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Abstract. With the increasing number of mobile devices is necessary to create solutions adapted for these types of 

devices that have limited processing capacity, memory and bandwidth sufficient to consider we propose a model based 

synchronization message Relational databases to synchronize between mobile devices and servers, in order to minimize 

data transfer between the device and the server, minimizing processing by the mobile device. In this model, 

Synchronize database and move to a mobile device databases of mobile data services to the mass of the planets will be 

discussed. 
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 چكیده
 دارند،پردازش محدود  یتظرف که ینوع از دستگاه ها ینا یاقتباس شده برا یراه حل ها یجادا یتلفن همراه است لازم است برا یتعداد دستگاه ها یشبا افزا

 ینرابطه ب یداده ها یگاهپا یهمزمان ساز یرا برا یامبر اساس پ یمدل هماهنگ ساز یم یککن یم یشنهادما پ کافی را در نظر بگیریم باند یحافظه و پهنا

توسط دستگاه تلفن همراه انجام  دستگاه و سرور و به حداقل رساندن انتقال پردازش ینتلفن همراه و سرور، به منظور به حداقل رساندن اطلاعات ب یدستگاه ها

ای سیار مورد بحث قرار داده ای تودههای دادهای سیار به سوی سرویسهای دادهو  حرکت از پایگاه برای وسایل سیار سازی پایگاه داده مدل همگامود.در این ش

 خواهد شد.

 

 ، پایگاه داده سیارتلفن همراه سازی پایگاه داده،  همگام :واژهای کلیدی
 

 مقدمه -1
ها، متدها و حلی سیار به راههای گذشته، پیشرفت محاسبهدر دهه

سیار فراوانی موجب شده است که در  یگاه دادههای پاژیتكنولو

های سیار در کاربردهای سیار، های دادهمواجهه با تقاضاهای سرویس

هایی در های موجود محدودیتحلیابند. به هر حال، راهتوسعه می

پذیر( و ای سیار قابل مقیاس )مقیاسهای دادهپشتیبانی از سرویس

-حاسبهای دارند. با پیشرفت منداجارهچ ارتجاعی در تقاضا با سیاریت و

ای سیار های سرویس دادهها و تكنولوژیحلای سیار، راهی توده

 ابتكاری، موردنیاز هستند. 

های ضروری داده به عنوان یک های کلیدی و لزومتاین مقاله، ویژگی

های ژینماید، و تكنولوبندی میسرویس سیار را ارائه داده و طبقه

ی دهد. انگیزهه سیار مبتنی بر توده را مورد بررسی قرار میپایگاه داد

مان و دیدگاه برای گرایش آینده گذاری مشاهداتاصلی، به  اشتراك

 باشد. ی سیار، میهای دادهبرای سرویس
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 1محاسبات ابری سیار -1-1
نشان داد که   ABIبر اساس یک مطالعه جدید از تحقیقات 

عه و استفاده از کاربردهای موبایل به طور کامل توس "محاسبات ابری"

احتیاج به دستگاه های  "محاسبات ابری"را در آینده دگرگون میكند. 

فرستنده و گیرنده پیشرفته برای اجرای کاربردهای موبایل به شدت 

، بازار  juniperکاهش می دهد. بر اساس آخرین مطالعه از تحقیقات 

رشد  2014تا  2002از سال برنامه های کاربردی موبایل مبتنی بر ابر  

میلیون بود  400درصد داشته است این بازار در سال گذشته بالای  88

 میلیارد دلار باشد. 2.5، حدود  2014گفته بود باید در  juniperکه 

( همه قابلیت های بانک اطلاعاتی و MDSسیستم پایگاه داده همراه )

 قابلیت های ارتباطات سیار را فراهم می کند.

Mds   به کاربر سیار اجازه می دهد که تراکنش های خود را از هرکجا

و در هر زمان شروع کند با تضمین حفظ ثبات اجرا. کتابخانه های چند 

رسانه ای مقدار زیادی از اطلاعات در زمینه صوتی، تصویری، متن، 

 گرافیک، انیمیشن برای برقراری ارتباط دارند.

رات مردم بیشتر شده و آنها خدمات با پیشرفت زیاد در تكنولوژی انتظا

را در هر کجا و هر زمان میخواهند. اگرچه توسعه و تكنولوژی فعلی 

اجازه اتصال در حرکت را میدهد ولی برخی مسائل وجود دارد که هنوز 

 مانع فرآیند ارتباطات می شود.

