پردازش تراکنش ها در MongoDB

زمستان 96

چکیده
در حال حاضر ،برای مقابله با مقادیر زیادی از داده های متنوع در پایگاه داده ،پایگاه داده های  NoSQLپیشنهاد وجود دارد و پیشنهاد میشود .برای استفاده عملی از
پایگاه داده های  ، NoSQLاز آنجا که اکثر آنها از پردازش تراکنش تنها در داده های تک رابطه ای پشتیبانی می کنند ،متصویر می شود که داده های چندگانه را نمی
توان در یک واحد با حفظ خواص  ACIDبه روز رسانی کرد.
یک روش برای پردازش داده های چندگانه استفاده از  MongoDBاست  ،که یک نوع پایگاه داده  NoSQLسند گرا محسوب می شود .به طور خاص ،هر داده قبل
و بعد از روز رسانی ،وضعیت هر تراکنش مدیریت می شود .سپس در مورد قبل از  ،Commitداده های قبلی مورد پرسش قرار می گیرد؛ پس از ، Commit
اطالعات دومی مورد پرسش قرار می گیرد .با این روش ما نشان می دهیم که جمع داده ها را می توان به عنوان یک  transactionبا سطح  isolationخاص به روز
کرد.

مقدمه
با توسعه داده های حجیم ( ،)big Dataاطالعات مختلف دنیای واقعی در پایگاه های داده منتشر می شود .سیستم های مدیریت پایگاه داده رابطه ای ()RDBMS
هدف خاص شرکت ،و عمدتا با ارزش مقابله  character dataکه از پیش تعیین شده برای حفظ سازگاری باال وجود دارد .با این حال ،امروزه پایگاه های داده ای
هستند دسترسی به کاربران جهانی ،و داده های آن نیز به محدوده های مختلف مانند اسناد و فیلم ها گسترش می یابد .بنابراین ،الزم است که با ویژگی  3Vسازگار شود،
یعنی حجم (مقدار بسیار باال) ،سرعت و تنوع (تنوع گسترده) بنابراین ،سیستم های مختلف مدیریت پایگاه داده به نام پایگاه داده  ،NoSQLکه متفاوت از RDBMS
معمولی است ،پیشنهاد می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
در اینجا ،همانطور که برای  ،RDBMSکنترل همزمانی اجرا می شود .حتی در مواردی که تعدادی از  transactionدر یک زمان به پایگاه داده دسترسی پیدا می
کنند ،آن ها به صورت یکسان اجرا می شوند .در نتیجه ،خواص  ، transaction ACIDیعنی  Isolation ،Consistency ،Atomicityو  ،Durabilityحفظ
می شوند .از سوی دیگر ،برای مقابله با ویژگی  ،V3بسیاری از پایگاه داده های  NoSQLتنها ویژگی  BASEرا حفظ می کنند ،یعنی ،اساسا در دسترسی راحت و در
نهایت سازگار است .همانطور که برای این ویژگی ،خواص  ACIDذکر شده در باال فقط در مورد به روز رسانی یک داده یکتا نگهداری می شود .بنابراین ،در مورد به
روز رسانی داده های چندگانه (رابطه ای) ،داده ها به روز شده یکی پس از دیگری ،و در نهایت تبدیل شدن و بروزرسانی نهایی انجام می شود .به این ترتیب ،این
ناهنجاری در میان این به روز رسانی وجود دارد ،از جمله یک داده به روز شده است و یکی دیگر به روز نشده است .ویژگی  BASEبرای تراکنش که نیازی به کنترل
همزمان سخت افزار ندارند موثر است .به طور مثال فروشگاه ای را در نظر بگیرید که از کاالها پر شده است .در اینجا ،حتی در موردی که در آن تراکنش چندگانه خرید
همان کاالها در همان زمان ،متصویر شماره ی نیست که هر یک از این تراکنش ابتدا اجرا شود .از سوی دیگر ،در مواردی که سهام(و یا انتخاب ها) محدود است ،مانند
رزرو هتل ،این ایجاد متصویر شماره می کند .بنابراین ،سطح کنترل همزمانی برای پایگاه داده بستگی به فرآیند کسب و کار دارد .برای این متصویر شماره  ،همانند
 ،RDBMSسطوح جداسازی چندگانه در استاندارد  SQLتعریف شده است و سطح برای هر تراکنش به صورت جداگانه انتخاب شده است .به طور مشابه ،همانطور
که برای پایگاه داده های  NoSQLنیز شناخته شده است ،چنین پردازش تراکنش ای برای برخی از فرآیندهای کسب و کار مورد نیاز است .بنابراین ،دو مرحله انجام
متد برای  MongoDBاستفاده می شود  ،که یک نوع پایگاه داده  NoSQLاست .این روش به روزرسانی داده های چندگانه را مدیریت می کند .و در صورت قطع،
تراکنش جبران خسارت را برای بازیابی داده ها قبل از به روز رسانی انجام می دهد .با این حال ،از آنجایی که بر اساس ویژگی  BASEاست ،آنومالی فوق در میان به
روز رسانی و بازیابی داده ها باقی می ماند .هدف ما از این مقاله ارائه یک روش پردازش تراکنش با داشتن سطح  isolationمشخص شده برای  MongoDBاست.

