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7.1. Transakcje rozproszone  
 
W systemach wielodostępnych wielu użytkowników może wykonywać 
współbieżnie różne operacje, które mogą równocześnie korzystać z tych 
samych danych (zasobów).  
 
Współbieżne wykonywanie programów użytkowników jest istotne dla 
wydajności działania aplikacji wykorzystujących bazę danych. Dostęp do 
danych na dysku jest częsty i dość wolny, dlatego procesor może 
jednocześnie wykonywać wiele różnych programów realizujących operacje 
na bazie danych – współdzielonych tabelach i rekordach.   
 

 Przetwarzanie współbieżne w systemach baz danych zwiększa 
wydajność, ale wymaga odpowiednich mechanizmów synchronizacji 
dostępu procesów do wspólnych danych. 

 
Operacje odczytu wspólnych danych w tym samym momencie przez wielu 
użytkowników nie powodują konfliktów ani błędów odczytu danych.  
 
Jeśli jednak użytkownicy próbowaliby jednocześnie (współbieżnie) 
modyfikować (odczytywać i zapisywać) te same dane, wynik działania 
różnych operacji na bazie danych mógłby doprowadzić do błędnych wyników, 
w zależności od kolejności wykonywania (uszeregowania) operacji 
wykonywanych na bazie danych.   
 
W celu zapewnienia spójności (poprawności) danych w czasie próby 
równoczesnego ich modyfikowania wprowadzono mechanizm transakcji.  
 

Transakcja  
 

 Transakcja jest logiczną jednostką współbieżnego przetwarzania w 
bazie danych, która może składać się z szeregu pojedynczych 
instrukcji języka SQL (operacji odczytu i zapisu danych).  

 

 Instrukcje te stanowią pewną niepodzielną jednostkę i powinny być 
wykonane w całości. Z punktu widzenia użytkownika każda transakcja 
jest operacją niepodzielną. 

 

 W przypadku niepowodzenia, choć jednej instrukcji wchodzącej w skład 
transakcji, musi ona zostać wycofana (tj. w momencie wystąpienia 
błędu w ramach danej instrukcji system zarządzania bazą danych 
wycofuje transakcję, czyli następuje wycofanie wszystkich modyfikacji 
dokonanych wcześniej przez operacje wykonane w ramach transakcji).   
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Transakcje mogą być wykonywane współbieżnie i mogą korzystać ze 
wspólnych danych (zasobów).  
 
Ponieważ operacje zapisu i odczytu różnych transakcji mogą być ze sobą 
przeplatane w sytuacjach konfliktowych (równoczesnego dostępu do 
wspólnych zasobów) system zarządzania bazą danych steruje kolejnością 
wykonywania operacji (szereguje operacje) różnych transakcji w taki sposób, 
aby nie powstawały niespójności danych.  
 
Z punktu widzenia użytkownika transakcje powinny być widziane, jako 
pojedyncze operacje, które są wykonywane w całości.  
 
Podczas współbieżnego wykonywania transakcji własność ta powinna być 
zachowana, co oznacza, że za poprawną przyjmuje się każdą z realizacji 
współbieżnych, która jest równoważna dowolnej szeregowej ich realizacji.    
 
Problem wynikający z możliwego przeplotu operacji w ramach transakcji 
ilustruje kolejny przykład.   
 
Np. Transakcja1: odczyt stanu konta X w pierwszej operacji transakcji, 
modyfikacja (zmniejszenie) stanu konta X=X-50, odczyt stanu konta Y, 
modyfikacja (zwiększenie) stanu konta Y=Y+50.  Transakcja 2: odczyt stanu 
konta X w pierwszej operacji transakcji, modyfikacja X=2*X, odczyt stanu 
konta Y, modyfikacja Y=2*Y.  
 
T1: BEGIN   X = X - 50;   Y = Y + 50;  END 
 
T2: BEGIN   X = 2*X;        Y = 2*Y;    END   
 
Z definicji transakcje powinny być wykonywane w całości i w sposób 
niezależny. Tak więc, za poprawne uznaje się każde szeregowe wykonanie 
transakcji, gdyż zapewnia ono ich izolację. Szeregowe wykonanie transakcji 
gwarantuje poprawność (spójność) osiąganych stanów przez bazę danych.  
W rozpatrywanym przypadku za poprawny uznawany jest stan bazy danych, 
który osiągany jest w wyniku szeregowego wykonania transakcji: T1, T2 lub 
T2, T1.  
 
Współbieżna realizacja transakcji, dopuszcza przeplot ich operacji (akcji). 
Przyjmuje się, że współbieżne wykonanie transakcji jest poprawne, jeśli w 
jego wyniku otrzymamy wynik równoważny pewnemu szeregowemu 
wykonaniu transakcji w tym przypadku T1, T2 lub T2, T1.      
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W rzeczywistości rezultat współbieżnego wykonania kilku transakcji nie musi 
być jednoznacznie określony. 
 
Jeden z możliwych, poprawnych (z punktu widzenia otrzymywanego wyniku) 
przeplot akcji obu transakcji (czyli plan ich wykonania równoważny z 
poprawną sekwencją T1, T2) ma postać:    
 
T1: BEGIN   | X = X - 50;                 | Y = Y + 50;                     END 
 
T2: BEGIN                      | X = 2*X;                       | Y = 2*Y;    END   
 
Np. X=100, Y=100. Po wykonaniu operacji X=50, X=2*50=100, Y=150, 
Y=2*150=300. Wynik końcowy X=100 i Y=300.  
 
