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ا تخصيص داده پويیالگوريتم ها
یعپايگاه داده توزيیدر سيستم ها

2
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ميياصلدادهپايگاهتخصيصوکردنقطعهقطعهشدهتوزيعدادهپايگاههايسيستماصليدغدغه

خواهدلفايتخصيصهمانتخصيصموضوعحالتايندرکهباشدفايليکتواندميدادهقطعهواحدباشد

باشدميNP-completeمسئلهيکدادهتخصيصمشکلبود

باشدميموثرهايحلراهتوليدبرايسريعهيوريستيکهايبهنياز

هبستگيشديدطوربهدادهپايگاهاشيابهينهتخصيص ياستراتژيب هسيلهوبهکهوجوپرساجرا پايگا

داردشدهسازيپيادهشدهتوزيعداده
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يع زينه اصلي در اجراي پرس و جو در سيستمهاي پايگاه داده توزه
ت شده هزينه انتقال داده هنگام انتقال يک رابطه در موقع درخواس

.اشدبپرس و جو از يک سايت و انتقال آن از يک سايت متفاوت مي
هدف اصلي الگوريتم هاي تخصيص داده تعيين نسبت دادن

قال داده فرگمنتها به سايتهاي مختلف براي کمينه کردن هزينه انت
در اجراي  يک مجموعه از پرس و جو ها مي باشد

6

:الگوريتم های استاتيک

 الگوريتم تخصيص داده پارامترهاي زير را به عنوان ورودي مي
:گيرد 

 گراف وابستگي قطعه داده

هزينه انتقال واحد داده اي بين سايتها

 محدوديتهاي تخصيص روي تعداد قطعه داده که مي تواند به سايت
تخصيص داده شود 

تعداد تکرار اجراي پرس و جو از سايتها
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 فرض کنيدri,j  نشان دهنده نيازمندي سايتi به قطعه دادهjمي باشد
الگوريتم ژنتيک براي مسئله تخصيص داده به صورت زير مي باشد:

population را مقداردهي اوايه کن هر کدام ازpopulation  هاي انفرادي اتصال
.نمايش دودويي تخصيص تصادفي اوليه  هر قطعه داده مي ياشد

Populationرا ارزيابي کن.
 تعدادgeneration=0 

 تا وقتي کهno of  generation < MAX GENERATIONانجام بده
Indiv idual ها را ازpopulationبعدي انتخاب کن

8

Crossover وMutation را برايIndividual ها انتخاب شده
انجام بده

Population را ارزيابي کن

 تعدادgenerationرا يکي اضافه کن
 اتمام حلقهWhile

 تخصيص نهايي را با انتخابfittest individual مشخص مي کند
ه بار اگر تخصيص نهايي قابل امکان نباشد سايتي که از نظر قطعه داد

نتقال را اضافي دارد بار آن را به سايتي منتقل مي کند که کمترين هزينه ا
.دارد 

9

Simulated Evolutionالگوريتم 

 تفاوت اصلي الگوريتم ژنتيک با الگوريتمSimulated 
Evolution :

 الگوريتم ژنتيک رويcrossover دارد که يک مکانيزم احتمالي مي
ن راه حل باشد و که براي تبادل اطالعات بين راه حلها براي شناسايي بهتري

مناسب مي باشد 

 الگوريتمSimulated Evolution  ازmutation به عنوان مکانيزم
جستجوي اوليه استفاده مي کند

10

Simulated Evolutionالگوريتم 

 اولينchromosome را براساس مسئله داده توليد کن و اين
chromosome را براي توليدpopulationاوليه تغيير بده.

 از هيوريستيک نگاشت براي توليد راه حل براي هر
chromosomeاستفاده کن.

راه حل بدست آمده را ارزيابي کن
 تعدادgeneration=0

 تا وقتي کهno of generations < MAX 
GENERATION انجام بده

Chromosome ها را برايpopulationبعدي انتخاب کن

11

Simulated Evolutionالگوريتم 

 براي اين مجموعه کروموزوم هاcrossover وmutation انجام
بده

 از هيوريستيک نگاشت براي توليد راه حل براي هر
chromosomeاستفاده کن.

راه حل بدست آمده را ارزيابي کن
 تعدادgenerationها را يکي اضافه کن
 پايان حلقهWhile

بهترين راه حل پيدا شده تاکنون را به خروجي ببر

12

The Mean Field Annealing (MFA)الگوريتم 

 اوليه را بدست آور قرار بدهT=T0

 ميانگينspin ها را مقداردهي اوليه کنs = [s00, s01, . . . , 
sk−1,m−1  هرsi j مقداردهي اوليه مي 1و 0با يک عدد تصادفي بين

شود

 تا وقتي کهtemperature در بازهcoolingمي باشد انجام بده
 تا وقتي کهE کاهش مي يابد انجام بده

 قطعه دادهiرا به صورت تصادفي انتخاب کن

Mean field ،spin ها را در رديفi محاسبه کن براي مثال :Φi  j , 
∀ j
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The Mean Field Annealing (MFA)الگوريتم 
مجموع روبرو را محاسبه کن :∑eΦij/T 

 مقدارspin جديد را در رديفiمحاسبه کن
تغييرات انرژي را به خاطر اين بروزرساني هاي جديد محاسبه کن
 پايان حلقهWhile

temperature ،T را مطابق با زمانبنديcoolingبروز کن
 پايان حلقهWhile 

ر تخصيص نهايي را با تخصيص هر قطعه داده به سايت با توجه به مقداspin
ه قطعه اگر تخصيص نهايي قابل امکان نباشد سايتي ک. بزرگ مشخص کن 

نه را داده اضافي دارد اين قطعه داده را به سايتي منتقل کن که کمترين هزي
داشته باشد

