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ای گسترده به طور های مبتنی بر کاوشگرروش ،های توزیع شده سیستم بست درجهت تشخیص بن شنهادیهای پیشودر میان انواع ر :چکیده
اشاره  نادرستهای بستبن تشخیصنیز  و هابستبنبرخی از عدم تشخیص توان به میعمده این روش  از اشکاالت .مورد استفاده قرار گرفته است

-سر میبه حال انتظار رخود د نیازِ دن منبع موردرست که وقتی فرآیندی جهت بدست آوا نشده این شارهانکته کلیدی که در مقاالت بدان یک  .کرد
چندچرخه با یک پروسه  وجود همچنین .های کاوشگر موجود در سیستم باشدتواند پاسخگوی پیاممیچگونه  ن مسدود شده است،اجرای آ و برد

، یکی از مفاهیم مشکالت مورد اشاره در این مقاله برای حل . مورد توجه کمتری واقع شده است هابستبن گونو حل بهینه ایندر سیستم  مشترک
- اطالعات کافی قادر به شناسایی و رفع مؤثر بن آوریبا جمع پیشنهادی الگوریتم. است قرار گرفتهاستفاده مورد شبح به نام  ای سیستم عاملپایه

  .ع شده خواهد بودهای توزیای در سیستمهای چندچرخهبست

  ، شبحبن بست توزیع شده و رفع تشخیص ای،توزیع شده، بن بست چند چرخهسیستم  :کلیدی هایواژه

  مقدمه -1
یافت درها برای ای از پروسهدر یک سیتم توزیع شده وقتی مجموعه

 .بست خواهیم داشتبن یـک باشند، یکدیگر منتظر خود نیاز منابع مورد
منجر به پایین آمدن توان  سیستم ت دربسحضور بناز آنجا که 

 بست درتشخیص سریع و رفع درست بنگردد، سیستم می 1خروجی
جهت  .[1] شودوزیع شده یک امر مهم محسوب میهای تسیستم
دار به نام یک گراف جهت ازها ارتباط وابستگی میان پروسهنمایش 

گراف متناظر این  درهر گره  .[2] شودمی استفاده 2برای - گراف انتظار
دیگر بیانگر انتظار پروسه اول  گرهبه  گرهیک  با یک پروسه و هر یال از
این  یک چرخه در .اختیار پروسه دوم قراردارد برای منبعی است که در

جهت تشخیص  .باشدسیستم می بست درمعنای حضور بنه گراف ب
- یتمالگور :[3] شده است پیشنهاد الگوریتمدسته  چهار بستتوزیعی بن

های ، الگوریتم4ماجراجویی مسیرهای الگوریتم ،3های تعقیب یال
                                                           
1. Throughput 
2. Waite-For Graph 
3. Edge-Chasing 

که در میان  6سراسری های تشخیص حالتو الگوریتم 5محاسبات پخشی
آن، مهمترین کالس فراوان دلیل کاربرد ه قیب یال بعت روش آنها،

  .رودشمار میه بست توزیع شده بهای تشخیص بنالگوریتم
توسط چندی، میسرا و هاس مطرح  یال یبروش تعق ایده اصلی

توسط یک پروسه که  7پیام خاصی به نام کاوشگر در این روش.  [1]شد
پس از انتشار آن در  وشود، ایجاد شده می الگوریتم خوانده 8آغازگر

آغازگر الگوریتم در نهایت کاوشگری مطابق با  سیستم، در صورتی که
- میبست تشخیص داده آنچه که خود ارسال کرده بود دریافت دارد، بن

ه بسیاری مطرح شد های مبتنی بر کاوشگرالگوریتماین ایده در  .شود
که در آنها  هاییبستبنهای پیشنهادی در اکثر الگوریتم. [8-4] است

،قابل شناسایی بست نباشدالگوریتم مستقیماً درگیر چرخه بنآغازگر 

                                                                                               
4. Path-pushing 
5. Diffusing computing 
6. Global state detection 
7. Probe 
8. Initiator 
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یه نمود که در آن لی یک الگوریتم مبتنی بر کاوشگر ارااگرچه  .نیستند
بستی قرار ندارد شناسایی بست حتی زمانی که آغازگر تحت هیچ بنبن