Z kolei przeplot akcji: 
 
T1: BEGIN                 | X = X - 50;                 | Y = Y + 50;          END 
 
T2: BEGIN  | X = 2*X;                     | Y = 2*Y;                              END   
 
odpowiada planowi wykonania postaci T2, T1, a więc jest poprawny.  
Np. X=100, Y=100. Po wykonaniu operacji X=2*100=200, X=150, Y=200, 
Y=250. Wynik końcowy X=150 i Y=250.  
 
Gdyby jednak nastąpił przeplot operacji w postaci: 
 
T1: BEGIN   | X = X - 50;                                  | Y = Y + 50;       END 
 
T2: BEGIN                      | X = 2*X;  | Y = 2*Y;                            END   
  
to uzyskany stan nie odpowiada, żadnej z poprawnych, szeregowych 
sekwencji wykonania transakcji, tj. T1, T2, lub T2, T1.  
Np. X=100, Y=100. Po wykonaniu operacji X=50, X=100, Y=200, Y=250. 
Wynik końcowy X=100 i Y=250.  
 
Współbieżną realizację transakcji można ograniczyć, wprowadzając blokady 
zasobów wykorzystywanych przez transakcję. W ten sposób można 
zapewnić ich izolację oraz równoważność współbieżnego wykonania 
transakcji z wykonaniem szeregowym, a więc wymusić realizację tylko 
planów szeregowalnych.   
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Najprostszy sposób polega na całkowitym blokowaniu dostępu do obiektów 
(np. tabel) wykorzystywanych przez operację aktualizującą dane w ramach 
konkretnej transakcji, tak aby później rozpoczęte transakcje nie miały do nich 
dostępu (reguła wszystko albo nic – każda operacja wykonywana w ramach 
transakcji blokuje wszystkie potrzebne jej zasoby (np. tabelę) na czas trwania 
transakcji; inny sposób może polegać na zezwalaniu innym transakcjom tylko 
na czytanie współdzielonych danych podczas gdy są one modyfikowane 
przez ustaloną transakcję.  
 
W SZBD możliwy jest wybór różnych trybów izolacji transakcji w zależności 
od tego, jaki sposób obsługi transakcji chcemy wymusić (zazwyczaj istnieje 
pewien domyślny tryb ich obsługi).  
 
Uwagi dotyczące działania transakcji:  
 

 Można ustawić taki tryb obsługi (izolacji) transakcji, aby wszystkie operacje 
objęte transakcją wykonały się po kolei i nie były przeplatane z operacjami 
innych transakcji (np. tryb izolacji serializable).   

 W trakcie wykonywania transakcja może być wycofana w dowolnym 
momencie (jawnie przez użytkownika za pomocą instrukcji rollback lub 
niejawnie na skutek wystąpienia błędu operacji), wówczas wszelkie 
wprowadzone dotąd przez nią zmiany zostaną anulowane. 

 Aby możliwe było wycofanie zmian niezbędne jest ,,tymczasowe” 
wykonywanie transakcji, tj. modyfikacje danych są tylko obliczane i 
zapisywane w specjalnym dzienniku transakcji. 

 Po zakończeniu wykonywania transakcji następuje jej zatwierdzenie 
(instrukcja commit), co sprawia, że zmiany są utrwalane w bazie danych. 

 Efekty działania transakcji mogą być widziane przez inne transakcje, 
będące w trakcie realizacji, dopiero po jej zatwierdzeniu.   
 

 
Współbieżne wykonanie transakcji jest poprawne, jeśli ich efekt końcowy jest 
taki sam jakby transakcje te były wykonane niezależnie (w izolacji) od siebie 
w czasie (np. szeregowo w pewnej kolejności).  
 
Poprawność transakcji oznacza, że przeprowadza ona bazę danych z 
jednego stanu spójnego (poprawnego) w inny stan spójny (poprawny).  
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Własności transakcji 
 
Zarówno w przypadku systemu scentralizowanego, jak i rozproszonego 
transakcja powinna odnosić się do danych odtwarzalnych i być z założenia 
niepodzielna (ang. atomic).  
 

[http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/sbd/scb/rW12.htm]  
 

http://www.cs.put.poznan.pl/mpiernik/rbd/2PC.pdf 
 

http://www.bd.pjwstk.edu.pl/BazaWiedzy/wyklad13/Transakcje%20rozpr

oszone%20w%20Oracle%20-%20EDU%20Wiki.htm 
 
Są cztery ogólne wymagania, jakie stawia się przed SZBD, co do 
współbieżnego wykonywania operacji w ramach transakcji. Noszą one nazwę 
aksjomatów wykonywania transakcji ACID od czterech słów angielskich: A - 
Atomicity (atomowość), C - Consistency (spójność), I - Isolation (izolacja) 
oraz D - Durability (trwałość). Wymagania te zostały zaproponowane przez 
Haider’a i Reutera, np. [Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., Systemy 
rozproszone – podstawy i projektowanie, WNT, Warszawa, 1998].  
 
Operacje w ramach transakcji są wykonywane jedna po drugiej i jako zbiór 
powinny spełniać własności ACID.  
 