به طور خاص ،هر داده دارای قبل و بعد از بروز رسانی وضعیت تراکنش مدیریت می شود .سپس ،در مورد قبل از رویداد داده های قبلی مورد پرسش قرار می گیرد؛
پس از رویداد  ،اطالعات دومی مورد پرسش قرار می گیرد .عالوه بر این ،ما این روش را به عنوان برنامه های تجربی با استفاده از جاوا اجرا کردیم و تایید کرد که
دسترسی به پایگاه داده می تواند همزمان به عنوان یک تراکنش با سطح  isolationمشخص شده انجام شود.
باقی مانده از این مقاله به شرح زیر است .بخش  2متصویر شماره پردازش تراکنش  MongoDBرا نشان می دهد و روش ما برای این متصویر شماره را در بخش 3
ارائه می کنیم .بخش  4اجرای این روش و نتایج تجربی را نشان می دهد .بخش  5مالحظات را نشان می دهد ،و بخش  6نتیجه گیری نهایی را خواهیم داشت.

پردازش تراکنش در RDBMS
برای روشن شدن پردازش تراکنش در  ،MongoDBما نمای کلی از پردازش تراکنش در  RDBMSرا نشان می دهیم .همانطور که برای پردازش تراکنش در
 ،RDBMSخواص  ACIDبه عنوان  4ویژگی زیر تعریف می شود Atomicity :به معنی به روز رسانی تراکنش به طور کامل یا نه در همه؛ سازگاری به این معنی
است که انطباق پایگاه داده پس از به روز شدن حفظ می شود .جداسازی به این معنی است که هر تراکنش بدون تأثیر بر سایر تراکنش ها انجام شده همزمان انجام می
شود؛ پایایی به این معنی است که نتایج به روز رسانی پایایی داده ها و برنامه را از بین نمی برد .عالوه بر این ،برای انجام تراکنش ها چندگانه همزمان با حفظ خواص
 ،ACIDکنترل همزمان انجام می شود.
در نتیجه ،اگر چه بسیاری از تراکنش ها در همان زمان انجام می شود ،نتایج به روز رسانی آنها همانند یکسانی اجرا می شوند .این کنترل همگانی معموال توسط روش
قفل گذاری انجام می شود .یعنی ،با انجام قفل قبل از دسترسی به داده ها ،تداخل دسترسی به این داده ها از تراکنش ها دیگر محافظت می شود .همانطور که برای
پردازش تراکنش ،نشان داده شده است که پروتکل قفل دو مرحله ای (زیر ) PL2 ،مورد نیاز است ،که در آن تمام قفل ها قبل از بازکردن اجرا می شوند .برای حفاظت
از قطع آبشار PL2 ،دقیق مورد نیاز است ،که تمام قفل تا زمانی که رویداد قطع شوند .برای باز کردن یک تراکنش دیگر صبر می کنند بنابراین تاخیر طوالنی ممکن
است در موارد زیر اتفاق بیفتد :درگیری با تراکنش طوالنی مدت؛ تمرکز دسترسی به داده های خاص .سطوح  isolationچندگانه تراکنش ،همانطور که در جدول
شماره  1نشان داده شده ،تعریف شده است .در اینجا ،تراکنش  2PLرا برای به روز رسانی داده ها در هر سطح  isolationاحراز می کندRead uncommitted .
اجازه می دهد تا تراکنش برای پرس و جو اطالعات به روز رسانی قبل از آن  commitشود ،و قفل برای پرس و جو اجرا نمی شود Read committed .اجازه
می دهد تا تراکنش برای پرس و جوی داده های به روز شده پس از آن  commitشده باشد ،و قفل مشترک تنها در طول پرس و جو اجرا می شودRepeatable .
 readاجازه می دهد تا تراکنش به طور مکرر پرس و جو یکسان داده ها را بدون تغییر توسط تراکنش ها دیگر ،و تراکنش  2PLهمچنین به درخواست داده ها انجام
دهد .در حقیقت ،همانطور که برای سطح  isolationنیز وجود دارد  serializableبرای جلوگیری از خواندن داده ها ،که توسط پرس و جو قبلی مورد پرسش نیست،
وبرای پرس و جو بعدی مورد درخواست نیست .با این حال ،از آنجا که داده های هدف برای قفل وجود ندارد ،این سطح را نمی توان با پروتکل قفل ساده اجرا کرد.
بنابراین serializable ،در این مقاله حذف شده است.

تصویر شماره  – 1ساختمان داده در MongoDB

عالوه بر این ،نشان داده شده است که در مواردی که سطح جداسازی تمام تراکنش ها حداقل خوانده نشده باشد ،سطح جداسازی هر تراکنش از نوع خودش حفظ می
شود .به این معنی که اگر هر تراکنش یکی از پروتکل های قفل شده در جدول شماره  1را نشان دهد ،هر تراکنش می تواند با سطح انحالل مشخص شده انجام شود.
بنابراین ،حتی در  ،MongoDBمی توان هر تراکنش را با سطح  isolationمشخص شده انجام داد ،در صورتی که تراکنش ها دیگر با سطح جداسازی Read
 uncommittedانجام شود.

