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Γενική Επισκόπηση

� Σχεσιακό Μοντέλο - SQL

� Συναρτησιακές Εξαρτήσεις & Κανονικοποίηση

� Φυσικός σχεδιασµός & ∆εικτοδότηση

� Βελτιστοποίηση ερωτήσεων

� Επεξεργασία δοσοληψιών
� Έλεγχος συνδροµικότητας

� Ανάκαµψη



Ορισµός & 
Επιθυµητές Ιδιότητες των ∆οσοληψιών

� Μια λογική µονάδα επεξεργασίας της Β∆ που περιλαµβάνει µία ή
περισσότερες πράξεις προσπέλασης στη Β∆, π.χ., µετακίνησε
10€ από το απόθεµα στην πληρωµή

� Αtomicity (Ατοµικότητα)
� είτε όλες οι πράξεις είτε καµία

� Consistency (Συνέπεια)
� διατήρηση συνέπειας της Β∆

� Isolation (Αποµόνωση)
� δεν εµπλέκεται µε άλλη δοσοληψία που εκτελείται ταυτόχρονα

� Durability (Μονιµότητα ή διάρκεια)
� µετά την επικύρωση µιας δοσοληψίας οι αλλαγές δεν είναι δυνατόν

να χαθούν



Συνδροµικότητα – επισκόπηση

� Για ποιο λόγο την χρειαζόµαστε;

� Τι σηµαίνει ‘σωστή’ παρεµβολή;

� Γράφος προτεραιότητας

� Πώς µπορούν να επιτευχθούν αυτόµατα
σωστές παρεµβολές;

� Έλεγχος συνδροµικότητας



Πρόβληµα

� Ταυτόχρονη προσπέλαση δεδοµένων
(αναλογιστείτε το πρόβληµα ‘χαµένης
ενηµερωσης’)

� Πώς µπορεί να επιλυθεί;
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Πρόβληµα χαµένης ενηµέρωσης –
χωρίς την τεχνική κλειδώµατος

χρόνος



Λύση – µέρος 1

� Τεχνική κλειδώµατος! (δηµοφιλέστερη
λύση) - Locks

� ∆ιαχειριστής κλειδώµατος: δέχεται ή
απορρίπτει τα αιτήµατα κλειδώµατος



Πρόβληµα χαµένης
ενηµέρωσης – µε κλειδιά

χρόνος
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κλειδώµατος
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Απορρίπτει το κλείδωµα

T2: waits

∆ίνει το κλειδί στην T2

Read(�) ...



Τεχνική κλειδώµατος

� Αλλά, τι γίνεται στην περίπτωση που
όλοι θέλουν να διαβάσουν το ‘Ν’;



Λύση – µέρος 1

� Τεχνική κλειδώµατος
� X-locks:

αποκλειστικό (exclusive) κλειδί ή κλειδί εγγραφής

� S-locks:

διαµοιραζόµενο (shared) κλειδί ή κλειδί ανάγνωσης

� <και άλλα ... >

� Πίνακας συµβατότητας
T2 wants

T1 has
S X

S T F

X F F



Λύση – µέρος 1

� Οι δοσοληψίες ζητούν κλειδιά (ή
ενηµερώσεις)

� Ο διαχειριστής κλειδιών δέχεται η
απορρίπτει τα αιτήµατα

� Οι δοσοληψίες ελευθερώνουν τα κλειδιά

� Ο διαχειριστής κλειδιών ενηµερώνει τον
πίνακα κλειδιών



Λύση – µέρος 1

� Μία δοσοληψία παίρνει ένα κλειδί σε ένα στοιχείο εάν
το ζητούµενο κλειδί είναι συµβατό µε τα κλειδιά που
υπάρχουν ήδη στο αντικείµενο

� Οποιοσδήποτε αριθµός δοσοληψιών µπορεί να
διατηρεί διαµοιραζόµενα κλειδιά σε ένα στοιχείο

� Εαν κάποια δοσοληψία διατηρεί ένα αποκλειστικό
κλειδί σε ένα στοιχείο καµία άλλη δοσοληψία δε µπορεί
να έχει οποιοδήποτε κλειδί στο στοιχείο

� Εάν δεν γίνει δεκτό ένα αίτηµα κλειδιού, η αιτούσα
δοσοληψία περιµένει εως ότου αρθούν (επιστραφούν) 
όλα τα µη συµβατά κλειδιά από άλλες δοσοληψίες



Λύση – µέρος 2

Τα κλειδιά δεν είναι αρκετά – π.χ., 
‘ασυνεπής ανάλυση’



‘Ασυνεπής ανάλυση’
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Γράφος

προτεραιότητας?

