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 چکیده

)کنترل همزمان بهینه گرا چند نسخه ای توزیعی با تصدیق واعتبار موضعی دو فاز(  DMVOCC_2PLVاین مقاله پروتکل 

واقعی توزیعی موبایل در محیط های تبلیغ موبایل را ارائه میکند. در پروتکل   برای پردازش داد و ستدهای زمان

DMVOCC_2PLV،  معتبر بودن و تصدیق تراکنش در دو فاز انجام میشود:تائید از قبل موضعی و محلی و تائید و تصدیق

ادو ستدها را بوسیله استفاده از یک )میزبان های موبایل (،همه ی دادو ستدهای موبایل تائید از قبل د MHSنهایی محلی . در 

مکانیسم تائید رو به عقب انجام می دهد . پروسه و پردازش تائید از قبل محلی نسبت به دادوستدهای تعهد شده در سرور در 

آخرین چرخه تبلیغ اجرا میشود . چنین ویژگی آشکار سازی تضاد داده های اولیه می تواند می تواند منابع پردازشگر و 

اطاتی را ذخیره کند. تراکنش که در تائید از قبل موضوعی باقی می مانند باید برای تائید نهائی محلی به سرور تسلیم شود . ارتب

در تائید جهانی تراکنش به روز شده توزیعی باید جهت تضمین قابلیت بطور سری وپی درپی قرار گفتن توزیعی در همه شرکت 

کل می تواند تضادها بین دادوستدهای فقط خواندنی موبایل و تراکنش به روز شده موبایل کننده ها و شرکا بررسی شوند . پروت

رفع کند و تضادهای دییتائی و داده ای را بطور منعطف با استفاده تنظیم دینامیک چندنسخه ای از نظم سری ساختن و در پی 

حل کند. تراکنش فقط خواندنی موبایل می توانند با هم قرار دادن جهت پرهیز از شروع های دوباره غیر ضروری از دادوستدها 

بلوکه ومسدود نشدن بر عهده گرفته شوند و زمان پاسخ تراکنش فقط خواندنی موبایل تا حد زیادی کاهش داده شود. تحمل و 

شان میدهد که تلورانس تراکنش موبایل در برابر انفصال ها از کانال تبلیغ افزایش داده می شود . نتایج تجربه شبیه سازی ن

پروتکل جدیدمطرح شده عملکرد بهتر بر حسب میزان مفقود شدن، میزان شروع دوباره ،میزان ادتکاب و عملکرد کلی را عرضه 

 می کند.

 

 طراحی پروتکل، مکانیسم کنترل همزمان بهینه گرا، فاز نوشتن، پیش تأیید محلی :کلمات کلیدی
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 مقدمه 

ها(از یک تعداد سرورهای پایگاه داده و   MDRTDBSیگاه داده زمان واقعی با توزیع موبایل )سبک معماری سیستم های پا

(و میزبان های موبایل هاFH( ،میزبان های معیین و ثابت )هاMSS( یا ایستگاه های ساپورت موبایل )هاBSایستگاه های مبنا )

(MHها)  تشکیل می شود.هرMSS  آن دستهMH یعنی ناحیه جغرافیایی که آن پوشش می  –ها در درون سلول خود را

ها ممکن است بین MHبدان تعلق دارد ارتباط برقرار می کند .  MHاز سلولی که MSSبا  MHدهد رامدیریت می کند . هر 

ها MHبه دیگری ضروری میشود. برخی  MSSبا همزمانی کنترل از یک  hand.ffسلول ها حرکت کند ،در نتیجه یک 

ها ممکن است عملیاتی باقی MHه های ذاتی منفصل و قطع شوند . در طول این دوره های انفصال ،ممکن است برای دور

ها تقریبا خیلی بزرگتر MHبرای سرورهای خیلی محدود می باشد . ظرفیت برقراری ارتباط سرور یا  هاMHباندمانند پهنای 

ا پهنای باند نامتقارن می باشد . داده های تبلیغ به ها با سرور ها می باشد . این یک محیط بMHاز ظرفیت برقراری ارتباط 

مبدل شده اند. سرور تبلیغ بطور دوره ای و بطورپیوسته آیتم های  MDRTDBSیک روش ارتباطاتی کامال پذیرفته شده در 

، در عوض ها را تبلیغ میکند . داده هائی که به کرات در خواست شده در یک چرخه پیوسته بوسیله سرورهاMHداده را برای 

ها آن همه به یکباره MHتوانند بوسیله یک تعداد زیاد از داده های تبلیغ می شوند،ها در مطالبه تبلیغ میMHارسال شدن به 

تراکنش ها باید  ها،MDRTDBSشود. در دریافت شوند. در نتیجه ، پهنای باند انتقال موجود بطور موثرتری بکار برده می

ها دارای MDRTDBSتکمیل شوند. در کنار برآوردن این حدود و محدودیت های زمان بندی، قبل از فرجه های زمانی خود

محدودیت های انسجام داده ها هم می باشد. پرتکل های کنترل همزمان عرف و معمولی برای پردازش تراکنش زمان واقعی با 

ها مناسب نمی باشد. زیرا MDRTDBSرر در توزیع موبایل به خاطر پهنای باند محدود بی سیم برای ارتباطات و انفصال مک

باید ارتباطات بی سیم را جهت  MHهر پهنای باند کانال های بی سیم در محیط های تبلیغ موبایل خیلی محدود می باشد،

 کاهش مندرجات پهنای باند باریک به حداقل برساند. 
 

 
 .است ههمرا زمان هم شده توزیع داده پایگاه های سیستم از معماری. 1. شکل

 

مطالعات اخیر روی پردازش تراکنش ها در محیط با پهنای نامتقارن متمرکز شده اند. مکانیسم های کنترل همزمان دارای سه 

جریان گسترده در محیط های تبلیغ موبایل می باشد. جریان اولیه بسط ها برای الگوریتم های قفل کننده را بررسی می کند . 

تژی های  مبتنی بر قفل کردن برای سناریوهای زمان واقعی موبایل شناسایی شده اند. اوالً، سربار دو عیب عمده همراه با استرا
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وهزینه عمومی تنظیم کردن قفل ها و آشکار سازی تضادهای دیتا در محیط موبایل می توانند به خاطر پهنای باند اندک در 

بینی ممکن است به قفل کردن نامشخص دوره های  محیط های بی سیم خیلی سنگین باشد . انفصال های غیر قابل پیش

زمانی منجر شود . تراکنش ممکن است زمان را صرف انتظار کشیدن قفل های داده کند و در نتیجه فرجه زمانی اش را از 

به همزمان MHقفل در محیط های محاسبه کردن موبایل خیلی گران می باشد. ثانیًا،  –دست دهد،آشکارسازی فرجه زمانی 

زی پیوسته با سرور های برای قفل های داده نیاز دارد. جریان ثانویه کنترل همزمان بهینه گرای مبتنی بر طرح های ] سا

دارای ویژگی های مناسب برخورداری از ماهیت بلوکه نشدن و عاری  OCC[ می باشد پروتکل های  11و11،313931،311

ای سیستم های داده پس زمان واقعی را جذاب می سازد، چونکه تجربه از فرجه قفل  می باشند این ویژگی آنها را خصوصا بر

تحلیل تضاد بین تراکنش ها به تاخیر انداخته می شود تا اینکه یک تراکنش به تکمیل خود نزدیک شود. به هر حال ،مشهور 

ملکرد مکانیسم کنترل است که در کنترل همزمان بهینه گرا ،یک تعدادزیاد از استارتهای دوباره تراکنش شد یدا روی ع

همزمان بازمان واقعی تاثیر می گذارد . استارت دوباره یک تراکنش در سناریوهای زمان واقعی سیار گران می باشد. منابع 

ها را بطور MH[ تالش دارند تا تراکنش های فقط خواندنی رادر 11و1،311پردازشگر و پهنای باند تلف می شود . مطالعات ]

مبتنی بر طرح ها گونه ای استفاده می کنند که تراکنش های فقط خواندنی بتوانند بطور موضعی OCCها از موثر اجرا کنند.آن

پردازش شوند.اما تراکنش های به روز شده و جدید الزم است که برای تایید اعتبار و تصددیق به سرور برگردانده شود . اگر 

ها متوجه MHو تایید رد شوند،مدت طوالنی طول خواهد کشید تا  تراکنش های سیار تسلیمی به سرور نتواند از زیر بررسی

شوند و دادوستد ناکام مانده را از سرگیرد. تضاد ها بین تراکنش ها فقط خواندنی موبایل و تراکنش های بروز شده موبایل باید 

زمان پاسخ تراکنش های فقط  تخمین زده شوند. تراکنش های فقط خواندنی موبایل باید بدون بلوکه شدن برعهده گرفته شود.

 خواندنی موبایل باید تاحد زیادی کاهش داده شوند.