یک داده چند رسانه ای شامل عكس، تصویر، فیلم و متن است و 

ای ذخیره زیاد و سرعت تبدل داده بالا. برای ذخیره احتیاج دارد به فض

سازی و اداره کردن داده ها در محیط سیار ناهمگن مسائل خاصی 

است که باعث نگرانی هایی در این زمینه شده که این مسائل را می 

توان با مسائل مربوط به پایگاه داده چندرسانه ای سیار در نظر بگیریم 

 این مسائل عبارتند از:

 نه اشیاء پایگاه داده را به طور کارآمد ارائه دهیمچگو 

 مدل و معماری پایگاه داده 

 بازیابی موثر داده های چند رسانه ای 

مسئله دیگر به ارائه یک محتوای چند رسانه ای برای دستگاه های 

سیار بر می گردد که به طور مكرر قطع ارتباط می شوند که در یک 

اوب قطع می شود که این منجر به محیط سیار که اتصال به طور متن

مسئله هماهنگی و سازگاری می شود. مسئله قابلیت تحرك باید مطرح 

 شود که دو نمونه از قابلیت تحرك وجود دارد :

a پایانه قابل تحرك ) 

b شبكه قابل تحرك ) 

اگرچه سرعت پیشرفت اینترنت با توجه به رشد تكنولوژی در سال های 

نیازمند بهبود است. مسائل دیگر: عملكرد  اخیر زیاد است ولی هنوز

ضعیف، محدویت پهنای باند ارتباطات ، محدودیت مدل پایگاه داده، 

                                                 
1 -Mobile cloud computing 

هماهنگی داده ها، سازگاری، دستگاه های ذخیره محدود و محدودیت 

 منابع دیگر.

مسئله دیگر امنیت و پوشیدگی )حریم(است که داده ها در محیط سیار 

 ث امنیت و پوشیدگی داده ها می شود.پخش می شوند . این باعث بح

محاسبات ابری سناریوی بزرگ بعدی در سناریوی فعلی بازار است. 

محاسبات ابری تنها مربوط به رایانه های شخصی نیست، بلكه به شدت 

 تكنولوژی تلفن همراه را تحت تاثیر قرار می دهد  .

ای در در محاسبات ابری سیار هر دو داده های ذخیره سازی و داده ه

حال پردازش خارج از اینترنت اکسپلورر دستگاه تلفن همراه صورت می 

گیرد زمانی که ما مفهوم محاسبات ابری را در محیط سیار ترکیب می 

تمام محاسبات قدرت و ذخیره داده ها به ابر  mccکنیم. در سناریوی 

فقط مربوط به کاربران تلفن های  Mccمحاسباتی تغییر می کند. 

یست بلكه منافعی را برای طیف وسیعی از مشترکین تلفن هوشمند ن

 همراه ایجاد می کند.

کاربر تلفن همراه سودی میبرد که از آن طریق از راه هایی به   mccبا 

برنامه های کسب و کار خود بپردازد بدون اینكه مقدار زیادی سرمایه 

 گذاری در زیر ساخت ها و خدمات کرده باشد.

1-1-1- MCC: Services and Modes of Cloud 

در محاسبات ابری مقوله های مختلف از خدمات ابری وجود دارد این 

به کاربران داده می  realtimeخدمات از طریق اینترنت به صورت 

 شود.

-  Software as a Service (SaaS) 
در این مدل نرم افزار به عنوان یک سرویس  میزبان به مشتری که آن 

 ی دارد.را از طریق اینترنت دسترس

برای مثال کاربر وب می تواند از توضیحات گوگل استفاده کند و لازم 

 به نصب هر برنامه نیست.

ارائه دهندگان دیگر مانند آمازون خدمات ابر فراهم می کند و مشترك 

نیاز به پرداخت تنها مقداری دارد برای مقداری از خدمات که  آنها 

 مایل به استفاده از آن هستند .
 

 
بسترهای نرم افزاری به  Platform as a Service (PaaS)-(1-4شکل)

 عنوان یک سرویس

 

 : عبارتنداز PaaSخدمات 

 طراحی نرم افزار 
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 توسعه 

 تست 

 استقرار 

 و میزبانی وب 

در این خدمات نه تنها )نرم افزار کاربردی و غیره(، بلكه سرور، حافظه و 

ار گیرد و به سیستم عامل های دیگر را می توان مورد استفاده قر

 نیازهای مشترك پرداخته شود در هر شرایط و دوره ای.
 