های قابل بستبن این الگوریتم قادر به شناسایی تمامی اما؛ [9]گردد 
بست بندسترس از آغازگر نبوده و ممکن است در اجراهای همروند 

  .اشتباه تشخیص دهد
شده توسط فرج زاده و دیگران  له اجرای همروند در الگوریتم ارایهأمس

کاوشگر در این الگوریتم دارای دو پارامترِ  .[10] مد نظر قرار گرفته است
 1مسیر- ای به نام رشتهشناسه آغازگر که یک عدد صحیح بوده و رشته

الگوریتم جهت اجتناب از تشخیص . های عبوری استشامل شناسه یال
های گراف در نظر گرفته هاشتباه، یک ساختار حافظه برای گر بن بستِ

- بنتشخیص .باشدهای عبوری از هر گره میکه وظیفه آن ذخیره پیام
بست توسط تطابق شناسه پیام موجود در حافظه با شناسه پیام دریافتی 

مسیر پیام موجود در حافظه یک پیشوند از - اگر رشته. گیردصورت می
 .رددگبست شناسایی میمسیر پیام دریافتی باشد بن- رشته

با ارایه ساختارهایی برای ه نمودند که یعبدالرزاق و دیگران الگوریتمی ارا
ای چند چرخهبستبنهای کاوشگر و قربانی، قادر به شناسایی و رفع پیام
  . [11]باشدمی
ست ا این گرفته شدهنادیده  مرتبطمقاالت  بیشترکه در  مهمی لهأمس

 ،است انتظار در حالو درگیر چرخه بن بست شده که وقتی یک پروسه 
ن ه آبست بپیامهایی که جهت تشخیص بن یپاسخگوی به چگونه قادر

  خواهد بود؟ رسد،می
ه یارابا  و 2شبح مومفه گیری ازآن است تا با بهره این مقاله سعی بر در

یک الگوریتم کارآمد جهت  یک ساختار مناسب برای پیام کاوشگر،
-بستبنکه امکان تشخیصوریطهبست ارائه گردد ببن صحیحتشخیص 

همچنین توجه اصلی این مقاله  .های اشتباه در سیستم به حداقل برسد
 ثر در رفعؤه یک روش میای و اراهای چندچرخهبستبن بر تشخیص

 .ها استبستبن گونهاین

  الگوریتم پیشنهادی -2
  سیستم ضاتوفرم 2-1

همزمان  غیرپروسه  n باای مجموعه توزیع شده سیستمیک 
p1,p2,…,pn  باشندمی هم مرتبط با 3از طریق تبادل پیامکه است. 

 عمل نموده و  FIFOبصورت شبکه ارتباطی ها درشود پیامفرض می
گردند و انتقاالت ها گم یا تکرارسازی نمییعنی پیام قابل اعتماد است

 .گیرندخطا صورت می عاری از

                                                           
1. Route-string 
2. Daemon 
3. message passing 

  شبح کاربرد 2-2
شود می زمینه اجراپس که در استدر سیستم عامل شبح یک فرآیند 

 که در حالت عادی خواب است و هنگامی که رخدادی درطوریهب
قاله ماین  در. کندرا ثبت میآن شده و بیدار وقوع پیوندد،ه سیستم ب

با اجزاء  ایپایگاه داده و شودنظر گرفته می دریک شبح  ماشینی هر ابر
  :شودمیبرای آن تعریف  1نشان داده شده در شکل

  آرایه کاوشگرها  درگاه  نیازمندی پروسه  پروسهنام

  پایگاه داده شبح  -1شکل 
 .باشدهای موجود در هر شبح میپروسه در برگیرنده شناسه پروسهنام 

 در را در اختیار دارند پروسهیی که منابع مورد نیاز هر )ها(شناسه پروسه
اخل شبح د ،نیازمندیاگر این . گرددذخیره می نیازمندی پروسه فیلد