Uwaga: w wielu systemach baz danych przy domyślnych poziomach izolacji 
transakcji na ogół spełnione są tylko własności A, C, D, natomiast spełnienie 
własności I zależy od trybu izolacji, np. w MS SQL Server domyślny tryb 
izolacji to READ COMMITTED, który nie zapewnia pełnej izolacji transakcji, 
gdyż dopuszcza podczas wykonywania operacji SQL do powstawania takich 
niekorzystnych zjawisk jak: „brudny” odczyt (dirty reads), niepowtarzalny 
odczyt (non-repeatable reads) oraz fantomowy odczyt (phantom reads).  
 
Wybrane niepożądane fenomeny dla operacji SQL.   
 
DIRTY READS – ten fenomen ma miejsce, gdy jedna transakcja zmienia 
dane, ale ich nie zatwierdza (commit), a druga transakcja ma pozwolenie do 
czytania tych zmienionych danych. Występuje w tym przypadku duża 
możliwość, że zostaną odczytane niespójne dane. 
 
NON-REPEATABLE READS – transakcja odczytuje zmienione dane 
odczytując ten sam zbiór danych w dwóch różnych momentach czasowych 
podczas trwania tej samej transakcji. Wówczas możemy podczas trwania 
jednej, długiej transakcji otrzymać różne wartości, np. z sumy kolumn.   
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PHANTOM READS – występuje w transakcjach z predykatem, który zlicza 
np. liczbę wierszy spełniających jakiś warunek; wówczas może się zdarzyć, 
że odczyt danych w dwóch różnych poleceniach SELECT w tej samej 
transakcji zwraca różną liczbę wierszy. 
 
Wymienione niekorzystne zjawiska prowadzące do niespójności 
odczytywanych informacji są albo dozwalane albo blokowane w zależności 
od tego jak wysoki poziom izolacji transakcji będzie ustawiony.  
 
Im wyższy poziom izolacji tym mniej zachodzi zjawisk fantomowych, gdyż 
instrukcje SQL, które mogą do nich prowadzić podczas wykonywania 
transakcji są blokowane do czasu zakończenia transakcji. W szczególności, 
w trybie SERIALIZABLE nie występuje żadne ze zjawisk fantomowych.  
 
Na przykład w przypadku MS SQL Server 2016 możliwe są między innymi 
następujące tryby izolacji (domyślny tryb to READ COMMITTED):  
 
READ UNCOMMITTED 
READ COMMITTED 
REPEATABLE READ 
SERIALIZABLE 
 
Najmniej restrykcyjnym poziomem izolacji transakcji jest READ 
UNCOMITTED (możliwe wszystkie zjawiska fantomowe), a najbardziej 
restrykcyjnym jest tryb SERIALIZABLE, w którym zjawiska fantomowe nie 
występują. Poniżej przedstawiono własności wymienionych trybów izolacji:  
 
READ UNCOMMITTED – dirty reads, non-repeatable reads, phantom reads 
READ COMMITTED – non-repeatable reads, phantom reads 
REPEATABLE READ – phantom reads 
SERIALIZABLE.  
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Własności ACID transakcji 
 
 
 Atomowość (ang. atomicity) – niepodzielność, jest określona przez regułę 

„wszystko albo nic”, oznaczającą, że zbiór operacji składowych transakcji 
musi być wykonany w całości albo wcale; każda transakcja powinna być z 
punktu widzenia użytkownika niepodzielną operacją. 

 
 Spójność (ang. consistency) – transakcja powinna przekształcać system z 

jednego stanu spójnego w inny spójny stan. 
 
 Izolacja (ang. isolation) – transakcje nie powinny sobie wzajemnie 

przeszkadzać w działaniu; użytkownicy powinni mieć wrażenie, że każda 
transakcja jest wykonywana niezależnie od innych działających 
współbieżnie transakcji, przetwarzanych w tym samym środowisku; skutki 
współbieżnego wykonania transakcji powinny być takie same, jak wówczas 
gdyby wykonywano je w sposób szeregowy. 

 
 Trwałość (ang. durability) – wyniki działania zatwierdzonych transakcji 

powinny być zachowane w pamięci trwałej. 
 
 
Do zarządzania współbieżnymi transakcjami użytkowników SZBD stosuje 
następujące mechanizmy służące do zapewnienia aksjomatów ACID: 
 
 blokady (zamki) (ang. lock) zakładane na obiekty – ograniczające albo 

wręcz uniemożliwiające działanie innych transakcji na zablokowanym 
obiekcie, 

 
 dziennik (ang. log) - zapisywanie wszystkich zmian w bazie danych do 

specjalnego dziennika (logu), aby w razie potrzeby móc: dla nie 
zatwierdzonej transakcji wycofać wprowadzone przez nią zmiany, w 
przypadku awarii odtworzyć spójny stan bazy danych. 

 
 kopia zabezpieczająca bazy danych (backup) - wykonywana w regularnych 

odstępach czasu, na przykład raz na dzień; w przypadku awarii danych na 
dysku pozwala przywrócić spójny stan bazy danych. 

 
 wielowersyjność - możliwość odczytywania danych zmienianych 

równocześnie przez inne transakcje w takiej postaci, w jakiej istniały w 
pewnych chwilach w przeszłości (np. w chwili rozpoczynania się danego 
zapytania lub danej transakcji). 
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Przebieg transakcji 
 
Transakcję rozpoczyna wykonanie pierwszej operacji DML na bazie danych.  
 
