناسه در نظر بگیریم:درج می 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒زمانی که تاپلی را در  

𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 −  𝑖𝑑, 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠) 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆𝒔 

(’01284567’, ’𝐽𝑜ℎ𝑛’, ’23 𝐶𝑜𝑦𝑜𝑡𝑒 𝑅𝑢𝑛’); 
تواند شناسه یکسانی را داشته باشد. هایش نمیها یا زیرجدولیا ابرجدول  𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒هیچ تاپل دیگری برای 

درج   𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 زمانی که تاپل را در وجوی جداگانه برای بازیابی شناسهبدون نیاز به پرس توانیمپس می

 از مقدار شناسه استفاده کنیم ،: کنیممی

𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

                                                                                     𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆𝒔 (’𝐶𝑆’, ’01284567’); 
به توسط که در این کار حتی ممکن است که از مقدار کلید اولیه موجود به عنوان شناسه استفاده کنیم، 

 :گیرددر تعریف نوع انجام می 𝑟𝑒𝑓 𝑓𝑟𝑜𝑚 قسمتکارگیری 

                                                    𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

                                                                (𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20) 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒚 𝒌𝒆𝒚, 

                                                                 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(20)) 

                                                                𝒓𝒆𝒇 𝒇𝒓𝒐𝒎(𝑛𝑎𝑚𝑒); 

 

                                                 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝒐𝒇 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 

                                                            𝒓𝒆𝒇 𝒊𝒔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 −  𝑖𝑑 𝒅𝒆𝒓𝒊𝒗𝒆𝒅; 
 -توجه کنید که تعریف جدول باید مشخص کند که ارجاع مشتق شده است، و هنوز باید نام صفت خود

کنیم، آنگاه باید از دستور زیر درج می 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠  برای تاپل رایک ارجاع را تعیین کند. زمانی که 

 استفاده کنیم:

𝒊𝒏𝒔𝒆𝒓𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

                                                                                            𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆𝒔 (’𝐶𝑆’, ’𝐽𝑜ℎ𝑛’); 

:𝑆𝑄𝐿ارجاعات در  − توان توسط نشان را می   1999   𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠جدول تعیین شده  از بین برد.  <

تمام دپارتمان ها به کار های مدیران ها و آدرسرا برای یافتن نام زیر وجوتوانیم این پرسنظر بگیرید. ما می را در

 .ببریم
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𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 ℎ𝑒𝑎𝑑−> 𝑛𝑎𝑚𝑒, ℎ𝑒𝑎𝑑−> 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 

                                                              𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠; 
<−ℎ𝑒𝑎𝑑“عبارتی مانند   𝑛𝑎𝑚𝑒”    عبارت مسیر یا𝒑𝒂𝒕𝒉 𝒆𝒙𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏   شود.نامیده می 

وجوی قبلی در پرس  𝑛𝑎𝑚𝑒است، صفت     𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒تاپل در جدول  یک ارجاعی به  ℎ𝑒𝑎𝑑از آنجایی که  

توانند برای پنهان کردن عملیات پیوند به است. ارجاعات می   𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒تاپل جدول مربوط به   𝑛𝑎𝑚𝑒صفت  

کلید خارجی از  یک با توانرا می   𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡از  ℎ𝑒𝑎𝑑کار روند؛ در مثال قبلی، بدون ارجاعات، فیلد

، نیاز به یک پیوند التزامی بین یک دپارتمان. برای یافتن نام و آدرس مدیر عالن کرد   𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒جدول 

𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒   و𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠   کند.وجو را ساده میاست. استفاده از ارجاعات به طور قابل توجهی پرس نیاز 

به آن اشاره  یک ارجاعبرای بازگرداندن تاپلی استفاده کنیم که به وسیله    𝒅𝒆𝒓𝒆𝒇توانیم از عملیات می

 هایش دسترسی یابیم، چنانچه در زیر نشان داده شده است:آنگاه به صفتشود، و می

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒇(ℎ𝑒𝑎𝑑). 𝑛𝑎𝑚𝑒 

                                                                            𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠; 

𝑶سازی ویژگیهای پیاده 7-22 − 𝑹 

-می ای موجودبطهداده راهای پایگاهسیستم یتوسعه یافتهشیء در اصل  -ایداده رابطهپایگاههای سیستم

ت در ش تغییراای کاهداده مورد نیاز هستند. اما، برباشند. تغییرات به وضوح در بسیاری از سطوح سیستم پایگاه

ای هه سیستمها به وسیله دادهها، غیره(، انواع پیچید، شاخصرابطه سازیسیستم )ذخیره -سازیکد ذخیره

 ای  تبدیل شود.داده رابطههایپایگاه ترساده تواند به سیستم نوعشیء می -ایرابطه

𝐸های مدل برای درک چگونگی این تبدیل، تنها نیاز داریم بررسی کنیم که چطور بعضی از ویژگی − 𝑅  

 -های مقداریمتناظر با ویژگی E-Rچند مقداری در مدل  یهاد. برای مثال ویژگینشوتبدیل به رابطه ها می

متناظر  ساخت یافتههای های ترکیبی با نوعد. تقریباً صفتنباششیء می -ایای در مدل رابطهچند مجموعه

 است.

𝐸هایی برای تبدیل ویژگیهای مدل شیوه − 𝑅  دیدیم،  6-7، که در بخش با مقداری توسعه هابه جدول

 کند.سازی تبدیل میای در سطح ذخیرههای رابطهشیء را به داده -ایهای رابطهار رود،  تا دادهتواند به کمی

 یره شوند:و روش ذخدای موثر، بدون تکرار تمام فیلدهای موروثی، در یکی از توانند به شیوهها میزیرجدول

 ست ه ممکن اکند )کرا ذخیره می شوندهایی که به طور محلی تعیین میو صفت هر جدول کلید اولیه

ازی سخیرهذهای موروثی )غیر از کلید اولیه( نیازی به از جدول پدر ارث برده شده باشد(. صفت

 تواند به وسیله پیوند )اتصال( باندارند، و می

 .بدست آیندابر جدول، براساس کلید اولیه،  
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 درج می کند. زمانی که تاپلیمی های تعیین شده محلی و موروثی را ذخیرههر جدول تمام صفت-

ها لجدوو وجودش در هر یک از ابر گرددتنها در جدولی که در آن درج شده ذخیره می شود،

 یاز نیست.نپیوند، دیگر تر است، زیرا های یک تاپل سریعشود. دسترسی به تمام صفتاستنباط می

رجدول در زی نمایشموجودیتی را در دو زیرجدول بدون امکان نمایش اما، در حالتی که سیستم نوع 

ک ابر یکه به  کلیدهای خارجی تبدیلتواند به تکرار اطالعات منجر شود. به عالوه، ، این نمایش میمشترکی

نین چسازی ؛ برای پیادهسخت و مشکل استها هایی برروی زیرجدولمحدودیت جدول اشاره می کند، به

از  اده بایددیگاهوثر، ابرجدول باید به عنوان یک دید )نما( تعریف شود، و سیستم پاکلیدهای خارجی به طور م

 کلیدهای خارجی برروی دیدها )نماها( پشتیبانی کند.

د نوانت، یا میای را به طور مستقیم برگزیندها ممکن است نمایش آرایه و انواع چندمجموعهسازیپیاده

و  رفتهگبیشتری  فضای معموالهای نرمال شده ند. نمایشنرا انتخاب ک ایشده استفاده از نمایش داخلی نرمال

آوری ای گردها چندمجموعها را در یک آرایه  یتا بتوانند داده دارندبندی پیوند و گروه اضافی هزینهیک نیاز به 

 تر باشند.سازی آسانهای نرمال شده ممکن است برای پیادهند. اما، نمایشنک

بازیابی و  اند تا بتوانند انواع ساخت یافته راتوسعه داده شده 𝐽𝐷𝐵𝐶و   𝑂𝐷𝐵𝐶های برنامه کاربردی رابط

 است ولی ()𝑔𝑒𝑡𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔کند که مشابه  را فراهم می ()𝑔𝑒𝑡𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡یک تابع  𝐽𝐷𝐵𝐶.  نمایندسازی ذخیره

تواند استخراج شود. می ساخت یافتهگرداند، که از آن اجزاء نوع میا بازر 𝐽𝑎𝑣𝑎 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 یک شی 

تبدیل   𝐽𝐷𝐵𝐶، و آنگاه  وجود دارد مرتبط باشد 𝑆𝑄𝐿 ساخت یافتهبا نوع  𝐽𝑎𝑣𝑎کالس  امکان آن کههمچنین 

 مراجعه کنید. ODBCو  JDBC به راهنمایی مرجع. به برای جزئیات بیشتر دهدرا انجام میبین انواع 

 نویسی دائمی )ماندگار(های برنامهزبان 8-22

ور طبه  دادهههای پایگابوده به دلیل آنکه زباننویسی سنتی متفاوت های برنامهداده از زبانهای پایگاهزبان

ه کردیجاد ی که آنرا ااها حتی بعد  از اینکه برنامهیعنی، داده -کنندمیدستکاری را های ماندگار مستقیم داده

اندگار های مدهیی از داهاهایی در رابطه نمونهداده و تاپلای در پایگاههمچنان وجود دارند. رابطه ،پایان یافت

نند ککاری مینویسی سنتی به طور مستقیم دستهای برنامههای ماندگار که زبانهستند. برعکس، تنها داده

 ها هستند.فایل

ها داده -فه از کاربردهای دنیای واقعی است. در حالی که زبان دستکاریداده تنها یک مؤلدسترسی به پایگاه

ی برنامهسازی سایر اجزاء نویسی برای پیادهها موثر است، یک زبان برنامهکامالً برای دسترسی به داده 𝑆𝑄𝐿مانند 

های زبان ارتباط دادنی های کاربر یا ارتباط با سایر کامپیوترها مورد نیاز است. روش سنتکاربردی مانند رابط

 نویسی است.های برنامهدر زبان  𝑆𝑄𝐿 تعبیه کردننویسی های برنامهزبان بهداده پایگاه
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نویسی زبان برنامه (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒)نویسی دائمی )ماندگار( زبان برنامه

نویسی دائمی  از های برنامه. زبانهای دائمی را مدیریت کندشده است تا دادهاست که با ساختارهایی بسط داده 

 :قابل تمایز هستندتعبیه شده در حداقل دو روش   𝑆𝑄𝐿هایی با زبان

ها متفاوت نوع زبان میزبان معموالً از سیستم نوع زبان دستکاری دادهسیستم با زبان تعبیه شده،  -1

نویس به باشد. اجبار برنامهمی  𝑆𝑄𝐿 بین زبان میزبان و تبدیل نوعیهر نویس مسئول است. برنامه

 انجام این وظیفه چندین نقطه ضعف دارد:

 نس ینرو شااشود، و از گرا اجرا می-ها خارج از سیستم نوع شیءکد تبدیل بین اشیاء و تاپل

 بیشتری برای داشتن خطاهای کشف نشده دارد.