 جهت صرفه جوئی در منابع پردازش کنترل و ارتباطاتی آشکار سازی شود هاMHدرتضادهای داده ها باید هر چه سریعتر 

داد از سرگیریهای دادوستد و کمک از استارتها و شروع های مجدد یا از سرگیریهای غیر ضروری دادوستد باید جهت  کاهش تع

 به بهبود زمان پاسخ تراکنش موبایل پرهیز شود.

تحمل تراکنش های موبایل در مقابل انفصال از کانال تبلیغ باید افزایش داده شود. همزمانی بهینه گرا چند متغیری توزیعی 

ن با استفاده از پروتکل تایید دو همراه با تنظیم دینامیک چند نسخه ای از نظم سری سازی و در پی هم قرارداد

( برای پردازش تراکنشهای زمان واقعی توزیعی در محیط های تبلیغ موبایل را طراحی می کنیم . DMVOCC-2PLVفاز)

می تواند تضادها بین تراکنش های فقط خواندنی و به روز شده را دفع کند وتضادهای داده ای DMVOCC-2FLVپروتکل 

اده از تنظیم دینامیک نظم سری سازی و در پی هم آوردن جهت پرهیز از سرگیری غیر ضرورتی را بطور منعطف با استف

تراکنش ها را حل نموده و برطرف می سازد. زمان پاسخ تراکنش های فقط خواندنی تا حد زیادی کاهش داده می شود در 

تن می باشد،این مزیت ممکن است از اهمیت سیستم های پایگاه داده عملی جایکه عملیات خواندن متداول تر از عملیات نوش

سطح انجام می شود :تایید محلی و تایید جهانی. تایید محلی و موضعی 1عملی عمده و اصلی برخوردار شود. تایید دادوستد در 

اکنش های شود و ترها انجام میMHفاز انجام میشود:تایید از قبل محلی و تایید نهایی. تایید از قبل محلی در 1تراکنش ها در 

که در تایید از قبل یا پیش تایید محلی باقی می مانن باید به سرور برای تایید موضعی و محلی نهایی تسلیم شود. یک چنین 

ویژگی آشکار سازی تضاد اولیه داده ها می توانند منابع پردازشگر وارتباطات را ذخیره و صرفه جویی کنند. نیازی نمی باشد که 

MHرها برای آشکار سازی تضاد داده همزمان شوند. تحمل تراکنش های موبایل در برابر انفصال ها از کانال ها با یکدیگر وسرو

 تبلیغ می تواند افزایش داده شوند.
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 طراحی پروتکل

 داده های چند نسخه ای و تایید تبلیغ اطالعات 

. سرورها چندین نسخه را برای هر آیتم رابط تبلیغ بعنوان یک دیسک تبلیغ با سرعت های چرخش متفاوت مدل بندی شود

ها تبلیغ می کند . آیتم های گوناگون داده ممکن است در میزان های گوناگون MHداده را حفظ نموده و بطور دوره ای برای 

ها و  تبلیغ شوند. آیتم های داده درباره تبلیغ در رنج ها طیف ها با احتماال دسترسی مشابه تقسیم شوند. هر کدام از این طیف

رنج ها روی یک دیسک جداگانه جای داده می شود . نسخه های قدیمی تر ازآیتم های داغ داده که بطور مکررتر به روز می 

هایی از آیتم شوند همراه با اندازه های کنونی از آیتم های داغ روی دیسک های سریع جای داده می شوند در حالیکه نسخه

ر به روز می شوند روی دیسک های کند جای داده می شوند جهت دستیلبی به فرکانس های سرد که به دفعات کمتهای داده

و قطعه ها در هر  تکه ها تعداد دیسک ها به واحدهای کوچکتر با سایزبندی مساوی به نام تکه ها تقسیم می شوند، های نسبی،

له تبلیغ کردن یک تکه از هر کدام و دیسک با فرکانس های نسبی از دیسک ها در تناسب معکوس می باشد هر تبلیغ بوسی

چرخان در درون هم تکه ها و قطعات بطور متوالی روی همه دیسک ها خلق می شود. یک سیکل فرعی یک زیر چرخه می 

 باشد که از یک تکه از هر دیسک تشکیل می شود. 

 مکانیسم کنترل همزمان بهینه گرا چند نسخه ای . 1.1

مشخص می شود. این استامپ زمانی قبل اینکه  sT(iTنی مربوط می شود، که بوسیله )هر تراکنش را که یک استامپ زما

(داده می شود. m,...,x2,x1xیک توانی از نسخه ها) ،Xدادوستد اجرای خود را شروع کند مشخص می شود. همراه با هرآیتم

امپ زمانی از بزرگترین استامپ است kX(sWT(می باشد، kXحوزه داده می باشد: مندرجات ارزش نسخه ،حاوی 1Xهر نسخه 

بزرگترین استامپ زمانی از هر تراکنش می باشد که بطور موفقی  kX(sRT(را خلق کرده است و kXزمانی می باشد که نسخه 

 )X(یک عمل خواندنiTرا می خواند. در طول فاز خواندن،طرح مطابق ذیل عمل می کند. فرض کنید که تراکنش  kXنسخه 

را مشخص می کند که استامپ زمانی نوشتنی آن بزرگترین Xنسخه ای ازKXدر می کند.فرض کنید که را صا)X(یا نوشتن 

را مطرح می کند ،سپس اندازه  (x)یک خواندن Itمی باشد. اگر تراکنش  iT(sT( استامپ زمانی نوشتنی کمتر یا برابربا

ترین نسخه ای را می خواند که قبل از آن در می باشد. دلیل آنکه یک تراکنش جدید kX بازگشت داده شده مندرجات نسخه

سری آیتم های داده را مشخص میکند  i(treadset(جاییکه  تنظیم می شود، treadset)i) نسبت به kx زمان وارد می شود.

 خوانده شده اند.  iTکه بوسیله 

 

 فاز نوشتن 

های واقعی نسبت به بایگاه داده می شود. به روز شدناگر یک تراکنش به روز شده و نوین در تأئید موفق باشد، وارد فاز نوشتن 

گزارند. طرح کنترل همزمان چند نسخه شوند. تراکنش های فقط خواندنی تنها فاز خواندن و فاز تأئید را پشت سر میاعمال می

شیدن ندارد.در ای دارای ویژگی دلخواه می باشد که یک درخواست خواندن هرگز ناکام نمی ماند و هرگز نیاز به انتظار ک

باشد، این مزیت می تواند از اهمیت عملی اصلی و سیستم های پایگاه داده عملی، جائیکه خواندن عمل متداول تر از نوشتن می

های به روز شده را عمده برخوردار باشد. طرح کنترل همزمان چند نسخه ای تضاد بین تراکنش های فقط خواندن و تراکنش

ها در عوض منتظر گزاردن آنها از طریق اشتباهش به عقب رفع می شوند. روش چاره ها بین تراکنشبرطرف می کند. اما تضاد

ممکن است گران باشد. طرح کنترل همزمان بهینه گرا چند نسخه ای تالش داردتا مزیت های کنترل همزمان چندنسخه ای را 

 با مزیت های کنترل همزمان بهینه گرا ترکیب کند.

 

 ای ند نسخهتنظیم دینامیك چ

هزینه از سر گیری یک تراکنش موبایل خیلی باال می باشد. هدف اصلی تنظیم دینامیک نظم سری ساختن ممانعت از 

استارتهای دوباره غیر ضروری می باشد که در زمانی رخ می دهد که یک تراکنش از سر گرفته می شود که      می تواند بطور 
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را می  Xاز  kXکه نسخه iTعمل خواندن  k[xir[ر بی هم آورده شود. فرض کنید موفقی نسبت به تراکنش تأئیدکننده د

و  iVرا می نویسد، به عالوه فرض کنید که  Xاز  iXرا مشخص می کند که یک نسخه  i[XiW i,T[خواند را نشان می دهد و 

iC  اعتبار و ارتکاب و انجامiT  را مشخص می کنند. سه تراکنشT1 وT2   3وT  ش گزارش چند نسخه ای اجرای ذیل و بخ

قابل در پی هم آمدن و بطور سری قرار گرفتن نمی باشد،  MVاز   H(. گزارش  1را در نظر بگیرید. ) شکل  H(MV)آنها 

دارای فقط یک تضاد نوشتن  2Tنشان می دهد که  Hاز سر گرفته می شوند.یک بررسی دقیق از  1Tدر تأئید  3Tو هم  2Tهم 

نیاز به  T  2را تنظیم کنیم، T1 2Tمی باشد. در نتیجه تا مادامی که بتوانیم نظم سری ساختن Xداده خواندن روی آیتم –

 بعنوان یک از سرگیری غیر ضروری یاد کرده می شود.  T 1از سر گیری ندارد.از سر گیری 

1(.vT )Write Set  Set Read   نوشتن (. این نوع تضاد می تواند بوسیله تنظیم کردن بازه زمانی -ضاد خواندن) ت

 qTبرطرف و حل شود. این موضوع نشان می دهد که نوشتن های  qT v Tها جهت القاء و ترغیب نظم سری سازی qTتأئید 

 تأثیر گذارد. vTنباید بر خواندن های 

1 ( .qT )Set Read  ( vT )Set Write   خواندن (این نوع تضاد می تواند بوسیله تنظیم بازه زمانی -) تضاد نوشتن

 حل شود. Tv  qTجهت ترغیب و القای نظم سری سازی qTتأئید 

ها یک بازه تأیید MHدر  iTوستد تأثیر بگذارد. به هر داد TVنباید بر فاز خواندن  TVداللت بر آن دارد که نوشتن های 

 VI ( Ti )=[b , vb ]آغاز می شود. ]  [  اختصاص داده می شود که

)i ( T VI  0وابستگی هایT  روی دادوستدهای انجامی را بازتاب می دهد. اگرiT  با[ bi , vbi] (=iVI ( T  قبل از jT  به

را حفظ کند. اگر یک  jvbi  < lb، سبس رابطه زیر باید  jT i Tیعنی jT(  VI=) [bj , vbj ]حالت سری درآورده شود. 