Możliwe jest też jawne rozpoczęcie transakcji za pomocą:   
 
BEGIN TRANSACTION (lub samo BEGIN)   lub  
SET TRANSACTION 
 
Transakcja może zakończyć swoje działanie na cztery sposoby: 
 
 zatwierdzeniem (COMMIT) po zakończeniu wszystkich swoich akcji, 
 
 wycofaniem (ROLLBACK) - anulowaniem wszystkich wykonanych akcji 

przez użytkownika, może zostać przerwana przez SZBD („aportowana”, 
ang. abort), a następnie wycofana i ewentualnie restartowana (np. z 
powodu zakleszczenia - ang. deadlock lub na skutek błędnego wykonania 
pojedynczej akcji),  

 
 zanim dojdzie do końca może zostać przerwana z powodu awarii serwera, 

lub dysku - po podniesieniu systemu po awarii dotychczasowe zmiany 
wprowadzone przez transakcję zostają na chwilę przywrócone a następnie 
wycofane przez system (ponieważ transakcja nie zakończyła się 
zatwierdzeniem). 

 
W każdej z tych sytuacji albo cała transakcja zostaje wykonana albo żadna 
jej część nie zostaje wykonana. Transakcję można traktować jak pojedynczą, 
atomową operację na bazie danych. 
 
SZBD zapisuje wszystkie wykonywane akcje w dzienniku (logu) tak, aby w 
razie potrzeby, gdy nie jest możliwe doprowadzenie transakcji do końca, móc 
ją wycofać, czyli anulować wszystkie jej akcje. 
 
BEGIN TRANSACTION 
 
Instrukcja1 SQL; 
Instrukcja2 SQL; 
Inne instrukcje;  
 
COMMIT;  // lub ROLLBACK 
 
END TRANSACTION 
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Plan wykonania transakcji 
 
Plan jest to ustalenie kolejności wykonywania akcji odczytu i zapisu na 
obiektach bazy danych przez współbieżnie działające transakcje.  
 
SZBD stosując pewne reguły blokowania danych i protokoły obsługi 
transakcji na bieżąco podejmuje decyzje o tym akcja, której transakcji ma być 
wykonana, jako następna - dynamicznie tworząc pewien plan wykonywania 
akcji zbioru współbieżnych transakcji. 
 
Plan szeregowy jest to plan, ustawiający wykonywanie transakcji w ciąg: 
najpierw akcje jednej transakcji, następnie akcje drugiej transakcji itd. 
 
Dwa plany są równoważne, jeśli efekt realizacji obu planów jest taki sam dla 
każdego stanu bazy danych tzn. po realizacji każdego z planów, zaczynając 
z tego samego stanu bazy, otrzymujemy ten sam stan bazy danych. 
 
Plan szeregowalny jest to plan, który jest równoważny pewnemu planowi 
szeregowemu.  
 
Plan szeregowy jest poprawny z definicji, a więc również plan szeregowalny, 
jako jemu równoważny, jest też poprawny.  
 
Zauważmy, że: 
 
 W przypadku planu szeregowalnego realizacja transakcji przez SZBD ma 

własność izolacji – można sobie wyobrazić, że w czasie wykonywania jego 
transakcji nie działa żadna inna transakcja, bo ze względu na 
równoważność realizowanego planu z planem szeregowym, można 
przyjąć, że transakcje są wykonywane szeregowo jedna po drugiej. 

 
 Jeśli każda transakcja zachowuje spójność (poprawność) bazy danych, to 

realizacja planu szeregowalnego, zapewnia spójność (poprawność) bazy 
danych, zatem realizacja transakcji przez SZBD ma własność spójności. 

 
 Plan szeregowalny nie daje natomiast gwarancji, że przy wycofywaniu 

transakcji nie trzeba wycofać akcji innych splecionych z nią transakcji, co 
czasem może się okazać nie wykonalne, gdy jedna z transakcji zostanie w 
międzyczasie zatwierdzona.  
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Plan odtwarzalny 
 
Plan, który umożliwia wycofanie każdej transakcji nazywa się planem 
odtwarzalnym.  
 
Można zauważyć, że jesteśmy w stanie wycofać transakcję T, jeśli w danym 
planie nie ma zjawisk nie zatwierdzonego odczytu ani nadpisania 
niezatwierdzonych danych, gdyż wówczas żadna inna transakcja nie 
korzysta z niezatwierdzonych zmian transakcji T i dlatego transakcję T 
można wycofać.  
 
Jeśli jakaś transakcja skorzystała z wyników transakcji T, to tę transakcję też 
trzeba wycofać, co może być już niemożliwe, jeśli ta transakcja została 
wcześniej zatwierdzona. 
 
W celu rozwiązania problemu generowania i realizacji planów (przeplotów 
akcji transakcji) wyłącznie szeregowalnych i odtwarzalnych wprowadzono w 
systemach scentralizowanych baz danych mechanizm blokowania obiektów 
(danych) oraz odpowiednie protokoły blokowania dwufazowego zwykły 2PL 
(ang. two-phase locking) oraz ścisły 2PL (Strict 2PL).   
 
 

Protokoły zatwierdzania dwufazowego (2PL) 
 
W fazie pierwszej protokołu 2PL transakcja modyfikująca dane uzyskuje 
wszystkie niezbędne blokady na tych danych nakładane podczas 
wykonywania kolejnych operacji (instrukcji) w ramach transakcji 
modyfikującej (obliczenia i zmiany są zapisywane lokalnie w dzienniku 
transakcji).   
 
W protokole Strict 2PL blokady te są utrzymywane aż do zakończenia fazy 
drugiej, w której następuje zatwierdzanie lub wycofanie transakcji i 
jednocześnie zwalnianie blokad.  
 
