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Sammanfattning

Rapporten belyser arbetet med att välja ut en transaktionsstrategi för RDB2 version 0.97.
Arbetet med att välja ut denna transaktionsstrategi fokuseras på de två strategierna tvåfas-
låsning samt tidsstämpelalgoritm.

Ett flertal varianter av dessa transaktionsstrategier har identifierats, vilka sammanbinder
olika för och nackdelar hos strategierna. De egenskaper som en transaktionsstrategi bör
uppfylla för att väljas är:

att lösa verifierings problemen: förlorade uppdateringar, temporära uppdateringar,
felaktiga summeringar samt upprepade läsoperationer

att vara fri från deadlocks

att ha en acceptabel effektivitet nivå,

att möjliggöra testning av problemen ovan, dvs användar initierade transaktioner
skall vara möjligt att införa.

Den strategi som valdes var en variant av tvåfaslåsning, nämligen multiversion. Denna
variant löser inte problemet med förlorade uppdateringar men samtliga övriga verifierings-
problem. Varianten skulle, enligt [EN94], vara fri från deadlock, detta visades vara ett tvi-
velaktigt påstående. I avseende på effektivitet ansågs denna multiversion tvåfaslåsning
vara en av de effektivaste av de tillgängliga varianterna, dessutom finns det möjlighet att
implementera användar initierade transaktioner vilket möjliggör testning av verifierings
problemen praktiskt.

Då det inte lyckades att fullständigt integrera transaktionsstrategin i RDB2 V0.97 fanns
det ingen möjlighet att testa dessa påståenden praktiskt. Denna testning skedde då endast
på en teoretisk nivå, där resultaten visades vara goda.

Slutsaten av detta projekt var att denna metod var den mest lämpade att integrera i
RDB2 V0.97, då detta inte kunde verifieras praktiskt.
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1  Inledning

Denna rapport är resultatet av en undersökning om vilken av transaktionsstrategierna två-
faslåsning eller tidsstämpelalgoritmen som passar bäst i avseende på integrering i RDB2.
RDB2 är en databashanterare som har utvecklats av studenter via kurser och via examens-
arbeten på Högskolan i Skövde.

Syftet med RDB2 är att ge studenter viktig kunskap om databassystems struktur, därför är
det viktigt att kunna använda RDB2 i undervisning istället för att RDB2 är effektiv som en
kommersiell produkt.

Den version av RDB2, som arbetet fokuseras på (RDB2 V0.97), är en produkt av Bernt
Johannsons examensarbete [JOH96], resultat av kursen databaskonstruktion [KÄL96] och
[HBW+96]. Version 0.97 av RDB2 använder en klient/server struktur, där flera klienter
kan arbeta mot en gemensam server. Klient/server strukturen medför att nya typer av pro-
blem till kommer och måste hörsammas. Därför skall en transaktionshanterare implemen-
teras. Detta arbete fokuserar mer på valet av transaktionsstrategi än integrering av en
fungerande transaktionshanterare. Integreringen av en implementerad transaktionshanter-
are är endast en metod för att praktisk verifiera de teoretiska resultaten som framkommer i
rapporten.

Detta arbete sker parallellt med att Tommy Wiberg undersöker hur åtkomstmekanismen
för RDB2 kan effektiviseras, se [WIE97]. Avsikten var i början av projektet att de två
arbetena skulle integreras och skapa en ny produkt. Detta har dock inte skett, då det visade
sig inte vara någon idé att göra en sådan integrering, detta baserat på resultaten.

Rapporten kräver vissa bakrundskunskaper, bl a anses läsaren känna till betydelsen av
lock, deadlocks, livelocks samt serializability, för mer information refereras till Funda-
mentals of Database Systems[EN94].
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2  Problembeskrivning

Avsikten med projektet är:

att undersöka transaktionshanteringsstrategierna tvåfaslåsning och tidstämpling, i
avseende på implementering i RDB2 V0.97.

att ställa ovanstående strategier mot varandra, avgöra fördelar och nackdelar med
strategierna vid avseende på implementering i RDB2 V0.97.

att välja en strategi av de ovanstående strategierna, för vidare undersökning.

att undersöka hur den valda strategin löser verifieringsproblemen: förlorade uppda-
teringar, temporära uppdateringsproblemet, felaktiga summeringsproblemet samt
problemet med upprepade läsoperationer.
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3  Bakgrund transaktionshantering

Detta kapitel har för avsikt att beskriva transaktionshantering, med inriktning mot tvåfas-
låsning samt tidstämpelalgoritmen. Dessutom kommer grundläggande begrepp rörande
transaktionshantering att förklaras. Kapitlet förutsätter bakgrundskunskaper om bl a dead-
locks samt en grundläggande förståelse av relationsdatabaser. För information om dead-
locks se Operating system concepts [SG94] och för relationsdatabaser se Fundamentals of
database systems [EN94].

3.1  Transaktionsoperationer

Transaktioner har två grupper av operationer som är intressanta i avseende på RDB2. Det
är operationer som inkapslar transaktioner, så som begin transaction, commit transaction
samt abort transaction, och operationer som läser eller skriver mot databasen, som read
object och write object.

• Begin Transaction, definierar transaktionens början. Denna operation är viktig då det
gäller att precist definiera transaktionernas gränser, samt att initiera transaktionen.

• Commit Transaction, markerar transaktionens avslut och har samma relevans som
begin transaction. I fasen commit transaction skall alla resurser som transaktionen
fortfarande håller frigöras och göras åtkomliga för andra transaktioner.

• Abort Transaction, transaktionen avbryts och dess påverkan på databasen görs
ogjord. Anledningen till att transaktionen kan tvingas att avbrytas kan vara att den
utfört någon förbjuden åtgärd eller att användaren vill avbryta transaktionen genom
att använda användarinitierad abort.

• Write object, operationen skriver ett nytt värde till ett objekt på databasen, denna
operation används för att förändra databasen.

• Read object, läser värde på ett objekt från databasen.

3.2  Problem i RDB2 V0.97

Det finns ett behov att lösa problemen som uppkommer i samband med ett fleranvändar-
system i RDB2 V0.97. I nuvarande skick finns ingen kontroll på hur klienternas operatio-
ner mot databasen påverkar varandra eller om operationerna försätter databasen i ett
inkonsistent tillstånd. Det fleranvändarsystem som skall användas, bör bygga på parallell
exekvering av transaktionerna, detta leder i sin tur till fler typer av problem som måste
lösas.

De problem som kommer att presenteras har valts ut p g a att de återfinns i litteraturen.
Avsikten med problemen är att de skall användas när en transaktionsstrategi skall väljas
samt att undersöka hur lösningsstrategin löser dessa problem i RDB2.
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3.2.1  P1-Förlorade uppdateringar

Två transaktioner uppdaterar samma objekt där en av uppdateringarna försvinner. Detta är
möjligt då det är tillåtet för flera transaktioner att läsa och uppdatera objekt utan kontroll
och hantering om någon annan transaktion redan har läst eller uppdaterat objektet.

Exempel, ett centralt biljettbokningssystem med klienter som arbetar mot en gemensam
databas. Dessa klienter är ut placerade på externa resebyråer. Två resebyråer har kunder
som vill till Danmark, dessa kunder vill båda åka med 15.45 färjan den 4/6.

Resebyråerna vill boka lediga platser.

Transaktion 1(T1) är resebyrå 1, som vill boka 6 platser

Transaktion 2(T2) är resebyrå 2, som vill boka 2 platser

Objektet X är antal lediga platser på 16.45 färjan till Danmark dag 4/6

Tabell 1 visar händelseförloppet i den förlorade uppdateringen. Det bygger på att båda
läser grundvärdet X=16 och tror att de har det senaste värdet på antalet lediga platser, men
då transaktion 1 skriver värdet 10 till X så är värdet som transaktion 2 läst föråldrat och
icke användbart. Därför krävs det en kontroll att ingen annan transaktion har läst värdet på
objektet mellan läsningen och skrivning på objektet.

Lösning på problemet

Problemet kan lösas genom att transaktionen erhåller fullständiga rättigheter till objekt
som den har läst för att på så sätt hindra andra transaktioner från att läsa eller uppdatera
objektet.

3.2.2  P2-Det temporära uppdateringsproblemet

En transaktion läser ett värde som en annan transaktion har skrivit, den transaktion som
skrivit värdet avbryts och det tidigare värdet återställs. Detta leder till att transaktionen
som läst det felaktiga värdet också måste avbrytas, för att inte leda till inkonsistens i data-
basen, detta kallas även cascading rollback. Ett exempel på detta återfinns i Tabell 2.

Tabell 1. Exempel på förlorade uppdaterings problemet

Transaktion 1 Transaktion 2 Värde på objekt X

Läser(X)=16 16

Läser(X)=16

X=Skriver(16-6) 10

X=Skriver(16-1) 15
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När transaktion 1 avbryts och värdet på objektet X återställs, har transaktion 2 ett värde på
objektet X inläst, detta värde är 28 och inte det återställda värdet 16. Om transaktion 2
skulle fortsätta kommer detta att leda till inkonsistens i databasen. Därför måste även
transaktion 2 avbrytas, som i sin tur kan leda till att fler transaktioner avbryts vilka är bero-
ende av transaktions 2 skrivna värden. Denna upprivning av transaktioner kan påverka
även transaktioner som genomgått en commit detta kallas cascading rollback detta förhin-
drar bl a att ACID-egenskapen Durability stöds1.