  یاز نوجهی کد را تقابل  مقدارداده ها در پایگاهای تاپلرابطه البقگرا و -شیء قالبتبدیل بین

ه، دادیگاها از پاهداده بارگیریو عدم  بارگیری، همراه با کدی برای قالبدارد. کد تبدیل )ترجمه( 

 تواند درصد قابل توجهی از کد کلی مورد نیاز برای کاربرد را شکل دهد.می

شده  چهیکپارن وجو کامالً با زبان میزبایسی دائمی، زبان پرسنوزبان برنامه یک در مقابل، در

 تغییراتچ دون هیداده بتوانند در پایگاهاست، و هر دو در سیستم نوع یکسانی سهیم هستند. اشیاء می

 یرد.گم میانجا شفافمورد نیاز به طور  قالب؛ هر تغییر صریح قالب یا نوع ایجاد و ذخیره شوند

د صریح کمسئول نوشتن یک  کنداز یک زبان پرس وجوی تعبیه شده استفاده میکه  ینویسبرنامه -2

ید ابنویس برنامه شود،سازی که اجرا میها از پایگاه به حافظه است. هر نوع بهنگامبرای واکشی داده

 داده بنویسد.ها بهنگام شده در پایگاهسازی دادهکد صریح آن را برای ذخیره

ن کند بدو دستکاری ای دائمی راتواند دادهنویس مینویسی دائمی، برنامهامهدر مقابل، در زبان برن

 ند.یره کاینکه به طور صریح کدی را بنویسد تا آنرا در حافظ واکشی کند یا آنرا در دیسک ذخ

𝐶گرا مانند -نویسی شیءهای برنامهدهیم که چطور زباندر این بخش، شرح می + توانند ، می 𝐽𝑎𝑣𝑎و   +

نویسان به طور های زبانی به برنامهنویسی دائمی گسترش داده شوند. این ویژگیبرای تبدیل به زبانهای برنامه

ای را مانند دهد، بدون اینکه زبان دستکاری دادهنویسی میها را از زبان برنامهمستقیم امکان دستکاری داده

𝑆𝑄𝐿 روش های دیگر به داده، نسبت نویسی و پایگاههای برنامهد. بدین وسیله یک ادغام قوی بین زباننتجربه کن

 شود.تعبیه شده، فراهم آورده می 𝑆𝑄𝐿مانند، 

تصمیم به  نویسی دائمی وجود دارد، که باید زمانی کههای برنامههای خاصی برای زبانضعفاما، نقطه

نویسی معموالً زبانی قدرتمند است، نسبتًا مه. از آنجایی که زبان برنابه یاد داشته باشیم گرفتیم از آنها استفاده

سازی بهینه ،. پیچیدگی زبانکردرساند را ایجاد داده آسیب مینویسی که به پایگاهآسان است که خطاهای برنامه

برای  اعالنیوجوهای سازد. پشتیبانی از پرستر می، را سخت 𝐼/𝑂سطح باالی خودکار، مانند کاهش دیسک 
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به خوبی  اعالنیوجوی نویسی دائمی به طور معمول از پرسهای برنامهکاربردها مهم است، ولی زبانبسیاری از 

 کند.پشتیبانی نمی

به را دهیم که مخاطب زمانی که قرار است ماندگاری در این بخش، تعدادی از موضوعات مفهومی را شرح می

-از زبان را مخاطب قرار می -ابتدا موضوعات مستقل دکند در نظر داشته باشنویسی موجود اضافه های برنامهزبان

𝐶زبان  مختصکنیم که های بعدی موضوعاتی را مطرح میدهیم، و در بخش + هستند. اما،    𝐽𝑎𝑣𝑎و زبان   +

اند، اما هیچیک مورد دهیم؛ گرچه چندین استاندارد مطرح شدهزبان را پوشش نمی هایبسط ما تمامی جزئیات

های خاص زبانی و ها در کتابنامه برای اطالعات بیشتر دربارۀ افزونهاند.. به مرجعقرار نگرفتهپذیرش جهانی 

 سازی مراجعه کنید.جزئیات بیشتر پیاده

 ماندگاری )پایایی( اشیاء 1-8-22

مفاهیمی مانند اشیاء و یک سیستم نوع برای تعریف انواع  در حال حاظرگرا -نویسی شیءهای برنامهزبان

زمانی که برنامه پایان  -کنند را دارند. اما، این اشیاء ناپایدار هستندارهایی که اشیاء را ایجاد میشیء و ساخت

ناپدید  رسدکه هنگامی که برنامه به اتمام می  𝐽𝑎𝑣𝑎یا  𝐶روند، دقیقاً مانند متغیرها در برنامه یابد از بین میمی

داده تبدیل کنیم، اولین گام این است که راهی نویسی پایگاهبرنامه. اگر بخواهیم چنین زبانی را به زبان شوندمی

 اند.برای ایجاد اشیاء پایا در نظر بگیریم. چندین روش مطرح شده

 یم یک الم کنترین، ولی دشوارترین، راه این است که اعماندگاری )پایایی( به وسیله کالس. ساده

ای هء کالسفرض اشیائی پایا هستند. اشیاپیش به طورکالس پایاست. آنگاه تمام اشیاء آن کالس 

 غیرپایا همگی ناپایدار هستند.

ر را در اپایدانپذیر نیست، زیرا اغلب مناسب است که هم اشیاء پایا و هم اشیاء این روش انعطاف

کنند ر میاعالن یک تفسیگرا -داده شیءهای پایگاهداشته باشیم. بسیاری از سیستم یک کالس

نکه  ه جای آبتوانند به صورت بالقوه پایدار شوند، آنکه گفته شود اشیا درون کالس میدرست مثل 

قابل  هایسهایی کالچنین کالس تر است تاشایسته .گفته شود تمام اشیا درون کالس پایدار هستند

 ماندگار نامیده شوند.

  ،که با ه استیا معرفی شدانحوی جدید برای ایجاد اشیاء پماندگاری به وسیله ایجاد. در این روش ،

ه این بست، بسته اپایدار پایا و یا نایا . از اینرو، شیء توسعه نحو ایجاد اشیا ناپایدار انجام گرفته است

 کند.گرا از این روش پیروی می-داده شیء. چندین سیستم پایگاهکه چگونه ایجاد شده است

 ی این است که اشیاء را بعد از اینکه ایجاد دیگر روش قبل یگونهگذاری. ماندگاری به وسیله عالمت

شوند، ولی، اگر یک . تمام اشیاء به عنوان اشیاء ناپایدار ایجاد میکردگذاری شدند به عنوان پایا عالمت

-، باید به وضوح به عنوان پایا قبل از اتمام برنامه عالمتفراتر از اجرای برنامه پایا باشد پس ازشیء 
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را تا بعد ایجاد شی برروی ماندگاری یا ناپایداری  تصمیمرخالف روش قبلی، گذاری شود. این روش، ب

 .اندازدبه تعویق می

 ای( ا )ریشهبه عنوان اشیاء پای به صورت صریحپذیری. یک یا چند شیء ماندگاری به وسیله دسترس

ا چند والی یک یتریشه از طریق  شیء پایدارند، اگر و تنها اگر ازدیگر . تمام اشیاء شوندمی اعالن

 مرجع در دسترس باشند.

شه پایا ( رینداشدههایش ذخیره از اینرو، تمام اشیاء ارجاع شده به وسیله )یعنی، شیء که شناسه

-ین اشاره مبه آ هستند. اما همچنین، تمام اشیاء ارجاع شده از این اشیاء پایا هستند، و اشیائی که

 یابد.و این روند ادامه می کنند به نوبت پایا هستند

یله به وس سازد صرفاً ای را پایا میمزیت این شما این است که به راحتی کل ساختارهای داده

گیری یپوظیفه  داده. اما، سیستم پایگاهکرد اعالناینکه ریشه چنین ساختارهایی را به عنوان پایا 

تواند ضیه میقاز اشیا پایدارند و این  ی ارجاعات را بر عهده دارد تا مشخص کند کدام یکزنجیره

 ی زیادی داشته باشد.هزینه

 گرهاهویت شیء و اشاره 2-8-22

د ه شیء ایجاکیافته است، زمانی نگرا که برای کنترل ماندگاری گسترش -نویسی شیءزبان برنامهیک در 

تند که عتبر هسمزمانی  های شیء ناپایدار تنهاگرداند. شناسهشود، سیستم شناسه شیء ناپایدار را بازمیمی

وند، و شحذف می ، اشیاءیابد؛ بعد از اینکه برنامه پایان میدر حالی اجرا باشدای که آنها را ایجاد کرده برنامه

 بد.یااص میآن اخنص شود، یک شناسه شیء پایدار بهشود. امّا زمانی که شیء پایدار ایجاد میمعنا میشناسه بی

 نیل بهبرای  نویسی دارد. یک روش سادههای برنامهگرها در زبانجالبی با اشارهایده  هویت شیء یک رابطه 

-. به ویژه، در بسیاری از زبانآیدبدست میسازی های فیزیکی در ذخیرهگرها به محلاز طریق اشاره توکار هویت

𝐶گرا مانند -های شیء +  حافظه است. به درونگر اشارهیک ، شناسه شیء ناپایدار در واقع  +

از  ن درجهسازی ممکن است در طول زمان تغییر کند. چندیاما، ارتباط شیء با محل فیزیکی در ذخیره

 هویتی وجود دارند: پایداری

 ویت ههای ونهیابد. نممنفرد ادامه می یرویهای. پایایی هویت تنها در طول اجرای یک درون رویه

 ها هستند.متغیرهای محلی درون رویه ایرویه درون

 ای هد. نمونهیابه میوجویی منفرد ادامای. پایایی هویت تنها در طول اجرای برنامه یا پرسبرنامهدرون

صلی یا ای حافظه گرهانویسی هستند. اشارهای متغیرهای سراسری در زبانهای برنامهبرنامههویت درون

 .ارائه میدهندای را برنامهحافظه مجازی تنها هویت درون

 های سیستم به داده اشارگرهایابد. ای. پایایی هویت از اجرای یک برنامه به دیگری ادامه میبرنامه نبی

ممکن است تغییر  ولی این اشارگرها ،دهندرا ارائه می ایهای  بین برنامهبرروی دیسک هویتفایل 
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تغییر  اندذخیره شده ها از طریق آن در سیستم فایلروشی که دادههایی که کنند در صورتی که داده

 کنند.