Z kolei w przypadku protokołu 2PL w fazie drugiej można zwolnić jakąś 
blokadę wcześniej, ale wtedy nie można założyć więcej żadnej nowej 
blokady.    
 
 
 
 
 
 



 

 12 

Są dwa ogólne rodzaje blokad: 
 
Współdzielona, typu S (ang. shared lock) - daje transakcji współdzielony 
dostęp do zasobu, na przykład, kilka transakcji może jednocześnie 
odczytywać wiersze tej samej tabeli. Jeśli transakcja zakłada współdzieloną 
blokadę, inne transakcje też mogą założyć współdzieloną blokadę, ale nie 
mogą założyć blokady drugiego rodzaju, to jest wyłącznej blokady.  
 
Wyłączna, typu X (ang. exclusive lock) - daje transakcji wyłączne prawo do 
wprowadzania zmian obiektu. Tylko jedna transakcja może mieć założoną 
wyłączną blokadę na obiekcie i w tym czasie nie może być na nim założonej 
żadnej innej blokady nawet współdzielonej.  
 
 

Protokół Strict 2PL 
 
Protokół Strict 2PL definiuje metodę zakładania blokad gwarantującą 
powstawanie i realizację planów wyłącznie szeregowalnych i odtwarzalnych. 
 
Taka metoda zakładania blokad jest powszechnie używana przez systemy 
ZBD.  
 
Protokół ścisłego blokowania dwufazowego (Strict 2PL): 
 
 Każda transakcja musi uzyskać blokadę S (współdzieloną) na obiekcie 

zanim odczyta ten obiekt oraz blokadę X (wyłączną) na obiekcie przed 
zapisaniem go. 

 
 Jeśli transakcja trzyma blokadę X na obiekcie, żadna inna transakcja nie 

ma prawa założyć żadnej blokady (ani typu S ani X) na tym obiekcie. 
 
 Jeśli transakcja trzyma blokadę S na obiekcie, żadna inna transakcja nie 

ma prawa założyć blokady X na tym obiekcie. 
 
 Gdy transakcja nie może założyć blokady na obiekcie, może ustawić się w 

kolejce oczekujących transakcji stowarzyszonej z tym obiektem albo może 
zostać wycofana. 

 
 Wszystkie blokady trzymane przez transakcję są zwalniane jednocześnie, 

w chwili, gdy transakcja kończy się (wycofaniem lub zatwierdzeniem). 
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Można wykazać, że protokół Strict 2PL gwarantuje realizację wyłącznie 
planów szeregowalnych i odtwarzalnych, choć dla niektórych typów operacji 
na rekordach może wymagać blokowania całych tabel.  
  
Protokół Strict 2PL nazywa się dwufazowym, ponieważ determinuje dwie fazy 
działania każdej transakcji związane z blokadami: 
 
1) Transakcja zakłada blokady i dokonuje wymaganych odczytów i zapisów  
     na obiektach, na których założyła blokadę; 
 
2) Transakcja wykonuje COMMIT/ROLLBACK jednocześnie zwalniając  
     wszystkie blokady. 
 
Zakładanie blokad i ich zwalnianie są oddzielonymi w czasie fazami. 
 
 

 
 
 
Uwaga: ostatni warunek protokołu Strict 2PL można złagodzić zachowując 
jego dwufazowość i szeregowalność.  
 
Zamiast: 
 
Blokady trzymane przez transakcję są zwalniane jednocześnie, gdy 
transakcja kończy się (protokół Strict 2PL), 
 
można przyjąć: 
 
Transakcja nie może założyć żadnej, nowej blokady po zwolnieniu 
jakiejkolwiek blokady.  
 
Otrzymujemy protokół blokowania dwufazowego (2PL), który także prowadzi 
do planów szeregowalnych.  
 
 
 



 

 14 

Uwaga:  
 
Przy stosowaniu protokołu 2PL może się jednak pojawić problem z 
wycofaniem transakcji. Gdy transakcja T1 zwolni blokadę obiektu A, wtedy 
inna transakcja T2 może dokonać zmiany tego obiektu i zatwierdzić zmiany. 
Po czym transakcja T1 może chcieć wykonać ROLLBACK, co wymagałoby 
wycofania również transakcji T2, która jednak już została zatwierdzona. 
 
Zatem protokół 2PL nie gwarantuje planów odtwarzalnych.  
 
 

Blokady w Oracle 
 
W systemie Oracle możliwe są dwa typy blokad: 
 
- na pojedynczym rekordzie (tylko blokady wyłączne typu X; po nałożeniu  
  takiej blokady inna transakcja nie może już dokonać takiej blokady); 
 
- na całej tabeli (blokowanie wszystkich rekordów;  
  możliwych jest 5 trybów blokowania; w przypadku wykonywania poleceń  
  insert, update, delete automatycznie zakładana jest blokada typu RX;  
  blokada typu RX może być założona na tej samej tabeli przez inną  
  transakcję, jeśli każda z tych transakcji blokuje inne rekordy);  
 
System zarządzania Oracle umożliwia pracę transakcji w trzech trybach 
izolacji: 
 
 read-committed – jest to tryb domyślny; transakcja T1 „widzi” zmiany 

dokonane przez transakcję T2 dopiero po ich zatwierdzeniu przez T2; 
 
 read-only – transakcja działa na wersji danych z momentu jej rozpoczęcia; 

„nie widzi” zmian w bazie dokonanych przez inne, zatwierdzone transakcje; 
nie może też modyfikować żadnych danych;  

 
 serializable – transakcja, podobnie jak w przypadku read-only nie widzi 

zmian dokonanych przez inne, zatwierdzone transakcje; może jednak 
zmieniać dane, ale tylko te, które nie zostały zmienione przez inne 
zatwierdzone transakcje (tryb ten odpowiada szeregowemu wykonywaniu 
transakcji).   
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Transakcje w Oracle 
 
W Oracle zaczynając pierwszą operację DML ustanawiamy transakcję i 
będzie ona trwać do momentu wydania polecenia commit lub rollback, 
ewentualnie wystąpienia błędu, który spowoduje wycofanie transakcji przez 
system.  
 