Lösning på problemet

Problemet kan angripas från bl a två vinklar. Den första är att förhindra att transaktionerna
tillåts att läsa skrivna värden som skrivits av transaktioner som inte genom gått en commit.
Alternativt kan cascading rollback tillåtas men måste då kunna hanteras.

3.2.3  P3-Felaktiga summeringsproblemet

Det felaktiga summeringsproblemet inträffar när en transaktion summerar två eller flera
objekt, där en parallell exekverande transaktion uppdaterar ett eller flera objekt innan sum-
meringen och några efter summeringen.

Exempel: En resebyrå (transaktion 1) skall ändra en bokning från 16.45 till 17.30.

Antal lediga platser på flygbåtar till Danmark den 4/6 skall summeras (transaktion 2). Det
finns två flygbåtar kl 16.45 och 17.30.

Objekt X är antal lediga platser på 16.45 resan.

Objekt Y är antal lediga platser på 17.30 resan.

1.  ACID definieras i kapittel 3.2.5

Tabell 2. Exempel på Temporära uppdateringsproblemet

Transaktion 1 Transaktion 2 Värde på objektet X

Begin(T1) 16

Begin(T2)

X=Läs(X)

X=X+12

Skriv(X) 28

X=Läs(X)

X=X-4

Abort(T1) Värdet återställs 16
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Den avsedda summeringen skulle ha lett till ett värde på 18 på sum, men enligt Tabell 3
fick sum ett felaktigt värde på 17.

Lösning på problemet

Problemet kan lösas genom att se till att transaktionen alltid läser det värde på objektet
som är relevant, denna lösning används bl a av tidstämpelalgoritmen med flera versioner
av varje objekt. Alternativt kan ACID-egenskapen isolation1 stödjas. Då uppstår inte pro-
blemet, eftersom en transaktion enbart ser sina egna förehavanden.

3.2.4  P4-Problemet med upprepade läsoperationer

En transaktion läser ett objekt, detta objekt uppdateras sedan av ett annan transaktion.
Denna uppdatering gör att den första transaktionen inte kan upprepa läsoperationen utan
att ett nytt värde erhålls. Det kan leda till att databasen för sätts i ett inkonsistent tillstånd.

Lösning på problemet

Detta kan lösas genom att transaktionerna alltid har tillgång till ett objekt som är relevant.
Detta kan ske antingen genom att ett läst objektet inte kan ändras, som i tvåfaslåsning,
eller att objektet sparas i flera versioner, där endast relevanta objekt används, som i tid-
stämpel algoritmen.

3.2.5  Transaktionshanterarens egenskaper

En transaktion bör ha de så kallade ACID- egenskaperna (Atomicity, Consistency, Isola-
tion samt Durability), enligt [EN94]. Transaktions hanteringen i RDB2 V0.971 bör stödja
dessa egenskaper.

A. Atomicity, transaktionen utförs antingen i sin helhet eller inte alls, egenskapen för-
hindrar att en transaktion endast utförs delvis, och försätter databasen i ett inkonsis-
tent tillstånd. Ansvaret för att detta kan genomföras ligger till största del på de
rutiner som ansvarar för en transaktions abort samt commit.

1.  ACID definieras i kapittel 3.2.5

Tabell 3. Exempel på felaktiga summeringsproblemet

Transaktion 1 Transaktion 2 objekt X objekt Y Sum

X=Läs(X) 12 6 0

X=X-1

Skriv(X) 11

Sum=Sum+Läs(Y) 6

Sum=Sum+Läs(X) 17

Y=Läs(Y)

Y=Y+1

Skriv(Y) 7
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C. Consistency preservation, en korrekt exekvering av transaktionen måste ta databa-
sen från ett konsistent tillstånd till ett annat konsistent tillstånd, egenskapen påvisar
att ett antagande om att varje transaktion är korrekt är möjligt. Ansvaret för att en
transaktion inte avsiktligt eller av misstag för över databasen i ett inkonsistent till-
stånd ligger på programmeraren av databashanteraren.

I. Isolation, transaktionens förehavande skall inte vara synligt utanför transaktionen.
Egenskapen gör att inga andra transaktioner skall påverkas av utförandet eller avbry-
tandet av en transaktion. Denna egenskaps ansvar ligger på transaktionsstrategin, för
att uppfylla fullständig isolation eller enbart en viss grad av isolation. Fullständig
isolation förenklar stödet av durability.

D. Durability, en utförd transaktions påverkan på databasen skall vara permanent, egen-
skapen skall garantera att en utförd transaktion aldrig skall behöva genomgå en
abort. Ansvaret för att durability ligger på commit-rutinen för transaktionsstrategin.

3.3  Transaktionsstrategier

De två transaktionsstrategierna tvåfaslåsning samt tidstämpelalgoritmen skall utvärderas,
detta i enlighet med projektets problembeskrivning. Detta underkapitel är endast ett
beskrivande av dessa transaktionsstrategier, och är inte nödvändig om en grundlig insyn i
detta ämne redan finns.

De två strategierna tvåfaslåsning samt tidstämpelalgoritm är utvalda för undersökning.
Valet av strategierna är gjort eftersom de är båda erkända och använda, de är därför läm-
pade att användas vid undervisning, vilket är syftet med RDB2.

3.3.1  Tvåfaslåsning

A transaction is said to follow the two-phase locking protocol if all locking
operations (read_lock, write_lock) precede the first unlock operation in the
transaction. ([EN94] sid 559)

Transaktionshanteraren har två faser tag- och lösfasen, där tagfasen föregår lösfasen.
Under tagfasen får lås endast erhållas och under lösfasen får lås endast frigöras. Detta gör
att det går att bevisa att transaktioner som följer tvåfasprotokollet är garanterat serialiser-
bara (eng: serilializable), se [EN94].

Tvåfasprotokollet är erkänt och använt, nackdelen med strategin är att den parallella exe-
kveringen av transaktionerna förlorar något av parallellismen då lås hålls längre än nöd-
vändigt, vilket leder till en lägre effektivitets grad.

De fyra variationerna av tvåfaslåsning basic, conservative, strict samt multiversion har
valts ut för beskrivning.

Basic tvåfaslåsning är det grundläggande protokollet, där alla lås tas innan något lås
släpps. Det finns ingenting i definitionen av basic tvåfaslåsning som ger att isolation stöds.
Detta då det är möjligt att släppa lås innan transaktionen har nått sin slutfas gör att andra
transaktioner kan läsa skrivna värden av transaktionen, med effekten att cascading roll-
back då är möjlig. I avseende på deadlock finns det inget naturligt stöd för förhindrande av
deadlock.
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Conservative tvåfaslåsning bygger vidare på basic-varianten, i stället för att tagfasen
utförs under transaktionens exekvering utförs tagfasen innan exekveringen. Detta ger val-
möjligheten att kontrollera om alla lås erhållits, i de fall detta inte har skett frigör transak-
tionen alla erhållna lås och gör ett försök att ta låsen vid ett senare tillfälle. I fall detta
stöds i varianten så är denna fri från deadlocks. Nackdelen är att protokollet är ineffektivt
och passar illa att kombinera med användarinitierade transaktioner. Anledningen till att
användarinitierade transaktioner inte bör kombineras med conservative tvåfaslåsning är att
en användare bör kunna ställa en fråga mot databasen, få svar och beroende på svaret ställa
en följdfråga. Detta är inte möjligt i conservative då inga svar kan ges innan låsen tagits
och inga lås tas innan hela exekveringen av operationer mot databasen är fastställd.

Strict tvåfaslåsning, bygger vidare på basic-varianten, lösfasen förläggs till en fas då
transaktionen har avslutat exekveringen, detta ger att isolation kan stödjas fullt ut. Då inga
andra transaktioner har möjlighet att ta ett läslås på något objekt som transaktionen har
modifierat.

Strict conservative tvåfaslåsning är en kombination av conservative och strict tvåfaslås-
ning. Protokollet har fördelen att ha samma möjlighet som varianten conservativ att vara
fri från deadlocks, dessutom stödjs isolation fullt ut. Varianten brottas med samma nack-
delar som conservative-varianten i de avseende på ineffektivitet samt att inte passa för
användarinitierade transaktioner.

Multiversion tvåfaslåsning, protokollet bygger vidare på basic-tvåfaslåsning, med den
skillnaden att det finns tre låstyper i stället för två. Typerna av låsen är läslås, skrivlås samt
attestlås (eng: read, write samt certify). För denna variant av tvåfaslåsning är inte skrivlås
exklusivt uteslutande, dvs trots att ett skrivlås har tagits så kan transaktioner fortsätta att
läsa objektet. De läser då ett värde skrivet av en transaktion som har genomgått sin com-
mitt-fas. Dock kan endast högst en transaktion hålla ett skrivlås på ett gemensamt objekt.
Läslås tas då transaktion skall läsa värdet på objektet, ett skrivlås tas då en transaktion
skall skriva till objektet samt ett attestlås tas när transaktionen skall skriva det modifierade
värdet till lässektionen, för denna operation krävs fullständiga rättigheter och ensam till-
gång till objektet.