بازه تأئید تراکنش خالی باشد، هیچ روش ممکنه برای سری ساختن تراکنش دیگر وجود ندارد، و تراکنش باید از سر گرفته 

 شود.

 

 
 از سه تراکنش همزمان. Hتاریخ  MV. اعدام 2شکل. 

 

 تأیید و تصدیق 

وش بهینه گرای اصلی ممکن است از شروع دوباره تراکنش به خاطر تضادهای داده با تراکنش های انجامی در سرور ها رنج ر

ها از سر گرفته شوند. در کنترل همزمان  MHبرد. مطلوب است که تراکنش ها باید به محض آشکار شدن هر تضاد داده در 

و رو به جلو. تأئید رو به عقب تضمین این موضوع را بررسی می کند که یک  بهینه گرا، دو شکل تأیید وجود دارد رو به عقب

تراکنش برعهده گرفته شده بوسیله انجام و اجرای همزمان تراکنش دیگر غیر معتبر نشده باشد در حالیکه تأئید رو به جلودر 

تراکنش های فعال دیگر در تضاد نباشد. تضاد نباشد. در سیستم های  تضمین این امر را بررسی می کند که انجام دادوستد با 

در سیستم های بایگاه داده زمان واقعی تضادهای داده باید برحسب تراکنش با اولویت باالتر حل شوند. تأئید رو به جلو انعطاف 
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هت از بذیری برای تجزیه تحلیل تضاد را فراهم می آورد. تراکنش تأئیدکننده یا دادوستدهای فعال در تضاد هم ممکن است ج

سر گیری انتخاب شوند. بنابراین در سیستم های بایگاه داده زمان واقعی ارجح می باشند. عالوه بر این انعطاف بذیری ، تأئید رو 

تأئید  DMVQCC-2PLVبه جلو دارای مزیت آشکارسازی و تجزیه و تحلیل اولیه تضادهای داده می باشد. در بروتکل 

تأئید محلی و تأئید سراسری. اگر دادوستد یک تراکنش محلی باشد،آنگاه فقط تأئید از قبل معامله در دو سطح انجام می شود : 

ها همه  MHانتخاب می شود. در  MHمحلی و تأئید محلی نهایی. آنگاه تأئید رو به جلو در سرور و تأئید رو به عقب در

جدید سیار باید یک بیش تأئید محلی را در  تراکنش های سیار از جمله تراکنش های فقط خواندنی و تراکنش های به روز و

شروع چرخه تبلیغ انجام دهند. اگر دادوستد در بیش تأئیدمحلی ناکام ماند، خنثی گردیده و از سر گرفته خواهد شد. تراکنش 

ن در هایی که در بیش تأئید محلی باقی می مانند باید برای تأئید نهایی محلی به سرور تسلیم شوند. برای یک فقط خواند

MH .آن می تواند بطور موضعی برعهده گرفته شود اگرهمه بیش تأئید های محلی در دوره اجرای خود را بشت سرگذارد ، 

 

  DMVOCC-2 PNپروتکل 
 پروتکل انجام و بر عهده گیری :

از ( و غیره نمی ) تعهد و انجام سه ف 3PC) انجام و تعهد دو فاز(، 2PCپروتکل های انجام و برعهده گیری حرف از قبیل   

تواند بطور رضایت بخشی در محیط های تبلیغ موبایل اساساً به خاطر  منابع محدود، خصوصاً ظرفیت ارتباطات اجرا نشوند. 

باید جهت مناسب شدن برای سیستم های پایگاه داده زمان واقعی توزیعی اصالح شود. تراکنش  2PCبنابراین پروتکل اجرای 

 COT(. تراکنش  MH -Hنامیده می شود )  MH-HOMEاجرا می شود که  MHدر یک  Tوبایل با زمان واقعی توزیعی م

نوشتن -یک درخواست خواندن  Tبه آن چسبانده می شود بعنوان هماهنگ کننده مشخص می شود. اگر  MH-Hکه  SSMدر 

می  Tد که دارای همان هویت را خلق می کن iTنتواند آنرا ژردازش کند، آنگاه یک تراکنش فرعی  MH -Hرا صادر کند و 

یک قطعه کنترل دادوستد با زمان واقعی توزیعی برای   HM-H ،C0Tاز  iTمی فرستد. بسته به وصول  C0Tرا به  iTباشد و 

iT  .را خلق می کند که حاوی یک ورودی، فرجه زمانی و هویت هماهنگ کننده می باشد 

 

 ها : MHبردازش اطالعات در 

 ست خواندن و نوشتنبردازش درخوا .1.2.3

MH نوشتن تراکنش های موبایل را بردازش نموده و بازه های زمانی تأئید آنها را تنظیم می کنند.  |ها درخواست های خواندن

جهت بازتاب رابطه سری ساختن بین تراکنش های موبایل و تراکنش های برعهده گرفته شده و انجامی زمان بردازش شدن 

را مشخص کنند که استامب  Xنسخه ای از  kXتنظیم خواهد شد. فرض کنید  lbVI( iTن، ) نوشت|یک درخواست خواندن

را صادر کند و اگر  Xیک خواندن  iTباشد.اگر دادوستد  sT( iTزمانی نوشتنی آن بزرگترین استامب زمانی نوشتاری کمتر از ) 

تنظیم می شود که به این دلیل  kWST(X(در  TlbVI )i (خوانده می شود. iTبوسیله  kXواقع شود، آنگاه  MHدر  Xداده 
),∞]k[WTS(X)i)=VI(TiVI(T 

واقع نشود، یک تراکنش فرعی خلق می شود  MHدر  Xتنظیم می شود. اگر آیتم داده  iRead Set(T(نسبت به  KXنسخه 

نوشتاری را صادر و اجرا کند و اگر  Xیک  iTمی باشد و به سرور فرستاده می شود. اگر دادوستد  iTکه دارای همان هویت 

دوباره شروع می شود، در غیر اینصورت یک نسخه  iT، دادوستد  k(XSRT )i(TsT(واقع شود و اگرMHدر   Xآیتم داده 

تنظیم می  i(TlbVI(ذخیره خواهد شد.  iTدر درون فضای کاری خصوصی  iXخلق می شود و نسخه جدید  iXجدید از 

تنظیم  iPrewrite Set(T(نسخه جدید در  T)k(Xs[RT ] ),k(Xs[WT  )i)=VI(TiVI,( [این دلیلشود، به 

بعنوان یک آیتم داده  iXیک تراکنش توزیعی باشد، آنگاه نسخه  iTخنثی می شود. اگر iTمتوقف شود،  iVI(T(می شود. اگر 

واقع نشود، یک دادوستد فرعی خلق می شود که دارای همان هویت  MHدر Xگذاری می شود. اگر آیتم داده  توزیعی عالمت
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iT  می باشد و به هماهنگ کننده فرستاده می شود. الگوریتم پردازش کننده درخواست خواندن برای تراکنش های فقط

 ( مطابق زیر توصیف می شود. (MORTخواندنی موبایل 

 ( مطابق ذیل توصیف می شود.(MUTنوشتن برای تراکنش های نوین و به روز شده موبایل -شگر خواندنالگوریتم پرداز

 
 

 پیش تأیید محلی 

ها، همه دارد و ستدهای موبایل از جمله تراکنش های فقط خواندنی و تراکنش های به روز شده و جدید باید یک  MHدر 

ند. تضادهای دیتا بوسیله قیاس سری خواندنی  از تراکنش ها موبایل پیش تأیید محلی در شروع یک چرخه تبلیغ انجام ده

تأیید کنده و سری نوشتاری از تراکنش های انجامی را آشکار سازی می شوند چونکه داد و ستدهای انجامی و تسلیمی پیش از 

– Commitset  ،Abortset  ،Reqdsetداد در آخرین سیکل تبلیغ را تبلیغ می کنند. اطالعات تأیید درباره تراکنش ها از 