Domyślnie w Oracle ustawiony jest tryb autocommit (on), w którym każde 
polecenie DML (insert, update, delete, create) i polecenia z grupy DCL 
(grant, revoke) kończą się poprzez niejawne zatwierdzenie poleceniem 
commit.  
 
Transakcja może być jawnie wycofana poleceniem rollback.  
 
Zakończenie jednej transakcji jest początkiem transakcji następnej.  
 
Tak, więc transakcja rozpoczyna się:  
 
 Niejawne przy pierwszym poleceniu DML.    
 
 Jawnie za pomocą polecenia SET TRANSACTION (co wyłącza 

automatycznie tryb autocommit).  
 
Transakcja kończy się, gdy: 
 
 w trybie autocommit wykonana zostanie określona liczba instrukcji DML 

(domyślnie po jednej instrukcji następuje commit); 
   
 nastąpi błąd wykonania akcji w ramach transakcji (system automatycznie 

wycofuje transakcję, tj. wszystkie wykonane dotąd operacje);   
 

 użytkownik wyda polecenie COMMIT lub ROLLBACK; 
 

 użytkownik wyda polecenie DDL (najpierw jest COMMIT, potem polecenie 
DDL); 

 
 użytkownik się odłączy (wówczas jest automatyczne COMMIT); 
 
 użytkownik zerwie połączenie (wówczas jest automatyczne ROLLBACK). 
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Długą transakcję można podzielić na mniejsze, logicznie spójne fragmenty 
wprowadzając w transakcji tzw. punkty zachowania (ang. savepoints).  
 
Transakcję można wówczas wycofać do punktu zachowania o podanej 
nazwie.    
 
Tworzenie punktu bezpieczeństwa 
SAVEPOINT nazwa; 
 
Wykorzystanie 
ROLLBACK TO nazwa; 
 

Zasady poprawnego korzystania z transakcji:  
 
 Czas wykonania transakcji powinien być jak najkrótszy, gdyż zmniejsza się 

wówczas czas blokowania dostępu do zasobów.  
 
 Należy przemyśleć użycie pętli while wewnątrz transakcji.  
 
 Nie należy w ramach transakcji czekać na dane od użytkownika. 
 
 Wszystkie analizy należy wykonać przed rozpoczęciem transakcji. 
 
 Transakcja powinna otrzymywać dostęp do minimalnego zbioru wierszy.  
 
 

Transakcje rozproszone 
 
W systemach scentralizowanych do zarządzania współbieżnymi transakcjami 
wykorzystywany jest protokół 2PL (np. Strict 2PL).  
 

Protokół  2PL a system rozproszony 
 
Jest to protokół realizujący pesymistyczną technikę przetwarzania transakcji, 
która zakłada występowanie konfliktów w dostępie do danych podczas 
współbieżnego wykonywania operacji na tych danych przez transakcje. 
Zakłada on ścisłe blokowanie dostępu do danych aktualnie 
wykorzystywanych przez transakcję.  
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Fazy protokołu 2PL: 
   
Faza 1. (początek transakcji) 
 
- blokowanie wszystkich obiektów (zasobów) przetwarzanych przez kolejne 
operacje zdefiniowane w ramach transakcji w sposób uwzględniający 
określony tryb działania transakcji (izolacji); w tej fazie żaden z 
zablokowanych zasobów nie może być odblokowany;  
 
Faza 2. (commit – instrukcja zatwierdzania) 
 
- fizyczne wprowadzenie aktualizacji zasobów (obiektów) – wykonanie 
operacji, natychmiast po nałożeniu wymaganej przez operację blokady; w 
przypadku niemożności ustawienia blokady, ze względu na konflikt z inną już 
założoną blokadą, zawiesza wykonanie związanej z nią operacji aż do 
momentu zdjęcia konfliktowej blokady; 
- w przypadku pomyślnego wykonania wszystkich operacji, odblokowanie 
wszystkich blokad założonych przez transakcję; w tej fazie żaden nowy 
zasób nie może być zablokowany.  
 
Faza 2. (rollback – instrukcja wycofania transakcji) 
 
- w przypadku niemożności wykonania, chociaż jednej operacji, wycofanie 
wszystkich zmian dokonanych przez operacje zrealizowane w ramach 
transakcji;   
- odblokowanie wszystkich blokad założonych przez transakcję; w tej fazie 
żaden nowy zasób nie może być zablokowany.  
 
Pierwsza faza blokowania zasobów może trwać bardzo długo (np. minuty). 
Awaria w tej fazie nie jest groźna, gdyż do momentu zatwierdzenia transakcji 
skutki operacji nie są trwałe.  
 