درگاه شبح شماره و در غیر اینصورت  NULL مقدار فیلد درگاه اشدب
ها، نام آرایه کاوشگردر  .گرددپروسه مرتبط به ترتیب ذخیره می

تا الگوریتم  ذخیره خواهد شد گذرد،هر پروسه می کاوشگرهایی که از
 در سیستم توزیع شده مفروض، .باشدها ردیابی بهینه میان شبحقادر به 

و نام هر یابد تولید و انتشار مییک پیام کاوشگر در هر شبح ها تن
   .شودداده میکاوشگر با شناسه شبح مرتبط با آن نشان 

  تشریح الگوریتم 2-3
 شناسه قربانی، .استنشان داده شده  2در شکل  پیام کاوشگرساختار 

در  وبست حذف گردد ای است که بایستی جهت رفع بنشناسه پروسه
ای است که کاوشگر از آن شروع به ریتم برابر با پروسهالگو ابتدای

در مسیر حرکت کاوشگر بیشترین نیازمندیِ یک پروسه . کندحرکت می
ها است در فیلد بیشینه نیازمندیها در اختیار سایر پروسهبه منابعی که 

فیلد در ابتدای این  .گرددذخیره و همزمان شناسه قربانی بروز می
. دهدنابع مورد نیاز اولین پروسه هر شبح را نشان میالگوریتم تعداد م

-می ها مسیر عبوری کاوشگر را به توالی ذخیرهها و شبحرشته پروسه
به طوری که هر آیتم از رشته پروسه متناظر با یک آیتم از رشته  .کنند

  .باشدشبح می

  کاوشگر یامپ - 2شکل
 هاشبح رشته هاپروسه رشته هانیازمندی بیشینه قربانیشناسه

ای برسد که در پیشوند به پروسه ی کاوشگر هاکه رشته پروسهیهنگام
 تشخیصاین پروسه  .بست رخ داده استبن موجود باشدکاوشگر آرایه 

 »پیام قربانی«از بست پس از تشخیص بن. گیردمینام  4بستنده بنده
ها، بدین منظور از روی رشته شبح .شودمی استفاده بستجهت رفع بن

شبحی که پروسه قربانی در آن قرار دارد شناسایی و پیام قربانی برای 
که فیلد شناسه قربانی در صورتی .گرددمی حذف پروسه به آن ارسال

ی شناسایی شده های موجود در چرخهپروسه از ای غیرحاوی پروسه

                                                           
4. Deadlock Detector 
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-بن گردد که در حلای میاجرای الگوریتم منجر به حذف پروسهباشد 
بنابراین فیلد پروسه قربانی با شناسه پروسه  یری نخواهد داشتبست تأث

  .شودتشخیص دهنده بروزرسانی می

  اجرای الگوریتم 2-4
 یک آستانه ازبرای دریافت منابع مورد نیازش  هاپروسهاگر زمان انتظار 

یک  .شودالگوریتم آغاز می ،تجاوز کندگرفته شده نظر  در 1انتظار
الگوریتم زمانی شروع  .گیریمدر نظر می 3مانند شکل سیستم توزیعی 

بیش از آستانه انتظار منتظر  D1در شبح  p1کند که پروسه به کار می
بصورت  یک پیام کاوشگر را D1در این حالت شبح  .باشد

“1”,“1”,1,p1)( از روی اطالعات موجود در پایگاه  ایجاد نموده و آن را
  .کنددر سیستم منتشر می D1داده شبح 

  
  پروسه 6ماشین و  3یک سیستم توزیعی با  - 3شکل

در  .نحوه انتشار این پیام در سیستم نشان داده شده است 5در شکل 
، چون شناسه این پروسه در رشته  p2پایان با رسیدن دوباره کاوشگر به 

در  p2 گردد ومی تشخیصموجود است چرخه ای  های کاوشگرپروسه
در چرخه ،  درستیجهت تعیین  .خواهد بوددهنده سه تشخیصپرون آ

شود که آیا در فیلد آرایه کاوشگرهای الگوریتم بررسی میآغازگر  شبح
باشد یا خیر؟در صورت وجود مربوط به آن پروسه نام کاوشگر موجود می