جدول شماره  – 1سطح  Isolationو پروتکل قفل گذاری

داده  MongoDBبه عنوان سند ( JSONنماد جاوا اسکریپت) که در تصویر شماره نشان داده شده است پیکربندی شده و سند شامل زمینه ها است .به عنوان مثال،
در تصویر شماره  }id: Id1{ ،1فیلدی است که شناسه « »idاست؛ مقدار "( "Id1در زیر ،شناسه شیء) است .در اینجا ،فیلد  ID Objectمربوط به کلید اولیه پایگاه
داده رابطه ای است .همچنین می تواند به عنوان نشان داده شده با نام " ،"nameکه دارای فیلد "( "nameنام) و "( "lastنام خانوادگی) نشان داده شده است .از
آنجایی که سند چنین ساختار دارد ،ساختار پایگاه داده به عنوان  RDBMSتعریف نشده است .بنابراین ،زمینه هر سند می تواند در هر زمان اضافه یا حذف شود .به این
معناست که ممکن است هر سند دارای زمینه های مختلفی باشد به غیر از  .idدر ضمن ،مجموعه ای از اسناد مجموعه "مجموعه" را تشکیل می دهد ،و هر کدام به
رکوردها و جدول در یک پایگاه داده رابطه ای متصل می شود.
عالوه بر این ،مانند  SQLدر  ،RDBMSروش های ( CRUDایجاد ،خواندن ،به روز رسانی ،حذف) :قرار دادن ،پیدا کردن (مطابق با انتخاب) ،به روز رسانی و
حذف (مربوط به حذف) .با این حال  MongoDBقصد ندارند اسناد جمع را به عنوان یک تراکنش مشابه با  RDBMSدستکاری کنند .ویژگی های تراکنش آنها
فقط در سند تک ارائه می شود .به عبارت دیگر ،در مورد روز رسانی اسناد جمع در یک مجموعه  ،یک متصویر شماره وجود دارد که وضعیت میانی به روز رسانی می
تواند توسط تراکنش ها دیگر مورد سوال قرار گیرد ،یعنی خواص  ACIDنمی تواند حفظ شود .در ضمن ،در مورد به روز شدن اسناد چندگانه با روش یکتا در
 ،MongoDBگزینه " "isolated $را می توان تعیین کرد .با استفاده از این گزینه ،می توان داده های هدف را از راه های دیگر به روز کرد .با این حال ،متصویر
شماره ی وجود دارد که این گزینه خاصیت  Atomicرا تضمین نمی کند .همچنین ،آن را نمی توان به روز رسانی متتصویر شماره از انواع مختلفی از روش ها به
تصویب رساند .عالوه بر این ،پردازش تراکنش بر اساس همزمان سازی خوش بینانه با استفاده از نشانه زمانی برای  ، H Baseکه نوعی از پایگاه داده NoSQL
است و نسخه ای از هر داده را با Timestampمدیریت می کند ،پیشنهاد می شود .برای اعمال این روش به  ،MongoDBالزم است که توابع مدیریت مشابه نسخه
را به  H Baseاعمال کنیم.
برای این متصویر شماره  ،دو مرحله انجام متد با حفظ  Atomicityبه روز می شود .در این روشبه عنوان مثال در صورت انتقال حساب بانکی از حساب  Aبه حساب
 Bشماره تراکنش به مجموعه مدیریت منتقل می شود .قبل از اینکه اسناد حساب  Aو  Bبه روز شود ،این شماره به دو اسناد ذخیره می شود تا اسناد به روز رسانی
توسط این تراکنش مدیریت شود .در صورت اتمام موفقیت آمیز ،شماره حذف می شود و پردازش پایان می یابد؛ در مورد شکست ،تراکنش جبران شده برای بازیابی
داده ها قبل از به روز رسانی انجام می شود.

Document and data collection

Document of TP(Transaction Prossing Managment) collection

در واقع ،مبلغ موقتا تغییر یافته توسط تراکنش ها دیگر مورد پرسش قرار می گیرد .عالوه بر این یک متصویر شماره دیگر نیز وجود دارد :در مورد داده های مرتبط با
یکدیگر ،هماهنگی داده ها ممکن است حفظ نشود حتی اگر به روز رسانی با موفقیت انجام شد .بدین ترتیب ،از آنجا که پردازش تراکنش  MongoDBنمیتواند اسناد
چندگانه را به صورت یکپارچه با حفظ خواص  ACIDبه روز رسانی کند ،این متصویر شماره وجود دارد که نمیتوان آن را در سیستمهای کسب و کار مورد نیاز برای
دستکاری چنین اطالعاتی مورد استفاده قرار داد.

روش پردازش تراکنش در MongoDB

ساختار داده و بروز رسانی
برای به روز شدن اسناد چندگانه یک تراکنش در  ،MongoDBتعهد یا عقبگرد باید در تمام مراحل مورد نظر همزمان انجام شود .بنابراین هر سند قبل و بعد از بروز
رسانی برای پنهان کردن نتیجه به روز رسانی  commitاست .همچنین دارای فیلد اطالعات قفل برای انجام کنترل منحصر به فرد است .عالوه بر این( TP ،مدیریت
پردازش مدیریت تراکنش ها ) اضافه شده است برای مدیریت تراکنش ها در حال اجرا .تصویر شماره  2ساختارهای اسناد این دو مجموعه را نشان می دهد.
( ) aیک مجموعه داده را نشان می دهد .انواع مختلفی از جمع آوری داده ها وجود دارد و آنها اطالعات مربوط به کسب و کار را ذخیره می کنند .آنها شامل این موارد
هستند "data0" :قبل از به روز رسانی داده ها را ذخیره می کند؛ " "ctlوضعیت قفل این سند را ذخیره می کند؛ " "data1پس از به روز رسانی داده ها را ذخیره می
کند .همچنین فیلد " "ctlشامل موارد زیر است "rn" :تعداد تراکنش ها را قفل می کند که این داده ها را با قفل مشترک به اشتراک می گذارند ،که تراکنش ها این سند
را جستجو می کنند "r id" .آرایه شناسه شیء خود را در مجموعه  TPذخیره می کند؛ به طور مشابه "w id" ،شناسه  Object transactionرا ذخیره می کند که
این سند را منحصرا قفل می کند .در حقیقت ،زمینه های زیر را در تصویر شماره  2اضافه می کند زمانی که داده ها به نظر می رسد و زمانی که داده ها از بین می روند
حذف می شوند.
( )bمجموعه  TPرا نشان می دهد که اطالعات مربوط به تراکنش را ذخیره می کند و سند آن وقتی که تراکنش مربوطه به  MongoDBمتصل می شود وارد می
شود؛ هنگامی که تراکنش این اتصال را متوقف می کند حذف می شود .فیلد " "tnoآن شماره شناسایی تراکنش را ذخیره می کند "st" .وضعیت تراکنش ذکر شده در