 ری جدد ساختادهی مطول سازمانبرنامه بلکه در  ایایی هویت نه تنها در میان اجراهایماندگار )پایا(. پ

 ز است.گرا مورد نیاهای شیءپایای هویت است که برای سیستم ،ماند. این شکلباقی می ها نیزداده

𝐶ها مانند پایایی زبان هایتوسعهدر  +  "گرهای پایااشاره"های شیء برای اشیاء پایا به عنوان ، شناسه  +

حافظه، حتی پس از  -گرهای درونگر است که، برخالف اشارهگر پایا نوعی از اشارهشوند. اشارهسازی میپیاده

نویس رنامهبیک مانند. ها معتبر باقی میدهی مجدد دادههای سازمانبعضی از شکل طولپایان اجرای برنامه و در 

-حافظه را در زبان برنامه -گر درونند اشارهتواای استفاده کند که میهمان شیوه ازگر پایا ممکن است از اشاره

داده تصور شیء  در پایگاه یک گری بهگر پایا را به عنوان اشارهاشاره تواندمینویسی به کار ببرد. از نظر مفهومی، 

 .کرد

 اشیاء پایاسازی و دسترسی به ذخیره 3-8-22

گانه ور جداه طشیء که باید ب ی یکبخش دادهداده به چه معناست؟ به وضوح، سازی شیء در پایگاهذخیره

ه عنوان بداده اهکند باید در پایگکالس را پیاده میمتدهاید. از نظر منطقی، کد که برای هر شیء ذخیره شو

ادگی ها به سیسازادهها، ذخیره شود. اما، بسیاری از پیکالس نوع داده، همراه با تعاریفبخشی از شمای پایگاه

نند سیستم ما افزارمنر یکپارچه سازیکنند، تا از اجبار به داده ذخیره میکدی را در فایلهایی خارج از پایگاه

 داده جلوگیری کند. کامپایلر با سیستم پایگاه

ها ایلف ددقیقاً مانن اشیاء، بهشیوه این است که  داده وجود دارد. یکچندین روش برای یافتن اشیاء در پایگاه

ست. پذیر نی مقیاس ها شیءکند، ولی برای میلیونبدهیم. این روش برای تعداد نسبتاً کمی از اشیاء کار می نام

)به  د در خارجنتوانیآشکار کنیم، که م را گرهای پایا برای اشیاءهای شیء یا اشارهروش دوم این است که شناسه

-هانند اشارتوی میو حت الزم نیست تحت الفظی باشدگرها ها، این اشارهد. برخالف نامنرت بیرونی( ذخیره شوصو

 د. نداده باشگرهای فیزیکی به پایگاه

 کلکسیونها اجازه دهیم تا در میان اشیاء را ذخیره کنیم، و به برنامه کلکسیونروش  سوم این است که 

 Typeتوانند به عنوان اشیاء یکاشیاء خودشان می هایکلکسیوند. نتا اشیاء مورد نیاز را بیاب جستوجوکرده

Collection سازی شوند. مدلCollection type  هایی ها )یعنی، مجموعهستمالتی ،هاشامل مجموعهها

 یک کلکسیون کالس توسعهاص باشند. حالت خها، و غیره می(، لیسترخداد یک مقداراحتماالً با تعداد زیادی از 

(𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑡)  ای برای کالس کالس توسعهتمام اشیاء متعلق به کالس است. اگر  کلکسیوناست، که

شود، و به طور خودکار درج میکالس توسعه موجود باشد، آنگاه، هرگاه شیء کالس ایجاد شود، آن شیء در 

-ها امکان میبه کالسهای توسعه کالسشود. حذف میکالس توسعه شود، آن شیء از هرگاه شیء حذف می
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دقیقاً مانند زمانی  در کالس بررسی کنیم،توانیم تمام اشیاء را د که در آن میند که مانند روابطی تلقی شونده

 ها در یک رابطه را بررسی کنیم.توانیم تمام تاپلکه می

ها نآ کنندمی تمام سه روش دسترسی به اشیاء پایا پشتیبانیگرا از -داده شیءهای پایگاهاکثر سیستم

یر ید به سا، و شاوناشیا کلکسیو سایر  های توسعه. معموالً تنها به  کالسدهندهای را به تمام اشیا میشناسه

ء اشیا دنانتوکه می ییهابرای تمام کالسهای توسعه کالسمعموالً  دهدنام می اشیاء منتخب، ولی نه اکثر اشیاء

ایای پوی اشیاء فقط حا های توسعهکالسها، سازی، ولی، در بسیاری از پیادهشوندحفظ می دنپایا داشته باش

 کالس هستند.

𝑪های سیستم 4-8-22 +  پایا  +

𝐶 های پایایتوسعهگرا براساس -داده شیءچندین پایگاه + د )به کتابنامه مراجعه کنید(. نوجود دار  +

در شرایط معماری سیستم وجود دارد، با این وجود ویژگیهای مشترک بسیاری برحسب تفاوتهایی در میان آنها 

 نویسی دارند.زبان برنامه

𝐶چند ویژگی مبتنی بر شی زبان  + د نکنزبان پشتیبانی می خود بدون تغییر در ،از ماندگاری یا پایایی +

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡را به نام   توانیم کالسبرای مثال، می −  𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 برای هایی ها و تابعکنیم با صفت اعالن

و پشتیبانی کالس این کالس باشد، و از اینرتواند زیر، هر کالس دیگر که باید پایا باشد میپشتیبانی از پایداری

𝐶د. زبان برماندگاری را به ارث  + -دهد تا نامنویسی مدرن دیگر( همچنین اجازه میهای برنامه)مانند زبان  +

−گر ، اپراتور عدم ارجاع اشاره -و اپراتورهای )عملکرد( استاندارد را مانند + ،  توابع های با توجه به  -، و غیره <

ز شود؛ انامیده می Overloading. این توانایی دو باره تعریف کنیم روندانواع عملوندهایی که برروی آن به کار می

-رفتار در هنگام عملیات بر روی اشیا پایا  شود به حالت مورد نیاز استفاده می آن برای تعریف مجدد اپراتورهای

  .کنند

را  ++Cضروری برای های کالس مزیت انجام حداقل تغییرات فراهم کردن پشتیبانی پایا از طریق کتابخانه

د زمان بسیار نویس بایسازی آن نسبتاً آسان است. اما، این نقطه ضعف را دارد که برنامهبه عالوه، پیاده دارد.

کند، و تعیین جامعیت که اشیاء پایا را کنترل میای را بنویسد تا برنامهبیشتری را برای نوشتن برنامه صرف کند 

پشتیبانی کند. بعضی از  اعالنیوجوی نویس آسان نیست یا اینکه از پرسها برروی شما برای برنامهمحدودیت

𝐶های سازیپیاده + 𝐶برای نحو  هاییتوسعهپایا از  + + -تر میکنند که این وظایف را آسانپشتیبانی می +

 د.نکن

 مورد توجه قرار گیرند. ++cهای زیر باید هنگام اضافه کردن پشتیبانی پایایی به جنبه

 د. برای مثال، گرهای پایا تعریف شوگرهای پایا. یک نوع داده جدید باید برای نمایش نشاناشاره

𝑂𝐷𝑀𝐺 𝐶استاندارد  + 𝑑یک کالس الگو    + −  𝑅𝑒𝑓 <  𝑇 >    گرهای برای نمایش اشارهرا

کند. اپراتور عدم دستیابی به اطالعات ارجاع شده برروی این کالس تعریف می 𝑇پایا به کالس 
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(، و هنوز در حافظه وجود نداشته باشد)اگر  شدهبرای واکشی شیء از دیسک تعریف مجدد 

  𝑃از اینرو اگر  گردنداز آن واکشی شده است، بر میکه شیء  بافریای را به هگر درون حافظاشاره

<−𝑝 مانند   یتواند از نحو استانداردباشد، شخص می 𝑇 گر پایی برای کالساشاره 𝐴 یا 𝑝−>

𝑓(𝑣)    استفاده کند تا متدf  از کالسt  را فراخوانی کرده یا به صفتA  از کالسT  دستیابی

 پیدا کند.