χρόνος



‘Ασυνεπής ανάλυση’ – w/ locks

time T1

L(A)

Read(A)

...

U(A)

T2

L(A)

....

L(B)

....

Το πρόβληµα

παραµένει!

Λύση;;



Γενική λύση:

� Πρωτόκολλο(α)
� Ένα πρωτόκολλο κλειδώµατος είναι ένα σύνολο
κανόνων το οποίο ακολουθείται από όλες τις
δοσοληψίες κατά τις αιτήσεις και τις άρσεις κλειδιών. 
Τα πρωτόκολλα κλειδώµατος περιορίζουν το σύνολο
των πιθανών χρονοπρογραµµάτων. 

� Το δηµοφιλέστερο πρωτόκολλο: 

Πρωτόκολλο κλειδώµατος δύο φάσεων

2 Phase Locking -(2PL)



2PL (Κλείδωµα δύο φάσεων)

� Φάση 1: Φάση επέκτασης
� Η δοσοληψία µπορεί να ζητήσει κλειδιά

� Η δοσοληψία δεν απελευθερώνει κλειδιά

� Φάση 2: Φάση συρρίκνωσης
� Η δοσοληψία µπορεί να ελευθερώσει κλειδιά

� Η δοσοληψία δεν αποκτάει άλλα κλειδιά

� Το πρωτόκολλο εξασφαλίζει σειριοποιησιµότητα

� Οι δοσοληψίες µπορούν να σειριοποιηθούν σύµφωνα µε την σειρά

των σηµείων κλειδώµατος (lock points) (δηλ. τα χρονικά σηµεία

στα οποία η δοσοληψία απόκτησε το τελευταίο της κλειδί



2PL

X-lock έκδοση: οι δοσοληψίες δεν ζητούν
κλειδιά µετά το πρώτο ‘unlock’

ΘΕΩΡΗΜΑ: εάν όλες οι δοσοληψίες
υπακούν στο 2PL � όλα τα
χρονοπρογράµµατα είναι σειριοποιήσιµα



2PL – παράδειγµα

‘ασυνεπής ανάλυση’ – γιατί όχι το 2PL;

Πώς θα ήταν µε το 2PL?



2PL – X/S lock version

Οι δοσοληψίες δεν κάνουν κανένα αίτηµα
κλειδώµατος/αναβάθµισης, µετά το
πρώτο ξεκλείδωµα/υποβάθµιση

Γενικά: φάση ‘επέκτασης’ και
‘συρρίκνωσης’



2PL – παρατηρήσεις

- Περιορίζει την συνδροµικότητα

- Μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα

- 2PLC (διατήρηση κλειδωµάτων ως το ‘commit’)

� Αυστηρό πρωτόκολλο δύο φάσεων. Μία δοσοληψία δεν

απελευθερώνει κανένα αποκλειστικό κλειδί µέχρι να επικυρωθεί ή

ακυρωθεί

� Άκαµπτο πρωτόκολλο δύο φάσεων. Είναι ακόµα πιο αυστηρό. 

Εδώ όλα τα κλειδώµατα διατηρούνται έως την επικύρωση / 

ακύρωση. Σε αυτό το πρωτόκολλο οι συναλλαγές µπορούν να

σειριοποιηθούν µε τη σειρά που επικυρώνονται.



Συνδροµικότητα – επισκόπιση

Τι σηµαίνει ‘σωστή’ παρεµβολή;

� Γράφος προτεραιότητας

� Πως επιτυγχάνονται σωστές παρεµβολές
αυτόµατα; � έλεγχος συνδροµικότητας

� κλειδιά + πρωτόκολλα
� 2PL, 2PLC

� Πρωτόκολλα γράφων

� Κλείδωµα πολλαπλής κλιµάκωσης

� χωρίς κλειδιά: αισιόδοξο



Πρωτόκολλα διαφορετικά από
το 2-PL – βάσει γράφων

- Υπόθεση: Έχουµε µία εκ των προτέρων γνώση όσον
αφορά την σειρά µε την οποία θα προσπελαστούν τα
δεδοµένα

- (Ιεραρχική) διάταξη των δεδοµένων, όπως για
παράδειγµα των σελίδων ενός B-tree

A

B C



Πρωτόκολλα διαφορετικά από
το 2-PL – βάσει γράφων

� Τα πρωτόκολλα γράφων είναι µια εναλλακτική
του πρωτόκολλου κλειδώµατος δύο φάσεων

� Επιβάλλεται µία µερική διάταξη → στο σύνολο D
= {d1, d2 ,..., dh} όλων των στοιχείων
� Εάν di → dj τότε οποιαδήποτε δοσοληψία
προσπελαύνει τα di και dj πρέπει να προσπελάσει το di
πριν από το dj.