CT  وWrietset –CT  تشکیل می شود. جائیکهCommitset  نظم و سری تراکنش هائی می باشد که بطور موفقی در

سری تراکنش های مردود شناخته شده در  Abortsetسرورد در آخرین چرخه تبلیغ پروسه تأیید را پشت سر گذاشته است، 

-CTسری خواندنی از تراکنش های تسلیمی می باشد و  Readset –CTد، سرورد در آخرین چرخه تبلیغ می باش

Writeste  سری نوشتنی  از تراکنش های تسلیمی می باشدوCT-Writset  سری نوشتنی از تراکنش های تسلیمی می

 TCو  Ti باشد. اگر یک تراکنش موبایل پیش تأیید محلی را پشت سر نگذارد، آنگاه آن باید از سر گرفته شد. فرض کنید

تراکنش فعال موبایل و داد و ستد تسلیمی در آخرین چرخه تنبلیغ را مشخص می کنند.  دو نوع تضاد دیتا وجود دارند که می 

باید تنظیم  VI( iTرا چنان ترغیب و اغوا کند که ) CTو تراکنش تسلیمی  iTتوانند نشم سری سازی بین داد و ستد فعال 

 تضادهای دیتا مطابق زیر را ارائه می شوند. شود. آنگاه ، قواعد حل و رفع 

1- ) c(T prewretesetiReudsetcT  این نوع تضاد می تواند بوسیله تنظیم پازه زمانی تأیید .iT  جهت القاء نظم

 تأثیر گذارد.  CTنباید بر نوشتن   iTبرطرف شود. این بیان می کند که خواندن  سری سازی 

iT  در نظم سری سازی مقدم برCT ( می آید. بنابراین تنظیمiT )VI  باید)c) <TS(TiViud (T  باشد. به این دلیل سری

(iT )VI باید     Writeset-CT  حاوی آیتم های دیتا می باشد که درسری نوشتاری از

در  Xاز هر آیتم دیتا  XKنسخهوصیف شود: برای داد و ستدهای تسلیمی واقع می شوند. این قاعده می تواند مطابق ذیل ت

)iReadset(T   می باشد، ارگ نسخهjx   از آیتم دیتاx  درWriteset -CT ( ،می باشدiT )VIub  نسبت به کمترین

خلق شده بوسیله تراکنش های تسلیمی در آخرین چرخه تبلیغ تنظیم خواهد شد یعنی  xاستامپ زمانی نوشتنی از نسخه 

)kWTS(X nmi  درWrieteet -CT  نسخه )X  از آیتم دیتاX  معتبنر شناخته می وشد و الزم نمی باشد که در سرور

مقدم بر همه تراکنش های احتمال می رود که یک داد و ستد که مقدم بر برخی تراکنش  iT تأیید شود. دلیل این امر آنکه 

 های تسلیمی. 

1- )c(TReudset   )  iprewriteset (T  این نوع تضاد می تواند بوسیله تنظیم بازده زمانی تأیید .iT  جهت اغوی

. VI( iTمی آید. بنابراین تنظیم ) iTمقدم بر  cTرفع شود. این امر بیان می کند که خواندن  نظم سری سازی 

Reudset-CT  حاوی آیتم های دیتا می باشد که  .Reudset-CT  حاوی آیتم های دیتا

از  ixمی باشد  که در سری خواندنی از تراکنش های تسلیمی واقع می شود این قاعده مطابق زیر توصیف می شود: برای نسخه 

 باشد.  Readset -CTدر  Xاز آیتم دیتا  iX( واقع می شود، اگر نسخه  T) iPrewritesetدر  xهر آیتم دیتا 

(iTنسبت به بزرگتری ) ن استامپ زمانی خواندنی از نسخهX  خوانده شده بوسیله تراکنش های تسلیمی در آخرین چرخه تبلیغ

 xدلیل این امر آنکه همه تراکنش های تسلیمی که آیتم دیتا   XkRTS(X  )mux/(Readset-in CTKخواهد شد یعنی )

از  kX، اگر نسخه  Readset(  iTر آیتم دیتا در )از ه kXدر نظم سری سازی می آیند. برای نسخه  iTرا می خوانند مقدم بر 
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خلق شده بوسیله تراکنش  Xدر کوچکترین استامپ زمانی نوشتنی از نسخه  VI( iTواقع می شود، ) Writeset-CTهر آیتم 

 تأیید شود.  k )XkMinc {WTS (Xدر   W-CT-(setهای تسلیمی در آخرین چرخه تبلیغ تنظیم خواهد شد یعنی)

مقدم بر همه   iTمعتبر شناخته می شودو الزم نیست که در سرور تأیید شود. دلیل این امر آنکه  Xآیتم دیتا  از kXنسخه 

خالی باشد، آن باید از سر   iTرا در نظم سری سازی می نویسد. اگر بازه تأیید xتراکنش های تسلیمی می آید که آیتم دیتا 

واقع  Reudeet –CTدر  Xاز آیتم دیتا  JXواقع می شود، اگر نسخه  setprewrite( iT در ) iXگرفته شود، برای هر آیتم 

در  S }-R-CT       نسبت به بزرگترین استامپ زمانی خواندنی چرخه تبلیغ تنظیم خواهد شد یعنی  lbVI   iCTشود،   

K)/Xkmuxc {RTSC )X  دلیل آن اینکه در نظم سری همه تراکنش های تسلیمی که آیتم دیتاX خوانند قبل از  را می

iT  در نظم سری سازی می آیند. اگر بازده تأییدiT  آغاز گردد. تراکنش هائی که در پیش   خالی باشد، آن باید از دوباره

، می MHتأیید محلی باقی می مانند باید برای تأیید نهائی محلی به سرور تسلیم شود. یک تراکنش فقط خواندنی موبایل در 

انجام و تسلیم شود اگر همه پیش تأیید محلی در مسیر اجرای خود را پشت سر گذارند. زمانیکه یک دادوستد خواندنی تواند، 

موبایل همه آیتم های دیتا خواستی را می خواند و تسلیم شود، بعد از همه تراکنشهای تسلیمی قبل از شروع چرخه تبلیغ 

ه روز شده موبایل باید به سرور برای تأیید نهائی محلی و تأیید جهانی کنونی در پی هم آورده شود. یک تراکنش نوین و ب

فرستاده شود چونکه تراکنش نوین و به روز شده موبایل بعد از همه تراکنش های تسلیمی قبل از فاز تأیید خود و قبل از همه 

ال سرور نظم داده شده و در پی هم تراکنش های فعال سرور نظم داده شده و در پی هم آورده شود: الگوریتم پیش تأیید فع

 (  011آورده شود. الگئریتم پیش تأیید محلی مطابق زیر توصیف می شود ) واقع در ص 

، آن باید یک تأیید رو به عقب نهائی قبل از تأیید  MHبرای یک تراکنش نوین و به روز شده موبایل تسلیم شده بوسیله یک 

نهائی ضروری می باشد چونکه تراکنش های ممکن است از آخرین پیش تأیید انجام  رو به جلو انجام شود. تأیید رو به عقب

وجود داشته باشند. تضادهای دیتا بوسیله قیاس سری خواندنی از دادو ستدهای موبایل تأیید کننده و سری  MHشده در 

سازی قبل از تراکنش های نوشتنی از تراکنش ها تسلیمی آشکار سازی شوند، چونکه تراکنش های تسلیمی در نظم سری 

 تأیید کننده می آیند: 

را خلق می کنند. یک نظم نسخه ای  Xاز آیتم دیتا  JXو  iXبطور موفقی نسخه  iTو  iTفرض کنید دادوستد  -1تعریف : 

 مطابق ذیل تعریف می شود. 