کند. گرهای پایا استفاده میاز روش متفاوتی برای اشاره 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑆𝑡𝑜𝑟𝑒داده سیستم پایگاه

با این کند. گرهای پایا استفاده میسازی اشارهگر عادی برای ذخیرهاز انواع اشاره دادهاین پایگاه

بایت  4ممکن است فقط ای های اشاره گر درون حافظه( اندازه1: )شودمیدو مشکل مطرح  کار

( 2گیگابیت بسیار کوچک است، و ) 4بزرگتر از  هایدادهباشد، که برای استفاده با پایگاههای

به محل فیزیکی  کهای گرهای درون حافظهزمانی که یک شیء برروی دیسک منتقل شود، اشاره

ای که بلعیدن سخت افزار هاز شیو 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑆𝑡𝑜𝑟𝑒معنا هستند. بی کنندان اشاره میاشقدیمی

(“ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑤𝑖𝑧𝑧𝑙𝑖𝑛𝑔”)  کند که هر دو مشکل فوق را حل شود استفاده مینامیده می

گرهای گرهای پایا را با اشارهکند، و اشارهواکشی میداده به حافظه پیشند؛ اشیاء را از پایگاهکمی

شوند، ها دوباره برروی دیسک ذخیره میداده کند، و هنگامی کهای جایگزین میحافظه -درون

در زمان بودن روی شوند. گرهای پایا جایگزین میای به وسیله اشارهحافظه -گرهای دروناشاره

گر پایای واقعی نیست؛ در ای اشارهحافظه -گر درون، مقدار ذخیره شده در فیلد اشارهدیسک

 باشد.گر پایا میدار کامل اشارهشود که حاوی مقعوض، مقدار در جدولی جستجو می

  ایجاد اشیاء پایا: اپراتور𝐶 + برای ایجاد اشیاء پایا به وسیله تعریف یک نسخه   𝑁𝑒𝑤 از+

"Overloaded"  گیرد تا مشخص شود باید میهای اضافی را که آرگومانمربوط از اپراتور شده

 باید، شخص 𝑇() New به جای. از اینرو گردددرون پایگاه داده ایجادگردد، استفاده می

(𝑑𝑏) 𝑇()  که در آنرا فراخوانی کندتا یک شیء پایا ایجاد کند 𝑑𝑏  مشخص میداده را پایگاه-

 .کند

 شوند. به طور خودکار برای هر کالس ایجاد و نگهداری می های توسعهکالس: های توسعهکالس

𝑂𝐷𝑀𝐺 𝐶استاندارد  + باید به عنوان پارامتر اضافی برای  نیاز داشته کهنام کالسی را   +

های متفاوت برای کالس یا ارسال نامدهد اجازه می این کارشود. همچنین،  ارسال Newعملیات 

 .ای حفظ گرددهای چندگانهتوسعه

 با آنکه  به اشیاییگرها از هر شیء سازی اشارهها اغلب به وسیله ذخیرهروابط: روابط بین کالس-

ای معین مجموعه یاز کالس چندگانهاشیاء  باشوند. اشیاء مرتبط مایش داده مین ها ارتباط دارد

رابطه باشد، هر یک باید یک ء در اکنند. از اینرو اگر یک جفت شیگرها را ذخیره میاز اشاره
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𝐶های گری را برای دیگری ذخیره کند. سیستماشاره + و اعمال پایا راهی را برای تعیین   +

-که این کار بوسیله ایجاد و حذف خودکار اشاررهکنند های جامعیتی فراهم میچنین محدودیت

 یک ایجاد شود،  𝑏شیء  یک به 𝑎گری از یک شیء . برای مثال، اگر اشارهشودگرها انجام می

 شود.افزوده می  𝑏به طور خودکار به شیء   𝑎گر به اشاره

 شوند،مایش()پیار ها نیاز دارند که بین اعضای کالس تکررابط تکرار کننده: از آنجایی که برنامه 

ه اجازده مورد نیاز است. همچنین رابط تکرار کننیک کالس توسعه رابطی برای تکرار اعضای 

ازی به نیکنند یم، به طوری که تنها اشیائی که انتخاب را برآورده دهدمیهایی را انتخابتعیین 

 .واکشی داشت باشند

 های سیستمها: تراکنش𝐶 +  کردن آن  rollbackیا   Commitتراکنش، و یک شروع  پایا از  +

 کنند.پشتیبانی می

 ه ایایی را بپست که انویسی این ان برنامهاهداف تأمین پشتیبانی پایا در زب ها: یکی ازسازیبهنگام

 شد که انداشته بکند نیازی . یعنی، تابعی که برروی یک شیء عمل میطور شفاف اجازه دهد

ن نظر گرفت دون دربتواند به کار رود بداند شیء پایا است. از اینرو توابع یکسان برروی اشیاء می

 اینکه آیا پایا هستند یا خیر.

آید آن است که کشف این مورد که چه زمانی یک شی به که بوجود میاما، یک مشکل 

𝐶پایا برای  های توسعه. بعضی از سخت است هنگام شده است + -د که برنامهنکنایجاب می +

تغییراتی شده است که این عمل با یک فراخوانی به دچار تعیین کند که یک شیء  صراحتانویس 

𝑚𝑎𝑟𝑘تابع  −  𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑()   نویس، این . عالوه بر افزایش تالش برنامهپذیردصورت میا

داده منجر اند به خرابی پایگاهتودهد که میرا افزایش می ینویسروش شانس خطاهای برنامه

𝑚𝑎𝑟𝑘 هفراخوانی بیک نویس برنامهیک شود. اگر  −  𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑() ممکن را فراموش کند ،

اعمال و سرایت داده به پایگاه هرگز تراکنش یک سازی ایجاد شده به وسیلهاست که یک بهنگام

-اعمال و سرایت میسازی دیگر که به وسیله همان تراکنش انجام شده ، در حالی که بهنگامنکند

 کند.ها را نقض میاتمیک تراکنش این اعمال ، کهکند

کنند استفاده می حافظه -، از پشتیبانی حفاظت 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑆𝑡𝑜𝑟𝑒های دیگر، مانند سیستم

یک بالک حافظه را ه روی نوشتن بشود تا فراهم می عامل که به وسیله سخت افزار/ سیستم

 کنند کهگذاری عالمت )بالکی که دچار تغییر شده است( و بالک را به عنوان بالک کثیف کشف

 باید بعداً روی دیسک نوشته شود.  بالک

 پشتیبانی از  کنند. برایاز پرسجوهای انتخابی ساده پشتیبانی می ها وجو: تکرار کنندهزبان پرس

𝐶های سیستمتر، وجوهای پیچیدهپرس +  کنند.وجو را تعریف میپایا یک زبان پرس  +
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𝐶 برمبتنیگرا -داده شیءهای پایگاهتعداد زیادی از سیستم + و اوایل دهه   1980در اواخر دهه   +

 شود رونق نداشت.آنچنان که پیش بینی میای گسترش یافتند. اما، بازار برای چنین پایگاه داده 1990

-بر طرف می  JDBCو  oDBCهای طریق رابط  SQLبا استفاده از های کاربردی زیرا اکثر نیازهای برنامه

دیگر وجود ندارند.  که در آن دوره گسترش یافتند  گرا-داده شیءهای پایگاه. در نتیجه، اکثر سیستمشوند

 ++cرا برای افزودن ماندگاری به استانداردهایی  (𝑂𝐷𝑀𝐺)های شیء ، گروه مدیریت داده 1990در دهه 

و   𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑆𝑡𝑜𝑟𝑒.  منحل کرد 2002هایش را حدود سال تعریف کرد. اما، گروه فعالیت  javaو 

𝑉𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡 گرا اصلی هستند که هنوز وجود دارند.-های پایگاه داده شیءسیستم از جمله 

تجاری را که آرزویش را داشتند بدست نیاوردند، امّا گرا موفقیت -داده شیءهای پایگاهگرچه سیستم

باال  نیاز کارآیینان وجود دارد. چندین کاربرد با چنویسی همانگیزه برای افزودن ماندگاری به زبان برنامه

اضافه بار عملکرد   𝑆𝑄𝐿شوند؛ استفاده از گرا اجرا می-داده شیءهای پایگاهد که برروی سیستمنوجود دار

داده های پایگاهبا سیستمهم اکنون هایی تحمیل خواهد کرد. االیی را بر بسیاری از چنین سیستمبسیار ب

زبان  اشیا کردنذخیره کنندها را پشتیبانی میهای پیچیده، شامل ارجاعانواع داده کهشیء -ایرابطه

از که گرا -داده شیءپایگاههای . نسل جدید سیستمشده استتر آسان 𝑆𝑄𝐿داده نویسی در پایگاهبرنامه

 .ممکن است نمایان شوندکنند دهنده استفاده میبه عنوان سرویس شی-ایداده رابطهپایگاههای

 پایا 𝑱𝒂𝒗𝒂های  سیستم 5-8-22

ها اخیر داشته است. تقاضا برای پشتیبانی برای ماندگاری دادههایرشد فراوانی در سال 𝐽𝑎𝑣𝑎زبان  

های اولیه در ایجاد استاندارد برای ماندگاری به طور متناظر رشد کرده است. تالش  𝐽𝑎𝑣𝑎های در برنامه

، ولی منحل کردهایش را بعداً به رهبری شد؛ کنسرسیوم تالش 𝑂𝐷𝑀𝐺به وسیله کنسرسیوم   𝐽𝑎𝑣𝑎در 

 𝑆𝑢𝑛 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑠وسیله  ، که به انتقال داد  (𝐽𝐷𝑂)  جاوا دادهطراحیش را به اشیاء پایگاه

 د.شوهماهنگ می

های از مدل برای پشتیبانی ماندگاری در برنامه  𝐽𝑎𝑣𝑎های برای ماندگاری شیء در برنامه  𝐽𝐷𝑂مدل 

𝐶 +  :های آناز جمله ویژگیمتفاوت است.   +

 ثبت یک شی به شوند. داده ایجاد نمیپذیری: اشیاء به وضوح در پایگاهماندگاری از طریق دسترس

کالس  از ()𝑚𝑎𝑘𝑒𝑃𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 متد)با استفاده از  عنوان پایا به صورت صریح 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟سازد. به عالوه، هر شیء قابل دسترس از شیء پایا، پایا ( شیء را پایا می

 شود.می

 کد در  به جایی پایایی یک کالسکد بایت:  بهبود𝐽𝑎𝑣𝑎 هایی که اشیاء آنها ممکن پایا باشد، کالس

.شوند )با پسوند مشخص می یک فایل پیکربندیاست پایا شوند  𝑗𝑑𝑜 بهبود دهنده (. یک برنامه