 
 (2-4شكل) MCCمحیط   در نظر گرفتنبا  MMMDBمحتویات  نوع

 

فعل و انفعالى و یا غیر فعل و  MMMDBبه طور کلی محتویات 

 انفعالى هستند. 

چند رسانه ای های فعل و انفعالى نیز به عنوان چند رسانه ای غیر 

اخته شده است و چند رسانه ای غیر فعل و انفعالى به عنوان خطی شن

 چند رسانه ای خطی شناخته شده است.

در چند رسانه ای فعل و انفعالى کاربر نهایی با محتوای با برخی از رابط 

 کاربری مناسب تداخل می کنند.

تمام مواد آموزش الكترونیكی به عنوان مثال از چند رسانه ای فعل و 

 ست.انفعالى ا

بنابراین در پردازش چند رسانه ای تعاملی مصرف قدرت بسیار بالا 

 نسبت به چند رسانه ای غیر فعل و انفعالى.

در کاربر غیر فعل و انفعالى چند رسانه ای هیچ کنترلی بر روی جریان 

اطلاعات وجود ندارد یعنی آن را بدون هر گونه دخالت انسان اجرا می 

های  MMMDBبازیابی محتویات شود. شكل زیر نشان می دهد 

 تعاملی و غیر فعل و انفعالى و تحویل با محاسبات ابری سیار است.
 

 

 غیر فعل و انفعالىانواع رسانه های فعل و انفعالی و  (3-4شكل)

مطالب غیر تعاملی را می توان به عنوان یک مطالب غیر تعاملی 

راه نیاز به یک تلویزیون سیار تلقی می شود. البته یک دستگاه تلفن هم

گیرنده مانند یک تلویزیون سیار برای دریافت محتویات پخش شده 

 چند رسانه ای غیر تعاملی دارد.

 محاسبات ابری سیار: چالش ها و چشم انداز آینده -1-2
نیاز به دانلود و نصب برنامه های  MCCدر آینده نزدیک به دلیل 

قرص، و کاربردی در گوشی های تلفن همراه )تلفن های هوشمند، 

غیره( نخواهد بود کاربران می توانند آنها را به طور مستقیم در ابر و 

نمایش از طریق مرورگر تلفن همراه دسترسی داشته باشید . آن شبیه 

 provisioningبه نرم افزار به عنوان یک سرویس )تامین ذخیره( 

 است  .

ات پیش بینی های دیگر مطابق بر کلید پیش بینی های فناوری اطلاع

برای سازمانها قرار دارد ، در آینده نزدیک  گوشی های  2010گارتنر  

تلفن همراه انتظار می رود که بر رایانه های شخصی به عنوان شایع 

پیشی  2015ترین دستگاه دسترسی به وب در سراسر جهان تا سال 

پیش بینی می کند که نزدیک به یک میلیارد  ABIبگیرند. تحقیقات 

وجود خواهد  2016تا سال  "ابر سیار"دسترسی به  کاربران نهایی

 داشت.

برنامه های کاربردی تلفن های هوشمند حرکت میكنند  از گوشی 

)دستگاه فرستنده گیرنده(خود به ایجاد ابر یک اکوسیستم برای نوع 

تلفن "جدیدی از تلفن های هوشمند نامیده می شوند گاهی اوقات 

 ."همراه ابر

از فرصت است، اما دارای چالش های خاص  پر MCCاگر چه آینده 

 است به عنوان مثال:

 چالش کلیدی برای ابر محاسباتی: -

است. ولی همه خدمات  2Intermittencyدر دسترس بودن شبكه و  

 را از طریق اینترنت ارائه میشوند.

 چالش های محیط: -

فضاهای که در آن مشتری تلفن همراه و سرور که می خواهند برای 

 اری ارتباط نیز یک مسئله در نظر گرفته شود.برقر

این بر بسیاری از عوامل دیگر مانند تاخیر و مسائل مربوط به اتصال 

 تاثیر می گذارد که عبارتند از:

 ( فضای متریک یک بعدی1  

سرور هدف همراه و یا تلفن همراه مشتری هدف در راه شبكه را می 

ر گرفته شده است. در توان به عنوان فضای متریک یک بعدی در نظ

اینجا تاخیر در زمان حمل و نقل است به عنوان مانع اصلی در ارائه 

 ، در نظر گرفته شود.MMMDBمطالب 

                                                 
 متناوب بودن - 2
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به عنوان مثال، در فصل جشن، شبكه تلفن همراه، ترافیک نسبتا 

 سنگین که زمان حمل و نقل تاثیر می گذارد.