Figur 1 beskriver grafiskt hur ett multiversion-lås är uppbyggt. Ett lås består av ett lässek-
tion, som är ett värde som en committed transaktion har skrivit. Skrivsektionen existerar
bara om en transaktion har tagit ett skrivlås på objektet, varje objekt kan bara ha ett skriv-
lås. Attestlåset innehåller både läs- och skrivlåset och måste då erhålla exklusiv tillgång

Skrivsektion Lässektion

Attestlås

LäslåsSkrivlås

Figur 1 Uppbyggnad av ett multiversion lås



Bakgrund transaktionshantering

9

till objektet för att tas, dvs ingen annan än transaktionen som håller attestlåset får tillgång
till objektet. Denna exklusiva rättighet ger möjlighet för transaktionen att föra över det
skrivna värdet till lässektionen.

Denna variant av tvåfaslåsning undviker deadlocks om uppgradering av läslås till skrivlås
inte är tillåten, detta enligt [EN94]. Problemet med starvation kan lösas om attestlås får
företräde till objektet, dvs inga nya läslås ges när en attestlåsbegäran står på tur. I anseende
på effektivitet är denna metod effektivare än de tidigare varianterna av tvåfastvåfaslåsning,
då denna metod tillåter skriv och läsoperationer mot objektet simultant.

3.3.2  Tidstämpelalgoritm

Protokollet bygger på att transaktionerna tidstämplas (TS) i sekvens i den ordningen de
startades. Detta protokoll använder sig heller inte av lås och undviker därför alla typer av
deadlocks, men saknar rättvisa i systemet. Därför kan ingen garanti lämnas att, vid en strid
ström av transaktioner, inte starvation uppstår. Problem med avbrutna transaktioner är
vanliga och även cascading rollback förekommer i flera av varianterna. Anledningen till
att avbrutna transaktioner är vanliga är att avbrytande och omstart av transaktioner är en
central del av felhanteringen i strategin. Strategin förespråkar att transaktionerna skriver
direkt till databasen, detta leder till att en log måste föras över vilka operationer transaktio-
nen har utfört för att kunna återställa databasen i ett konsistent läge vid avbrytande.

Ett problem som uppkommer är att datorer som använder en räknare kan komma att nå det
tak då räknaren slår över, s k overflow. Därför måste antingen räknaren vara dimensione-
rad att klara av uppgiften, som att t ex klara av 1000 år, eller så måste räknaren nollställas
när ingen transaktion exekverar mot databasen. Det första alternativet ger att ett större tal
lagras på alla objekt vilket ger en ökad storlek på databasen. Det måste också noteras att
nollställningen av tidstämplar kan ta en väsentlig tid, om finkornigheten på tidstämplarna
är hög(databasen, relationer, tuppler eller attribut).

Transaktionerna använder sig av operationerna read_TS(X) och write_TS(X). Read_TS(X)
är det högsta värdet av tidstämpel på de transaktioner som läst objektet X. Write_TS(X) är
motsvarande högsta värdet på tidstämpel av de transaktioner som skrivit objekt X.

Problemet med att beräkna effektiviteten av protokollet är att antal cascading rollback som
transaktionen genomlevt påverkar i högsta grad effektiviteten. För att korrekt den påver-
kan av cascading rollback har på transaktioner borde en genomförlig studie göras, detta
har inte skett p g a ned prioritering, se Inledning.

De fyra varianterna basic, Thomas’s write rule, strict timestamp ordering samt tidstämpel
algoritm i flera nivåer förklaras här nedan.

Basic timestamp ordering, använder sig av algoritmen, definierad i [EN94]:

TS(T) är tidstämpeln för transaktionen T

read_TS(X) är tidstämpeln för den senaste transaktionen som läste objektet X

write_TS(X) är tidstämpeln för den senaste transaktionen som skrev till X

För operationen write(X) gäller följande villkor

Om read_TS(X) > TS(T),
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eller om write_TS(X) > TS(T) så avbryt transaktionen

annars write(X) (i operationen igår även att sätta tidstämpeln write_TS(X))

Om en transaktion med senare tidstämpel har läst eller skrivit till objektet så kan inte
transaktionen skriva till objektet utan att inkonsistens i databasen kan uppstå.

För operationen read(X) gäller följande villkor

Om write_Ts(X) > TS(T), så avbryt transaktionen

annars read(X) (i operationen ingår att read_TS(X) sätts till det största av
nuvarande read_TS(X) och TS(T))

Anledningen till att endast write_TS(X) behöver kontrolleras är att läsoperationer är obero-
ende av varandra. Transaktionen avbryts om en transaktion med senare tidstämpel har
skrivit till objektet, och därför kan inte transaktionen läsa objektet.

Problemet med basic timestamp ordering är att den skriver direkt till databasen och därför
måste det noteras vilka transaktioner som skriver vilka objekt och vilka som läser, för att
det skall gå att återskapa databasen till ett konsistent tillstånd. Problemet är att denna note-
ring måste struktureras så att det är enkelt att se vilka som läst ett visst objekt som skall
återskapas, vilket leder till att alla transaktioner som läst ett felaktigt värde måste avbrytas
eller rivas upp (om de har committed). Detta leder till att varken ACID-egenskaperna iso-
lation eller durability kan stödjas.

Thomas’s write rule, bygger vidare på Basic timestamp ordering skillnaden är i operatio-
nen write(X), där villkoret som gäller är

Om read_TS(X) > TS(T), så avbryt transaktionen

om write_TS(X) > TS(T), exekvera inte operationen write(X), men fortsätt
med exekveringen av transaktionen.

annars write(X) (i operationen ingår även att sätta tidstämpeln write_TS(X))

Anledningen till att det är mindre krav på Thomas’s write rule är att om en transaktion
med senare timestamp har skrivit till ett objekt, så innebär det att objektet ändå skulle ha
skrivits över med ett nytt värde. Detta gör att fler transaktioner slipper göra abort. Övriga
egenskaper med transaktionsprotokollet följer med från basic timestamp ordering.

Strict Timestamp ordering, är en variant på basic timestamp ordering, skillnaden är att en
transaktion som vill göra en write(X) eller read(X) får vänta med sin operation om
TS(T) > write_TS(X) tills transaktionen som skrev till objektet X har genomgått sin com-
mit. Detta leder till att cascading rollback inte inträffar och dessutom stöds ACID-egen-
skaperna isolation samt durability.

Tidstämpelalgoritm i flera nivåer, varianten av tidstämpel algoritmen använder sig av
flera versioner av objekten. När en transaktion skall läsa ett objekt så letar de reda på en
lämplig version som kan läsas och läser denna version. Fördelen med tidigare beskrivna
varianter finns kvar, så som att deadlock saknas. En sammanfattning av algoritmen kan ses
på följande sätt:

Transaktionen T skall genomföra en skrivoperation då måste det gälla att:
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Transaktionens TS(T) måste vara högre än det högsta värdet av TS(T’) som
läst objektet samt att TS(T) måste vara högre än högsta värdet av TS(T’) som
skrivit till objektet.

Om detta inte gäller avbryt, annars skriv en ny version av objektet, Xi+1.

Transaktionen T skall genomföra en läsoperation då måste det gälla att:

Transaktionens TS(T) måste ligga inom intervallet write_TS(Xi) och
write_TS(Xi+1), där Xi är en av objektets versioner och Xi+1 är den efterföl-
jande versionen, eventuellt saknas den om Xi är den senaste versionen, då
antas write_TS(Xi+1) vara större än största möjliga TS(T).

Sätt read_TS(Xi) till det största värdet av read_TS(Xi) och TS(T).

Returnera värdet på Xi.

Varianten har problem med cascading rollback, för exempel på cascading rollback se pro-
blemet med temporära uppdateringar i kapitel 3.2.2.
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4  Bakgrund till RDB2

Avsikten med detta kapitel är inte att ge en ingående utan en mer översiktlig bild av hur
systemet RDB2 ser ut och fungerar. Det är nödvändigt att ha en bild av RDB2, då strategi-
erna skall utvärderas med avseende på RDB2.

4.1  Syftet med RDB2

Syftet med RDB2 är att kunna användas vid undervisning av ett databassystems struktur,
arkitektur, organisation samt funktion, vid Högskolan i Skövde.

4.2  Strukturen hos RDB2 V0.97

RDB2 V0.97 bygger vidare på version 0.96 av RDB2 av [JOH96]. Tanken var att versio-
nen 0.96 skulle använda en redan befintlig transaktionshanterare (TDBM, för mer infor-
mation om TDBM se [BN92]) för att hantera transaktionerna. TDBM integrerades med
RDB2 V0.96 av Petter Olofsgård (se [OLO95] för mer information).

Problem uppdagades med integreringen mellan TDBM och RDB2, som påvisade att detta
inte var den idealiska lösningen. Därför fick Gustav Kälvesten till uppgift att införa en Kli-
ent/server struktur till RDB2 V0.93, se [KÄL96]. Detta har till synes lyckats och därför
kommer denna version 0.97 av RDB2 att användas för implementering av RDB2 V0.971.