، نخستدهد. خواند و دو وظیفه را انجام میشود که پیکربندی فایل را میاجرا می سازیخاص پیاده
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)که به بایت   داده برای ذخیره اشیاء کالس ایجاد کند. دوم، کدیگاهممکن است ساختارهایی را در پا

وظایف  تاکند را اصالح می( آمده استبه وجود   𝐽𝑎𝑣𝑎وسیله همگردانی )کامپایل( کردن برنامه 

 های چنین اصطالحاتی وجود دارد: مرتبط با ماندگاری را کنترل کند. در ذیل بعضی از نمونه

o  ند که کتواند تغییر داده شود تا اول بررسی شیء دسترسی دارد میهر کدی که به یک

 د.ام دهآیا شیء در حافظه هست، واگر نه، اقداماتی را برای آوردن آن به حافظه انج

o  گردد تا ثبت کند که یک شی تغییر یافته و شاید اصالح میهر کدی که شیء را اصالح

ها لغو ردی که نیاز است تابهنگامه سازیهم یک مقدار قبل از بهنگامه سازی را که در مو

 گردد(( Roll Back)) یعنی، اگر تراکنش گردند

مکن مسایر اصالحات برای کد بایت نیز ممکن است انجام شود. چنین اصالح کد بایتی 

شامل  ست، و( سیستم کامپیوتری استاندارد اقالباست زیرا کد بایت در میان تمام بسترهای )

 باشد.ری نسبت به کد شیء کامپایل شده میاطالعات بسیار بیشت

 داده:  نگاشت پایگاه𝐽𝐷𝑂 داده ها در پایگاهکند که چطور دادهتعیین نمیBack-end شوند. ذخیره می

بهبود ای ذخیره شوند. برنامه داده رابطهبرای مثال، سناریوی مشترک این است که اشیاء در یک پایگاه

اینکه داده برای ذخیره اشیاء کالس به وجود آورد. ممکن است شمای مناسبی را در پایگاه دهنده

شود. تعیین نمی  𝐽𝐷𝑂سازی است و به وسیله به پیاده وابستهدهد دقیقاً چطور این کار را انجام می

ا ممکن است های نگاشته شوند، در حالی که سایر صفتهای رابطهتوانند به صفتها میبعضی از صفت

-شوند. پیادهبه صورت شیء باینری تلقی میداده توسط پایگاهدر شکل سریالی ذخیره شوند، که 

با تعریف یک نگاشت مناسب ای موجود های رابطهداده اجازه دهند تا ممکن است  𝐽𝐷𝑂های  سازی

 .به عنوان اشیا دیده شوند

 ایجاد و  که پایا اعالن شده استبه طور خودکار برای هر کالس  های توسعهکالس: های توسعهکالس

-متناظر کالس خود افزوده می کالس توسعهشوند. تمام اشیاء پایا شده به طور خودکار به میحفظ 

دسترسی یابند، و در میان اعضای منتخب تکرار کالس توسعه ممکن است به  𝐽𝐷𝑂های  شوند. برنامه

توانند برای ایجاد تکرار اند میفراهم شده  𝑗𝑎𝑣𝑎(که به وسیله Iteratorه )شوند. رابط تکرار کنند

د. همچنین نگام بردارتوسعه به کار روند، و در میان اعضای کالس های توسعه بر روی کالسکننده 

𝐽𝐷𝑂 هایی و انتخاباجازه میدهد تا شود زمانی که یک تکرار کننده بروی یک کالس توسعه ایجاد می

 شوند.ا اشیاء منطبق با انتخاب واکشی تنه

  د ندارد.ا وجوشیء پای در نوع میان مرجع به شیء ناپایدار و مرجع بهنوع مرجع منفرد: هیچ تفاوتی 

تواند این باشد میگرها اتحادی از انواع اشارهیک دست سازییابی به چنین یک روش برای دست

حافظه جایگزین  یگرهاگرهای پایا با اشارهتمام اشاره شود، بارگذاریداده در حافظه کل پایگاه که
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شده برروی فرآیند معکوس خواهد شد، اشیاء بهنگاماین سازی انجام شد، شوند. بعد از اینکه بهنگام

 داده بزرگ بسیار ناکارآمد خواهد بود.شوند. چنین روشی برای پایگاههایدیسک ذخیره می

دهد که به طور خودکار در م که به اشیاء پایا امکان میدهیاکنون روشی جایگزین را شرح می

 -صورت نیاز از حافظه واکشی شوند، در حالی که به تمام ارجاعات گنجانده شده در اشیاء درون

 یک شود،واکشی می 𝐴 ای باشند. زمانی که شیء دهد که ارجاعات درون حافظهای امکان میحافظه

، و شوددهد ایجاد میبه آن ارجاع می Aکه   𝐵𝑖برای هر شیء  (ℎ𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡)شیء توخالی 

دارد. البته سیستم باید  iBهایی برای شیء توخالی متناظر برای هر مرجع  𝐴حافظه  -کپی درون

 اکنون پیش از این واکشی شده باشد، مرجع به شیء واکشی شده 𝐵𝑖تضمین کند که اگر شیء  

نشده   𝐵𝑖شیء یک . همچنین، اگر اینکه یک شی توخالی جدید ایجاد کنداشاره کند. به جای  کنونی

شیء توخالی  از قبل، شودبه آن اشاره می واکشی شده که قبال یاست، ولی به وسیله شیء دیگر

شود، به خواهد داشت که برایش ایجاد شده است؛ مرجع برای شیء توخالی موجود مجدداً استفاده می

 جای اینکه شیء توخالی جدیدی ایجاد شود. 

 ای است که قبالیا به شیء   𝑂𝑖که واکشی شده است، هر مرجع از  𝑂𝑖از اینرو، برای هر شیء  

اطراف شیء واکشی را  (𝑓𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒) ایشیء توخالی. اشیاء توخالی حاشیه یک واکشی شده است یا

 دهند.شده شکل می

را  مسئله این بهبود یافتهدسترسی پیدا کند، کد بایت   𝑂هرگاه برنامه واقعاً به شیء توخالی 

شود، همان کند. زمانی که این شیء واکشی میداده واکشی میکند و شیء را از پایگاهشناسایی می

 عملیات د از اینشود. بعانجام می 𝑂فرآیند ایجاد اشیاء توخالی برای همه اشیاء ارجاع شده به وسیله 

 1د.یابدسترسی به شیء امکان ادامه را می

ه برای نگارد کهای در حافظه میگرهای پایا را برای مرجعحافظه اشاره -ساختار شاخص در

کردن ایگزینسازی این شما مورد نیاز است. در نوشتن اشیاء برروی دیسک، این شاخص برای جپیاده

 د.روار میگرهای پایا در نسخه نوشته شده برروی دیسک به کبا اشاره ایی درون حافظههامرجع

                                                             
 (ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑤𝑖𝑧𝑧𝑙𝑖𝑛𝑔)افزار شیوه بلعیدن سخت باشیوه به کار رفته در اشیاء توخالی شرح داده شده در باال  - 1

𝐶های سازیافزار به وسیله بعضی از پیادهذکر شد(. بلعیدن سخت 4-8-22تر در بخش )که پیش ارتباط تنگاتنگی دارد +

شیوه افزار از کند. بلعیدن سختگرهای پایا و در حافظه فراهم گر منفردی را برای اشارهنوع اشارهتا رود پایا به کار می  +

برای کشف دسترسی به صفحات فراهم شده است، و صفحات را  عاملکند که به وسیله سیستم حفاظت مجازی استفاده می
دهد تا چکی را برای اشیا در مقابل، نسخه جاوا، بایت کد را تغییر میکند زمانی که مورد نیاز هستند.داده واکشی میاز پایگاه

کند به جای آنکه ز حفاظت حافظه استفاده کند، و اشیا را زمانی که نیاز باشد واکشی میتوخالی انجام دهد، به جای اینکه ا

 کل صفحات پایگاه داده را واکشی کند.
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 ایرابطه -نگاشت شیء 9-22

های نویسی با سیستمهای برنامهگرا و زبان-ای شیءهای دادهمدل یکپارچه سازیتاکنون دو روش را برای 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡)ای رابطه-های نگاشت شیءایم. سیستمداده دیدهپایگاه − 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔)  روش سومی

 کنند.داده فراهم میگرا و پایگاههای-نویسی شیءهای برنامهزبان یک پارچه سازیرا برای 

نویس اجازه برنامه شوند، و بهای سنتی ایجاد میداده رابطهای برروی پایگاهرابطه-های نگاشت شیءسیستم

 د. برخالفشت انجام دهنویسی یک نگاای و اشیاء در زبان برنامهدادهروابط پایگاهها در دهند تا بین تاپلمی

 نویسی پایا، اشیاء ناپایدار هستند، و هویت شیء پایداری وجود ندارد.های برنامهزبان

-د؛ دادهنهایش بازیابی شوتوانند براساس شرایط انتخاب برروی صفتای از اشیاء، مییک شیء، یا مجموعه

، داده بازیابی شدهشوند، و یک یا چند شیء از داده اصلی براساس شرایط انتخاب بازیابی میمرتبط از پایگاه های

این اختیاری  به صورت تواندشوند. برنامه میبراساس نگاشت از پیش تعیین شده بین اشیاء و روابط ایجاد می

یا تعیین کند که شیء باید حذف شود، و سپس  کند،جدید را ایجاد  اشیا چنین اشیایی را بهنگام سازی کند،

-ها را در پایگاهرود تا به طور متناظر تاپلروابط به کار می بهسپس نگاشت از اشیاء  ؛را صادر کند 𝑠𝑎𝑣𝑒فرمان  

 سازی، درج یا حذف کند.  داده بهنگام

ار کترده به به طور گس هشیء، و به ویژه سیستم های ترکیبی ک-ایهای نگاشت رابطهبه طور کلی سیستم

شرح  2-4-9ش آورند، به طور مفصل در بخفراهم می  Javaای را برای رابطه -نگاشت شیء و رفته می شوند