زیر را ذخیره می کند؛ " "levelسطوح  isolationتراکنش را که در جدول شماره  1نشان داده شده است را ذخیره می کند .تصویر شماره  3انتقال وضعیت تراکنش
ها را نشان می دهد( p :آماده سازی) تراکنش متصل به پایگاه داده را نشان می دهد؛ ( dاجرای) نشان می دهد که اولین دستکاری داده انجام شده است؛ ( cمرتکب)
نشان می دهد که شروع به انجام آن به دلیل اتمام موفقیت آمیز؛ ( rرولپول) نشان می دهد که به دلیل شکست به عقب بازگشته است.
تصویر شماره  4نمونه ای از دستکاری داده ها به دلیل این روش را نشان می دهد که در آن انتقال حساب بانکی از یک حساب به حساب دیگر به عنوان یک تراکنش
انجام می شود .از ( )aتا تصویر شماره  ، 4دو داده فوق دو اسناد جمع آوری حساب را نشان می دهند که نوعی جمع آوری داده ها از ( )aدر تصویر شماره  .2در هر
دو " "data0و " "data1فیلدها "ac" ،فیلد شماره حساب است؛ "باله" تعادل آن است .سند بقیه مجموعه  TPرا نشان می دهد .در اینجا ،خط زیر نشان می دهد
که زمینه های تغییر یافته ،فیلدهای محصور نشان می دهد که داده های مورد پرس و جو هستند .عالوه بر این ،اگرچه تصویر شماره  4نشان داده شده است
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مورد ساده برای به روز رسانی تنها دو اسناد به منظور وضوح ،ممکن است هر شماری از اسناد مجموعه حساب به عنوان یک تراکنش به همان شیوه به روز شود.
قبل از به روز رسانی وضعیت را نشان می دهد و اطالعات تراکنش به روز شده در مجموعه  TPبه عنوان سند دارای شناسه اشیاء " "Id30و حالت " "pذخیره شده
است ) b( .دولت را پس از تکمیل قفل منحصر به فرد نشان می دهد .در اینجا ،قفل منحصر به فرد به هر سند به صورت پیوسته اجرا می شود ،بنابراین فیلد حالت از
سند جمع آوری  TPزمانی که فیش قفل اجرا می شود ،انتقال " "dمی شود )d( .نشان داده شده است که پس از ارسال اطالعات ،که به صورت پیوسته انجام می شود.
( ) aبعد از به روز رسانی نشان می دهد که در فرآیند های زیر در هر سند به طور همزمان انجام می شود :داده های " "data1به " "data0تغییر می کند و ""data1