بطه با تاخیر در به طور مشابه، مشكل دیگری است که می تواند در را

زمان حمل و نقل در نظر گرفته دسترسی مكرر از مذاکرات داغ در 

 حال حاضر برای دوره معینی از زمان است.

 و فیلم های جریان MP3زنگ مایكل جكسون، کاغذ دیواری، 

این دسترسیهای ناگهانی مكرر و غیر منتظره تاثیر می گذارندروی 

 .MMMDB دسترس بودن کارایی، مقیاس پذیری، یكپارچگی و در

 ( فضای متریک دو بعدی2  

سرور هدف همراه و یا مشتری هدف سیار در هواپیما مانند صورت 

بازنمایی مورد استفاده در سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند به 

 عنوان فضای متریک دو بعدی در نظر گرفته شده است.

 ( فضای متریک سه بعدی3  

 فضای می تواند به عنوان دریایی زیر یاهواپیما کنترل شاملسیستم 

 شود. درنظرگرفته متریكه بعدی

 (فضای متریک چهار بعدی4  

سیستم که نگرانی خود را در امكان متقاطع حامل)رسانگر( مدار 

)معمولا تلاش برای جلوگیری از برخورد( ممكن است نیاز به اجرا  در 

به عنوان فضای  تمپورال( را می توان 1بعد فضایی و  3چهار بعدی )

 متریک بعدی چهار در نظر گرفته شود.

سیستم های مربوط به ردیابی حرکات دستگاه را در مناطق پی در پی 

)در دریا، در هوا، به سرعت در حال حرکت آتش سوزی با ریسک بالا، 

آتش سوزی جنگل، باد قوی، و غیره( که در آن، هر دو دستگاه و 

 محیط سیارند.

ین تنظیمات بعد زمانی می تواند مورد استفاده قرار برای نشان دادن ا

 گیرد.

1-2-1-  Green Cloud 

اصل اساسی از ابر سبز است که برای آوردن فرصت های کسب و کار 

و در همان زمان به عنوان اقتصادی / انرژی  TELCOجدید به 

 کارآمد که ممكن است.

یک  مفهوم ابر سبز است که برای انجام تمام عملكرد ابر رایانه در

محیط کارآمد انرژی است. اگر چه بسیاری از معماری ها برای این ارائه 

 شده اما هنوز نیاز به بهبود است.
 

 کنترل همزمانی در سیستم های پایگاه داده سیار -1-3
( برای سیستم CCMدر این بخش ، یک مكانیسم کنترل همزمانی )

رش ( که قابلیت تسلسل جزئی  و گزاMDSهای پایگاه داده همراه )

 عملكرد خود را تضمین میكند ارائه شده است.

توانایی برای کاربران به انجام فعالیت های معاملاتی، مانند، پرداخت 

صورت حساب، نقل و انتقال وجوه، و غیره، از هر کجا و هر زمان بسیار 

 مطلوب است.

برای پاسخگویی به این اهداف، ما نیاز به توسعه قابلیت های پردازش 

( MUکه شامل تعدادی از واحد های موبایل ) MDS تراکنش در

(، میزبان ثابت، و DBS(، سرورهای پایگاه داده )BSایستگاه پایه )

 غیره(، که از طریق بی سیم و شبكه های سیمی متصل شده اند داریم.

مطلوب است وارائه ، استدلال می کنیم کهیک استحكام ضعیف ترما 

آن  عملكرد وگزارش داده پخش معنایی که ازخواص CCMمیدهد یک

 استفاده میكند.

 رویكرد ما -1-3-1
در رشته پردازش داده ها، معیارهای صحت ضعیف در تعدادی از 

( ، که ESRقابلیت تسلسل )-εشرایط، قابل قبول است و استفاده از 

ما  CCMبه توسعه  εمقدار محدودی از تناقض مشخص شده توسط 

 تحمل میكند.

برنامه εکه تولید می کند  است ردیف دو رتكرااین مبنی بر یک برنامه  

 قابل مرتب شدن را.

ایده اساسی این از تكرار دو لایه برای اولین بار به کاربران اجازه می 

دهد برای اجرای تراکنش در مو است که باعث می شود به روز رسانی 

اطلاعات به صورت محلی است و زمانی که مو به سرور متصل است، 

ی دوباره اجرا در سرور به عنوان تراکنش های پایه سپس این تراکنشها

(BT.هستند ) 

BT ها بر روی نسخه اصلی داده مرتب شده اند وMu  ها در مورد

BT.های شكست خورده مطلع هستند 

اجرا تراکنش بدون آگاهی از  MUاما مشكل این روش این است که 

د تعداد آنچه دیگرتراکنش ها انجام می دهند، که می تواند منجر به ر

 زیادی از تراکنش ها شوند.