Strukturen som RDB2 använder är av typen ANSI/SPARC som består av extern-, koncep-
tuell samt internnivå se Figur 2.

Kortfattad beskrivning av nivåerna, för en mer ingående hänvisas till [EN94].

• Extern nivå, är databasens gränssnitt mot användaren, nivån visar databasen från
en synvinkel som är intressant för användaren. I RDB2 V0.96 har detta realiserats
genom klienter som arbetar mot en server. Klienterna har inget krav på att inneha
samma funktionalitet eller utseende, kravet på klienterna ligger i gränssnittet till ser-
vern.

Konceptuell nivå

Intern nivå

Extern nivå

Figur 2 ANSI/SPARC - Strukturen
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• Konceptuell nivå, databasen hanteras ur ett logiskt perspektiv och arbetar därför
oberoende av den fysiska strukturen på databasen. Operationerna handhar bl a
begreppen relationer, tuppler och attribut.

• Interna nivån, handhar den fysiska lagringsstrukturen av databasen, vanligtvis på
ett permanent lagringsmedia. Nivån hanterar operationer på begäran från den kon-
ceptuella nivån, t ex läs en tuppel ur en specifik relation.

Strukturen för RDB2 version V0.97 är något annorlunda än strukturen för V0.96, då
V0.96 bygger på en produkt mellan Jonas Blåbergs [BLÅ94] och Bernt Johans-
sons[JOH96] examensarbete. För RDB2 struktur efter Gustav Kälvestens [KÄL96] arbete,
se Figur 3.

Informationen om nivåerna kommer från [BLÅ94].

• Query language level, behandlar och tillåter klienten att använda sig av ett speciellt
språk Query Langue(QL) som används för att meddela den konceptuella nivån vilka
operationer som önskas utföras från den externa nivån. Språket bygger på relations-
algebra.

• Data Manipulation level, hanterar anropen från den externanivån, kontrollerar kor-
rektheten i anropen, hämtar data från Data Dictionary, genomför anropen, samt
retunerar eventuellt resultat.

QL

DML

FM

TM

DM

DD

Extern nivå

Konceptuell nivå

Intern nivå

Nätverk

Figur 3 RDB2s moduler V0.96

QL - Query Laguage Level

DML- Data Manipulation Level

FM- File Manager

DD- Data Dictionary

TM- Tuple Manager

DM- Disk Manager
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• Data Dictionary, information om systemet lagras i systemrelationer, ett gemensamt
namn för dessa är att de ingår i data dictionary. Data dictionary innehåller informa-
tion som används internt av databashanteraren. Denna information lagras i samma
typ av relationer som övriga relationer skapade av användare. Data dictionary lagrar
information om relationer, attribut, index, domäner, logiska operatorer samt använ-
dare.

• File Manager, hanterar relationer genom att se sambandet mellan tuppler. Denna
nivå använder sig av tuple manager för påverka tuppler i en relation.

• Tuple Manager, block innehåller tuppler vilka utvinns och hanteras av Tuple man-
ager, Tuple manager ser endast tuppler utan det gemensamma sambandet de har i
realationer, Tuple manager använder disk manager för att lagra och läsa från det per-
manenta lagringsmediat.

• Disk Manager ansvarar för läsning och skrivning av minnesblock från den perma-
nenta lagringsmediet, vilket är hårdisk i RDB2. Disk Manager använder sig av ope-
rativsystemsspecifika operationer för läsning och skrivning av mediet.
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5  Utvärdering

Utvärderingen av transaktionsstrategierna sker i tre steg, första steget sker i tabellform
med syftet att undersöka om några av varianterna kan sorteras bort och fokus av utvärde-
ringen inriktas på ett fåtal intressanta varianter. Andra steget är en mer ingående studie om
för och nackdelar av varianterna, slutligen väljs en av varianterna ut för implementering i
RDB2. Strategierna som framkom i tidigare kapitel skall utredas, det är varianter av två-
faslåsning och tidstämpelalgoritmen.

5.1  Utvärdering i tabellform

De olika varianterna på transaktionsstrategier utvärderas i tabellform, där varianterna
undersökts i avseende om de stödjer vissa kriterier. Undersökningen leder till ett resultat
som är något av följande:

•Problemet återfinns inte i varianten (Ej), varianten undviker problemet implicit.

•Problemet existerar i varianten (Ja), Problemet kan inte undvikas i varianten.

•Problemet existerar i varianten men varianten upptäcker att ett problem uppstått samt
hanterar detta genom att avbryta och starta om transaktionen (AV).

•Problemet existerar i varianten, men det finns en möjlighet att undvika problemet, detta är
ofta till en kostnad av effektivitet dvs genomflöde av transaktioner (Mö).

5.1.1  Kriterier

Kriterierna som ligger till grund för utvärderingen återfinns nedan, tillsammans med en
kortare diskussion om problemet.

1.Problem med förlorade uppdateringar

För att problemet med förlorade uppdateringar skall lösas så krävs det exklusiv rättighet
till det objektet som skall förändras. Problemet med förlorade uppdateringar leder ofta till
lägre effektivitet som då måste accepteras. Detta då det inte kan vara möjligt för fler än en
transaktion att läsa ett objekt. Alternativt räcker det med att veta när objektet senast lästes,
och utifrån det upptäcka om det finns en risk att en uppdatering kan förloras. Det är önsk-
värt att detta inte bör inte skall kunna inträffa.

2.Problem med temporära uppdateringar

Problemet med temporära uppdateringar är ekvivalent med s k cascading rollback, dvs att
en transaktion som avbryts kan påverka andra transaktioners framgång. Det är troligt att
detta problem kan ge upphov till stora negativa konsekvenser på effektiviteten, men då
detta inte är utrett i rapporten är detta endast ett antagande. Det är viktigt att en transaktion
inte skall påverka en annan transaktion på detta sätt. Problemet löses genom att ACID-
egenskapen isolation stöds.

3.Problem med felaktiga summeringar

Problemet med felaktiga summeringar kan endast inträffa om ACID-egenskapen isolation
inte stöds fullt ut. Då transaktioner är tillåtna att läsa värden som är skrivna av en transak-
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tion som inte genomgått sin commit-fas ännu. Att detta löses i transaktionshanteraren är
önskvärt.

4.Problem med upprepade läsoperationer

Problemet uppkommer och transaktioner tillåts att uppdatera värden på objekt som andra
transaktioner (som inte genom gått sin commit-fas) läst. Alternativt kan det äldre värdet
sparas och låta transaktionen läsa detta värde istället för det nya. Det är viktigt att detta
problem inte uppkommer i den slutliga lösningen.

5.Deadlocks

Detta är ett problem som uppkommer om minst två transaktioner kan hålla lås så att de
blokerar varandara, och på så sätt hinderar att någon av transaktionerna når sin commit-
fas. Att nå sin commit-fas är en egenskaperna för liveness, se [AND91].

6.Effektivitet

Tolkningen av effektivitet är i detta fall fokuserat på genomflöde av transaktioner. Effekti-
vitet är svårt att mäta utan omfattande arbete, utvärderingen har valts att göras med ett
överslag, genom att rangordna varianterna, resultatet är framkommet genom ett redovisat
resonemang. Ett av de största problemen med avseende på effektivitet är så kallad casca-
ding rollback då det inte är utrett vilken effekt den kan få på effektiviteten i RDB2. Att
resonera är en osäker metod, men då det inte finns några konkreta mätningar att gå efter
måste den metoden ändå användas. Avsikten är att rangordna varianterna i avseende på
effektivitet. Motiveringen till att effektiviteten inte utreds mer ingående beror på att syftet
med RDB2 är att användas i utbildning. Då utbildningssyftet är viktigare än en hög effek-
tivitet och att en sådan utvärdering inte ryms inom examensarbetets tidsgräns.

7.användarinitierade transaktioner

användarinitierade transaktioner är intressanta att använda då detta ger möjlighet att kapsla
in flera operationer tillsammans och tvinga databasen att acceptera alla eller ingen. Vilka
av varianterna ger möjlighet att implementera detta (Ja) och vilka stödjer inte implemente-
ring av användarinitierade transaktioner(Ej).
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5.1.2  Tvåfaslåsning

Varianterna basic-, conservative-, strict-, strict conservative- samt multiversion- tvåfaslås-
ning har utvärderas i ett första steg, resultatet finns att beskåda i Tabell 4.

Diskussion om rangordning av effektiviteten

Effektiviteten har rangordnats enligt följande, strict conservativ håller låsen längst av
dessa varianter och har därför lägst effektivitet, i avseende på genomflöde.
Conservativ tvåfaslåsning tar låsen innan exekveringen av transaktionen, detta leder till att
resurser används för att lokalisera vilka lås som skall tas. Varianten har dessutom problem
med så kallad cascading rollbacks, som enligt min bedömning sänker effektiviteten ytter-
ligare, därför anses den ha sämre genomflöde än strict tvåfaslåsning. Då varianten multi-
version tvåfaslåsning tillåter att skriv- och läsoperationer samtidigt kan arbeta mot
objekten, anses detta ha ett större genomflöde än de övriga varianterna. Anledningen till
att basic tvåfaslåsning kategoriserats som effektivast är att varianten har minst krav på att
hålla låsen. Trots detta är effektiviteten tvivelaktig då effekten av cascading rollback inte
är undersökt, cascading rollback misstänks kunna vara ett stort problem i denna variant.