حذف می شود؛ قفل انحصاری تحت مدیریت " "w idقفل شده است .این فرایند نیز بر روی هر سند پیوسته انجام می شود .در ضمن ،در صورت بازگشت ،فرآیند زیر
انجام می شود :در ( ،)dحالت انتقال حالت به ""r؛ در ( ،)eفیلد  data1حذف می شود و فیلد  data0باقی می ماند .قفل انحصاری قفل شده توسط این اسمارت
فون هاست .عالوه بر این ،درون بسته بندی ،این جزء بدون  data0در صورت حذف "data1" ،در ( )cو ( )dوجود ندارد ،سند مربوطه در ( )eحذف می شود.
در این مورد ،این داده ها از طریق تطبیق مقادیر در جدول شماره  1انجام می شود .ابتدا Read committed ،نتیجه پرس و جو از دو اسناد در مجموعه حساب باید
به یکی از موارد زیر باشد :هر دو ب روز نمی شوند؛ هر دو به روز شده اند .بنابراین ،پرس و جو در روش زیر انجام می شود .از آنجا که تراکنش  commitنیست ،فیلد
" "data0بین ( )aو ( ) cمورد سوال قرار می گیرد .اگر چه اسناد به طور پیوسته در جریان این فرآیند به روز می شوند "data0" ،به روز نشده است .بنابراین ،آنها
نتایج به دست می آورند .سپس در ( ،)dاز زمان انجام تعهدات "data1" ،کنار رفته است .همانطور که قبال ذکر شد "data1" ،در هر کدام به صورت " "data1به
" "data0داده شده است ،نتیجه به روز می شود به شرح زیر است :هر دو " "data0و " "data1به طور همزمان مورد پرسش قرار می گیرند؛ و در مواردی که
" "data1وجود دارد ،سوال شده است؛ در غیر این صورت data0 ،مورد سوال است.
در این مورد ،این داده ها از طریق تطبیق مقادیر در جدول شماره  1انجام می شود .ابتدا Read committed ،نتیجه پرس و جو از دو اسناد در مجموعه حساب باید
به یکی از موارد زیر باشد :هر دو به روز نمی شوند؛ هر دو به روز شده اند .بنابراین ،پرس و جو در روش زیر انجام می شود .از آنجا که تراکنش  commitنیست ،فیلد
" "data0بین ( )aو ( ) cمورد سوال قرار می گیرد .اگر چه اسناد به طور پیوسته در جریان این فرآیند به روز می شوند "data0" ،به روز نشده است .بنابراین ،آنها
نتایج به دست می آورند .بعد ،در ( ،)dاز زمان انجام تعهدات "data1" ،فریب خورده است .همانطور که قبال ذکر شد "data1" ،در هر کدام به صورت " "data1به
" "data0داده شده است ،نتیجه به روز می شود به شرح زیر است :هر دو " "data0و " "data1به طور همزمان مورد پرسش قرار می گیرند؛ و در مواردی که
" "data1وجود دارد ،سوال شده است؛ در غیر این صورت data0 ،مورد سوال است.
دوم ،در صورت عدم تعهد انجام تعهدات به موقع انجام نشده commit ،شده است .بنابراین به طور مرتب به وسیله دستورالعمل ها  (d) inReadغیرقابل قبول
است .به طور تصادفی مجموعه ای از تصمیم ها به طور یکنواخت به پایان می رسد ،که می تواند پس از آن به نتیجه برسد :تعدادی داده قبل از به روز رسانی؛ اطالعات
دیگر پس از به روز رسانی است .در نهایت ،در مورد  Repeatable readفرآیند پرس و جو همان چیزی است که خوانده شده و انجام شده است ،اما در پروتکل
قفل کردن متفاوت است ،همانطور که در بخش بعدی نشان داده شده است.
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 .3.2اجرای کنتر بوسیله متد قفل گذاری
همانطور که در ستون " "Exclusive lockدر جدول شماره  1نشان داده شده است ،قفل بر اساس  PL2به عنوان دستکاری به روز رسانی در تمام سطوح isolation
اجرا می شود .در ضمن ،در این روش ،برای جلوگیری از رکود آبشاری PL2 ،دقیق به عنوان پروتکل جایگزین  PL2انجام می شود .بدین معنی که بازکردن انجام نمی
شود تا زمانی که تراکنش انجام نشده باشد .بنابراین ،در صورت عدم وجود قرارداد انتظار می رود تا انجام تراکنش دیگری متوقف شود.