به شبح  D1نام کاوشگر صحت چرخه اثبات و یک پیام قربانی از شبح 
D2  که پروسه قربانیp3 در  .شوددر آن قرار دارد فرستاده می

به دلیل اینکه این چرخه به هر دلیل پیش از این گسسته غیراینصورت 
-پس از آن به تمامی شبح .شوددور انداخته میبه کاوشگر شده است 

های کاوشگر موجودند حذف پیام کاوشگر اعالم شبح هایی که در رشته
ه کاوشگرهایی که در فیلد آرایه کاوشگر پروسه همچنین کلی .شودمی
p3 باشند دور انداخته شده و به شبح آغازگر آنها نیز اعالم موجود می
  .گردد که این کاوشگرها را از آرایه کاوشگرهای خود حذف کنندمی

                                                           
1. Threshold 

 
 نحوه انتشار پیام کاوشگر -5شکل 

  مسأله اجرای همروند 2-5
تم توزیع شده اجرای همروند یک الگوریتم در چند ماشین در یک سیس

به ین ماشچند ممکن است  در چنین حاالتی. امری اجتناب ناپذیر است
منجر به این کار  ورا انتشار داده  متفاوتطور همزمان پیامهای کاوشگر 

ویژه هنگامی که با یک سیستم های اشتباه گردد؛ بهبستتشخیص بن
  .ستیمای روبرو هچندچرخه

الگوریتم تشخیص . گیریمرا در نظر می 6شکل ای چندچرخهسیستم 
 p5و  p1 ،p2های روسهپ شبح از  3بست بطور همزمان توسط هر بن

  .گرددآغاز می

.   
   ایسیستم توزیعی چندچرخه - 6شکل

داده نشان  7بطور نمونه در شکل  1مربوط به شبح شماره پایگاه داده
ترتیب به pb3و  pb1 ،pb2پس از اتمام کار کاوشگرهای . شده است

. خواهند بود ”5645“و  ”24512“و  ”1231“های پروسه حاوی رشته
صورت شبح زودتر کار خود را به اتمام برساند در این pb3کاوشگر اگر 
D3  باید پروسهp5 را قربانی کند.  

 آرایه کاوشگر  درگاه نیازمندینام پروسه
p1 p2  2  Pb1 
P3 P1 -  

 آغازگر پایگاه داده  شبح - 7شکل 
عالوه بر  D3در پایگاه داده شبح  p5در فیلد آرایه کاوشگرهای پروسه 

 کاوشگر  مسیراتمام با د و باشوجود منیز  pb2ممکن است این کاوشگر، 
pb2  ،بنابراین یک پیام به شبح کاوشگردوم . شود کشفاشتباه  بستِبن
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می فرستیم تا نام این کاوشگر را از فیلد آرایه کاوشگرهای D2  یعنی
را شناسایی کرد از  ”24512“ چرخه pb2 کهپس از آن .شبح پاک کند

 pb2از بین رفته و آرایه کاوشگرهای شبح آغازگر فاقد  قبالً p5آنجا که 
پروسه  pb1با پایان کار  .شودباشد این کاوشگر به دور انداخته میمی
p2 شود و قربانی می ”1231“بست ناشی از چرخه بن جهت رفع

  .پذیردها طبق روند فوق صورت میبروزرسانی

 اثبات درستی الگوریتم -3
 امنیت و بست با دو مشخصه پیشرفتدرستی یک الگوریتم تشخیص بن

در این قسمت اثبات درستی الگوریتم با  .[2] گرددتعیین می الگوریتم
   .ذیردصورت می پبررسی این دو مشخصه 

های مربوطه واقعاً بستی تشخیص داده شود، پروسهاگر بن -1- 4قضیه
- نمی های اشتباه تشخیص دادهبستبن. بست قرار دارنددر حالت بن

  ).ویژگی امنیت( شوند
، حضور شود که الگوریتمی تشخیص داده میبست اشتباه زمانبن :اثبات