Tabell 4. Första utvärderingen av tvåfaslåsning
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Basic tvåfaslåsning Mö Ja Ja Ej Ja 4 Ej

Strict tvåfaslåsning Mö Ej Ja Ej Ja 2 Ja

Conservative tvåfaslåsning Ej Ja Ej Ej Ej 2 Ej

Strict conservative tvåfaslåsning Ej Ej Ej Ej Ej 1 Ej

Multiversion tvåfaslåsning Mö Ej Ej Ej Ej 3 Ja

Ej -Problemet existerar ej i varianten

Ja -Problemet existerar i varianten

Mö- Problemet undvikas av varianten

Av - Problemet avhjälps via omstart av transaktio-
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Vidare undersökning

Då målsättningen är att problemen P1 - P4 bör lösas, att varianten undviker deadlocks, att
effektiviteten är acceptabel, i avseende på övriga varianter, samt att det finns möjlighet att
implementera användarinitierade transaktioner väljs multiversion tvåfaslåsning ut för
vidare granskning.

5.1.3  Tidstämpelalgoritmen

Varianterna basic timestamp ordering, Thomas’s write rule, strict timestamp ordering
samt tidstämpel algoritm i flera nivåer är fokuserade för utvärdering. Resultatet kan beskå-
das i Tabell 5. Deadlocks kan inte inträffa i någon av varianterna som använder en tidstäm-
pel algoritm, detta då dessa inte använder lås.

Diskussion om rangordning av effektiviteten

Motivering till effektivitets rangordning, varianten tidstämpelalgoritm i flera nivåer har
värderats som effektivast då den alltid tillåter läsoperationer utan att transaktionen avbryts.
Då läsoperationer sannolikt är vanligare än skrivoperationer, antas denna variant vara
effektivast.

Strict timestamp ordering undviker cascading rollbacks och värderas därför högre än Tho-
mas’s write rule trots att hastigheten på genomflödet är lägre. Thomas’s write rule funge-
rar i princip som basic timestamp ordering men är något effektivare därav graderingen.

Tabell 5. Första utvärderingen av tidstämpelalgoritmer
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Basic timestamp ordering Av Av Av Av Ej 1 Ja

Thomas’s write rule Av Av Av Av Ej 2 Ja

Strict timestamp ordering Av Ej Av Av Ej 3 Ja

Tidstämpel algoritm i flera nivåer Av Av Av Ej Ej 4 Ja

Ej - Problemet existerar ej i varianten

Ja - Problemet existerar i varianten

Av - Problemet avhjälps via omstart av transaktionen
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Eftersom det inte är fastställt vilken effekt som cascading rollback har på effektiviteten i
RDB2 så kan det inte med säkerhet fastslås att graderingen är korrekt, utan är bara en upp-
skattning. Vidare gäller att ambitionen inte är att utreda cascading rollbacks effekt på
effektiviteten, då detta inte är huvudmålet med projektet.

Vidare undersökning

Varianten tidstämpelalgoritm i flera nivåer är den som anses vara mest intressant för ytter-
ligare studier och jämförelser med de utvalda varianterna av tvåfaslåsning.

5.2  Ingående utvärdering

Den ingående utvärderingens syfte är att besluta vilken av varianterna som bör implemen-
teras i RDB2. Samtliga av varianterna är fria från deadlock och därför ingår inte deadlock
aspekten i den ingående utvärderingen. Ytterligare kan det nämnas att skillnaden mellan
strict conservative- och multiversion-tvåfaslåsning är endast marginell i avseende av funk-
tionalitet, utan ligger i effektivitets aspekten.

5.2.1  Tvåfaslåsning

Tvåfaslåsning använder låsmekanismer för att stödja serilizability, se [EN94], låsmekanis-
men är väl använd och passar därför bra i utbildningssyfte. Tvåfaslåsning stödjer dess-
utom ACID-egenskaperna fullt ut. Transaktionsstrategin använder inte omstartnings
mekanism för att rätta till fel utan undviker att fel inträffar, detta till kostnad av effektivitet
då den håller lås längre än nödvändigt i avseende på utnyttjandet.

Multiversion tvåfaslåsning håller en hög effektivitetsgrad i avseende på genomflöde, då
fler transaktioner kan arbeta mot samma objekt utan att störa varandra, då både skriv och
läsoperationer kan arbeta mot detta objekt, även om skrivoperationer är exklusivt uteslu-
tande.

5.2.2  Tidstämpelalgoritm, flera nivåer

Fördelen med tidstämpelstrategin är att fel upptäcks, läs- och skrivoperationer som inte
kan utföras då konsistens i databasen skall bibehållas, upptäckas och åtgärdas. Den största
nackdelen med tidstämpelalgoritmen är att konceptet att starta om transaktioner, som inte
kunde utföras korrekt, ger att effektiviteten försämras. Denna variant har dessutom pro-
blem med cascading rollback, vilket är något som bör undvikas, då det är önskvärt att för-
ändringar på databasen skall vara permanenta.

Ett problem som inträffar i tidstämpelalgoritmen är att tidstämpeln regelbundet måste
nollställas, detta innebär att hela databasen måste låsas och samtliga tidstämplar på objekt
i databasen nollställas.

Då ingen låsningmekanism finns att tillgå är den generella felhanteringsmekanismen att
starta om transaktioner som inte kan fortsätta p g a olagliga operationer. Detta kan ge pro-
blem med uppdateringar av data dictionary relationer, då samtliga läs- och skrivoperatio-
ner använder sådana. Denna användning av data dictionary kan leda till att transaktioner
som har för avsikt att utföra en skrivoperation på en data dictionary relation blir utsvulta,
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vilket leder till att de blir tvungna att startas när en transaktion med senare tidstämpel läst
objektet.

Tidstämpelalgoritmen fungerar bäst på korta transaktioner, där strömmen inte är för strid.
Användarinitierade transaktioner kan bli långdragna, vilket kan leda till en nedsatt effekti-
vitet och fler fall av cascading rollback.

5.3  Val av metod

Tidstämpel algoritmen passar inte mest p g a att den använder sig av avbrytande av trans-
aktioner med omstart. Detta kan leda till både cascading rollback samt utsvältning av
transaktioner. Då denna metod inte passar vid användningen av användarinitierade trans-
aktioner bör den därför undvikas.

Av varianterna bör därför multiversion väljas, detta p g a att den utnyttjar resurser bättre,
har samma funktionalitet samt att den hanterar användarinitierade transaktioner bättre än
övriga varianter. Ytterligare en anledning till att multiversion väljs är s k cascading roll-
back inte förekommer i varianten.

Varianten multiversion tvåfaslåsning väljs för vidare undersökning i avseende på RDB2.
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6  Genomförande

Genomförandet är uppdelat i två faser, första fasen är att undersöka hur multiversion två-
faslåsning hanterar kriterierna teoretiskt, andra fasen är att undersöka detta praktiskt via en
implementation i RDB2.

6.1  Teoretisk diskussion

Detta delkapitel beskriver teoretiskt hur transaktionsstrategin multiversion tvåfaslåsning
hanterar kriterierna.. Det kommer att visa sig att Elmasri/Navathe uttalande om att multi-
version tvåfaslåsning är fri från deadlock var felaktigt, för utalandet se [EN94].

6.1.1  ACID - egenskaperna

Det nämndes tidigare i rapporten att en transaktionshanterare bör stödja ACID egenska-
perna. Hur den valda transaktionshanteraren för implementering stöder dessa redovisas
nedan.

Atomicy

Transaktionsstrategin stödjer atomicy full ut, eftersom strategin garanterar att ingen påver-
kan sker på den faktiska databasen innan en commit. Vid en commit är dessutom transak-
tionen garanterad att ha rättigheter till att förändra databasen. Det gör att transaktionen
antingen avslutats innan commit med t ex en användarinitierad abort då inga förändringar
sker på databasen, eller via en commit då transaktionen är garanterad att har rättighet att
utföra sina förändringar på databasen.

Concistency

Då concistency bygger på implementationen kan det sägas att denna egenskap står och
faller med att implementationen är korrekt. I en teoretisk lösning måste detta antagas för
att möjliggöra några som helst resultat. Därför antas att concistency stödjas i den teore-
tiska diskussionen.

Isolation

Isolation stöds på det sättet att varje transaktion har en skrivlista, där de tuppler som för-
ändras av transaktionen lagras, detta gör att transaktionen ser sina egna förändringar, men
skyddas från andra transaktioner. Denna lösning garanterar att inga andra transaktioner
kan läsa varandras skrivna värden.