� Το σύνολο D θεωρείται ως ένα κατευθυνόµενο
άκυκλο γράφηµα, το οποίο καλείται database graph.

� Το πρωτόκολλο δένδρου (tree-protocol ) είναι
ένα απλό είδος πρωτόκολλου γράφου



Π.χ., πρωτόκολλο δένδρου (X-
lock version)

- an xact µπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε
στοιχείο, στο πρώτο αίτηµα κλειδιού can 

- Από εκεί και έπειτα, µπορεί να ζητήσει µόνο
στοιχεία για τα οποία κατέχει το γονεϊκό κλειδί

- Μπορεί να απελευθερώσει κλειδιά
οποιαδήποτε στιγµή

- ∆ΕΝ µπορεί να ζητήσει ένα στοιχείο δύο
φορές



Πρωτόκολλο δένδρου - παράδειγµα

T1           T2

L(B)                            
L(D)

L(H)

U(D)

L(E)

U(E)

L(D)

U(B)                    
U(H)

L(G)

U(D)

U(G)

G IH

FED

CB

A -2PL;

-Ακολουθεί το

πρωτόκολλο δένδρου;

-‘Σωστό’;



Πρωτόκολλο δένδρου

- Ισοδύναµο µε το πρωτόκολλο
κλειδώµατος δύο φάσεων;

- Αδιέξοδα;

- Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα;



Πρωτόκολλο δένδρου
Το πρωτόκολλο δένδρου εξασφαλίζει την σειριοποίηση συγκρούσεων και
την µη ύπαρξη αδιεξόδων

� Το ξεκλείδωµα µπορεί να εµφανιστεί νωρίτερα στο πρωτόκολλο
κλειδώµατος δένδρου απ’ ότι στο πρωτόκολλο κλειδώµατος δύο φάσεων

� Μικρότεροι χρόνοι αναµονής, αύξηση συνδροµικότητας

� Το πρωτόκολλο δεν έχει αδιέξοδα, δεν απαιτούνται υποχωρήσεις

� Η ακύρωση µίας δοσοληψίας µπορεί να οδηγήσει σε διαδοχικές
υποχωρήσεις

� Ωστόσο, στο πρωτόκολλο κλειδώµατος δένδρου, µία δοσοληψία µπορεί να
πρέπει να κλειδώσει στοιχεία τα οποία δεν προσπελαύνει

� Αυξηµένη επιβάρυνση κλειδώµατος, και επιπρόσθετος χρόνος αναµονής

� Πιθανή µείωση συνδροµικότητας

� Χρονοπρογράµµατα που είναι αδύνατα στο κλείδωµα δύο φάσεων γίνονται
δυνατά στο πρωτόκολλο δένδρου και αντίστροφα



Άλλα πρωτόκολλα

- Κλιµάκωση κλειδώµατος – Αρχείο;
Εγγραφή; Σελίδα; Πίνακας;

- Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα

- (Ιδανικά, κάθε δοσοληψία θα έπρεπε να
αποκτά µερικά κλειδιά)



Πολλαπλή κλιµάκωση

� Παράδειγµα:

ιδιότ1 ιδιότ1ιδιότ2

εγγραφή-nεγγραφή2εγγραφή1

Πίνακας 2
Πίνακας 1

Β∆



Πολλαπλή κλιµάκωση

� Επιτρέπει στα δεδοµένα να έχουν διάφορα µεγέθη
� Ορίζει µία ιεραρχία κλιµάκωσης δεδοµένων
� Μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά ως ένα δένδρο (αλλά

δεν συγχέεται µε το πρωτόκολλο κλειδώµατος δένδρου) 
� Όταν µία δοσοληψία κλειδώνει ένα κόµβο στο δένδρο

αποκλειστικά, κλειδώνει εµµέσως όλους τους κόµβους
απογόνους µε τον ίδιο τρόπο

� Κλιµάκωση (Granularity) του κλειδώµατος (επίπεδο του
δέντρου στο οποίο γίνεται το κλείδωµα):
� Λεπτό (fine granularity) (χαµηλά στο δέντρο): υψηλός

παραλληλισµός, υψηλό κόστος κλειδώµατος (overhead)
� Τραχύ (coarse granularity) (ψηλά στο δέντρο): χαµηλό κόστος

κλειδώµατος, χαµηλός παραλληλισµός.



