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دوره آموزش SQL Server Administration
تراکنش ها در جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه
پیاده کردن  row versioningیا نسخه سازی از سطرها بر روی جداول ذخیره شده در دیسک (از طریق
 SNAPSHOTیا  )READ_COMMITTED_SNAPSHOTیک نوع مدیریت همروندی خوشبینانه را ارائه
می دهد Reader .ها و  Writerها یکدیگر را مسدود یا  blockنمی کنند .در جداول ،memory-optimized
 writerها به هیچ وجه  readerها را مسدود نمی کنند .با پیاده سازی  row versioningبر روی جداول مبتنی
بر دیسک (ذخیره شده در دیسک) ،یکی از تراکنش های در احال اجرا به سطر مورد نظر قفل زده و دیگر
تراکنش های همروند که سعی بر بروز رسانی سطر نام برده دارند مسدود می شوند .برای جداول memory-
 optimizedهیچ گونه اعمال قفلی صورت نمی پذیرد .در عوض اگر دو تراکنش تالش کنند سطری یکسان را
بروز رسانی کنند ،تداخل ( write/writeخطای  )41302رخ می دهد.
بر خالف جداول ذخیره شده بر روی دیسک ،جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه اجازه ی استفاده از
مدیریت همروندی خوشبینانه ( )optimistic concurrency controlبا سطوح باال همچون REPEATABLE
 READو  SERIALIZABLEرا می دهد .قفل ها به منظور به حفظ  isolation levelها بکار نمی روند .در
عوض ،در انتهای اعتبار سنجی تراکنش read ،تکرار پذیر و قابلیت سریاله شدن ( )serializabilityرا تضمین
می کند .در صورت رخداد هر گونه نقض ،تراکنش خاتمه داده می شود.
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واژه های مهم مربوط به تراکنش ویژه ی جداول :memory-optimized
 :Multi-versioningچند نسخه سازی
جداسازی منابع مورد نیاز تراکنش ( )transaction isolationمبتنی بر ( snapshotنسخه ی فوری)
( Optimisticخوشبینانه)
( Conflict detectionشناسایی و تشخیص تداخل)
در ادامه ی این مبحث به بسط هر یک از واژه ها و اصطالحات ذکر شده خواهیم پرداخت.
 Multi-versioningدر جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه
سطرهای موجود در جداول  memory-optimizedمی توانند نسخه های مختلف داشته باشند .تراکنش های
همروند می توانند به نسخه های مختلف یک سطر دسترسی داشته باشند.
اطالعات جداول بهینه سازی بر اساس حافظه مبتنی بر نسخه هستند .به ازای هر سطر ممکن است نسخه های
مختلفی وجود داشته باشد که هر یک در بازه ی زمانی مشخص معتبر و قابل استفاده باشد .در مواردی که
 READ_COMMITTED_SNAPSHOTو  ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATIONبر روی  ONتنظیم
شده  ،جداول ذخیره شده بر روی دیسک ،نسخه های مختلفی از یک سطر را نزد خود نگه می دارند .جداول
 memory-optimizedحتی در مواردی که  READ_COMMITTED_SNAPSHOTو
 ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATIONبر روی  OFFتنظیم شده اند نیز نسخه های مختلفی از سطر مورد
نظر را نزد خود نگه می دارند .نسخه های مختلف سطر متعلق به جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه در
 tempdbنگه داشته نمی شوند .در عوض ،نسخه های مختلف سطر مورد نظر به صورت درون خطی ()in-line
نگه داری می شوند (زیرا که ساختار داده ای جداول  memory-optimizedبدین صورت هست که سطرها را
در حافظه ذخیره می کند).
جداسازی منابع مورد نیاز تراکنش ( )transaction isolationمبتنی بر ( snapshotنسخه ی فوری)
تمامی عملیاتی که در یک تراکنش منفرد انجام می شود از نسخه ی فوری ( )snapshotیکسان و یکپارچه
مبتنی بر تراکنش جداول  memory-optimizedبهره می گیرند .تمامی  transaction isolationهایی که برای