Durability

Durability stödjs i transaktionshanteraren som bygger på multiversion tvåfaslåsning. Detta
påstående motiveras med att transaktionshanteraren stödjer egenskapen isolation, dvs
ingen transaktion kan påverka en annan transaktion. Detta leder till att det inte finns några
orsaker att göra en commited transaktion ogjord, där avstöds egenskapen durability.
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6.1.2  Problemet med förlorade uppdateringar

Då systemet inte använder en låsmekanism som ger exklusiva rättigheter till tuppler som
lästs, gör det att flera transaktioner kan läsa ett värde som de vill uppdatera. Tabell 6, visar
ett troligt scenario om hur en felaktig uppdatering kan inträffa. Grunden till att detta kan
ske är att då en transaktion skall uppdatera en tuppel, och det redan finns en transaktion
som håller skrivlåset får transaktionen vänta tills låset är ledigt. Detta leder till att transak-
tionen skriver det nya värdet baserat på ett gammalt värde på tuppeln. En möjlig åtgärd för
att lösa problemet skulle kunna vara att avbryta transaktionen då den upptäckte att det
redan finns en skrivare, på så sätt kunde problemet med förlorade uppdateringar undvikas.
Detta är dock inte fallet i implementeringen. Detta innebär att en uppdatering kan garante-
ras vara permanent lagrad i databasen, vilket är ett problem.

6.1.3  Problemet med temporära uppdateringar

Problemet med temporära uppdateringar stöds fullt ut i implementeringen, detta då ingen
transaktion tillåts att läsa att ett värde som skrivits av en annan transaktion, innan denna
gjort commit. Detta är isolation dvs en av ACID- egenskaperna som, om den stöds, löser
problemet med temporära uppdateringar, se [EN94]. Därför skulle inte det temporäraupp-
daterings problemet kunna inträffa.

6.1.4  Problemet med summeringar

Problemet med summeringar existerar inte i transaktionsstrategin som är implementerad i
RDB2 V0.971, eftersom isolation stöds fullt ut. Då orsaken till problemet är att vissa av
ändringarna utförs innan summeringen och några efter summering, så förhindrar den
inkapsling som multiversion tvåfaslåsning ger, att problemet uppstår.

6.1.5  Problemet med upprepade läsoperationer

Detta problem uppstår inte i lösningen då ett läslås tas på varje tuppel som läses. Detta läs-
lås släpps inte, för än i commit fasen. Låset förhindrar att andra transaktioner kan förändra
en tuppel i databasen så länge som låset hålls. Därför garanteras att lästa tuppler inte kan
komma att förändras. Det kan tilläggas att, då låsningen sker på tuppel nivå, problem kan
uppstå då en transaktion har för avsikt att uppdatera samtliga tuppler i en relation. T.ex.
om en annan transaktion har lagt till en ny tuppel till transaktionen som då inte är synlig
för transaktionen som har för avsikt att uppdatera relationen.

Tabell 6. Förlorad uppdatering i RDB2

T1 T2 Tupel

X=read(Tupel) 2

Y=read(Tupel)

write(Tupel)=X+1000 1002

write(Tuple)=Y+2 4
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6.1.6  Deadlocks

Enligt [EN94] är transaktionsstrategin fri från deadlocks, dock kan nämnas att detta är
något tvivelaktigt. Transaktionsstrategin förhindrar att några lås släpps innan sista låset är
taget, detta gör att följande transaktion troligen kan inträffa, se Tabell 7, där två certify lås
väntar på varandra. Detta trots [EN94] uttalade om att multiversion var fri från deadlocks.

Tabell 7. Deadlock i multiversion två fas låsning

Transaktion 1 Transaktion 2

read(X)

read(Y)

write(Y)

write(X)

certify(Y)

certify(X)
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7  Praktisk implementering

Detta kapitel är uppdelat i tre sektioner, första diskuterar transaktionshanteraren, andra
sektionen beskriver användarinitierade transaktioner samt tredje sektionen beskriver lås-
hanteraren. Det kommer senare att påvisas att integreringen inte utfördes korrekt, och det
gick inte att dra några slutsatser baserade på praktiska resultat.

7.1  Avgränsningar

Då tidsbristen varit påfallande har vissa avgränsningar gjorts, dessa är:

1. Användarmanual med information om hur användarinitieringen av transaktioner
utförs har inte skapats, för information om detta refereras till denna rapport.

2. Diskhanteringen har inte berörts i någon större skala, denna har problem med att
hantera flera användare simultant. Diskhanterarens design är fokuserad på att han-
tera en användare i taget.

3. Låsningen sker på filpekare trots att detta visade sig vara en dålig variant, då två
tuppler med samma nyckel kan skapas i olika transaktioner.

4. En strategi för kritiska sektioner är inte upplagd, utan den befintliga strategin från
[HBW+96] används. Det finns dock en god förutsättning att skapa en ny strategi
med denna rapport som grund.

7.2  Förberedelse innan Implementering

Då det antogs att det redan fanns en fungerande transaktionshanterare som använde
strict tvåfaslåsning, var övertygelsen att det skulle räcka med några ändringar av den
befintliga strukturen. Detta visade sig vara ett felaktigt antagande, då den befintliga trans-
aktionshanteraren inte fungerade. Några av de brister som identifierats i systemet är:

• Låshanteraren var urkopplad genom att inga lås togs, varken för läsoperationer eller
skrivoperationer, den befintliga strukturen var användbar men innehöll fel.

• Den befintliga transaktionshanteraren klarade inte av flera användare.

• Diskhanteraren var inte avsedd för ett fleranvändarsystem, utan var designad för
enanvändarsystem.

Det fanns dock en god bas för att implementera en transaktionshanterare som använde
multiversion tvåfaslåsning, då den befintliga strukturen var genomtänkt.

Det som fanns som grund, i avseende på implementering av transaktionsstrategin, var:

• Ett implementering av en strict tvåfaslåsningsstrategi, denna innehöll diverse brister,
såsom att lås inte togs och att implementeringen innehöll fel.

• En fungerande mekanism för att hantera, av transaktioner, skrivna värden. Denna
mekanism passade i helhet in på krav för detta projekt på den typen av mekanism,
därför användes den med mindre förändringar.
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För mer information om den befintliga klient/server-strukturen som användes hänvisas
till [JOH96].

7.3  Transaktionshantering

Transaktionshanteringen integreras i RDB2 i avseende på skikten enligt Figur 4. De nya
skikten transaktionshanteraren och låshanteraren (eng: Transaction Manager samt Lock
Manager) har infogats i strukturen.

7.4  Transaktionshanteraren

Transaktionshanterarens syfte är att hantera transaktioner som exekverar i servern. Det
sker genom att hålla reda på vilka transaktioner som exekverar och resultatet av deras ope-
rationer mot databasen.

Information rörande transaktionerna lagras i en global lista. Listan skyddas med en sema-
for mot att flera användare samtidigt modifierar denna. Informationen i listan uppdateras
och används av transaktions- och låshanteraren samt av operationer för användarinitierade
transaktioner. Information som lagras är:

Tid - Transaktionens id

thread - Den exekverande trådens id

locks - De lås som transaktionen håller

QL

DML

FM

TM

DM

DD

Extern nivå

Konceptuell

Intern nivå

Nätverk

Figur 4 RDB2s moduler V0.971

QL - Query Laguage Level

DML-Data Manipulation Level

FM-File Manager

DD- Data Dictionary

TM-Tuple Manager

DM-Disk Manager

Tm -Transaction Manager

Lm -Lock Manager

Tm

Lm
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writes - De modifieringar som transaktionen gör på databasen

files - De relationer som transaktionen skapar eller raderar.

7.5  Modifieringar av databasen

Denna delsektion beskriver hantering av skrivna värden. Hanteringen av skrivna tuppler,
finns kvar från tidigare version av RDB2 (Version 0.97). I denna version har varje transak-
tion information om vilka skrivoperationer som utförts, informationen lagras i transak-
tionslistan. När transaktionerna utför en läs- eller skrivoperation mot databasen, sker först
en undersökning om denna tuppel har skrivits av transaktionen tidigare. I de fall där tupp-
eln påträffas läses tuppeln från minnesarean istället för från det permanenta lagringsme-
diat.

Dessa skrivna tuppler förs ner på det permanenta lagringsutrymmet först vid en commit då
transaktionen avslutat exekveringen. Vid ett avbrytande avallokeras utrymmet och trans-
aktionen har inte påverkat databasen överhuvudtaget.

Då det gäller att identifiera om en tuppel skrivits tidigare av transaktionen lagras dessa
skrivna värden med den unika nyckel som gäller för tuppeln. Denna nyckel används även
som hashnyckel vid nedförandet till det permanenta lagringsutrymmet, för mer informa-
tion om detta se [BLÅ94] eller [WIE97].

Version 0.97 av RDB2 använder samma diskhanteringsmodul som version 0.93. Dessa
versioner arbetar i vissa avseenden direkt mot databasen utan att använda en hashnyckel,
detta sker t ex när en tuppel skall raderas. Detta leder till att ett problem uppstår, då de
skrivna tupplerna matchas med denna nyckel, och transaktionen inte kan radera en tuppel i
minnet då denna inte kan matchas. Detta problem har inte lyckats lösas, och det förhin-
drade att systemet kunde användas vid verifiering av transaktionsstrategin.

Det finns två angreppsvinklar som identifierats, första är att skrivoperationen för att radera
en tuppel förses med en korrekt nyckel, alternativt kan ytterligare ett sätt att identifiera en
skriven tuppel användas.