این موضوع تنها . بست را در سیستم به اشتباه اعالم کندچرخه بن
تواند رخ دهد که حداقل دو پروسه با شناسه یکسان در زمانی می

در این صورت حتی هنگامی که مسیر . سیستم وجود داشته باشند
بست اشتباه سازد، بنپیموده شده توسط کاوشگر یک چرخه نمی

اما این با فرضیات الگوریتم در تناقض است چرا که . شودتشخیص می
  .ای یکتا در نظر گرفته شده استیتم برای هر پروسه شناسهدر این الگور

بستی در سیستم وجود داشته باشد، باید در زمان اگر بن -2-4قضیه 
  ).ویژگی پیشرفت(محدودی توسط الگوریتم تشخیص داده شود

ها در های پروسهبا استفاده از مفهوم شبح، تمام نیازمندی :اثبات
که کاوشگر به کمک شبح در سیستم از آنجا . شوندسیستم مشخص می

. یابدشود به تمامی مسیرهای ممکن در شبکه تسری میمنتشر می
ای در سیستم وجود داشته باشد، فیلد بنابراین در صورتی که چرخه

بست نهایتاً های کاوشگر شامل ارتباط پیشوندی شده و بنرشته پروسه
  .شوداز روی آن تشخیص داده می

  مقایسه کارآیی -4
جهت تجزیه و تحلیل کارآیی یک  در بیشتر مقاالت تورهایی کهفاک

ترافیک  ن توجه شده استه آبشده بست توزیعتشخیص بن الگوریتمِ
  .[12] باشدمی چرخهکشف  جهت مورد نیازو زمان  ارسالیهای پیام

 تأخیر پیچیدگی پیام الگوریتم

m.n2d+2 > [1]هاس - میسرا-چندی

 [5] ناتاراجان-سینها
(n-1)2 :هترینب

m(n-1):بدترین
O(n) 

M (n-1)O(n) [4]مریت- میچل

 4e O(n) [7]سینقال -شمکیاالنی

2e d + 2 > [9]لی

 e≤ O(n)[10] حقیقت-هاشم زاده - فرج زاده

 p≤ O(n) الگوریتم پیشنهادی

  هامقایسه کارآیی الگوریتم - 1جدول 
ضریبی از تعداد  مهای موجود در سیستمقاالت تعداد پیاماکثر در  

ها اما در الگوریتم پیشنهادی، تعداد آن ،گرفته شدهدرنظر  هاپروسه
ها را در اگر تعداد شبح .ضریبی از تعداد شبح ها در سیستم خواهد بود

کمتر یا های ارسالی در سیستم ترافیک پیامفرض نماییم،  p سیستم
یر یاد شده در باشد که این مقدار خیلی کمتر از مقادمی  pمساوی با 

و تعداد   tها را با زمان ارتباط میان شبحاگر  .استسایر الگوریتم ها 
نشان دهیم آنگاه زمان مورد نیاز  mبست را با های درگیر بنپروسه

مقایسه  1در جدول . (m+t)جهت کشف چرخه برابر خواهد بود با 
. شده استهای موجود و الگوریتم پیشنهادی ارائه کارآیی میان الگوریتم

n  ، d ،e تعداد  و های گراف، قطر گرافپروسه به ترتیب بیانگر تعداد
  .های گراف در سیستم هستندیال

  گیرینتیجه - 5
بست پیشنهاد کشف و رفع بن یاین مقاله یک الگوریتم توزیع شده در

مناسب  یئه ساختاراو ارگیری از مفهوم شبح الگوریتم با بهره .شده است
های مورد نیاز جهت تشخیص کاهش سربار پیامالوه بر ع ،برای کاوشگر

های بستامکان تشخیص بن وبست بوده قادر به کشف صحیح بنچرخه 
های الگوریتمبرخالف اکثر  این مقاله .رسانداشتباه را به حداقل می

خاص  روشیو  دادهمورد بررسی قرار را له اجراهای همروند أمس، مرتبط 
- بن بست تکراری که سبب تجزیه اشتباهنتشخیص ب از اجتنابجهت 

  .مطرح می نماید گردد،بست می
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