به طور مشابه ،همانطور که در ستون " "Shared Shuttleنشان داده شده است control Exclusive ،به سطح  isolationمربوط به دستکاری پرس و جو
بستگی دارد .اول ،در مورد  ،Read uncommittedداده های هدف برای دستکاری پرس و جو قفل نیست .بنابراین ،در صورتی که تراکنش تنها انجام دستکاری
پرس و جو انجام می شود ،می توان بدون وقفه به دلیل  Conflictانجام شود .در ضمن ،در مواردی که تراکنشهای  Read uncommittedبه روزرسانی شده و هر
یک از سند را به یکی تحمیل می کند ،مشابه با پردازش تراکنش  MongoDBاست،
انجام  Transactionخواندن  commitاست که فقط در زمان درخواست انجام می شود .فیلد " "rnبه عنوان فیلد " "rnتعریف شده در تصویر شماره  2نشان داده
شده است .همانطور که در تصویر شماره  4نشان داده شده است ،در این روش ،تکمیل بروز رسانی بر اساس هر دو بستگی دارد "w id" :فیلد و "state ("st
)  fieldدر مجموعه  .TPبنابراین ،در صورتی که تراکنش فوق (متضرر شده توسط " )"stانجام شده باشد ،قفل اشتراک مجاز است حتی اگر داده ها با قفل منحصر
به فرد (نمایش داده شده توسط " )"w idتوسط این تراکنش قفل شده باشند .بنابراین ،ماتریس سازگاری قفل مانند تصویر شماره  5نشان داده شده است .در اینجا،
قفل منحصر به فرد "مجاز قبل" به دو مرحله تقسیم می شود :در صورتی که وضعیت تراکنش آن تعهد یا عقب نشینی باشد ،قفل مشترک درخواست شده مجاز است؛ در
غیر این صورت ،رد می شود به طور مشابه ،تراکنش تکرارپذیر نیز خواندن قفل مشترک را برای پرس و جو انجام می دهد ،هرچند که تا زمانی که مرتکب یا رد شدن
برگزار شود ،برگزار می شود.
به طو ر مشابه ،همانطور که برای قفل منحصر به فرد ،همچنین ممکن است قفل انحصاری درخواست شده را در صورتی که تراکنش  commitاست ،مجاز بدانیم .با این
حال ،در این مورد ،از زمانی که بروزرسانی بعدی ممکن است قبل از اتمام بروزرسانی فعلی که در تصویر شماره  )d( 4نشان داده شده ،آغاز شود ،الزم است که
" "data1به عنوان آرایه باشد .به همین دلیل ،در این مقاله ،قفل انحصاری نباید سازگار باشد .5 .در اینجا ،همه ی آن ها برای قفل کردن قفل ها از طریق تراکنش های
همزمان و همچنین  ،RDBMSقفل شده اند .به عبارت دیگر ،دستکاری در " "ctlفیلد هر سند باید به ترتیب انجام شود شامل پرس و جو به مجموعه .TP
 .4ارزیابی اجرا
تصویر شماره  6ساختار برنامه تجربی را نشان می دهد .ما برای اجرای برنامه از جاوا (نسخه  )17 1.6.0استفاده کردیم؛  MongoDBجاوا (نسخه  )2.13.0برای
دسترسی به ( MongoDBنسخه  .)2.6.7عالوه بر این ،ما کالس  Threadاز جاوا را برای اجرای همزمان اجرای تراکنش ها استفاده کردیم؛ و ما روش همگام سازی
را برای پیاده سازی ترتیب انجام تراکنش ها  ،که توسط دستکاری ها برای قفل و باز کردن استفاده می شود ،استفاده کردیم .در ابتدای آزمایش ،برنامه اصلی داده های
تجربی را به مجموعه های  MongoDBاختصاص داد .بعد ،برنامه به روز رسانی و برنامه پرس و جو را با استفاده از موضوع شروع می کند .تا به طور همزمان به
 MongoDBدسترسی پیدا کند .ما کالس دسترسی  MongoDBرا اجرا کردیم و دسترسی به  MongoDBتوسط روش های به روز رسانی و پرس و جو از این
کالس انجام می شود که در صورت لزوم با عملکرد قفل همراه است .برنامه بروزرسانی توازن سند هدف از مجموعه حساب را نمایش می دهد ،سپس توازن سند را به
روز می کند .بنابراین ،ما برنامه  Quantumرا اجرا کردیم که با استفاده از آن "program" ،را با عبارتی که با آن " "selectمی شود ،اجرا می کنیم .برای پردازش
در تصویر شماره  6ما روشهای زیر را در کالس  Access MongoDBآماده کردیم .در اینجا ،روش های اساسی زیر حذف می شوند :تنظیم اتصال ،بستن و سطح
.isolation
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)int read(int account
این روش پرس و جو برای برنامه  query stringاست ،و توازن حساب مشخص را باز می گرداند .اول ،اگر دولتی که از پروتکل جمع آوری اطالعات ( )dاستفاده
می کند ،آن را انتقال می دهد " ."dدوم ،آن را به عنوان یک متخصص در این زمینه متمرکز کرده و آن را طبق جدول شماره  1مشخص کرده است .موفقیت یا شکست
قفل به تصویر شماره  5بستگی دارد .در صورت شکست ،دوباره تالش می کند؛ در مورد موفقیت ،تعادل را نمایش می دهد .در اینجا ،اگر سطح جداسازی Read
 uncommittedباشد ،سند هدف را قفل نمی کند.
)int readUp(int account
این روش پرس و جو برای برنامه به روز رسانی است و تعادل را به همان شیوه ای که خوانده اید را باز می گرداند :ابتدا آن را انتقال می دهد؛ دوم ،آن را به صورت
جداگانه و با استفاده از آن به صورت جداگانه انجام می دهد .سپس ،تعادل را نمایش می دهد .قفل تا زمانی که روش  commitسازی یا بازپس گیری انجام نشود
قفل نشده است.
)WriteResult update(int account, int balance
این تنظیم تعادل مشخصی را به حساب خاص اختصاص داده است .این سند هدف را همانند روش  readUpقفل می کند ،سپس سند را به روز می کند .در ضمن،
 WriteResultاز مقدار بازگشتی یک کالس از  MongoDBراننده جاوا برای بیان نتایج به روز شده است.
()void commit
این تراکنش را تحمیل می کند .این حالت وضعیت مجموعه  TPرا به ) commit (cتبدیل می کند و سپس اسناد هدف را با حذف اطالعات قفل در فیلد  ctlباز
می کند .اسناد پس از دیگری قفل شده اند .در این زمان ،اطالعات ایمیلی با قفل قفل شده است ،داده های " "data1به " "data0و " "data1حذف شده است،
همانطور که در تصویر شماره  4نشان داده شده است.
()void rollback

این بازپرداخت تراکنش را انجام می دهد .روش آن برای جمع آوری  TPو باز کردن همان روش  commitاست .اگر سند هدف با قفل منحصر به فرد قفل شود،
فیلد " "data1حذف می شود.

 4.2آزمایشات پردازش تراکنش
ما تا اینجا ویژگی پردازش تراکنش با روش ارائه داده شده متوجه شدیم ،آزمایشات زیر را انجام دادیم .این آزمایش ها بر روی  100حساب انجام شد .در مورد هر یک
از سطوح برنامه پرس و جو ،دو نمونه از آزمایشات انجام شد :تکمیل موفقیت آمیز و شکست .در ضمن ،برنامه به روز رسانی با توجه به سخت افزار  ، LP2سند هدف
را با قفل منحصر به فرد قفل می کند.
( )1خواندن غیرقانونی :آن را نمایش داده ها یک به یک بدون قفل است.
( )2خواندن  :commitنمایش داده ها یک به یک با قفل مشترک؛ آن را در هر تکمیل پرس و جو باز کند.
( :Repeatable read )3همچنین نمایش داده می شود یک به یک با قفل مشترک ،و هر  10اسناد برای باز کردن انجام  commitاست.
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برای جلوگیری از خرابی ،هر دو برنامه به روز رسانی و پرس و جو با دسترسی به شماره حساب ،به طور متوالی به مجموعه حساب دسترسی پیدا می کنند.
برنامه به روز رسانی آغاز شده است و قفل های آن هر  10نسخه به روز رسانی می شوند .پس از آن ،برنامه پرس و جو از پس از برنامه ریزی آغاز می

شود .بنابراین ،ما هر دو برنامه را برای تأخیر در جدول  2نشان دادیم .در اینجا ،برنامه پرس و جو از خواندن غیرقانونی ،نیازی به انجام این کار نیست.
بنابراین ،برنامه زمانبندی روزانه " "completeرا تضمین می کند .برای اندازه گیری سطح اطم ینان ،باید آنرا به روز رسانی کنید و به روز رسانی کنید.
بنابراین ،برنامه به روز رسانی مربوطه به تأخیر در  commitبستگی دارد.