 اند.داده شده

های امهکسانی که برن هانویسبرنامه کارای این است که رابطه-های نگاشت شیءهدف اصلی سیستم

ی که مزایا ، در حالیکنندشیء را فراهم می -به این شکل که برای آنها مدل، کند را آسان  سازندکاربردی را می

ملیات عمانی که که ز به عنوان مزیت دیگر،ند. همچنین نکای قوی را حفظ میداده رابطهاستفاده از پایگاه

رسی دست ا برایرتوانند عملکرد قابل توجهی شیء می-ایهای رابطهشد، سیستم نشانبرروی اشیاء در حافظه 

 د.نمستقیم به پایگاه داده اصلی داشته باش

نویسان که به برنامه دهندارائه میوجویی را های پرسشیء زبان-ایهای نگاشت رابطههمچنین سیستم

 ییوجوهاوجوهایی به پرسد؛ چنین پرسنوجوهایی را برروی مدل شیء بنویسیدهد تا مستقیماً پرسامکان می

شوند، و حاصل اشیاء ایجاد شده از نتایج ای اصلی تبدیل میداده رابطهبرروی پایگاه  𝑆𝑄𝐿 هاییجوبه پرس

 باشد.می  𝑆𝑄𝐿وجو پرس

-د دچار اضافه بارهای قابل توجهی برای بهنگامنتوانشیء می-ایهای نگاشت رابطهدر جهت منفی، سیستم

وجوی محدودی را فراهم آورند. اما، احتمال های پرسقابلیتداده شود، و ممکن است تنها پایگاه انبوه هایسازی

وجوهای شیء را دور بزنند و پرس-ایسازی کنند و سیستم نگاشت رابطهداده را بهنگامدارد که مستقیماً پایگاه

اری از ها برای بسیهای آنضعفشیء از نقطه-ایهای رابطهبنویسند. مزایای مدل  𝑆𝑄𝐿پیچیده را مستقیماً در 
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ای مورد توجه قرار های اخیر به طور گستردهشیء در سال-ایهای نگاشت رابطهکاربردها بیشتر است، و سیستم

 اند.گرفته

 شیء -ایگرا  در مقابل  رابطه-شیء 10-22

ه بر روی هستند ک گرایهای شدادهایم، که پایگاههایشیء را مطالعه کرده-ایرابطههای داده اکنون پایگاهت

ی نویسهای برنامهبانزکه پیرامون  های شی گرایی هستند دادهاند، به عالوه پایگاههایای ساخته شدهمدل رابطه

-ی ایجاد میای سنتهداده رابطدر باالی پایگاه شی که یک الیه،شیء هستند-ایهای نگاشت رابطهپایا، و سیستم

 کنند.

و قدرت محدود )در مقایسه با زبان  اعالنی. ماهیت اندهدف گرفتهتفاوتی را هر یک از این روشها بازار م

 هایسازیکند، و بهینهفراهم می ینویسای خوبی را از خطاهای برنامهحفاظت داده  𝑆𝑄𝐿نویسی( زبان برنامه

پوشش  13ای را در فصل سازی عبارات رابطه. )بهینهکنندتر مینسبتا ساده  𝐼/𝑂باالیی را، مانند کاهش -سطح

تر را با استفاده از انواع وجوی آسانای و پرسسازی دادهد مدلنشیء قصد دار-ایهای رابطهدادیم(. سیستم

 ازجملههای پیچیده وجوی دادهسازی و پرسذخیره آن شاملد. کاربردهای عادی نای پیچیده  ایجاد کنداده

 باشند.ای میهای چندرسانهداده

، جریمه عملکردی قابل توجهی را برای انواع خاصی از کاربردها که اصواًل  𝑆𝑄𝐿مانند  اعالنیزبان  یک اما،

-های برنامه. زباندارد دندهداده انجام میو دسترسی بسیار زیادی را به پایگاه .ندشودر حافظه اصلی اجرا می

ها یک دسترسی با . آنهستندباالیی نیازمند کارای دهند که نویسی پایا چنین کاربردهایی را هدف قرار می

ای به وسیله زبان داده در صورتی کهها و نیاز به تبدیل دادهآودند های پایا فراهم میاضافه بار پایینی را به داده

مستعدتر نویسی ها به وسیله خطاهای برنامه. اما، برای خرابی دادهبرندازبین مینویسی دستکاری شود برنامه

-می  𝐶𝐴𝐷داده پایگاههای معمولی،کاربردهای از جمله وجوی قدرتمندی ندارند. هستند، و معموالً توانایی پرس

 باشند.

از مدل  ا استفادهب را  های کاربردینویسان امکان ایجاد برنامهشیء به برنامه-ایهای نگاشت رابطهسیستم

 کنند. از اینرو،یها استفاده مسازی دادهداده سنتی برای ذخیرههدهند، در حالی که از سیستم پایگاشیء می

ای هشتن برنامههای شیء برای نومدل قدرتای با کاربرد وسیع را، با داده رابطهپایگاه سیستم یک قدرت

ای بر ر رفتهی به کااها بین مدل شیء و مدل رابطهکنند. اما، متحمل اضافه بار تبدیل دادهکاربردی ادغام می

 شوند.ها میذخیره داده

 توانیم خالصه کنیم:داده را به این روش میهای پایگاهقدرت انواع گوناگون سیستم

 وجوی قوی، حفاظت باال.های پرسای ساده، زبانای: انواع دادههای رابطهسیستم 

 𝑂𝑂𝐷𝐵 نویسی، : انواع داده پیچیده، ادغام با زبان برنامه ی مبتنی بر زبان برنامه نویسی پایاها

 عملکرد باال.
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 ال.وجوی قوی، حفاظت باهای پرسشیء: انواع داده پیچیده، زبان-ایهای رابطهسیستم 

 که به  نویسی،ههای برنامشیء: انواع داده پیچیده ادغام شده با زبان-ایهای نگاشت رابطهسیستم

 ای طراحی شده است.داده رابطهسیستم پایگاهای در باالی صورت الیه

ای ادهدایگاهپهای شوند، ولی به یاد داشته باشید که بعضی از سیستمها به طور کلی حفظ میاین توصیف

ایا نویسی پبان برنامهپیرامون ز که گرا-داده شیءهای پایگاه. برای مثال، سیستمسازندمی کدر)تاریک(مرزها را 

. چنین سازی شودهشیء پیاد-ایای یا رابطهداده رابطهتوانند در باالی سیستم پایگاهکه می دانساخته شده

 اورند که گرا فراهم-داده شیءهای پایگاهتری را نسبت به سیستمهایی ممکن است عملکرد پایینسیستم

ی هاسیستم زا تریقوی های حفاظتیاند، ولی بعضی از تضمینسازی ساخته شدهمستقیماً روی سیستم ذخیره

 آورند.فراهم می راای رابطه

 خالصه 11-22

 تر یهای نوع غنکردن سیستمای را به وسیله فراهمای رابطهشیء مدل داده -ایای رابطهمدل داده

 دهد.گرایی بسط میشامل انواع مجموعه و شیء

  یء به ش-ایبطهها، و مدل راها، و آرایهستها، مالتیشامل روابط تودرتو، مجموعه کلکسیونانواع

 شوند. کلکسیوندهد تا یک جدول اجازه می هایصفت

 دهدارائه می ارجاعات شیء )تاپل( و همچنینها جدولها و زیرنوعبری را با زیرگرایی ارثشیء. 

  استاندارد𝑆𝑄𝐿   های داده -تعریف توسعهشامل𝑆𝑄𝐿  ای دادهباشد که با انواع وجو میو زبان پرس

 -های مقدارپشتیبانی برای صفت از جمله این استانداردهاگرایی سروکار دارد. جدید و  شیء

ای را کنند که زیربناهای رابطهتالش میتوسعه ای باشند. چنین بری، و مراجع تاپل میارث کلکسیون

 دهد.سط میسازی را بدر حالی که توان مدل -هابه ویژه، دسترسی خبری به داده -حفظ کنند

 ء میشی-ایابطهرداده براساس مدل های پایگاهشیء )یعنی، سیستم-ایداده رابطههای پایگاهسیستم-

--ای شیءهز صفتخواهند اای که میداده رابطهباشد( مسیر انتقال آسان را برای کاربران پایگاههای

 آورند.گرا استفاده کنند، فراهم می

 پایا به  هایتوسعه𝐶 + د با اری )پایایی( به طور کامل و متعامشود که ماندگباعث می  𝐽𝑎𝑣𝑎و  +

 .یکپارچه شده و با استفاده آسان باشدنویسی موجود ساختارهای زبان برنامه

   استاندارد𝑂𝐷𝑀𝐺 ها و سایر ساختارها را برای ایجاد و دسترسی به اشیاء پایا از کالس𝐶 + +  

 کند.فراهم می  𝐽𝑎𝑣𝑎را برای  یاستاندارد مشابه  𝐽𝐷𝑂کند، در حالی که تعریف می

 آورند که در ها را فراهم میشی از داده دیدگاه شی گونهشیء یک -ایهای نگاشت رابطهسیستم

اشیاء ناپایدار هستند، و تصور هویت شیء پایا وجود ندارد. اشیاء  اندشده ای ذخیرهداده رابطهپایگاه

سازی اشیاء به وسیله بهنگام یهاسازیشوند، و بهنگامای ایجاد میهای رابطهدادهبراساس تقاضا از 
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شیء به طور گسترده پذیرفته -ایهای نگاشت رابطهشوند. سیستمسازی میای پیادهرابطههایداده

 اند.تر پذیرفته شدهنویسی پایا، به شکل محدودهای برنامهکه زباناند، برخالف اینشده

 عیارهایی ردیم، و مشیء مطرح ک-ایهای رابطهنویسی پایا و سیستمهای برنامهتفاوتهایی را میان زبان

 را برای انتخاب میان آنها ذکر کردیم.