 
 

  فرض کنیدvT  و تراکنش های تأیید کننده تسلیم شده بوسیلهMH یتا باشد. برای هر آیتم دkX  درset  Reud

)v(T  اگر ،kX  معتبر شناخته نشود، اگر نسخهk+1X  تنظیم  موجود باشد به گونه ای که ،VI (TV)  باید

دلیل این امر آنکه  . به این دلیل سری  

را خلق  باید قبل از تراکنشی که نسخه  vTود. را می خواند، خلق می ش kXکه نسخه  iTبعد از  نسخه جدید 

MAX V(TlbVI< (( باید           T) vVI، تنظیم از ) prewriteset (ct)کرده واقع شود. برای هر آیتم دیتا 

(RTS(X) دلیل این امر آنکه تراکنش های  . به این دلیل ،سری

 xباید بعد از همه تراکنش های تسلیمی که آیتم دیتا  vTرا بخوانند.  VTه بوسیله خلق شد vXتسلیمی نمی توانند نسخه 

 را می خوانند آورده شود. الگوریتم تأیید روبه عقب نهائی محلی مطالبق زیر توصیف می شود.

 
local_final_backward_validation(Tv) { 

for each xk in ReadSet.Tv/ { 

if (xk is not marked as valid) { 

if 
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.9xkC1.xk _ xkC1//VI.Tv/ D VI.Tv/ \ T0; WTS.xkC1/U; 

if (VI.Tv/ DD TU) { 

abort Tv; 

AbortSet D AbortSet [ fTvg; 

} 

} 

} 

for each xv in PrewriteSet.Tv/ { 

VI.Tv/ D VI.Tv/ \ Tmax.RTS.x//;1U; 

if (VI.Tv/ DD TU) { 

abort Tv; 

AbortSet D AbortSet [ fTvg; 

} 

} 

} 
  در سرور یک تراکنش تأیید کننده ممکن است یک تراکنش سرور یا تراکنش موبایل تسلیمی بوسیلهMH  .می باشد

استارت دوباره یک تراکنش تأیید کننده، خصوصاً یک تراکنش موبایل به خاطر هزینه استارت دوباره یک تراکنش موبایل 

تر برای سرور به خاطر انعطاف پذیری می باشد. در کابردهای مطلوب نمی باشد. بنابراینم در، تأیید روبه جلو گزینه به

زمان واقعی موبایل، تضادهای دیتا باید بر حسب تزاکنش تجزیه تحلیل تضاد را فراهم می آورد که ممکن است دادوستد 

های فعال متضاد برای استارت دوباره انتخاب شوند، بنابراین برای سیستم های دیتابس موبایل با تأیید کننده یا تراکنش

زمان واقعی ارجحیت دارد. عالوه بر این انعطاف پذیری ، تأیید روبه جلو دارای مزیت آشکار سازی، و تجزیه تحلیل اولیه از 

 ( واقع شود.  ct) vContlictsetرور در تضادهای دیتا می باشد. فرض اگر که سری تضاد تراکنش فعال س

  اگر اولویت تراکنش موبایلvT  باالتر از اولویت تراکنش فعال سرورsT ،باشد) sVI(T  تنظیم و اصالح می شود. اگر

فرجه زمانی خود را از دست می دهد  sTباشد و  STاولویت تراکنش موبایل کمتر از اولویت تراکنش فعال متضاد سرور 

 خنثی می شود.  sTاصالح می شود. در غیر اینصورت  SVI(T(ره از سرگرفته شده باشد، آنگاه اگر از دوبا

  الزم است که اجرای زمان تراکنش سرور تخمین زده شود. تراکنش های سرور زمانی را صرف اجرای عملیاتهای

CPU  و عملیاتهایI/O  .می کنند 

 خمین شده شوند، از جمله زمان انتظار به خاطر مجادله زمان الزمه جهت رسیدن به آیتم های دتا می توانند تCPU 

(Wait cpu Time زمان خدمات ، )(cputime) ( زمانی به انتظار به خاطر شرط دیسک ،waitdisk Time  زمان )

جهت رسیدن به آیتم های دیتا  sT(. در نتیجه، زمان اجرا برای یک دادوستد Disk Timeخدمات دیسک )

sNumbeDutuCT بق زیر ارائه می شود، جائیکه مطاpagehitrte  میزان برخورد صفحه از حافظ مجازی خصوصی

در عبارت  )                   می باشد. اگر سیستم بطور دینامیک تغییر پیدا کند، یک عامل اصالحی

های سنجش شده برای محاسبه زمان اجرای گنجانده می شود که تغییرات سیستم را بازتاب می دهد. این اندازه 

و دادو ستد سرور را  MHدادوستد تأیید کننده تسلیم شده بوسیله  STو  VTدادوستدها بکار برده شود. فرض کنید 

 مشخص می کنند. آنگاه قواعد رفع تضادهای دیتا مطابق ذیل ارائه می شوند: 

 )sReadset (T )  vPrewriteset(T   ),sPriority (T  ) vPriority (T  نظم پشت سر هم .

 vTقبل از  sT. به این دلیل در نظم پشت سر هم آمدن  چنان تنظیم می شود که  VTو  STواقع شدن بین 

باید اینگونه  sT VIقبل از  vTواقع می شود اگر چه  vTقبل از نوشتن  STمی باشد که خواندن » می آید. آن حای از آ

 .  به این دلیل، سری  V)<T (TS(TbVIU(باشد 
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 )SReudset (T) VPrewriteset (T  و)s)<priority (TvPriority(T sT  اگر از دوباره شده باشد فرجه

. به این  چنان تنظیم می شود که  vTو  STن بین زمانی اش را از دس می دهد. نظم در پی هر قرار گرفت

واقع می  vTقبل از نوشتن  sTدر نظم پی هم آمدن می آید. آن داللت بر این دارد که خواندن  VTمقدمبر  sTدلیل 

 تسلیم شود.  STقبل از  vTشود اگر چه 

ی                   . به این دلیل، سرباید اینگونه شود  SVI(T(تنظیم 

  . 

 )sReadset (T )  vPrewriteset(T  و)sPriority (T  ) vPriority (T  و اگرsT  را از سر گرفته

 از سر گرفته شود.  vTشده باشد فرجه زمانی خود را ممکن است از دست دهد، 

 ای فعال از آیتم دیتا برای هر کدام از تراکنش هx  در هر در)vPrewriteset(T  واقع شود، نسخهKX  از آیتم دیتا

X  در)sReadset (T  و اولویتvT  بزرگتر از)v)<Ts (Ts(T lbVI  به این دلیل، سری .

فرجه زمانی اش اینگونه  STباشد و  STکمتر از اولویت  VTاز  yاگر اولویت  

 ST. اگر بازه تأیید  . به این دلیل  انجام شود: 

فرجه زمانی اش را از دست بدهد اگر از سر گرفته شده باشد، که تسلیم و اجرا شود،  sTخالی باشد، احتمال می رود که 

 اختصاص داده می شود. » یک استامپ زمانی نهائی مشخص کننده موقعیت آن در نظم در پی هم آمدن به آ

 تامپ های زمانی نهائی اس)vTSC (T  یک   می باشد، جائیکه  معادل با

زمان کنونی سیستم می  vTاندازه کوچک است. اگر یک تراکنش هرگز اصالح و تنظیم نشود، استامپ زمانی نهائی از 

ی شود. زمانیکه چرخه تبلیغ افزوده م Writeset-CTو  Readeset –CTبه  VTباشد. سری خواندنی و نوشتنی 

برای تأیید  VTیک تراکنش توزیعی باشد،  VTبعدی آفاز می شود، سرور اطالعات تأیید را تبلیغ و پخش می کند. اگر 

 جهانی به هماهنگ کننده تسلیم می شود. 

 الگوریتم تأییدروبه جلو محلی مطابق ذیل توصیف می شود
local_forward_validation(Tv) { 

for each active transaction Ts in ConflictSet.Tv/ at server { 

if (xv in PrewriteSet.Tv/ and xk in ReadSet(Ts)) { 

if .Priority.Tv/ _ Priority.Ts// { 

VI.Ts/ D VI.Ts/ \ T0; VIlb.Tv/U; 

if (VI.Ts/ DD TU) abort Ts; 

} 

else if 

.ExecutionTime.Ts/ C CurrentTime/ < Deadline.Ts/) 

{ 

VI.Ts/ D VI.Ts/ \ T0; VIlb.Tv/U; 

if (VI.Ts/ DD TU) abort Ts; 

} 

else { 

abort Tv; 

AbortSet D AbortSet [ fTvg; 

} 

} 

} 

if (Tv is a local transaction) { 

TS.Tv/ D VIlb.Tv/ C min.CurrentTime; VIlb.Tv/ C 1/; 
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//1 is a sufficiently small value 

for each xk in ReadSet(Tv) 

if (TS.Tv/ > RTS.xk/) { 

RTS.xk/ D TS.Tv/; 

CT_ReadSet D CT_ReadSet [ fxkg; 

} 

for each xv in PrewriteSet.Tv/ { 

WTS.xv/ D TS.Tv/; 

write xv into the database; 

CT_WriteSet D CT_WriteSet [ fxvg; 

} 

CommitSet D CommitSet [ fTvg; 

} 

if (Tv is a distributed transaction) 

submit Tv to the coordinator for global validation; 

} 

تأیید جهانی: در فاز تأیید اگر تراکنش یک تراکنش محلی باشد آنگاه فقط یک تأیید محلی اجرا می شود. از سوی دیگر، 

H-باز می گرداند. در همین زمان،  coTتراکنش تأیید کننده یک دادو ستد جهانی باشد آنگاه باید تأییدهای جهانی اجرا شوند. 