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جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه صورت می گیرد ،مبتنی بر  snapshotهست .برای مثال ،یک
تراکنش که از سطح  )serializable isolation level( serializableبرای دسترسی به جداول بهینه سازی
شده بر اساس حافظه استفاده می کند ،کلیه ی عملیات الزم را بر روی یک  snapshotکه از نظر تراکنش
یکپارچه و همخوان می باشد ،پیاده می کند.
تراکنش هایی که به جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه دسترسی دارند ،از این قابلیت نسخه سازی از
سطر ( )row versioningبرای بدست آوردن یک  snapshotکه از نظر تراکنش یکپارچه است ،کمک می گیرد.
اطالعاتی که توسط یک دستور معین در تراکنش خوانده می شود ،در واقع همان نسخه از داده ها و اطالعات که
از نظر تراکنش یکپارچه بوده و از ابتدای شروع تراکنش وجود داشته ،خواهد بود.
بنابراین ،هرگونه اصالح یا تغییری که توسط تراکنش های همروند (تراکنش هایی که باهم اجرا می شوند)
انجام می پذیرد ،برای دستورهای موجود در تراکنش جاری قابل رویت نخواهد بود.
مدیریت همروندی خوشبینانه ( )optimistic concurrency controlبرای جداول بهینه سازی بر اساس حافظه
تداخل و خرابی به ندرت رخ می دهد و تراکنش های انجام شده بر روی جداول بهینه سازی شده بر اساس
حافظه ،فرض را بر این می گذارد که هیچ تداخلی بین تراکنش ها وجود نداشته و عملیات با موفقیت انجام می
شوند .تراکنش ها اجازه ی استفاده از  lockیا  latchرا بر روی جداول  memory-optimizedبه منظور تضمین
و به اجرا در آوردن  transaction isolationرا نمی دهد Writer .ها به هیچ وجه  readerها را مسدود نمی
سازند ( )blockو  readerها نیز هیچگاه  writerها را مسدود نمی کنند .در عوض ،تراکنش ها با این فرض
خوشبینانه پیش می روند که هیچ تداخلی با دیگر تراکنش ها رخ نخواهد داد .عدم نیاز به استفاده از  lockو
 latchو نیز عدم نیاز به منتظر ماندن برای اینکه دیگر تراکنش ها پردازش سطرهای یکسان را به اتمام
برسانند ،خود کارایی را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد.
بعالوه ،چنانچه یک تراکنش ) (TxAسطرهایی را بخواند که خود توسط یک تراکنش دیگر ) (TxBکه در حال
تایید ثبت ( )commitمی باشد درج و اصالح گردد تراکنش اول به صورت خوشبینانه فرض می گیرد که
تراکنش دوم بجای اینکه منتظر بماند  commitروی دهد ،خود تایید ثبت را انجام دهند .در چنین شرایطی،
تراکنش  TxAبرای  commitبر روی تراکنش  TxBوابسته خواهد بود.
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تشخیص تداخل ،اعتبار سنجی و بررسی commit dependency
 SQL Serverقادر است تداخالت بین تراکنش ها و نقض  isolation levelها را شناسایی کرده و در پی آن
یکی از تراکنش هایی که باعث ایجاد تداخل شده است را خاتمه دهد .چنین تراکنشی باید مجددا اجرا ()retry
شود.
سیستم خوشبینانه فرض می گیرد که هیچ تداخلی وجود نداشته و هیچ نقض  transaction isolationای رخ
نداده است .در صورت روی دادن تداخلی که ممکن است باعث ایجاد ناهماهنگی یا تناقض در پایگاه داده شود
و یا  transaction isolationرا نقض کند ،تداخالت نام برده بالفاصله شناسایی شده و به دنبال آن تراکنش
مورد نظر خاتمه داده می شود.
در صورت رخ دادن تداخل ،تراکنش پایان داده شده و سرویس گیرنده مجبور به اجرای مجدد ( )retryمی شود.
دئجدول زیر وضعیت هایی که تراکنش ها در دسترسی به جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه در آن با
خطا مواجه می شوند را به طور خالصه شرح می دهد.