 هاتمرین

رای تمام . بدارد ای را برای تمام وسایل نقلیه در ناوگان فعلیشدادهیک شرکت کرایه ماشین پایگاه 22-1

شده نده نگ گنجارکننده، مدل، تاریخ خرید، و شناسایی وسیله، شماره گواهینامه، تولیدوسایل نقلیه، شماره 

 :انددر نظر گرفته شدههای خاص برای انواع خاصی از وسایل نقلیه در داده -است

 ها: ظرفیت بارکامیون 

 های اسپرت، اسب بخار، شرط سنی کرایه کننده اتومبیلماشین 

 هاها: تعداد سرنشینوانت 

   وسایل نقلیه𝑂𝑓𝑓 − 𝑟𝑜𝑎𝑑 یا دو چرخ( -: فاصله ایمن، تعداد چرخ )چهار 

 داده بسازید. از ارث بری )توارث( در صورت نیاز استفاده کنید.را برای این پایگاه 𝑆𝑄𝐿شمای یک تعریف 

 پاسخ:

 و 𝑴𝒚𝑫𝒂𝒕𝒆  ،𝐂𝒐𝒍𝒐𝒓کنیم که کنیم. فرض میبری استفاده میبرای این مشکل، از جدول ارث

𝑫𝒓𝒊𝒗𝒆𝑻𝒓𝒂𝒊𝒏𝑻𝒚𝒑𝒆  .انواع از پیش تعریف شده هستند 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 
            (𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑖𝑑 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒆𝒓, 
             𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟓), 
             𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟 𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟑𝟎), 
             𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟑𝟎), 
             𝑝𝑢𝑟𝑐ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑴𝒚𝑫𝒂𝒕𝒆, 
              𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒓) 

 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 𝒐𝒇 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 

 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 

           (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒆𝒓) 
            𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 

 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝐶𝑎𝑟 

            (ℎ𝑜𝑟𝑠𝑒𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒆𝒓 
            𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒆𝒓) 
           𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 
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𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑣𝑎𝑛 
            (𝑛𝑢𝑚 −  𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒆𝒓) 
              𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 

 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑜𝑓𝑓𝑅𝑜𝑎𝑑𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 

          (𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝒓𝒆𝒂𝒍 
           𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑫𝒓𝒊𝒗𝒆𝑻𝒓𝒂𝒊𝒏𝑻𝒚𝒑𝒆) 

              𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 

که در زیر نشان  هستتش به صورتی ادر نظر بگیرید که صف  𝐸𝑚𝑝ای را با رابطه دادهشمای پایگاه 22-2

 .اندشدههای چندمقداری مشخص داده شده، با انواعی که برای صفت

𝐸𝑚𝑝 =  (𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛𝑆𝑒𝑡 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒔𝒆𝒕(𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛), 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑆𝑒𝑡 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒔𝒆𝒕(𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠)) 
𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 =  (𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ𝑑𝑎𝑦) 
𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠 =  (𝑡𝑦𝑝𝑒, 𝐸𝑥𝑎𝑚𝑆𝑒𝑡 𝒔𝒆𝒕𝒐𝒇(𝐸𝑥𝑎𝑚𝑠)) 
𝐸𝑥𝑎𝑚𝑠 =  (𝑦𝑒𝑎𝑟, 𝑐𝑖𝑡𝑦) 

 برای هر صفت تعریف کنید. مناسب، با انواع  𝑆𝑄𝐿الف. شمای باال را در 

 بنویسید.  𝑆𝑄𝐿وجوهای زیر را در ب. با استفاده از شمای باال، پرس

𝑖اند.داشتهزایمان یا بعد از آن  2000ژانویه  1در  . نام تمام کارمندانی را بیابید که 

𝑖𝑖 کارمندانی را بیابید که برای مهارت تایپ در شهر .“𝐷𝑎𝑦𝑡𝑜𝑛”   اند.امتحان داده 

𝑖𝑖𝑖 را در رابطه  مهارتگوناگون . تمام𝐸𝑚𝑝   .بیابید 

 پاسخ:

 الف. بدون پاسخ

 𝑆𝑄𝐿وجوها در ب. پرس

𝑖برنامه . 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑒𝑛𝑎𝑚                                                                                   
𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑒𝑚𝑝 𝒂𝒔 𝑒, 𝑒. 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛𝑆𝑒𝑡 𝒂𝒔 𝑐                                                                                  
𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 ’𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ’ 𝒊𝒏                                                                                       
(𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ𝑑𝑎𝑦. 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ                                                                                                 
𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑐    ) 

𝑖𝑖برنامه . 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑒. 𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒 
                                                            𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑒𝑚𝑝 𝒂𝒔 𝑒, 𝑒. 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑆𝑒𝑡 𝒂𝒔 𝑠, 𝑠. 𝐸𝑥𝑎𝑚𝑆𝑒𝑡 𝒂𝒔 𝑥 

                                                                 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑠. 𝑡𝑦𝑝𝑒 =  ’𝑡𝑦𝑝𝑖𝑛𝑔’ 𝒂𝒏𝒅 𝑥. 𝑐𝑖𝑡𝑦 =

 ’𝐷𝑎𝑦𝑡𝑜𝑛’ 

𝑖𝑖𝑖برنامه . 
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𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒄𝒕 𝑠. 𝑡𝑦𝑝𝑒 
                                                                               𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑒𝑚𝑝 𝒂𝒔 𝑒, 𝑒. 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑆𝑒𝑡 𝒂𝒔 𝑠 

 
 

𝐸نمودار  22-3 − 𝑅  های مشتق ، و صفتیدر نظر بگیرید، که حاوی ترکیب، چندمقدار 5-22را در شکل

 باشد.شده می

𝐸مطابق با نمودار  𝑆𝑄𝐿الف. تعریف شمای  − 𝑅 ارائه دهید. را 

 هایی برای هر یک از انواع ساخته شده که در باال تعریف شدند ارائه دهید.ب. سازنده

 پاسخ:

 در زیر داده شده است. 1999نظیر: تعریف شمای  𝑆𝑄𝐿الف. 

 به روشی تبدیل شده است.  𝑎𝑔𝑒توجه کنید که صفت مشتق شده )منتج شده( 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑁𝑎𝑚𝑒 
         (𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 −  𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟓), 
         𝑀𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 −  𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝒄𝒉𝒂𝒓, 
         𝐿𝑎𝑠𝑡 −  𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟓)) 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 
         (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 − 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟓), 

         𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 −  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟒), 
         𝐴𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 −  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟕)) 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 

         (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡, 
         𝑐𝑖𝑡𝑦 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟓), 

          𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟓), 
          𝑧𝑖𝑝 −  𝑐𝑜𝑑𝑒 𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟔)) 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 

        (𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑁𝑎𝑚𝑒, 
         𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 −  𝑖𝑑 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟎), 

          𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠, 
          𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠 𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟕) 𝒂𝒓𝒓𝒂𝒚[𝟏𝟎], 
          𝑑𝑜𝑏 𝑑𝑎𝑡𝑒) 
𝒎𝒆𝒕𝒉𝒐𝒅 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒆𝒓 𝑎𝑔𝑒() 

 .ب

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑁𝑎𝑚𝑒 (𝑓 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(15), 𝑚 𝒄𝒉𝒂𝒓, 𝑙 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(15)) 
𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒔 𝑁𝑎𝑚𝑒 
 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

       𝒔𝒆𝒕 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 −  𝑛𝑎𝑚𝑒 =  𝑓; 
       𝒔𝒆𝒕 𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 −  𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 =  𝑚; 

       𝒔𝒆𝒕 𝑙𝑎𝑠𝑡 − 𝑛𝑎𝑚𝑒 =  𝑙; 
𝒆𝒏𝒅 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 (𝑠𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(15), 𝑠𝑛𝑜 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(4), 𝑎𝑛𝑜 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(7)) 
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𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒔 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 
𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

      𝒔𝒆𝒕 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 −  𝑛𝑎𝑚𝑒 =  𝑠𝑛𝑎𝑚𝑒; 
      𝒔𝒆𝒕 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 −  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 =  𝑠𝑛𝑜; 
      𝒔𝒆𝒕 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 −  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 = 𝑎𝑛𝑜; 

𝒆𝒏𝒅 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 (𝑠 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡, 𝑐 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(15), 𝑠𝑡𝑎 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(15), 𝑧𝑖𝑝 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(6)) 
𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒔 𝐴𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 
𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏 

       𝒔𝒆𝒕 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 =  𝑠; 
      𝒔𝒆𝒕 𝑐𝑖𝑡𝑦 =  𝑐; 
      𝒔𝒆𝒕 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 = 𝑠𝑡𝑎; 

      𝒔𝒆𝒕 𝑧𝑖𝑝 −  𝑐𝑜𝑑𝑒 = 𝑧𝑖𝑝; 
𝒆𝒏𝒅 

 

 را در نظر بگیرید. 6-22ای نشان داده شده در شکل شمای رابطه 22-4

برای بیان ها ارائه کنید، ولی از مرجع مربوطهای متناظر با شمای رابطه  𝑆𝑄𝐿الف. تعریف شمایی را در 

 کنید. ارتباط کلیدی خارجی استفاده

 .یسیدبرای شمای باال بنورا  13-6وجوهای معین در تمرین هر یک از پرس SQLبا استفاده از ب. 

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝐼𝐷 
𝑛𝑎𝑚𝑒 
       𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒 
        𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎𝑙 
        𝑙𝑎𝑠𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒 
𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠 
        𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 
                𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡_𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 
                𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡_𝑛𝑎𝑚𝑒 
                𝑎𝑝𝑡_𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 
        𝑐𝑖𝑡𝑦 
        𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 
         𝑧𝑖𝑝 
{𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒_𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟} 
𝑑𝑎𝑡𝑒_𝑜𝑓_𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ 
𝑎𝑔𝑒 ( ) 

𝐸نمودار  5-22شکل  − 𝑅 های مشتق )منتج( شده با ترکیب، چند مقدار، و صفت 
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𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 −  𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡, 𝑐𝑖𝑡𝑦) 
                                                 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 −  𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 −

𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦) 
                                                 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 −  𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑐𝑖𝑡𝑦) 
                                                 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 − 𝑛𝑎𝑚𝑒, 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟 −  𝑛𝑎𝑚𝑒) 

 4-22ای برای تمرین عملی داده رابطهپایگاه 6-22شکل 

 پاسخ:

تواند افزوده شود ولی مانند  عقب میهای روبهالف. تعریف شما در زیر داده شده است. توجه کنید که مرجع

𝑂𝑂𝐷𝐵𝑆 توانند در وجوها میآنقدر مهم نیستند زیرا پرس𝑆𝑄𝐿  توانند از محدودیتو پیوندها مینوشته شود-

 های جامعیت مراقبت کنند.