زیادی  MUمشكل دیگر این است که زمان اجرا یک تراکنش در 

به اجرا شده است و  BTاست، زیرا می داند که نتیجه آن تنها بعد از 

ت. در این کار ما طرح تكرار دو لایه گزارش شده اس MUدر نتیجه به 

را  MUتغییر دادیم تا تعداد  رد شده ها و زمان اجرا تراکنش ها در 

 کاهش دهد.

متمایز انواع  شناسایی سه به راحتی می توانیددر این سناریو، 

 :موردنیاز را ارائه دهیمسازگاری  ازتراکنش ها باتوجهبه داده

 احتمال وجوداگرایی، با و کنترل تحمل کهDISPATCHمعاملات* 

 جهانی محدودیتیک 

دائمدرپایگاه داده باید  تراکنش ها ،کهبه روز رسانی( ACIDآشكار)* 

ممكن بار که  تراکنش هایمربوط به هرگونهقبل از  سرورساختهشده

 آشكار آوردن دست بهاطلاعات و  استپردازش شوند)برای مثالبارضبط

 تعداد(فرد  منحصربه

 نتایجاطلاعات و  آشكار روزرسانی به که، ها  صورتحسابتراکنش* 

تاخیر  دستیابی به بنابراین به عنوانمحلی  خودراقابل مشاهده

تنها  پایگاه داده روزرسانی امابه، کودبیشتراستبارگذاری  نیندازیدو

 متصل می شوندزمانی که 
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سیستم پردازش تراکنش ارائه شده در تعادل این مقاله مكانیسم هایی 

که حفظ قوام پایگاه تراکنش ها حمایت از این انواع مختلف را برای 

داده در حالی که اجازه می دهد انعطاف پذیری در هماهنگی و آشتی 

 معاملات رقابت.

1-4- PRO-MOTION یک سیستم  پردازش تراکنش :

 سیار
تعدادی از چالش های سیستم های  سیار محیطمحدودیت های 

به این منظور،دراین بخش،ما .ارایه میدهند  تراکنش سنتی پردازش  

های پردازش تراکنش جدید را،نامیده می سیستم  پیشنهاد می کنیم

شده توسط  با مشكلات،معرفی، برای مقابله  PROMOTIONشود 

 عبارتند از:PRO-MOTIONویژگی هایبرجسته . قطعومنابعمحدود 

* استفاده از فشردگی ها ، که به عنوان واحد اساسی  تكرار داده ها 

 رای ذخیره ، واکشی اولیه ، و جمع آوری عمل  میكنندب

 * مدیریت تراکنش بر روی میزبان سیار 

* بهره برداری از معناشناسی شی در هر کجا ممكن است برای بهبود 

 استقلال سایت و افزایش همزمانی

مورد استفاده  زمانیكه، که در زیرشرحدادهشدهاستاین ویژگی ها، 

ی توانند نقص تحمیل شده  به وسیله محدودیت قرار میگیرند با هم ، م

 -PRO های سیار را به حداقل برسانند . معماری در سطح بالا 

MOTION ،متشكل از یک مدیر جمع و جور در سرور پایگاه داده  ،

یک نماینده جمع و جور در میزبان سیار به منظور  مذاکره و مدیریت 

، و یک مدیر سیار MHی قراردادها و ارائه مدیریت تراکنش محلی برا

برای کمک به مدیریت جریان به روز رسانی ها و  MSSاجرایی در 

داده ها بین سایر اجزاء در سیستماست. استفاده از مدیران متحرك 

عمومی شود در معماری  PRO- MOTIONاجازه می دهد تا 

 کلاینت سرور چند لایه.

1-4-1- Compacts 

برای ذخیره سازی  داده  یک قرارداد ، به طور کلی، یک سیر درخواست

 های، بهبود یافته است با تعهدات

)مانند مهلت(، محدودیت ها )مانند مجموعه ای از عملیات مجاز( و 

اطلاعات حالت )مانند تعداد  دسترسی ها به شی(. قرارداد نشان دهنده 

توافق بین سرور پایگاه داده و میزبان سیار است. در این توافق، سرور 

، در  MHنمایندگی میكند. MHنترل داده را برای پایگاه داده ک

عوض،  مسئولیت برای داده ها و به منظور احترام به شرایط خاص 

مطرح شده توسط سرور دیتابیس را به عهده می گیرد. به عنوان یک 

نتیجه، سرور پایگاه داده نیاز ندارد  به آگاهی از عملیات اجرا شده 

می بیند به روز رسانی های ، بلكه MHتوسط تراکنش های خصوصی 

دوره ای رابرای یک قرارداد برای هر یک از اقلام داده های  دستكاری 

 شده توسط تراکنش های سیار. 