Τύποι κλειδιών;
� Εκτός από τα κλειδώµατα S και X, υπάρχουν τρία ακόµα είδη

κλειδωµάτων όταν έχουµε πολλαπλή κλιµάκωση:
� Πρόθεσης-διαµοιραζόµενη (intention-shared) (IS): σηµαίνει

κάποιο κλείδωµα σε χαµηλότερο επίπεδο του δέντρου, αλλά µόνο
µε διαµοιραζόµενες κλειδαριές.

� Πρόθεσης-αποκλειστική (intention-exclusive) (IX): σηµαίνει
κάποιο κλείδωµα σε χαµηλότερο επίπεδο του δέντρου µε
αποκλειστικές ή διαµοιραζόµενες κλειδαριές.

� ∆ιαµοιραζόµενη και πρόθεσης-αποκλειστικής (shared and 
intention-exclusive) (SIX): το υποδέντρο που βρίσκεται σε
αυτόν τον κόµβο κλειδώνεται διαµοιραζόµενο και επίσης κάποια
αποκλειστική κλειδαριά υπάρχει σε κάποιο χαµηλότερο επίπεδο.

� Τα κλειδώµατα πρόθεσης επιτρέπουν σε έναν κόµβο ανώτερου
επιπέδου να κλειδωθεί σε S ή X µορφή, χωρίς να χρειάζεται να
ελεχθούν όλοι οι απόγονοι-κόµβοι.



Πρωτόκολλο

- Κάθε xact αποκτά το κατάλληλο κλειδί στο
υψηλότερο επίπεδο

- φτάνει σε επιθυµητά χαµηλότερα επίπεδα

- Τα κλειδώµατα πρόθεσης επιτρέπουν σ’ ένα
κόµβο υψηλότερου επιπέδου να κλειδωθεί σε
S ή Χ µορφή χωρίς να πρέπει να ελεγχθούν
όλοι οι απόγονοι-κόµβοι



Πρωτόκολλο

� Μία δοσοληψία Ti µπορεί να κλειδώσει έναν κόµβο Q, χρησιµοποιώντας τους
ακόλουθους κανόνες:

1. Παρατηρείται ο πίνακας συµβατότητας κλειδωµάτων

2. Η ρίζα του δένδρου πρέπει να κλειδωθεί πρώτη και µπορεί να κλειδωθεί µε οποιοδήποτε
τρόπο

3. Ένας κόµβος Q µπορεί να κλειδωθεί από την Ti σε S ή IS µορφή µόνο εάν ο Q είναι
κλειδωµένος από την Ti σε κάποια από την IX ή IS µορφή

4. Ένας κόµβος Q µπορεί να κλειδωθεί από τηνTi σε X, SIX ή IX µορφή µόνο εάν ο γονιός
του Q είναι κλειδωµένος από τηνTi σε IX ή SIX µορφή

5. Η Ti µπορεί να κλειδώσει έναν κόµβο εάν δεν έχει ξεκλειδώσει προηγουµένως κανέναν
κόµβο

6. Η Ti µπορεί να ξεκλειδώσει τον Q µόνο εάν κανένα από τα παιδιά του Q δεν είναι
κλειδωµένα από την Ti.

� Να παρατηρηθεί ότι τα κλειδώµατα λαµβάνουν χώρα από τη ρίζα
προς τα φύλλα ενώ ελευθερώνονται µε µία σειρά από τα φύλλα προς
τη ρίζα



Πίνακας συµβατότητας
T2 ζητά

T1 έχει
IS IX S SIX X

IS t t t t f

IX t t f f f

S t f t f f

SIX t f f f f

X f f f f f



Συµπεράσµατα

- ‘ACID’ για δοσοληψίες

- συνδροµικότητα:

- σειριοποιησιµότητα (γράφος
προτεραιότητας)

- µία (δηµοφιλής) λύση: κλειδιά +

- πρωτόκολλο κλειδώµατος δύο φάσεων

- πρωτόκολλα γράφων, πολλαπλή κλιµάκωση