Angreppsvinkeln som användes var att finna ytterligare ett sätt att identifiera en tuppel,
detta användes för att det troligen skulle spara tid. Detta resulterade i att ett försök att
använda filpekaren till tuppeln som ett alternativt identifieringsätt. Något som visade sig
vara ett dåligt beslut, som inte gick att implementera korrekt. Angreppsvinkeln bör vara att
förse skrivoperationen för radering med en korrekt nyckel.

7.6  Användarinitierade transaktioner

RDB2 V0.97 låter varje operation mot databasen vara en egen transaktion, med denna
variant är det inte möjligt att undersöka hur problemen P1-P4 hanteras av RDB2. Anled-
ningen till att det inte är möjligt är att problemen P1-P4 bygger på interktion mellan opera-
tionen i en transaktion, något som inte inträffar i V0.97. Då syftet med implementationen
är att undersöka denna aspekten måste då användarinitierade transaktioner införas i
RDB2.

Möjligheten att gruppera flera operationer ger användaren möjlighet att gruppera operatio-
ner, är ytterligare en funktionalitet tillgänglig för användaren.
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7.6.1  Klienterna

De förändringar som utförts på de befintliga klienterna i RDB2 V0.97 är att införa nya
användarkommandon, dessa är TxStart, TxCommit samt TxAbort. Dessa anropar motsva-
rande anrop i servern.

Ansvaret för att klienternas anrop sker i en transaktion har lagts på klienterna. Antagandet
är att de kan hantera detta och att de inte anropar med operationer med transaktionsidenti-
fierare som de inte blivit tilldelade. Denna transaktionsidentifierare tilldelas klienterna av
servern vid anropet av TxStart.

Ett troligt scenario återfinns i Tabell 8

7.6.2  Servern

Servern tar emot remote procedure call (RPC), för mer information se [JOH96], och utför
klienternas begäran. De nya anropens funktionalitet är:

1. TxStart, startar och initierar en ny transaktion i servern, returnerar transaktionens
identifierare.

2. TxCommit, avslutar en befintlig transaktion i serven, först efter en TxCommit verk-
ställs samtliga skrivoperationer på databasen.

3. TxAbort, avbryter en befintlig transaktion utan att göra transaktionens förändringar
på databasen.

7.6.3  Identifiering av transaktion

Tidigare skapades en transaktion för varje anrop, detta gav möjlighet att låta
transaktions ID och den skapade trådens ID vara ekvivalenta. Detta gav fördelen att det
gick snabbt att komma åt transaktionens ID, då trådens ID alltid fanns tillhands. I och med
att användarinitierade transaktioner används kommer en transaktion att exekveras av flera
olika trådar konsekutivt, detta ger problemet med att trådens och transaktionens ID inte är
ekvivalenta. Det fanns två lösningsförslag. Det första var att skicka med transaktionens ID
som ett extra argument i samtliga funktioner i servern, detta förkastades då det skulle kom-
plicera förståelsen och kräva ett större ingrepp i den befintliga källkoden för servern. Den
alternativa lösningen, som också antogs, var att låta trådarna som tar hand om anropen
registrera sig i transaktionens globala informationsstruktur.

Tabell 8. Scenario för användarinitierade transaktioner

TxStart

CREATE REL3 (*YEAR=INT, NAME=STRING)

INSERT REL3 (YEAR=”10”, NAME=”KALLE”)

INSERT REL3 (YEAR=”5”, NAME=”NISSE”)

TxCommit
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7.7  Låshanteraren

Låshanterarens syfte är att tillhandahålla låsmekanismen för objekten som hämtas ur data-
basen. Avsikten är att implementera multiversion- tvåfaslåsning i RDB2, enligt den modell
som beskrivs i kapitel 3.3.1 på sidan 7. Avsikten med version 0.97 av RDB2 var att imple-
mentera en transaktionshanterare med strict tvåfaslåsning, dock är resultatet av versionen
att denna strategi inte är fullständigt eller korrekt implementerad. Trots att version 0.97
inte var fungerande gav den en god grund att bygga vidare och implementera den valda
strategin.

7.7.1  Låsningens finkornighet

Tanken är att göra en ytlig jämförelse och ta ett beslut om vilken nivå låsningen skall ske
på, detta p g a att en ingående utvärdering med testning avgränsas bort, då detta i sig själv
kan bli ett eget examensarbete.

Låsning kan ske på någon av de fyra nivåerna, hela databasen, relationsnivå, tuppelnivå
samt attributnivå. Då målet är att genomflödet skall vara så högt som möjligt, skall lås-
ningen vara snål med avseende på förbrukning av systemresurser.

Låsning på hela databasen ger ett säkert system, då transaktionerna utförs sekvensiellt,
men genomflödet av transaktioner är dålig jämfört med övriga alternativ.

Då den nuvarande åtkomstmekanismen bl a använder en sekventiell läsning av relationer-
nas tuppler, är låsning på relationsnivå ett alternativ, bl a för att finkornigheten är låg och
gör att färre lås behöver erhållas vilket ger en mindre förbrukning av system resurser. Då
data dictionary lagras som relationer i databasen, och åtkomsten till dessa sker på samma
tillvägagångssätt som övriga relationer, ger en låsning på relationsnivå en flaskhals, efter-
som samtliga operationer emot databasen använder data dictionary för information om
relationer. Detta gör att genomflödet skulle sjunka om en transaktion fick exklusiva rättig-
heter till en av dessa relationer. Denna flaskhals förordar en annan lösning. Då alternativa
åtkomstmekanismer finns (hashningsåtkomst existerar och åtkomst via index utvecklas),
kan en låsning på relationsnivå hämma utvecklingen.

Det som talar för en låsning på tuppelnivå är att det ger en bra möjlighet att lägga till tupp-
ler i data dictionary utan att andra transaktioner påverkas. I avseende på systemresurser,
kräver låsning på tuppelnivå mer resurser än låsning på relationsnivå men genomflödet är
bättre.

Låsning på attributnivå är oläplig då relationshanteraren i RDB2 hanterar hela tuppler för
läsing och uppdatering. Därför kommer inte låsning på attributnivå att medföra något
större genomflöde av transaktioner. Däremot kommer låsningen att medföra att fler lås
kommer att vara nödvändiga för en operation och därmed kommer mer av systemets resur-
ser förbrukas än med grovare låsning.

Med detta i åtanke valdes att låsningen skall ske på tuppelnivå.
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7.7.2  Implementeringen

Implementeringen skedde i två steg, första steget var att i ordningställa den befintliga
strukturen av strict tvåfaslåsning till en fungerande struktur. Andra steget var att modifiera
strukturen från strict tvåfaslåsning till multiversion tvåfaslåsning.

7.7.3  Låsmekanismen

Den valda låsmekanismen, multiversion tvåfaslåsning, arbetar med readlock, writelock
samt certifylock. Låsningen sker på filpekaren, filpekaren är en pekare till var i filen tupp-
eln fysiskt ligger, för mer ingående information om filpekaren se [BLÅ94],

Readlock

Läslås förser en tuppel med ett läslås. Läslås är inte exklusivt uteslutande utan tillåter
andra läslås samt ett skrivlås.

Writelock

Skrivlås tillåter transaktionen att skriva till en kopia av tuppeln. Skrivlås är inte exklusivt
uteslutande av läslås, men tillåter inte fler än ett skrivlås på tuppeln.

Certifylock

Attestlås tas i commit-fasen, då transaktionen skall överföra det skrivna värdet i skrivlåset
till permanent media, för att detta skall kunna ske måste transaktionen ha ett exklusivt ute-
slutande på låset, ett s k attestlås.

7.7.4  Väntelistan

Då ett lås inte kan erhållas, måste transaktionen vänta tills låset är ledigt eller endast har
kompatibla lås. Denna väntan realiseras av att transaktionens tråd får vänta på en s k con-
dition variable, för mer information om condition variable se [AND91]. Då en transaktion
får vänta skapas en instans i den globala länkade listan ‘väntelistan’(eng waitinglist). Vän-
telistan innehåller information om vilka transaktioner som väntar på att lås skall släppas,
vilka lås de förväntar att ta samt vilken condition variable som håller transaktionen. När
ett lås släpps används väntelistan för att avgöra om någon transaktion väntar på låset, och
om det i så fall skall släppas.

7.7.5  Koppling till användarinitierade transaktioner

Då multiversion arbetar tillsammans med användarinitierade transaktioner skall denna
koppling förklaras. Då tvåfaslåsningsstrategin sätter strikta regler för att inga lås får släp-
pas innan det sista är taget, finns bara alternativet att inga lås släpps innan transaktionen
skall avslutas (eng: commit). Detta leder till att transaktionen samlar på sig lås under exe-
kveringen och först i commit-fasen släpps lås. Viktigt kan vara att belysa att
multiversion tar lås i sin commit-fas, nämligen attestlåsen och att alla lås måste tas innan
något lås släpps. Detta måste tas i beaktning så att inga lås släpps innan attestlåsen tagits.
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7.8  Mutual exclusion

Då både väntelistan och transaktionslistan är globala resurser måste dessa skyddas mot att
flera transaktioner samtidigt utnyttjar dem, för anledning till skyddande av globala resur-
ser mot samtidig åtkomst se [AND91]. Dessa globala resurser skyddas av en semafor
mutex, denna semafor används för inkapsling av samtliga åtkomster till de globala variab-
lerna. Figur 5 visar vilka filer som använder de globala variablerna. Detta ger att det är
viktigt att det finns en övergripande strategi för när lås tas så att inga operationer sker mot
de globala resurserna sker utanför semaforerna. Då detta inte har framtagits under projek-
tets gång antas att den strategi som existerade i RDB2 V0.97 var tillräcklig, dock bör en ny
strategi framarbetas, då den nuvarande inte är dokumenterad och verifierad.