قراردادها در سیستم ما به عنوان اشیاء  نشان داده شده اند بابسته 

 بندی:

 شده cache* داده های 

های پنهان * روش هایی )به عنوان مثال کد( برای دسترسی به داده 

 شده

 * اطلاعات در مورد وضعیت فعلی قرارداد

* قوانین ثبات، اگر وجود داشته باشد تضمین ثبات عمومی اقلام  داده 

 ها

* تعهدات، مانند یک فرصت که ایجادمی کند  محدودیت  در زمان را 

که در آن حقوق به منابع توسط میزبان تلفن همراه و یا محدودیت 

لی متعهد به روز رسانی و  روش که رابط کاربری برگزار شد در دید مح

 ممكن است قرارداد را مدیریت کند. MHرا فراهم می آورد که با آن 

مدیریت قراردادها است یک تلاش همیاری بوسیله سرور پایگاه داده و 

میزبان های سیار است. قراردادها از پایگاه داده از طریق  درخواست 

ت می آیندهنگامی که تقاضای داده به دس MHهای داده شده توسط 

های واقعی یا پیش بینی شده ایجاد می شود. اگر داده ها در دسترس 

است برای برآوردن درخواست، سرور پایگاه داده ایجاد می کند یک 

قرارداد را )با کمک مدیر قرارداد ( که ثبت شده در قرارداد و منتقل 

رای برآوردن نیازهای برای ارائه داده ها و روش هایی ب MHشده به 

. درخواست را می توان به علت انتقال از MHاجرا ی تراکنش ها روی 

اجزای گم شده و یا منسوخ شده قراردادها متناسب کرد. در این راه، 

انتقال روش های قرارداد، که ممكن است بسیار گران باشد، اجتناب 

 MHکه موجود باشند  . هنگامی  MHشود اگر آنها در حال حاضر در 

دوباره جمع و  stry ~قرارداد را دریافت می کند، آن  ثبت میكند  

جور است که توسط عامل قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد برای 

 ردیابی محل و موقعیت  همه قراردادهای فعال.

قرارداد توسط عامل  کهاست   قرارداد دارای یک رابطمشتركهر 

 برایمدیریتقراردادهای 

به روز و  گیرد می قرار استفاده مورد داد قرار ررجیسترد شدهذکر 

تراکنش های اجرا شده توسط اجرای  ارائه شده توسط هایرسانی 

 انجام می دهد.  MHکاربردی روی  های برنامه

 شامل: قرادادها مدیریت مبرای از اصلی روش های مجموعه

رد بازیابی میكند اطلاعات مفید در مو که(،inquire) * پرس و جو

کش، شناسه  وضعیت  قرارداد را)مانند نام، نوع داده ها ونسخه، وضعیت

 تراکنش،وذخیره سازیباقیمانده(؛ برجسته

که محیط  قرارداد وقتی می شودبرای اطلاع ( استفادهnotify* اطلاع)

 سیار تغییر میكند

(، استفاده می شود برای انجام عملیات در قرارداد dispatch* اعزام)

 ؛MHی از تراکنش های درحال  اجرای به نمایندگ

ساختن عملیات انجام شده یک  (، برای دایمیcommit)* اجرا

 تراکنش مشخص بر روی پایگاه داده

رها کردنتغییرات ایجاد شده در داده های  (، بهabortسقوط )* 

 قرارداد بوسیلهیک تراکنشدادهشده
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ارداد وضعیت فعلی قر(، برای ذخیرهcheckpointبازرسی )* نقطه 