W przypadku baz scentralizowanych druga faza jest krótka (np. milisekundy), 
gdyż zatwierdzanie następuje szybko. Wystąpienie awarii w tej fazie jest w 
przypadku baz scentralizowanych mało prawdopodobne.  
 
W przypadku baz rozproszonych, mogą występować transakcje rozproszone, 
wówczas faza druga może trwać długo ze względu na czas transmisji oraz 
zawodność łączy.  
 
Wysokie prawdopodobieństwo awarii w tej fazie w przypadku baz 
rozproszonych wymusiło powstanie protokołu dwufazowego zatwierdzania 
2PC (ang. two Phase Commit).  
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Transakcja rozproszona to transakcja, której polecenia odwołują się do 
kilku (co najmniej dwóch) węzłów rozproszonej bazy danych.  
 
 

Wykład_02 ze strony: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php - systemy 
                                    rozproszone, zaawansowane systemy baz danych. 
 
 

Laboratorium_2 ze strony: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php - 
systemy rozproszone, zaawansowane systemy baz danych. 
 
 
 

Cechy transakcji rozproszonej 
 

 Transakcja rozproszona jest reprezentowana przez zbiór powiązanych z 
nią transakcji lokalnych.  
 

 W każdej z baz danych, do której odwołuje się transakcja rozproszona 
tworzona jest jedna transakcja lokalna, która jest powiązana z inną 

znajdującą się w odległym węźle. Transakcje te tworzą tzw. graf wywołań 

transakcji, nazywany też drzewem sesji (ang. session tree).  
 

 Każda z transakcji lokalnych jak i cała transakcja rozproszona mają cechy 
atomowości, spójności, izolacji i trwałości.  
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Graf wywołań transakcji 
 

 
 
 
Graf ilustruje transakcję rozproszoną (ang. distributed transaction) lub 
globalną (ang. global transaction), która adresuje kilka węzłów. W skład 
systemu wchodzi 6 baz danych BD1, BD2, BD3, BD4, BD5, BD6. 
 
Graf sesji składa się z 6 węzłów baz danych BD1 do BD6, które są 
adresowane przez transakcję rozproszoną. Łuki grafu stanowią żądania 
wykonania poleceń z jednej bazy w innej. 
 
 
Transakcja uruchomiona w BD1 (np. przez aplikację klienta)  
obejmuje operacje:  
 
insert into konta_log@DB6; 
update konta@DB2;  
update konta@DB3; 
commit;     (klient prosi o zatwierdzenie transakcji) 
 
Z bazy BD1 użytkownik wykonuje transakcję, która wstawia dane do tabeli 
konta_log w bazie BD6, a także modyfikuje zawartość tabeli konta w bazie 
BD2 i BD3.  
 
Ta ostatnia modyfikacja uruchamia polecenia insert do tabel w bazach BD4 i 
BD5.   
 



 

 20 

 
 
Z kolei w przykładzie pokazanym na rysunku transakcja uruchomiona w 
dowolnym z węzłów obejmuje (np. wykonana przez aplikację klienta): 
 
 polecenie update na tabeli konta w bazie danych wskazywanej  

łącznikiem PO1.CIO1.POZ.PL,  
 

 polecenie update na tabeli konta w bazie danych wskazywanej łącznikiem 
WO2.CIO2.WAR.PL,  

 
 polecenie update na tabeli accounts w bazie danych wskazywanej 

łącznikiem HQ.LON.UK. 
 
W przypadku transakcji rozproszonej cecha atomowości oznacza, że 
wszystkie transakcje lokalne wchodzące w skład transakcji rozproszonej 
muszą zostać zatwierdzone.  
 
Jeśli choć jedna z transakcji lokalnych nie może zostać zatwierdzona, 
wówczas całą transakcję rozproszoną należy wycofać. 
 

Problem awarii  
 
Podczas realizowania transakcji rozproszonej system RBD może ulec 
częściowej awarii.  
 
Przykładowo: 
- węzeł BD3 może ulec awarii w trakcie realizowania polecenia INSERT, 
 
- połączenie sieciowe z węzłem BD6 może zostać przerwane po wykonaniu  
   polecenia INSERT, 
 
- węzeł BD2 może ulec awarii w trakcie zatwierdzania transakcji  
  rozproszonej. 
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W tych i wielu innych przypadkach system musi zagwarantować zakończenie 
rozproszonej transakcji, w taki sposób, aby zagwarantować cztery jej cechy 
(atomowość, spójność, izolację i trwałość).  
 

Modyfikacja standardowego mechanizm zatwierdzania 
 
Głównym problemem jest zagwarantowanie atomowości transakcji 
rozproszonej, gdyż standardowy mechanizm zatwierdzania transakcji nie 
gwarantuje jej atomowości (ze względu na możliwy długi czas trwania, 
wynikający z czasu transmisji oraz zawodności łączy).  
 
Wysokie prawdopodobieństwo awarii w fazie zatwierdzania w systemach 
rozproszonych baz danych wymusiło powstanie nowego protokołu 
synchronizacji zmian w transakcjach rozproszonych.  
 
W tym przypadku zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji rozproszonej, 
gwarantujące atomowość jest realizowane za pomocą specjalizowanego 

mechanizmu, tzw. protokołu zatwierdzania dwu-fazowego - 2PC (ang. two-
phase commit), który rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia zatwierdzenia 
transakcji (wykonanie instrukcji commit przez klienta).  
 

Architektura zarządzania transakcjami rozproszonymi 

 

 
 
Podstawową architekturę zarządzania transakcjami rozproszonymi 
przedstawiono na rysunku.  
 