MH  همچنین یک تأیید محلی را هم اجرا می کند. اگر یک تأیید موفق باشد، آنگاه شریک یک پیام تسلیم و اجرا را بهcoT 

می فرستد. در غیر این صورت شریک پیام ناکام ماندن را می فرستد. بعد از تأیید محلی آن به یک تأیید جهانی برای قابلیت 

 پشت سر هم واقع شدن توزیعی نیاز دارد. 
global_validation (Tv) { 

VI.Tv/ D VIH.Tv/; 

for each VIpi.Tv/ at participant pi { 

VI.Tv/ D VI.Tv/ \ VIpi.Tv/; 

} 

if (VI.Tv/ DD TU) { 

abort Tv; 

AbortSet D AbortSet [ fTvg; 

} 

else { 

TS.Tv/ D VIlb.Tv/Cmin.CurrentTime; VIlb.Tv/C1/; 

//1 is a sufficiently small value 

for each xk in ReadSet(Tv) { 

if .TS.Tv/ > RTS.xk// { 

RTS.xk/ D TS.Tv/; 

CT_ReadSet D CT_ReadSet [ fxkg; 

} 

} 

for each xv in PrewriteSet.Tv/ { 

WTS.xv/ D TS.Tv/; 

write xv into the database; 

CT_WriteSet D CT_WriteSet [ fxvg; 

} 

CommitSet D CommitSet [ fTvg; 

} 
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piVI )v(T  بازده تأیید کننده ازvT  درMH-H  ،VT  را مشخص می کنند. بازده تأییدVT  به گونه ای تنظیم می شود که

 . داشته باشیم       

یعی هر دو شناخته می شود، در غیر جهت تضمین قابلیت پشت سر هم قرارگیری توز VTاگر بازه تأیید دادوستد خالی باشد، 

را انجام داده و یک پیام انجام به همه شرکاء می فرستد. الگوریتم تأیید جهانی مطابق ذیل توصیف می   coT    vTاینصورت 

در » . اگر یک دادو ستد تأیید کننده مجاز به تسلیم شدن باشد، یک فرجه نهائی مشخص کننده موقعیت آ 011شود. در ص 

معادل با  sTت سر هم آمدن به آن اختصاص داده می شود. استامپ زمانی نهائی نظم پش

به اندازه کافی کوچک می باشد. اگر یک دادوستد هرگز  می باشد جائیکه  

و  Reudset-TCبه  VTزمان کنونی سیستم می باشد. سری خواندنی و نوشتنی از  VTاصالح نشود، استامپ زمانی نهائی از 

CT-Writeset  .افزوده می شوند 

 زمانیکه چرخه تبلیغ و پخش بعدی شروع می شود، سرور اطالعات تأیید را تبلیغ و پخش می کند. 

: در ستی پروتکل کنترل همزامان پرهیز از بازیابی های  غیر منسجم وذخیره حالت صحیح   dmvocc-2p/vپروتکلدرستی 

 لیت پشت سرهم قرارگرفتن تعریف درستی برای کنترل همزمان در سیستم دستابیس می باشد.از دیتابس ها می باشد. قاب

 6xو یک آیتم دیتا J,Iمیباشداگر برای همه  (ASR)قابل پشت سرهم قرار گیری یک کپی Hسری MVگزارش: یک 1تعریف

را     xباشد که روی هر نسخه از Tiز آخرین دادوستد قبل ا TJیا  I=Jرا بخواند، آنگاه TJخلق شده بوسیله xاندازه  Tiاگر

 می نویسد

روی  mv Hگزارش: با مفروض بودن یک ،تعریف TNTT ,....,2,1T=  گراف پشت سر هم قرار  <<ویک نظم نسخه ،

می باشند  n, …,T2T1,T، یک نمودار مطلوب می باشد که گره های آنها  MVSG(>>,H)ایدادن وسری شدن چند نسخه 

)( می باشند TJTIها همهولبه های آن Ji (i برای هرkr xj   و xiwi درH iK  اگرxi<<xj  آنگاه

(H,<<)MVSGC  شامل لبهTjti   ،یامی شود(H,<<)MVSG دیگر شامل لبهTJTi   می شود، یا

(H,<<)MVSG  دیگر شامل لبهTjTi   ،یامی شود(H,<<)MVSG  دیگر شامل لبهTITK   .می شود 

می باشد.  qcyclicآن  MVSG(H,>>)اگریک قابل پشت سرهم قرار گیری می باشد   mv Hیک گزارش  Hتعریف

قابلیت  DMVOCC-2PLVپروتکلاثبات می شود. به این دلیل،  DMVOCC=2PLVدهشدرستی کنترل همزمان ارائه 

باشد، آنگاه جدول  qcyclicاز یک سری از تراکنش ها   MVGS(H,<<)اگرپشت سر هم قرارگیری را تضمین می کند. 

 C(H)حلیم Mvدو تراکنش تسلیمی در یک گزارش  Ti ,Tj. فرض کنید که1قابل سری شدن می باشد.قضیه فرعی Hزمانی

TJTIباشد اگر یک لبه از 2PLV-DMVCCتهیه شده بوسیله   در(LH<<)MVGC  موجود باشد آنگاه(Ti)< TS

TS(TJ)  . 

 اثبات.

TJTIاگر یک لبه     درMVSG(LH<<) از انواع  وجود داشته باشد، باید یک یا چند عملیات ضد ونقیض از یکی

وجود داشته باشد. فرض کنید Xذیل روی آیتم دیتا XKYI  عملیات خواندنTI  خواننده نسخهKX ازX  را نمایش می دهد

و xiTiWi   را مشخص می کنند که یک نسخهix   ازx .را می نویسد 

:1مورد   xjwjxkvi   

 سلیم وانجام باید مد نظر واقع شود.* ومورد ممکنه از نظم ت
processing_MROT(Ti) { 

while (!End of Ti and CurrentTime < Deadline(Ti)) { 

if (Ti issues read(x)) { 

if (x is not located at the MH) 

create a subtransaction and send it to the 

coordinator; 
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else { 

select version xk; 

// WTS.xk/ is the largest timestamp less than TS.Ti/ 

VI.Ti/ D VI.Ti/ \ TWTS.xk/;1U; 

if (VI.Ti/ DD TU) restart Ti; 

else { 

read(xk); 

ReadSet.Ti/ D ReadSet.Ti/ [ fxkg; 

} 

} 

} 

if (End of Ti and CurrentTime < Deadline(Ti)) submit Ti; 

} 

} 

The algorithm of read/write request processing for mobile 

update transactions (MUT) is described as the following. 

processing_MUT(Ti) { 

while (!End of Ti and CurrentTime < Deadline(Ti)) { 

if (Ti issues read(x)) { 

if (x is not located at the MH) 

create a subtransaction and sent it to the 

coordinator; 

else { 

select version xk; 

// WTS.xk/ is the largest timestamp less than TS.Ti/ 

VI.Ti/ D VI.Ti/ \ TWTS.xk/;1U 

if (VI.Ti/ DD TU) restart Ti; 

else { 

read(xk); 

ReadSet.Ti/ D ReadSet.Ti/ [ fxkg; 

} 

} 

} 

if (Ti issues write(x)) { 

if (x is not located at the MH) 

create a subtransaction and send it to the 

coordinator; 

else { 

select version xk; 

// WTS.xk/ is the largest timestamp less than TS.Ti/; 

if .TS.Ti/ < RTS.xk// restart(Ti); 

else { 

VI.Ti/ D VI.Ti/ \ TWTS.xk/;1U \ TRTS.xk/;1U; 

if (VI.Ti/ DD TU) abort Ti; 

else { 

create a new version xi; 

PrewriteSet.Ti/ D PrewriteSet.Ti/ [ fxig; 
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  } 

  } 

   } 

    } 

} 

if (End of Ti and CurrentTime < Deadline(Ti)) submit Ti; 

} 
Ti(1)  قبل از رسیدنJT به فاز تایید تسلیم واجرا شود. برای XJWJ  زمانیکه ،TJ ز تأیید می رسد، بازده تأیید به فاTJ 

 اصالح خواهد شد.

    ),()()()( XKRTSnXKWTSnTJVITJVI 
باید اینگونه  VI(TJ)یل برابر با آن می باشد. در سرور، تنظیم واصالح  TS(TJ)نسخه ای نوشتنی کمتر از KXجائیکه 

به این دلیل سری RTS(TJ)>max(VILb((X)شود  ),(max()()( xcrtsnTJVITJVI  این موضوع تضمین می

بدست  VI(TJ)، که بوسیله افزودن یک اندازه کوچک به حد پائینی از TS(TJ)یعنی،  TJکند که استامپ زمانی نهائی از

می باشدو در نتیجه،  TS(TI)ازبزرگتر می باشد، که معادل یا بزرگتر  K(XRTS(ازآورده می شود که 

)()()( TJTSXKRTSTITS   بنابراین(TJ)TS(TI)< TS . 