سناریو
یک سطری را  UPDATEیا  DELETEکند که از پیش توسط تراکنش
همزمان دیگری بروز رسانی شده یا حذف گردیده است.

یک سطر که توسط تراکنش مورد نظر خواند شده ،از زمان شروع تراکنش
تغییر یافته (بروز رسانی شده یا حذف گردیده)Repeatable read .
 validationمعموال زمانی روی می دهد که از جداسازی منابع مورد نیاز
تراکنش ( REPEATABLE READ )transaction isolation levelsو
 SERIALIZABLEاستفاده شود.
یک سطر فرضی جدید ( )phantom rowدر یکی از  scan rangeها در
تراکنش مورد نظر ،از زمان شروع تراکنش ،درج گردیده است .اگر سطر نام
برده در پایگاه داده ی مورد نظر پیش از اینکه تراکنش آغاز شودcommit ،
شده بود ،این سطر برای تراکنش قابل رویت می شدSERIALIZABLE .
 validationبه طور معمول به هنگام استفاده از SERIALIZABLE

خطا
تداخل  .writeسعی دارد یک
سطر را که از ابتدای یا شروع
تراکنش آپدیت شده است را
بروز رسانی کند.
Repeatable read
validation failure.

Serializable validation
failure.
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 isolationو اعتبارسنجی محدودیت های کلید اصلی ( PRIMARY KEY
 )constraintرخ می دهد.
تراکنش به تراکنش دیگری وابستگی پیدا کرده که موفق به  commitنشده
است ،حال یا به دلیل رخداد خطا ( )failureدر این جدول ،یک out-of-
 memory conditionو یا به دلیل بروز خطا در تایید ثبت در گزارش
تراکنش (.)transaction logاین خطا ممکن است هم با  read/writeو هم
با تراکنش های (read-onlyفقط-خواندنی) روی دهد.

Commit dependency
failure.

چرخه ی حیات تراکنش
خطاهایی که در جدول باال به آن اشاره شده است ممکن است در برهه های مختلفی از زمان در طول یک
تراکنش رخ دهد .نگاره ی زیر تمامی مراحال یک تراکنش که به جدول بهینه سازی شده بر اساس حافظه
دسترسی پیدا می کند ،را نمایش می دهد.

مرحله ی regular processing
در این مرحله ،دستورات  Transact-SQLصادر شده توسط کاربر ( )user-issuedاجرا می گردند .سطرهای
مورد نظر از جدول خوانده شده و نسخه های جدید از سطرهای موجود در پایگاه داده مربوطه  writeمی شوند.
تراکنش مورد نظر از تمامی دیگر تراکنش های همروند جداسازی (ایزوله) می شود .تراکنش مزبور نسخه ی
فوری ( )snapshotجداول  memory-optimizedرا که در آغاز تراکنش در دسترس (موجود) می باشد را
مورد استفاده قرار می دهد.
عملیات  Writeای که در جداول در این مرحله انجام می شود ،هنوز برای دیگر تراکنش ها قابل مشاهده نمی
باشد .در این میان یک استثنا وجود دارد که آن بروز رسانی و حذف سطرها است که برای عملیات  deleteو
 updateدیگر تراکنش ها قابل رویت می باشد تا از این طریق امکان شناسایی تداخالت  writeفراهم آید.
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چنانچه یک عملیات  updateو  deleteمتوجه شود که یک سطر از شروع منطقی یک تراکنش بروز رسانی شده
یا حذف گردیده ،عملیات یاد شده با کد خطای  41302شکست می خورد .پیام خطای  41302بدین شرح است:
"The current transaction attempted to update a record in table X that has been updated
"since this transaction started. The transaction was aborted.
"تراکنش جاری سعی بر بروز رسانی یک رکورد در جدول  Xداشته که از زمان شروع تراکنش بروز رسانی شده
است .تراکنش به طور ناگهانی متوقف شده است".
این خطا تراکنش را محکوم به توقف ناگهانی کرده (حتی اگر هم  XACT_ABORTبر روی  OFFتنظیم شده
باشد) ،بدین معنا که با پایان یافتن  sessionکاربر ،تراکنش به حالت اولیه باز می گردد ( rollbackرخ می
دهد) .تراکنش های محکوم شده به توقف ناگهانی ،قادر به  commitنبوده و تنها از عملیات  readپشتیبانی
می کنند که در فایل ثبت گزارش عملیات  writeانجام نداده و توانایی دسترسی به جداول بهینه سازی شده بر
اساس حافظه را ندارد.
Commit dependency
در مرحله ی  ،regular processingیک تراکنش می تواند سطرهایی را که توسط دیگر تراکنش ها نوشته شده
و در مرحله ی تایید ثبت ( )commitیا اعتبار سنجی ( )validationبه سر می برند و همچنین هنوز تایید ثبت
نشده را بخواند .به این خاطر که زمان منطقی اتمام تراکنش از زمان شروع مرحله ی اعتبار سنجی تخصیص داده
شده ،سطرها قابل مشاهده می باشند.
اگر یک تراکنش چنین سطرهای تایید ثبت نشده را بخواند ،در آن صورت برای  commitبه آن تراکنش وابسته
خواهد بود .این اتفاق دو پیامد اصلی زیر را به دنبال دارد:
یک تراکنش نمی تواند تا زمانی که تراکنش هایی که به آن ها وابسته است تایید ثبت نشده اند،
 commitشود .به عبارتی دیگر ،تا زمانی که تمامی  dependencyها تایید ثبت نشده اند ،تراکنش نمی
تواند وارد مرحله ی  commitشود.
 .1همچنین تا زمانی که  dependencyها تایید نشده اند ،مجموعه نتایج به سرویس گیرنده برگردانده
نمی شوند ،این باعث می شود که داده های  commitنشده برای سرویس گیرنده نمایش داده نشود.
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چنانچه هریک از تراکنش های وابسته موفق به تایید ثبت نشود ،یک خطا  commit dependencyرخ می
دهد ،بدین معنا که تراکنش با خطای  41301مواجه شده و موفق به تایید ثبت نمی شود .پیمام خطای نام برده
بدین شرح است:
("A previous transaction that the current transaction took a dependency on has aborted,
)"and the current transaction can no longer commit.
"یک تراکنش که تراکنش جاری به آن وابسته است به طور ناگهانی متوقف شده ،از این رو تراکنش فعلی قادر
به تایید ثبت نیست" .