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 
        (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 − 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟑𝟎), 
         𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟓), 
         𝑐𝑖𝑡𝑦 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟓)) 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 
          (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 −  𝑛𝑎𝑚𝑒 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟓), 

           (𝑐𝑖𝑡𝑦 𝒗𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂𝒓(𝟏𝟓)) 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑠 
         (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝒓𝒆𝒇(𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒) 𝒔𝒄𝒐𝒑𝒆 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒, 

         𝑐𝑜𝑚𝑝 𝒓𝒆𝒇(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦) 𝒔𝒄𝒐𝒑𝒆 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦, 
         𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦 𝒊𝒏𝒕) 

𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 𝑜𝑓 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑠 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒚𝒑𝒆 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 
         (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝒓𝒆𝒇(𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒) 𝒔𝒄𝒐𝒑𝒆 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒, 

         (𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟 𝒓𝒆𝒇(𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒) 𝒔𝒄𝒐𝒑𝒆 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒) 
𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 

 . 𝑖ب. 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑐𝑜𝑚𝑝− > 𝑛𝑎𝑚𝑒 
𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 
𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑐𝑜𝑚𝑝 
𝒉𝒂𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛)  ≥  𝒂𝒍𝒍(𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛) 

                              𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 
                             𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑐𝑜𝑚𝑝) 

𝑖𝑖. 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑐𝑜𝑚𝑝− > 𝑛𝑎𝑚𝑒 
𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 
𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑐𝑜𝑚𝑝 
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𝒉𝒂𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒎(𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦)  ≤  𝒂𝒍𝒍(𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝒔𝒖𝒎(𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦) 
                     𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 
                   𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑐𝑜𝑚𝑝) 

𝑖𝑖𝑖. 

𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝑐𝑜𝑚𝑝− > 𝑛𝑎𝑚𝑒 
𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 
𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒃𝒚 𝑐𝑜𝑚𝑝 
𝒉𝒂𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒗𝒈(𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦)  >  (𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕 𝒂𝒗𝒈(𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑦) 

                               𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠 
                               𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝑐𝑜𝑚𝑝− > 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 𝑛𝑎𝑚𝑒 = "𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛") 

برنامه کاربردی ای را برای دادهاید تا سیستم پایگاهکه به عنوان مشاور استخدام شده کنید فرض 22-5

داده های زیر، بیان کنید که چه نوعی از سیستم پایگاهخواستهریک از در ایخود انتخاب کنید. بر مشتری

شما  راند( یکای را مشخص نای؛ محصول تجاریرابطه -شیء مبتنی بر برنامه نویسی پایا 𝑂𝑂𝐷𝐵ای، )رابطه

 . توصیه خود را توجیه کنید.کنیدمیتوصیه 

 الف. سیستم طراحی به کمک کامپیوتر برای تولیدکنندگان هواپیما.

 انجام شده برروی کاندیدها برای مقام دولتی. یهابرای پیگردی مشارکت ب. سیستمی 

 ها.ج. سیستم اطالعاتی برای حمایت از ساخت فیلم

 پاسخ:

برای این منظور مناسب  𝑂𝑂𝐷𝐵الف. سیستم طراحی به کمک کامپیوتر برای ساخت هواپیماها: سیستم  

باشد، ابزار های پیچیده نیاز دارد، و محاسبه محصور میبه انواع داده 𝐶𝐴𝐷خواهد بود. این بدلیل آن است که 

𝐶𝐴𝐷 داده دسترسی یابد.روند که نیاز دارد به پایگاهنویسی به کار مینوعاً در محیط زبان برنامه 

 های ایجاد شده برای کاندیدها برای مقام دولتی:ب. سیستمی برای پیگردی مشارکت

-یسم پرس، و مکانرسندها به نظر ساده میاین مناسب خواهد بود، چنانچه انواع دادهای برای سیستم رابطه

 وجوی قدرتمند ضروری است.

 ها:ج. سیستم اطالعاتی برای حمایت از ساخت فیلم

ااًل جوها احتمولی پرسوای پیچیده به کار خواهند رفت. ای و سایر انواع دادهدر اینجا کاربرد جامع چندرسانه

 ای مناسب است. رابطه -هستند، و از اینرو سیستم شیءساده 

 -یتمحور( از مفهوم موجودیت در مدل موجود -گرا )یا شیء -چطور مفهوم شیء در مدل شیء 22-6

 ای متفاوت است؟رابطه
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 پاسخ:

ها ادهسازی( دسازی )محصورای است. شیء فشردهای از متغیرها یا اقالم دادهموجودیت به سادگی مجموعه

ط در ستقیم فقهای شیء به طور مکنند. اعضای دادهها عمل میاست عالوه بر روشهایی )کد( که برروی داده

 هایی ازله پیامهای شیء دسترسی یابد تنها به وسیتواند به دادهروش خود قابل مشاهده است. جهان خارج می

 شوند.یسازی مدهبه وسیله این روشها پیاها گذرانند(، و این پیامفرستند )میپیش تعریف شده که به آن می

ی کنید. را در فرم عادی اول و فرم عادی چهارم مجدداً طراح 2-22داده تمرین عملی پایگاه 22-7

های اید فهرست کنید. همچنین تمام محدودیتهای عملکردی یا چندمقداری را که فرض کردهوابستگی

 عادی اول و چهارم موجود باشد فهرست کنید.ارجاعی را که باید در شماهای فرم  -جامعیتی

 در نظر بگیرید.را  2-22در تمرین عملی شمای  22-8

ارائه کنید که همان اطالعات یکسان را مانند   𝐸𝑚𝑝𝐴را برای ایجاد رابطه   𝑆𝑄𝐿 𝐷𝐷𝐿الف. دستورات 

𝐸𝑚𝑝   ،های چند مقداری صفت در عوضدارد𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛𝑆𝑒𝑡  ،𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠𝑆𝑒𝑡  و𝐸𝑥𝑎𝑚𝑠𝑆𝑒𝑡 به وسیله صفت-

 شوند.جایگزین   𝐸𝑥𝑎𝑚𝑠𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦و   𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦  ،𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦مقدار  -های آرایه

 آرایه کودکان بهکه در آن بنویسید،   𝐸𝑚𝑝𝐴به   𝐸𝑚𝑝ها از شمای وجویی را برای تبدیل دادهب. پرس

 .شده باشندها به وسیله سال مرتب امتحان و ها به وسیله نوع مهارتوسیله تاریخ تولد مرتب شده، آرایه مهارت

فوریه،  5، با تاریخ تولد،  𝑗𝑒𝑏 یک کودک به نام  با افزودن 𝐸𝑚𝑝سازی رابطه را برای بهنگام 𝑆𝑄𝐿ج. دستور 

 کارمندی به نام جرج بنویسید.،  برای 2001

بنویسید. اطمینان حاصل   𝐸𝑚𝑝𝐴سازی باال، ولی برروی رابطه را برای اجرای همان بهنگام 𝑆𝑄𝐿د. دستور 

 .ماندمرتب میکنید که آرایه کودکان به وسیله سال 
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 تخصص و تعمیم 7-22شکل 

، در  𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒در نظر بگیرید، که زیر  𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠و     𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠و جداول  𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒جدول  شمای 22-9

ائه کند. ای در فرم عادی سوم ارائه دهید که همان اطالعات را اراند. شمای رابطهایجاد شده 4-22بخش 

ای تحمیل هایی را بدهید که باید برشمای رابطه، و تمام محدودیتآوردهبیاد را برروی زیر جداول  هامحدودیت

 تواند به وسیله نمونه شمایی با توارث نشان داده شود.ای بشمای رابطه ایدادهشود به طوری که هر نمونه پایگاه

را توضیح دهید. تحت چه شرایطی استفاده از نوع مرجع را  𝒓𝒆𝒇(𝑥)و نوع مرجع   𝑥تمایز بین نوع  22-10

 انتخاب خواهید کرد؟

𝐸نمودار  22-11 − 𝑅  ها و هاست، که از زیر نوعدر نظر بگیرید، کدامیک حاوی تخصصرا  7-22شکل

 کنند.ها استفاده میزیرجدول

𝐸نمودار    𝑆𝑄𝐿الف. تعریف شمای  − 𝑅  را ارائه کنید. مربوطه 

 .بیابدرا ارائه کنید که نام افرادی را که منشی نیستند را    𝑆𝑄𝐿وجویپرسب. 

 ند که نه کارمند و نه دانشجو هستند.کرا ارائه کنید که نام افرادی را چاپ می   𝑆𝑄𝐿وجویج. پرس

؟ توضیح انشجو استایجاد کنید که کارمند است و دشخصی را  ایدبا شمایی که ایجاد کرده توانیدد. آیا می

 دهید چگونه، یا چرا ممکن نیست.

 آن نیزکند، که اشاره )مراجعه( می 𝐵را دارد، که به شیء  𝐴شیء یک   𝐽𝐷𝑂داده فرض کنید پایگاه 22-12

نخست ای کند. فرض کنید تمام اشیاء در ابتدا برروی دیسک هستند. فرض کنید برنامهاشاره می  𝐶به شیء 

 𝐴به وسیله دنبال کردن ارجاع با استفاده از   را برمیدارد که این کار Bارجاع به ، سپس را بر می دارد Aارجاع 

بار برداشتن ارجاع در . اشیائی را که در حافظه بعد از هر داردرا بر می Cارجاع ، و آنگاه در پایان گیردصورت می
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های ارجاعشان( نمایش موجود در فیلدحافظه وجود دارند را همراه با وضعیتشان )توخالی یا پر شده، مقدار 

 دهید.

 

 

 