7.8.1  Interaktion

Låsmekanismen påverkar ett flertal filer, file.c, tuple.c samt tx.c dessa filer använder eller
påverkar låsmekanismen på något sätt, Figur 5 belyser detta.

file.c - då låsningsmekanismen sker med avseende på filpekaren måste samtliga funktioner
som förflyttar tuppler på lagringsmediet anmäla detta till låshanteraren. Detta sker genom
att anropa funktionen lm_update_waitinglist.

tuple.c - vid läsningar eller skrivningar av tuppler som inte tidigare använts av transaktio-
nen måste ett lås tas på dessa nya tuppler. Detta lås erhålls genom att anropa låshanteraren
genom funktionerna lm_write_lock samt lm_read_lock.

tx.c - transaktionshanteraren har behov av att utnyttja låshanteraren, detta sker vanligtvis
vid commit då attestlås måste tas och alla lås slutligen släppas, eller vid abort då alla lås
måste släppas.
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8  Resultat

Transaktionsstrategin multiversion tvåfaslåsning har endast kunnat testas teoretiskt då
integreringen inte varit komplett. Detta kapitel kommer att sammanfatta den teoretiska
undersökningen av transaktionsstrategin multiversion tvåfaslåsning, samt ge en återblick
om vad som brast i implementationen.

8.1  Teoretiska resultat

De teoretiska resultaten påvisar att valet med multiversion tvåfaslåsning var en acceptabel
lösning, i avseende på andra alternativ, som redovisades i denna rapport. Det enda som
transaktionsstrategin inte klarade av att lösa var problemet med förlorade uppdateringar.
Dock redovisades ett alternativt sätt att lösa detta problem, detta genom att avbryta trans-
aktionen om ett sådant tillstånd inträffade. Denna lösning har inte implementerats.

8.2  Praktiska resultat

Trots att databasservern inte är fungerande är transaktionshanteringen implementerad. Vad
som inte är fungerande är integreringen av transaktionshanteraren i RDB2 V0.97, proble-
met redovisas i kapitel 8.2.1. Funktionaliteten hos transaktionshanteraren är troligen till-
räckliga men detta inte kan testas p g a ofullständigheten i integreringen.

8.2.1  Problemet

Problemet med implementeringen ligger inte direkt i transaktionshanteraren utan i proce-
duren för att radera en tuppel. Detta då diskhanteraren arbetar direkt mot disken utan att
använda nycklar i vissa situationer. En av dessa situationer (den enda identifierad) är då en
tuppel skall raderas. Då används ingen nyckel i diskhanteraren och därför finns det, i nuva-
rande skick, ingen möjlighet att veta om tuppeln redan finns i skrivlistan. Detta har inte
lösts i och därför anses integreringen vara otillräcklig. Detta diskuteras även i kapitel 7.5.

8.3  Problembeskrivningen

En återblick till problembeskrivningen som definierades i kapitel 2, om problemen är
avklarade följer nedan.

Problembeskrivning

Avsikten med projektet är:

1.att undersöka transaktionshanteringsstrategierna tvåfaslåsning, tidstämpel samt använd-
ning av flera versioner av databasen, i avseende på implementering i RDB2 V0.97.

Detta mål anses vara avklarat då en undersökning av transaktionsstrategierna har skett.

2.att ställa ovanstående strategier mot varandra, avgöra fördelar nackdelar med strategi-
erna med avseende på implementering i RDB2 V0.97.

En undersökning av strategierna har skett där deras för och nackdelar ställs mot varandra,
därför anses detta mål vara uppnått.
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3.att välja en strategi av de ovanstående strategierna, för vidare undersökning.

Multiversion tvåfaslåsning valdes och en grundlig undersökning har skett, tyvärr kunde
inte undersökningen verifieras av praktiska resultat p g a problem med integreringen.

4.att undersöka hur den valda strategin löser verifieringsproblemen: förlorade uppdate-
ringar, temporära uppdaterings problemet, felaktiga summerings problemet samt proble-
met med upprepade läsoperationer.

Denna undersökning har skett teoretiskt.
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9  Slutsats

Trots att transaktionsstrategin multiversion tvåfaslåsning inte gick att integrera korrekt i
RDB2, anser jag att denna strategi passar för RDB2. Motiveringen är att strategin löser de
flesta av de grundläggande problemen, samt att den passar för användarinitierade transak-
tioner. Dock kan tillägas att strategin skulle få problem med deadlocks var lite överas-
kande då det uttrycktes klart att detta inte skulle kunna ske i Fundamentals of Database
Systems, [EN94]. Då detta framkom sent i projektet fanns ingen möjlighet att börja om
med en ny transaktionsstrategi.

En av anledningarna till att programet inte blev klart var att tiden som lades på den prak-
tiska delen var underdimensionerad då fokus av projektet var på den teoretiska delen.

Problemet med implementationen var att fel uppstod i källkodsmoduler, då transaktions-
strategin skulle integreras. Det visades att nya problem uppstod då nya krav på informa-
tion ställdes. Detta är troligen inte omöjlig att lösa detta problem, då den saknade
informationen naturligt borde finnas tillgänglig på den nivån men har sorterats bort.
Anledningen till att denna var bortsorterad var att den inte behövdes då den diskhanteraren
arbetar direkt mot databasen i vissa situvationer. Slutsatsen på implementeringen är att då
nya moduler skall integreras finns det risk för att det uppstår oväntade effekter.

Det hade varit intressant att undersöka hur teorierna stämde praktiskt, särskillt att praktiskt
verifiera teorierna med deadlocks.
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10  Framtida arbete

Detta kapitel beskriver de arbetsuppgifter som identifierats i denna version av RDB2.
Detta berör endast den praktiska integreringen av transaktionsstrategin i RDB2, och berör
inte den teoretiska delen då denna anses vara avslutad. För lågnivåinformation om transak-
tionshanteraren hänvisas till APPENDIX A, och för lågnivåinformation om låshanteraren
hänvisas till APPENDIX B. Dessa filer finns att tillgå, i elektroniskt format, från den
ansvarige för RDB2 på Högskolan i Skövde.

10.1  Radering av tuppler

Detta arbete går ut på att se till att en operationen som skall radera en tuppel först kontrol-
lerar om tuppeln finns i minnet. I nuvarande tillstånd sker inte detta korrekt då en korrekt
nyckel inte finns att tillgå. Detta arbete är viktigt för att transaktionshanteringen skall
fungera.

10.2  Kritiska sektioner

Detta arbete har som mål att se över och utveckla en ny strategi för kritiska sektioner. Då
det inte är dokumenterat kan inga slutsatser dras om den nuvarande strategin, utom att den
med största säkerhet har brister. I nuvarande version är identifierade kritiska sektionerna
samma kritisk sektion, oavsett om det rör sig om låshantering eller transaktionshantering.
Detta borde ändras för att öka genomflödet av transaktioner.

10.3  Diskhantering

Diskhanteringen är i nuläget gjord för enanvändarsystem, med en transaktion i gång sam-
tidigt. Detta leder till problem, vilka måste identifieras och rättas till, alternativt kan en ny
diskhanterare utvecklas.

10.4  Låsning på nycklar

Målet med detta arbete är att låsningen av tuppler sker på nyckelnivå istället för på filpe-
karnivå. Dagens låshanterare låser på filpekare, detta leder till en fysiskt struktur istället
för en logisk. Detta borde ändras, eftersom det korrekta tillvägagångssättet är att låsa på
nycklar. Problem med att låsa på filpekare nivå är bl a att när en relation skall flyttas (som
vid en rehash) måste låsen uppdateras. Dessutom finns det möjlighet för två transaktioner
att skapa varsin tuppel med samma nyckel, något som inte borde vara möjligt.

10.5  Transaktioner

Det borde finnas en möjlighet att låta en operation vara en transaktion, som det är fallet i
RDB2 version 0.97. Detta leder då till att användarinitierade transaktioner är en valmöjlig-
het istället för ett måste.
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10.6  Inlogging

Inloggningen sker i dagen läge inte i en transaktion, detta borde ordnas till så att denna
operation sker inuti en transaktion.
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APPENDIX A

Källkoden till Klienten

Appendix A kan fås via rdb2s hemsida adress http://www.his.se/ida/projekt/rdb2/

alternativt går Appendix att rekvireras från biblioteket vid Högskolan i Skövde.

E-post: biblioteket@bib.his.se
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APPENDIX B

Källkoden till Servern

Appendix Bkan fås via rdb2s hemsida adress http://www.his.se/ida/projekt/rdb2/

alternativt går Appendix att rekvireras från biblioteket vid Högskolan i Skövde.

E-post: biblioteket@bib.his.se