 بهمنظوربازیابی

اجرای یک رابطمشترك طراحی عاملقرارداد را ساده میكند و حداقل 

عملكردقابلقبولیک نمونه قرارداد خاص را تضمین میكند. قراردادها 

به روز میشوند.  MHمتناوبابه عنوان  نتیجه پردازش تراکنش ها روی

د وقتی کهنیازهایمیزبانسیار و یاسرور پایگاه داده تغییر کن

،قراردادهاباید مذاکره مجدد کنند  برای توزیع مجدد منابع  و زمانی که 

MHدیگرهیچ نیازی به منابع ندارد، قراردادهابرگردانده شوند به سرور 

در صورت لزوم(حذف از حذف شوند)و  و ازقراردادمحلیپایگاه داده 

 محل ذخیره قرارداد.رجیسترو 

تكرار پویا، انعطاف پذیری ارائه  استفاده از قراردادها برای  پیاده سازی

از تعدادی  PROMOTIONشده توسط قراردادها اجازه می دهد تا 

از شماهای تكرار پویا )به خوبی ذخیره سازی پنهان( با انواع محدودیت 

های ثبات حمایت کند. قراردادها می توانند مورد استفاده قرار گیرند 

دن اقلام ورودی برای نمایندگی هر دو طرح ساده مانند چک کر

خروجی  و اجاره ، و همچنین دیگر معیارهای صحت پیچیده تر است . 

ما نشان دهیم  این کار را با نشان دادن اینكه چگونه اجاره و چک 

کردن ورودی خروجی میتواند استفاده از قراردادها را درك کند  و  

واص چگونه این قراردادها را می توان برای حمایت از تراکنش ها با خ

 دید مختلف مورد استفاده قرار داد.

 ها، و احتیاجاتمباحث، چالش -1-5
های ها و مباحث تحقیقاتی برای سرویستعدادی احتیاجات، چالش

ها را ی سیار وجود دارند. در اینجا ما آنی تودهداده سیار در محاسبه

دهیم: خصوصیت )حریم ی مختلف مورد بحث قرار میدر سه حیطه

-ای و سفارشیی در سرویس داده سیار، چنداجارهخصوصی( و ایمن

 س سیار. ی سیار، مدیریت تراکنش دادهسازی در سرویس داده

Aحریم خصوصی و ایمنی در سرویس داده سیار  . 

حفاظت از حریم خصوصی کاربر و محرمانه بودن داده یک کلید در 

ایجاد و نگهداری از صداقت کاربران در اساس سیار است. این امر 

های پایگاه داده سیار حلسازی راهموجب به دو بحث ایمنی در فراهم

( ایمنی b( حریم خصوصی کاربر سیار، و )aشود: )مبتنی بر توده می

 داده. 

 حریم خصوصی کاربر سیار -1-6
های مبتنی بر مكان [ یک مدل ایمنی برای سرویس2نویسندگان در ]

ر هر دوی حریم کنند که برای بدست آوردن ایمنی مكان دمطرح می

کنند. های داده خارج از منبع استفاده میخصوصی و سندیت، از پایگاه

المللی ی سیار بینو یک الگوریتم ایمن که از شخصیت امضاکننده

(IMSIبه عنوان شناسایی کاربر در کنار الگوریت ) های پنهان استفاده

 Whereشود. سازی داده مكان، عرضه مینماید که در جهت ایمنمی

store  [3یک ذخیره ]سازی داده در ی وسیله است که برای پنهان

ی نماید. ایدهی سیار از تكرار فیلتر شده استفاده میی تودهمحاسبه

-بینی مكانی مكانی گذشته در جهت پیشها استفاده از تاریخچهآن

های مربوط سازی دادهی سیار و پنهانی محتمل در یک گرههای آینده

بینی مكان آینده از یک مكان است. نمودارهای گذار برای پیش به آن

 مكان رایج، مورد استفاده قرار گرفتند.

 ایمنی داده -1-6-1
حل ایمنی چند لایه شده و زیربنای مرکزی اطمینان مبتنی بر توده، راه

ای برای تواند به عنوان شالودهای انتها میهای نقطهحلدر ترکیب با راه

نی داده عمل نماید. دو مبحث دیگر برای تحقیق حل محتمل ایمراه

 شوند: آینده در ذیل فهرست می

-کارایی قدرت و تقسیم هوشمند. طراحی مكانیزم ایمنی برای پایگاه

های داده توده سیار بایستی بیشتر به کارایی قدرت و تأخیر این چنین 

ای، های ایمنی و چگونگی تقسیم آنها در وسایل سیار و تودهالگوریتم

 [. 4تمرکز داشته باشد ]