مرحله ی اعتبار سنجی ()Validation Phase
در این مرحله ،سیستم بررسی می کند که آیا شرایط  transaction isolation levelمورد درخواست بین شروع
و پایان منطقی تراکنش صحیح بوده یا خیر.
در ابتدای مرحله ی اعتبار سنجی ،به تراکنش یک زمان پایان منطقی تخصیص داده می شود .نسخه های سطر
نوشته شده در پایگاه داده برای دیگر تراکنش ها در زمان پایان منطقی قابل رویت می باشد.
مرحله ی Repeatable Read Validation
چنانچه  isolation levelتراکنش بر روی  REPEATABLE READیا  SERIALIZABLEتنظیم شده باشد و
یا دسترسی به جداول از طریق  REPEATABLE READیا  SERIALIZABLEصورت بگیرد ،سیستم
بررسی انجام داده و از اینکه عملیات  readتکرار پذیر هست یا خیر اطمینان حاصل می کند ،بدین معنا که
بررسی می کند آیا نسخه های مختلف سطر که توسط تراکنش خوانده می شود در زمان پایان منطقی تراکنش
همچنان معتبر هستند یا خیر.
چنانچه هریک از سطرهای موجود بروز رسانی شده یا تغییر یابد ،تراکنش با خطای  41305مواجه شده و موفق
به تایید ثبت ( )commitنمی شود .پیام خطای نام برده بدین شرح است" :تراکنش فعلی به دلیل یک
 repeatable read validation failureموفق به تایید ثبت تراکنش نشده است".
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این خطا همچنین ممکن است زمانی که یک جدول پس از اجرای عملیات  update ، insertیا  deleteو پیش از
اینکه تراکنش تایید ثبت شود رخ دهد .الزم به ذکر است که این رویداد تنها برای عملیات درج ،بروز رسانی یا
حذف که در  stored procedureهای کامپایل شده به  dllپیاده می شود رخ دهد .عملیات نوشتنی ( )writeاز
این دست که از طریق  Transact-SQLتفسیر می گردند ،باعث می شوند که دستور DROP TABLE
مسدود ( )blockشده و تا اتمام تایید ثبت تراکنش همچنان منتظر مانده و اجرا نشود.
Serializable Validation
 Serializable validationدر دو مورد ذکر شده در زیر پیاده می شود:
 .1چنانچه  isolation levelتراکنش بر روی  SERIALIZABLEتنظیم ( )setشده باشد یا جداول مورد
نظر تحت  SERIALIZABLEمورد دسترسی قرار گیرد.
 .2اگر سطرها در یک اندیس منحصر بفرد درج شود برای مثال می توان به یک اندیس که ویژه ی
محدودیت  PRIMARY KEYایجاد شده است ،اشاره کرد .سیستم یک بررسی انجام داده و اطمینان
حاصل می کند که هیچ سطری با کلید یکسان به طور همزمان درج نشده باشد.
سیستم همچنین بررسی می کند که هیچ سطر فرضی ( )phantom rowدر پایگاه داده نوشته ( )writeنشده
باشد .عملیات خواندنی که توسط تراکنش صورت می پذیرند ،برای اینکه مشخص شود هیچ سطر جدیدی در
 scan rangeاین عملیات  readدرج نشده ،مورد ارزیابی قرار می گیرند.
درج کلید در یک اندیس منحصر بفرد شامل یک عملیات خواندن صریح ( )implicit readنیز می شود ،بدین
وسیله از تکراری نبودن کلید مورد نظر اطمینان حاصل می گردد.
 Serializable validationای که ویژه ی اندیس های منحصر بفرد اجرا می شود ،در شرایطی که درج کلید
یکسان توسط تراکنش های همروند (به طور همزمان صورت) می گیرد ،اطمینان حاصل می کند که اندیس های
ایجاد شده دارای نسخه ی تکراری نباشند.
در صورت یافتن هرگونه سطر فرضی ( ،)phantom rowتراکنش با خطای  41325مواجه شده و موفق به تایید
ثبت نمی شود:
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)"("The current transaction failed to commit due to a serializable validation failure.
("تراکنش کنونی به دلیل یک  serializable validation failureموفق به تایید ثبت نشد)".
The system validates that no phantom rows have been written to the database. The read
operations performed by the transaction are evaluated to determine that no new rows were
inserted in the scan ranges of these read operations.
Insertion of a key in a unique index includes an implicit read operation, to determine that the key
is not a duplicate. Serializable validation for unique indexes ensures these indexes cannot have
duplicates in case two transactions concurrently insert the same key.