1 )TJ  رسیدنقبل ازTi  یه یک فازتأیید تسلیم واجرا می شود. زمانیکهti یه فاز تأیید برای xkri   می رسد، بازده تأییدiT 

 اصالح وتنظیم خواهد شد:

 )(,0)()( XKwTSnTiVITiVI  جائیکه)K(X WTS برابر باTS(TJ)  1می باشد. در سرور، اگر نسخهXK  وجود

)(1(اشد که داشته ب  WTSCXkTibVI به این دلیل سری . )1(,)()(  XKwTSonTIVITiVI.   این

  TS(Ti)<wts(xk)=ts(tj)می باشد. در نتیجه  WTS(XK)ازکوچکتر   TS(TI)موضوع تضمین می کند که 

:1مورد   xirjxiwi   

را می خواند بازده  Xi Tjد، تسلیم واجرا شود، زمانیکه را بخوان iTi Xقبل از اینکه  Tiاین مورد زمانی اتفاق می افتد که 

اصالح وتنظیم خواهد شد TJتأیید  ),))()( xiwTSnTJVITJVI   جائیکهTS(Xi) معادل باTS(TJ)  .می باشد

)()()(می باشد. در نتیجه WTS(Xi)ازبزرگتر  TS(TJ)این امر تضمین می کند که  TJTSxiWTsTiTS  

)()(بنابراین، TJTSTiTS  

قابل سری شدن وپشت سرهم  DMVOCC-2PLVپروتکلخلق شده بوسیله  (LH)محلی MVگزارش: هر 1قضیه

 قرارگرفتن می باشد.

، یک چرخه  2PLV-DMVOCCپروتکلخلق شده بوسیله  MVSG(>>,LH)دراثبات. فرض کنید که 

tnTnTTT  مر داللت بر این دارد ، این ا1وجود دارد. با استفاده از نتایج قضیه فرعی 321...

)1()2(...)()1(که: TTSTnTSTTSTTS   این امر داللت بر این دارد  1وجود دارد. با استفاده از نتایج قضیه فرعی ،

)1()2(...)()1(که : TTSTnTSTTSTTS   این امر به یک تناقض گوئی غیر قابل برگشت وال ینحل منتج می

لت بر این دارد که جدول زمانی باید قابل سری شدن می باشد، که دال acy clicباید  MVSG(LH,<<)شود. در نتیجه،

 باشد.

 قابل سری شدن می باشد. DMVOCC-2PLVخلق شده بوسیله پروتکل  (GH): هرگزارش جهانی 1قضیه 

حاوی یک سیکل  2PLV-DMVOCCخلق شده بوسیله پروتکل  MVSG(>>,GH)کهاثبات. فرض کنید 

TnTnTT   ، دو مورد اجتماعی وجود دارند. n=2ای دبر on>1باشد جائیکه  21...

. این یک نقش  TS(Tn)< TS(Tn)داریم  1: هر دو داد وستد ، داد وستد های محلی می باشند. سپس از قضیه 1مورد

 تناقض گوئی می باشد وبنابراین هیچ چرخه ای نمی تواند وجود داشته باشد.
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یرا پروتکل مطرح شده عملیاتهای جهانی در هر دو مکان اجرا می : هر دو داد وستد، تراکنش های جهانی می باشند ز1مرود

 TS(T1)داریم 1کند، در نتیجه نمودارهای سری سازی برای هر دو سایت ومکان معادل می باشند. بنابراین از قضیه

<TS(Tn)  برای 1. این یک تناقض می باشد وبنابراین هیچ چرخه ای نمی تواند وجود داشته باشد فرض کنید که قضیهn=I 

TiTهم صادق می باشد . بوسیله فرضیه استقرا، مسیر  .  TS(T1)<TS(Ti)حاکی از آن می باشد که 1...

 دو مورد ممکنه وجود دارد که باید مد نظر واقع شود. 1TiTiبوسیله

، در الاقل یک مکان 1تراکنش های محلی می باشند. آنگاه از قضیه فرعی i+1Tو Ti(تراکنش های 1

)()()()1( TnTsnTiTSTiTSTTS   وجود دارد. این یک تناقض گوئی می باشد وبنابراین هیچ چرخه ای نمی

، داریم 1تواند وجود داشته باشد. بنابراین، از قضیه فرعی

)()(...)1()()2()()( TnTSTnKTSTdTSTKTSTdTSTzTsTnTS   ،بوسیله استقرا

).()( TnTSTnTS  درای نمی تواند  یک تناقض می باشد. بنابراین هیچ چرخه(GH,<<)MVSG  وجود داشته باشد ودر

 فقط گزارش های قابل سری شدن از نقطه نظر جهانی را تولید می کند. DMVOCC-2PLVنتیجه پروتکل 

ارزیابی عملکرد: معرف آزمایشات شبیه سازی انجام بررسی ومطالعه عملکرد روش کنترل همزمان نوین مطروحه 

(DMVOCC-2PLV)  ،PVTO) 2یبی با ترکPCو ) DHP- 2PL  .در محیط های تبلیغ با زمان واقعی می باشد

عملکرد وبازده اصلی این پروتکل ها میزان مفقود شدن می باشد. دیگر متریک های عملکرد شامل میزان از سرگیری ریال 

 میزان تسلیم وانجام می شود. فرمول های از سنجش های عملکرد در زیر فهرست می شوند. 

 

 

 

 

 

یک پروتکل کنترل همزمان بهینه گرای تک نسخه مبتنی بر مکانیسم نظم بخشیدن استامپ زمانی می باشد  PVTOپروتکل 

ها آشکارمی سازد و تضادهای دیتا را بطور منعطف با استفاده از یک تنظیم دینامیک  MHدرکه تضادها را در یک مرحله اولیه 

یات شبکه موبایل در حل تضادها در دسترس های دیتا مدنظر ولقع می نظم سری سازی رفع وحل می کند، جائیکه خصوص

داد وستد را کاهش دهد.  Shippingروششوند. پروتکل تالش دارد تا سربار ارتباطی برای پردازش کردن داد وستد ها بوسیله 

را بسط می دهیم که  OPNETسازیجهت ارزیابی عملکرد الگوریتم های گوناگون ،یک مدل شبیه سازی میتنی بر ابزار شبیه 

 Xkرا حفظ می کند، هر نسخه  <X1,x2,…,xn>ها و سرورها تشکیل می شود . سرور چندین نسخه  MH ،MSSاز 

. رابط تبلیغ به عنوان یک دیسک تبلیغ با سرعت  K(XRTS), kwts)x(حاوی سه حوزه دیتا می باشد: ارزش نسخه های

ها بطور دوره ای تبلیغ وپخش  MHبهدین نسخه را برای هرآیتم دیتا را های گوناگون چرخش مدل بندی می شود. سرور چن

می کند. آیتم های دیتا تبلیغ در رنج هائی از احتمال های دسترسی مشابه تقسیم می شوند که هر کدام روی یک دیسک 

می باشد. سرور  110111چرخه فرعی تقسیم می شود. پهنای باند تبلیغ****  5جداگانه واقع می شود. هر چرخه تبلیغ به

آیتم که یک داد وستد بدان دسترسی دارد، به طور یکنواخت در دیتا بس توزیع می شوند. در شروع  1511دارای یک دیتا بس
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هر چرخه تبلیغ، سرور دیسک تبلیغ را با همه آیتم های دیتا در دیتا بس همراه با اطالعات تأیید از تراکنش  های تسلیمی 

تراکنش دیگری را بعد از یک زمان تفکر خلق می کند.  MHر می کند. بعد از تکمیل یک تراکنش،درآخرین چرخه تبلیغ پ

زمان ورود زمان ورود  (ArrivaLTimecT( جائیکه 1فرجه زمانی تراکنش مطابق فرمول زیر مشخص می شود)تساوی

وتابعی از طول تراکنش می زمان پیش بینی  شده اجرا   (priedicted Execution Tim، عامل SLackfactor تراکنش

می باشند که هر کدام از تراکنش ها بعنوان توالی از عملیات ها تعریف  frimباشد. فرض می شود که تراکنش ها با زمان واقعی

 MROT، تا بع پردازش کننده  DMVO CC-2PLVاز تراکنش ها فقط خواندنی می باشند در  MH ،11%درمی شود. 