در اینجا ،برنامه های در حال اجرا ،برنامه های خود را به روز رسانی می کنند .و ،به منظور تضمین سازگاری نتایج آزمایشی ،دستورالعمل های زیر انجام
شد :نتیجه هایی که از مجموعه فراخوانده شده به  Resourceانتخاب شد ،که از طریق پردازش تراکنش ها انجام شد؛ برخی از انواع اطالعات به کنسول
منتقل شد .دومی اطالعات قفل بود ،اطالعات بهروزرسانی ،دوباره اطالعات و  sessionرا دوباره بارگذاری کرد .مبلغ حساب هر حساب قبل از اعدام
 × 1،000 + 1،000شماره حساب سپس ،برنامه به روز رسانی تعادل هر حساب با اضافه کردن  20،000در این آزمایشات به روز شد.

همانطور که برای برنامه پرس و جو از خواندن  ،)1( uncommittedتصویر شماره  )1-1( 7و ( )1-2نتایج پرس و جو را در مورد اتمام موفقیت آمیز
و شکست به ترتیب نشان می دهد .از آنجا که تعهد برنامه بروزرسانی هر  10به روز رسانی انجام می شود ،محور عمودی نشان دهنده نقطه تسلیم است.
در مورد اتمام موفقیت آمیز ( ،) 1-1تا زمانی که برنامه پرس و جو برنامه را به اتمام برساند ،اولین سؤال قبل از به روز رسانی داده ها را پرسید .در غیر این
صورت ،داده ها را بعد از به روز رسانی درخواست کرد .عالوه بر این ،از آنجایی که داده های غیرقابل قبول را مورد پرسش قرار داده است ،نقطه تغییر با
نقطه تعهد سازگار نیست .در مورد شکست ( ،)1-2از سوی دیگر ،در حساب های بین  31و  34و بین  41و  ،44برنامه پرس و جو داده های داده شده را
پس از آن فراخوانی کرد .همانطور که در تصویر شماره زیر وجود دارد ،باز گرداندن انجام شد

تصویر شماره  - 7عملکرد READ UNCOMMITTED

تصویر شماره  -9کارایی و بروز رسانی

زمانی که برنامه پرس و جو حساب  34را درخواست کرد .همانطور که برای دومین ،از زمانی که برنامه پرس و جو برنامه به روز رسانی را از دست داده
بود ،داده ها قبل از رد درخواست مورد سوال قرار گرفتند.

به طور مشابه ،تصویر شماره  )2-1( 7و ( )2-2نتایج تجربی خواندن  )2( commitرا نشان می دهد .همانطور که برای اتمام موفقیت آمیز ( ،)2-1از
آنجایی که خواندن کثیف رخ نمی داد ،داده های درخواست شده قبل و بعد از داده های به روز شده توسط مرحله تساوی تقسیم شدند؛ همانطور که برای
شکست ( ،) 2-2تمام داده های پرس و جو قبل از به روز رسانی بود .عالوه بر این ،از آنجا که قفل مشترک در برنامه پرس و جو اجرا می شود ،تأخیر به
علت اختالف در  3.6برابر در یک قفل مشترک 0.3 ،بار در قفل منحصر به فرد به طور متوسط رخ داده است .در اینجا ،سابق در برنامه پرس و جو رخ داد؛
دومی در برنامه به روز رسانی رخ داده است.
همانطور که برای  ،) 3(Repeatable readاز زمانیکه تنظیم شده است ،تکمیل شده است ،برنامه پرس و جوی تجربی به صورت زیر تهیه شده است:
 10داده را به صورت پیوسته نمایش می دهیم پس از تاخیر ( 25مگابایت) ،این داده ها را یک بار دیگر به همان شیوه نمایش داده می شود؛ بعد ،آن
commitمی شود؛ پس از تاخیر ( 50مگابایت) ،پردازش بعدی  10روزه شروع می شود .تصویر شماره  ،7این نتایج به صورت پیشفرض نتیجه می شود؛
نتایج پرس و جو نتایج نشان می دهد .در نتیجه ،هر دو آنها یکسان بودند ،یعنی نتایج پرس و جو تغییر نکرد حتی اگر دوباره آنها را مورد پرسش قرار داد.
در اینجا ،نتایج پرس و جو درست مثل ( )2در هر دو مورد از ( )3-1و ( )3-2است .عالوه بر این ،تاخیر ناشی از تداخل  4،8برابر در قفل مشترک 1.4 ،بار
در قفل منحصر به فرد به طور متوسط رخ داده است.
دوم ،ما مقایسه عملکرد بین سطح جداسازی " "Read uncommittedو " "findOneرا مورد بررسی قرار دادیم .دومی ،بیانیه استاندارد MongoDB
برای پرسیدن اطالعات تک مشخص شده است .در این آزمایش ،تعداد مشخصی از داده ها قبل از آن در جدول حساب ذخیره شده بود ،و همه داده ها یک
به یک مورد پرس و جو قرار گرفتند .وجود داشت که در آن فایده نداشت .8 .عالوه بر این ،برای ارزیابی عملکرد همزمان بیش از دو اسناد همزمان ،آزمایش

انجام شده برای به روز رسانی  1024داده انجام دادیم .همانطور که در تصویر شماره  9نشان داده شده است ،مرتکب برای هر بروز رسانی از شماره
مشخص شده انجام شد .از طریق این آزمایش ،ما نتیجه را دریافت کردیم تا بتوانیم بیش از  30اسناد را به طور همزمان در این مورد به روز کنیم.