مرحله ی commit processing
اگر اعتبار سنجی با موفقیت اجرا شده و تمامی  dependencyهای تراکنش آزاد شوند ،تراکنش نام برده وارد
یک مرحله ی تازه ای از پردازش می شود .در این مرحله کلیه ی تغییراتی که به جداول پایا (ماندگار) اعمال
شده اند در فایل ثبت گزارش ( )logنوشته می شود ،سپس فایل ثبت گزارش یا  logبر روی دیسک ذخیره
شده تا بدین وسیله ماندگاری آن تضمین گردد .پس از اینکه سطرهای گزارش بر روی دیسک ذخیره شدند،
کنترل بار دیگر به سرویس گیرنده باز گردانده می شود.
تمامی وابستگی های متصل به تایید ثبت ( )dependency commitدر این تراکنش رها شده و کلیه ی
تراکنش های دیگری که منتظر بودند این تراکنش  commitشود ،به کار خود ادامه می دهند.

محدودیت ها
 .1تراکنش های ( )Cross-databaseپایگاه داده ی متقابل برای جداول بهینه سازی شده بر اساس
حافظه قابل استفاده نمی باشند .تمامی تراکنش هایی که به جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه
دسترسی دارند ،قادر به دستیابی به بیش از یک پایگاه داده نیستند .در این میان یک استثنا وجود
دارد و آن دسترسی ( read-writeخواندن-نوشتن) به  tempdbو نیز دسترسی ( read-onlyفقط
خواندن) به سیستم  database masterمی باشد.
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 .2تراکنش های توزیع شده ( )distributed transactionبرای جداول  memory-optimizedقابل
استفاده نبوده و پشتیبانی نمی شود .تراکنش های توزیع شده ای که با BEGIN DISTRIBUTED
 TRANSACTIONراه اندازی شده اند ،قادر نخواهند به جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه
دسترسی داشته باشند.
 .3جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه از قابلیت اعمال قفل پشتیبانی نمی کنند .اعمال قفل های
صریح ( )explicit lockکه از طریق  locking hintها صورت می گیرد (همچون ،TABLOCK
 )ROWLOCK ،XLOCKبرای جداول بهینه سازی شده بر اساس حافظه قابل استفاده نمی باشد.
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