ک تراکنش فقط خواندنی موبایل هر درخواست خواندن/ نوشتن صادر واجرا می کند وتابع نامیده می شود هر گاه که ی

نامیده می شود هر گاه یک تراکنش نوین وبه روز شده موبایل درخواست خواندن/ نوشتن را صادر واجرا می  MVTپردازشگر

سرور، معادالت در*** آماده برای اختصاص کند زمانیکه یک تراکنش موبایل به یک پیش تائید محلی نیازدارد تائید تایع در 

CPV منتظر می مانند، وcpv  مطابق راهبردEDF  جدول بندی می شود. جدول زمانی فرجه زمانی را قبل ازاینکه یک

اختصاص داده شود بررسی خواهد کرد. اگر فرجه زمانی مفقود شود، داد وستد فوراَ مردود شناخته خواهد  CPVتراکنش به 

، تابع تائید روبه عقب نهائی محلی احضار می شود هر گاه یک تراکنش موبایل بوسیله  DMVOCC-2OLVکل شد. در پروت

MH  به سرور برای تائید نهائی تسلیم می شود. زمانیکه یک داد وستد موبایل نیاز به تائید برای تراکنشTCO  بعنوان

تراکنش های با زمان واقعی توزیعی موبایل می باشد. خلق می شود که مسئول پردازش کردن وانجام  MSSهماهنگ کننده در

تابع تائید جهانی احضار می شود هر گاه یک یک تراکنش با زمان واقعی توزیعی موبایل به تأیید جهانی نیاز دارد. ساختار مدل 

 نشان داده می شود.  ،شبیه سازی در شکل

 

 
 .سازی شبیه مدل ساختار. 3. شکل

 

می باشد.  MHداد وستد ها موبایل با زمان واقعی آغاز شده در  -مسئول خلق (MTG)اکنش موبایل، ژنراتور تر MHهربرای 

جهت مدیریت داد وستدهای موبایل با زمان واقعی طراحی شود. جدول بندی زمانی تراکنش  (MTM)مدیر تراکنش موبایل

مسئول کنترل همزمان  (CC)مزمانتراکنش موبایل با زمان واقعی را فهرست بندی می کند. کنترل ه (MTS)موبایل
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مسئول دریافت دیتا ازکانال تبلیغ می باشد. مدیر  (DR)می باشد. گیرنده دیتا   MHدرتراکنش های موبایل با زمان واقعی 

بوسیله  Hand offانفصال را پردازش می کند. روند  (DP)جهت مدیریت دیتا طراحی می شود. پردازشگر انفصال DMدیتا 

جهت مدیریت داد وستدهای با زمان   (TM)اجرا می شود . در سرور، ژنراتور داد وستد  handoff (HC)کنترل کننده 

برنامه ریزی می  EDFزمان اجرای تراکنش ها را بوسیله راهبرد  (TS)واقعی طراحی می شود. جدول بندی کننده زمانی 

مسئول مدیریت دیتا می کند  (DM)مدیر دیتامسئول کنترل همزمان معامالت     می باشد.  (CC)کند. کنترل همزمان 

، مدیر معامله  موبایل مسئول MSSجهت سازماندهی وتبلیغ وپخش دیتا طراحی می شود. در  (DOB)سازمان وتبلیغ دیتا 

ها در سلول خود طراحی  MHجهت مدیریت  (MHM)مدیریت کردن تراکنش های موبایل می باشد. مدیر میزبان موبایل

ظم وآهنگ خط مبنا برای آزمایشات شبیه سازی را فهرست می کند. این اندازه ها جهت خلق یک شناور با ن 1می شود. جدول

سود آوری باال ومجادله دیتا انتخاب می شوند. نظم وآهنگ خط مبنا مشابه نظم وآهنگ ارائه شده در 11   .می باشد 

تکل های گوناگون کنترل همزمانی را نشان می دهد. می توان مشاهده کرد میزان مفقودی تراکنش ها ذیل وتحت پرو ،شکل 

  DMVOCCعملکرد سیستم ها بر حسب میزان مفقودی را بهبودی می بخشد. پروتکل  DMVOCC-2PLVکه پروتکل 

می   PVTO-2PCکاماَل کمتر از میزان مفقودی   DMVOCC-2PLVمفقودیبهترین عملکرد را دارد. میزان 

تقریباَ ضعیف می باشد. دلیل آن اینکه مکانیسم چند نسخه ای تضاد بین تراکنش های فقط خواندنی و  DHP-2PLباشد

 تراکنش های به روز شده  را رفع می کند. تائید محلی داد وستد در دو فاز انجام می شود: 

 

 
 همراه معامالت از خانم نرخ. 4. شکل
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 .زیسا شبیه های آزمایش : پارامترهای 1جدول

 
 

پیش تائید محلی وتایید نهائی محلی ، چنین ویژگی آشکار سازی  تضاد اولیه دیتا می تواند منابع پردازشگر وارتباطاتی را صرفه 

جویی می کند. همراه با قواعد اصالح دینامیک چند نسخه ای، از هر استارت دوباره غیر ضروری تراکنشی می توان پرهیز نمود 

اره داد وستد تا حد زیادی کاهش داده می شود. بنابراین میزان مفقودی به خاطر کاهش تعداد استارت وتعداد استارتهای دوب

استارت دوباره تراکنش ها تحت پروتکل های کنترل همزمان متفاوت را نشان می  5های دوباره کاهش داده می شود. شکل

 دهد.

ان شروع دوباره تراکنش های موبایل را کاهش می بطور مؤثر میز  DMVOCG 2PLCمی توان مشاهده نمود که پروتکل 

دهد که دلیلش مکانیسم چند نسخه ای می باشد که تضاد بین تراکنش های فقط خواندنی و دادوستدهای به روز شده موبایل 

یر را رفع می کند. فن آوری اصالح و تنظیم دینمیک چند نسخه ای از نظم سری ساختن می تواند از استار نهائی دوباره غ

ضروری تراکنش ها جلوگیری کند و آنها را کاهش دهد. شکل ، احتمال تسلیم و اجرای تراکنش های ذیل تحت پروتکل های 

از دیگر  DMVOCG 2PLCگوناگون کنترل همزمان را نشان می دهد. می توان مشاهده نمود که میزان اجرا پروتکل 

پروتکل میزان مفقودی و استارت دوباره تراکنش ها را کاهش می پروتکل های کنترل همزمان خیلی باالتر می باشد و این 

 دهد. 
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 .همراه تلفن معامالت از مجدد اندازی راه نرخ. 5. شکل

 

 
 .شوند مرتکب را همراه تلفن معامالت نرخ. 6. شکل

 

 
 (.٪22 قطع احتمال با) معامالت از خانم نرخ. 7. شکل
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 (.٪22 قطع احتمال با) همراه لفنت معامالت از مجدد اندازی راه. 8. شکل

 

 
 متعهد( ٪22 قطع احتمال با) معامالت نرخ. 9. شکل

 

ها  MH  . میزان مفقودی تراکنش ها تحت پروتکل های کنترل همزمان گوناگون را نشان می دهد که احتمال انفصال 1شکل 

ها به  MHمی کند. دلیل این امر آنکه  بطور ضعف در مورد احتمال زیاد انفصال رفتار DHP-2PLمی باشد. پروتکل  11%

 DMVOCG-2PLVنیاز دارد. در پروتکل  DHP-2PLهمزمانی پیوسته با سرور ها برای قفل های دیتا در پروتکل 

 مکانیسم چند متغیری می تواند تحمل تراکنش ها در برابر انفصال ها از کانال تبلیف و پخش را کاهش دهد.

 MHتحت پروتکل های گوناگون کنترل همزمان را نشان دهد، که در آن احتمال انفصال از . استارت دوباره معامالت 0شکل 

 می باشد.  %11ها 

انفصال های غیر قابل پیش بینی ممکن است به دوباره های قفل کننده تعریف نشده زمان منجر شود. دادوستد ممکن است 

 انی را خود را از دست دهد. مدت زیادی را منتظر قفل های دیتا بماند و در نتیجه فرجه زم

شکل و میزان انجام تراکنش ها تحت پروتکل های کنترل همزمان را نشان می دهد. می توان مشاهده نمود که میزان تسلیم و 

خیلی باالتر از دیگر مدل های پردازش تراکنش همراه با یک احتمال انفصال باال می باشد که  DMVOCG-2PLVاجرا 

مفقودی و استارت دوباره تراکنش ها بوسیله این پروتکل می باشد. یک سری آزمایشات شبیه سازی دلیل آن کاهش میزان 
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نوین اجرا کرده ایم و نتایج نشان می دهند که این پروتکل  DMVOCG-2PLVگران را جهت ارزیابی عملکرد پروتکل 

 را عرضع می کند. عملکرد بهتر را بر حسب میزان مفقودی، میزان استارت دوباره و میزان تسلیم 

 

 نتیجه گیری ها

به خاطر پهنای باند محدود بی سیم برذای ارتباطات و انفصال مکرر، پروتکل های کنترل همزمان عرف برای پردازش دادو 

را  DMVOCG-2PLVستدهای توزیعی موبایل باز زمان واقعی مناسب نمی باشد. در این مقاله، پروتکل کنترل همزمان 

نه دادوستدها مطرح می کنیم که این پروتکل ، تأیید معامله در دو سطح اجرا می شود: تأیید محلی و تأیید جهت پردازش اینگو

ها همه تراکنش های  MHOجهانی. تأیید محلی معامالت در دو فاز انجام می شود: پیش تأیید و تأیید نهائی محلی . در 

سلیمی در سرور اجرا می شود. ویژگی آشکار سازی تضاد اولیه موبایل یک پیش تأیید محلی در برابر دادوستدتراکنش های ت

دیتا می تواند منابع ارتباطی و پردازشگر را صرفه جوئی می کند. در تأیید جهانی تراکنش های به روز شده توزیعی موبایل باید 

 جهت تضمین قابلیت سری شدن توزیعی در همه شرکاء را بررسی کند.
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