مالحظات
همانطور که در تصویر شماره  7نشان داده شده است .روش پیشنهادی به دست آوردن سطوح بازدهی مجدد ،تصویر شماره  7می تواند حل شود .به این
ترتیب ،این برنامه ها می توانن د از طریق روش های متفاوتی تحویل شوند .عالوه بر این ،سطح ایزوالسیون را می توان برای هر تراکنش مشخص کرد.
بنابراین ،همانطور که برای حساب بانکی ،که در آزمایش استفاده می شود ،می توان هر تراکنش را با سطح isolation

مورد نیاز کسب و کار به

صورت زیر انجام داد .ا ول ،در موردی که پرس و جو از تعادل به سفارش دقیق نیاز ندارد ،می توان آن را با  Read uncommittedانجام داد .به طور
خاص ،همانطور که برای تراکنش پرس و جو ،از آنجایی که داده های هدف را قفل نمی کند ،تاخیر ناشی از اختالل رخ نمی دهد .ثانیا ،در صورت انتقال
حساب بانکی بین دو حساب ،تراکنش با  Readانجام شده می تواند ثبات خواص  ACIDرا حفظ کند .به عبارت دیگر ،مقدار آنها به عنوان مقدار
مشخصی مورد پرسش قرار می گیرد .با این حال ،در این مورد ،فرض می شود که هر یک از حساب ها با یک دستکاری به روز شده ،مانند افزایش یا کاهش
مقدار مشخص شده است .سوم ،در صورتی که تراکنش اول تعادل را نمایش دهد و مقدار تخلیه را تعیین کند ،ضروری است که پس از انجام این پرس و
جو از بروزرسانی آن از تراکنش ها دیگر جلوگیری شود .بنابراین ،در این مورد ،تراکنش باید با خواندن تکرار پذیر انجام شود.
عالوه بر این ،همانطور که برای پرس و جو با  Read uncommittedاز این روش ،عملکرد آن تقریبا معادل پیدا کردن یک روش است که در تصویر
شماره  8نشان داده شده است .در زیر ،باید در نظر داشت که دسترسی معموال بر روی یک سند در  MongoDBانجام می شود؛ تراکنش ها با سطح
جداسازی دیافراگم می تواند همزمان در این روش انجام شود .لذا با استفاده از این روش در نظر گرفته شده است که پردازش تراکنش مورد نیاز را می
توان با حفظ قابلیت اطمینان به عنوان یک سیستم کل به شرح زیر استفاده کرد .تراکنش با دسترسی متداول با  Read uncommittedانجام می شود؛
برای به روز رسانی چندین اسناد به طور همزمان ،تراکنش با سطح  isolationالزم انجام می شود ،یعنی خواندن مرتکب یا  .Repeatable readو،
همانطور که در تصویر شماره  6نشان داده شده است ،این روش می تواند به عنوان یک برنامه کاربردی در  MongoDBاجرا شود .عالوه بر این ،همانطور
که در تصویر شماره  4نشان داده شده است ،اطالعات قفل در سند فردی جمع آوری داده ها ذخیره می شود؛ اطالعات تراکنش به طور مشابه در مجموعه
 TPذخیره می شود .بنابراین ،این روش را می توان با روش های معمول  MongoDBاجرا کرد .به عبارت دیگر ،این روش نه تنها پردازش تراکنش را
برای ارسال چندین اسناد از  MongoDBاستفاده کرد بلکه همچنین می تواند برای حفظ مقیاس پذیری با استفاده از توابع به عنوان یک پایگاه داده توزیع
شده از  ،MongoDBمانند  sharingباشد.

 .6نتیجه گیری
اگر چه  MongoDBاطالعات متنوعی را به دست میگیرد ،که نمیتواند اسناد چندگانه را با حفظ خواص  ACIDتراکنش دستکاری کند .برای این منظور
روش پردازش تراکنش را برای  MongoDBارئه می کنیم ،که از مزایای ساختار داده انعطاف پذیر بدون طرح استفاده می کند :هر سند قبل و بعد از به
روزرسانی است و داده های معتبر بر اساس وضعیت تراکنش سوالی می شود .عالوه بر این ،از طریق آزمایش ،ما اثبات کردیم که سطح جداسازی زیر می
تواند توسط این روش تشکیل شود:
Read uncommitted





Read committed



Readable repeatable

MongoDB  داده های آن در، زمانی که بروز رسانی انجام می شود.این سیستم را طراحی کرده است که بتواند اطالعات زیادی را در اختیار شما قرار دهد
 نیاز، عملیات ترانزیت پردازش، از آنجا که دا ده ها توسط دستگاه و پردازنده ها به طور همزمان افزوده شده و به روز می شوند، با این حال.ذخیره می شود
. مدیر ترانزیت خواهد داشت،به ترانزیت
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