شود که مكانیزم ایمنی، پذیری مكانیزم ایمنی. ملاحظه میمقیاس

پذیر است، چنانچه افزایش کاربران بتواند به طور مطابقی بسیار مقیاس

های بدون تنزل درجه در عملكرد پایگاه داده به کار برده شود. لزومت

یار مهم در کاربرد پذیری، و فرضیات یک نقش بسمحاسباتی، مقیاس

ای سیار، ایفا ی تودههای دادهآمیز مكانیزم ایمنی برای پایگاهموفقیت

 نماید. می

ی سازی در سرویس دادهای و سفارشیچنداجاره  -1-6-2

 سیار

 ایچنداجاره - 1-6-1-2

ای یكی از [ اشاره شد، چند اجاره1ی ]همانگونه که به واسطه

سیار است. این امر،  یی تودهسیار و محاسبه SaaSمشخصات کلیدی 

کند. ی سیار چند اجاره شده را ملزم میهای دادهپشتیبانی از سرویس

 ی این تقاضا، وجود دارند.سه احتیاج و چالش بنیادی جهت اداره

ی خوش تعریف را ای متمایل به دادههای چنداجارهـ چگونه مدل

ی ی چند اجاره شده و رفتارهاهای دادهتوسعه دهیم تا مجموعه

 سرویس و دستیابی را نشان دهیم؟ 

های سرویس داغده مبتنی بر اجاره خوش تعریف را ـ چگونه سیاست

ها را کنترل ها پشتیبانی نماییم و چگونه مكانیزمتعریف نموده و از آن

 کنیم؟

های ای را برای تكنولوژیهای داده سیار چنداجارهـ چگونه سرویس

DB ویس نسل بعد، طراحی و توسعه و کاربردهای داده به عنوان سر

 دهیم؟

 پذیری اجارهمقیاس -1-6-3

-ها / کاربرها به طور مؤثری برای پایگاهبكارگیری مقدار زیادی از اجاره

ای سیار، بحرانی است. بعلاوه، جندین فاکتور وجود دارند های داده توده

ای سیار را ی تودههای دادهی پایگاهپذیری اجارهتوانند مقیاسکه می

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

 

 

ای، مصرف تأثیر قرار دهند، به عنوان مثال، معماری چنداجاره تحت

پذیری در های مقیاسمنبع و بار دستیابی داده.گرچه بسیاری از اندازه

ی عملكرد بالا جهت ارزیابی ی توزیع یافته و محیط محاسبهمحاسبه

ها مناسب با اند، اکثر این اندازهپذیری یک سیستم مطرح شدهمقیاس

ای سیار ی تودههای دادهای پایگاهپذیری اجارهمقیاساحتیاجات 

به  MCCی های جدید شامل فاکتورها که بواسطهنیستند و اندازه

 میان آورده شدند بایست مورد مطالعه قرار گیرند. 

 ی سیارمدیریت تراکنش داده  -1-6-4
های پنهان شده. یک طریق مستقیم برای اداره ی دادهـ تحقیق درباره

ی پنهان ه، پنهان کردن پایگاه داده است، اما یک پایگاه دادهایمنی داد

 گیرد. پردازش شده به راحتی مورد تحقیق قرار نمی

سازی خاص به نام های انبوه با استفاده از یک الگوی پنهانتحقیق

-سازی و تكثیر در متنشود که اضافهزیستی نائل میسازی همپنهان

[. پشتیبانی 4پذیرند و ]سازی را میهای ریز بدون احتیاج به پنهان

چند موردی. گرچه توافق ضعیف در برخی کاربردها  ACIDتراکنش 

بندی قابل پذیرش است، بسیاری از کاربردها، برای مثال، شبكه

های خواهند که از پایگاههای کارت اعتباری، میاجتماعی و تراکنش

توافق ضعیف زندگی  ای استفاده نمایند، هنوز هم یافتن آنی تودهداده

های سازد. چندین طریقه برای پشتیبانی از تراکنشرا بسیار مشكل می

ACID ای چند موردی در زمان استفاده از یک پایگاه داده توده

NOSQL های تراکنشی تک موردی وجود دارند که فقط گارانتی

ها گسترش پشتیبانی تراکنشی تک آورند. یكی از آن دیدگاهفراهم می

 دی به چند کلیدی یا گروه کلید است.کلی
 های مربوط به مقایسه آنهانتایج کار دیگر محققان و داده 

  د.نی اصلی مقاله نباشهابخشسایر موضوعات مرتبط که جزء 

 نتیجه گیری -1-7
ی سیار را آنالیز های دادهی سرویسنتایج تحقیق موجود درباره 

ی سیار مبتنی دادههای سرویس نماید و راه حل)تجزیه و تجلیل( می

ی ها دربارهدهد و مباحث و چالشبر توده را مورد بحث قرار می

 تحقیق و مقالهی سیار برای ی تودهسرویس داده سیار در محاسبه

 شوند. آینده ارائه می
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