14

سايگیالگوريتم تخصيص داده جستجوی تصادفی هم
 ازDivisive-Clustering براي پيدا کردن تخصيص اوليه

Initial Alloc استفاده کن
Best Alloc = Initial Alloc
New Alloc = Best Alloc; iteration = 0 

تکرار کن
searchstep = 0; counter = 0

تکرار کن
 به طور تصادفي دو سايت ازInitial Allocانتخاب کن
به طور تصادفي دو قطعه داده از هر سايت انتخاب کن

15

ايگیالگوريتم تخصيص داده جستجوی تصادفی همس
اين دو قطعه داده را با هم تبادل کن
 اگر هزينه کاهش پيدا کرد آنگاه
 خود را با اين تبادل انطباق بده وcounterرا مساوي صفر قرار بده
 در غير اين صورتundo کن وcounter را يکي اضافه کن
 تا وقتي که++searchstep > MAXSTEP OR counter > 

MARGIN

 اگرcost(New Alloc) < cost(Best Alloc) آنگاه
Best Alloc = New Alloc
 دو قطعه داده از دو سايت مجزا که به طور تصادفي ازNew Alloc انتخاب

شده اند را با هم تبادل کن
 تا وقتي کهi teration > MAXITERATION 

16

:الگوريتمهای تخصيص پويا 

الگوريتم شمارنده ساده

 الگوريتمLoad Sensitive counter 

 الگوريتمIncremental 

 الگوريتمoptimal  :

 الگوريتمThreshold   :

17

 يک فرايندstate در بازه هاي زماني منظم شمارنده ها را براي
هر بالک چک ميکند

در سطرهاي يک بالک در صورتي که شمارنده مربوط به آن بالک
ن قرار يک سايت بيشتر از سايتي باشد که بالک هم اکنون در آ

دارد به آن سايت منتقل مي شود
 بعد از چک کردن شمارنده بالک ها ، فرايندstate قبل از چک

از تراکنشها که t-checkکردن دوباره شمارنده ها براي تعداد 
قرار است کامل شوند صبر مي کند

18

Load Sensitive counterالگوريتم 

 در سيستم ( توازن داده)هم بر تعداد دسترسي ها و هم بر بار
نظارت کن

م شمارنده اينکه بالک داده بايستي منتقل شود يا نه مانند الگوريت
ي شوند ساده مي باشد با اين تفاوت که بالک ها در صورتي منتقل م

که مقدار بالک ذخيره شده در آن سايت از يک مقدار آستانه اي
ه مقدار بالک داد: پارامترهاي الگوريتم عبارتند از . باالتر نرود 

بيشينه اي که يک سايت مي تواند در خود ذخيره کن و مقدار
آستانه اي بار
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Incrementalالگوريتم 
:ورودیها

داده پایگاه سرورهاي

 شبکه توپولوژي

 داده پایگاه هايرابطه 

آستانه و حد وجوهاپرس 

( داده تخصیص) 

د سرور معرفي جدی

م ددتخصیص الگوریت  مج

 آستانههزینه<کنوني هزینه

محلي بهینه

 :خروجیها

 داده پایگاه سرورهاي

د داده تخصیص جدی

No

Yes

:ورودیها

داده پایگاه سرورهاي

 شبکه توپولوژي

 داده پایگاه هايرابطه 

آستانه و حد وجوهاپرس 

( داده تخصیص) 

د سرور معرفي جدی

م ددتخصیص الگوریت  مج

 آستانههزینه<کنوني هزینه

محلي بهینه

 :خروجیها

 داده پایگاه سرورهاي

د داده تخصیص جدی

No

Yes

20

: optimalالگوریتم

ه براي هر قطعه داده که به صورت محلي  ذخيره شده سطر شمارند
) k=1,2,…,nکه Sik=0) قرار بده 0دسترسي را برابر 

درخواست دسترسي به قطعه داده ذخيره شده را پراسس کن
ا کرده شمارنده دسترسي نودي که به اين قطعه داده دسترسي پيد

دسترسي پيدا کند iبه قطعه داده xاگر نود ) را يکي افزايش بده 
( six=six+1قرار بده 

21

: optimalالگوریتم

عه اگر نودي که به آن دسترسي شده همان نود جاري باشد که قط
(دسترسي محلي ) 2داده در آن قرار دارد برو به مرحله 

قرار اگر شمارنده نود دور  بيشتر از نودي باشد که قطعه داده در آن
دارد مالکيت اين قطعه داده همراه با آرايه مربوط به آن را به نود

دسترسي پيدا کند و iبه قطعه داده xاگر نود ) دور منتقل کن 
six>sij باشد قطعه دادهi را به نودx بفرست)

 2برو به مرحله

22

Threshold :

 براي هر قطعه داده که به صورت محلي ذحيره شده مقدار
قرار بده iبراي هر قطعه داده ) شمارنده را برابر صفر قرار بده 

si=0)
درخواست دسترسي به قطعه داده را پراسس کن.
اين اگر اين دسترسي يک دسترسي محلي باشد مقدار شمارنده

دسترسي iبه قطعه داده jاگر نود ) قطعه داده را دوباره صفر کن 
2برو به مرحله ( si=0پيدا کند قرار بده  

23

Threshold :

ه اين اگر اين دسترسي يک دسترسي دور باشد شمارنده مربوط ب
به صورت دور iاگر قطعه داده ) قطعه داده را يکي افزايش بده 

si=si+1دسترسي شود قرار بده 

ن اگر شمارنده اين قطعه داده از مقدار حد آستانه بيشتر باشد اي
قرار si>tاگر ) شمارنده را صفر کن و آن را به نود دور منتقل کن 

(و قطعه داده را به نود دور منتقل کنsi=0بده 
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