Każda z trzech baz danych BD1, BD2, BD3 posiada swój własny moduł 
lokalnego menadżera transakcji (lokalny MT), identycznie jak w standardowej 
scentralizowanej bazie danych. Ponadto, do zarządzania transakcjami 
rozproszonymi jest niezbędny moduł globalnego menadżera transakcji 
(globalny MT). Jego zadaniem jest koordynowanie wykonania zarówno 
lokalnych jak i rozproszonych transakcji zainicjowanych w jego węźle. 
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Poszczególne węzły realizujące transakcję rozproszoną komunikują się za 
pośrednictwem modułu komunikacji, istniejącego w każdym węźle. 
 

Protokół 2PC 
 
Protokół zatwierdzania 2-fazowego 2PC w systemie Oracle składa się z 
dwóch głównych faz przetwarzania:  
 
- przygotowania, zwanej również głosowaniem (ang. voting phase), 
 
- decyzji (ang. decision phase), obejmującej: 
    zatwierdzanie (commit) lub wycofanie (abort/rollback), 
    oraz zakończenie (forget). 
 
W fazie przygotowania następuje przygotowanie transakcji lokalnych do 
zatwierdzania lub wycofywania.  
 
W fazie decyzji (zatwierdzania) następuje zatwierdzanie lub wycofywanie 
transakcji lokalnych.  
 
W fazie zakończenia następuje usuwanie z systemu informacji o transakcji 
rozproszonej i zwalnianie niezwolnionych w fazie zatwierdzania zasobów. 
 

Organizacja węzłów 
 
Transakcja rozproszona odwołuje się do kilku węzłów rozproszonej bazy 
danych. Może ona być zainicjowana przez aplikację klienta w dowolnym 
węźle (w szczególności może być to węzeł, w którym ma być wykonana 
jedna z operacji w ramach transakcji rozproszonej).  
 
Każdy z tych węzłów pełni ściśle określoną funkcję.  
 
Wyróżnia się następujące rodzaje węzłów z punktu widzenia udziału w 
transakcji rozproszonej:   
 
- koordynator globalny (KG),  
 
- koordynator lokalny (KL),  
 
- uczestnik (U), 
 
- węzeł zatwierdzania (WZ),  
 
- inne węzły nie biorące udziału w transakcji.  
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Koordynator globalny KG (ang. global coordinator - GC) jest tym węzłem, z 
którego zainicjowano transakcję rozproszoną (np. jest to węzeł – serwer 
bazodanowy, w którym uruchomiono transakcję). Zadaniem koordynatora 
globalnego jest zarządzanie całą transakcją, tj. doprowadzenie jej w całości 
do zatwierdzenia lub wycofania. 
 
Koordynator lokalny KL (ang. local coordinator - LC) jest węzłem, który 
otrzymuje żądanie, przetwarza je i wysyła kolejne żądania do innych 
podległych mu węzłów. KL nie koordynuje całej transakcji globalnej a jedynie 
te żądania, które sam wysłał. 
 
Uczestnik U (ang. node - N) jest węzłem, do którego jest kierowane żądanie 
wykonania operacji z transakcji rozproszonej, a sam węzeł nie wysyła 
żadnych żądań. Jest on węzłem realizującym transakcję lokalną, która to 
transakcja jest częścią transakcji rozproszonej. 
 
Węzeł zatwierdzania (ang. commit point site - CPS) jest węzłem biorącym 
udział w transakcji rozproszonej o największej niezawodności według KG 
(koordynatora globalnego). Jest on wybierany przez KG i w protokole obsługi 
transakcji rozproszonych, jako pierwszy wykonuje zatwierdzenie swojej 
transakcji lokalnej w ramach całej transakcji rozproszonej. Dodatkowo, węzeł 
zatwierdzania przechowuje informacje o stanie transakcji rozproszonej. 
Informacje te są wykorzystywane w czasie manualnego kończenia transakcji 
np. po awarii systemu.   
 
 Jeżeli stan transakcji rozproszonej przechowywany w węźle zatwierdzania 

przyjmuje wartość zatwierdzona, wówczas całą transakcję rozproszoną 
uznaje się za zatwierdzoną. 

 
 Węzeł zatwierdzania jest wybierany przez koordynatora globalnego 

spośród wszystkich węzłów biorących udział w transakcji rozproszonej.  
 
 Kryterium wyboru jest wartość parametru konfiguracyjnego instancji bazy 

danych COMMIT_POINT_STRENGTH. Spośród zbioru węzłów biorących 
udział w transakcji węzłem zatwierdzania staje się ten, który posiada 
najwyższą wartość parametru COMMIT_POINT_STRENGTH. Realizowana 
jest procedura poszukiwania zachłannego wśród węzłów biorących udział w 
transakcji rozproszonej.  

 
 Wartość parametru COMMIT_POINT_STRENGTH jest ustalana przez 

administratora systemu rozproszonego. Parametr ten może przyjąć 
wartości od 0 do 255. Węzeł najbardziej niezawodny, biorący udział w 
transakcji rozproszonej, powinien mieć największą wartość tego parametru. 
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W niektórych wariantach implementacyjnych protokołu 2PC funkcję węzła 
zatwierdzania WZ może pełnić koordynator globalny transakcji KG.   
 
Na rysunku pokazano przykładowy graf sesji, w którym węzeł BANK1 jest 
koordynatorem globalnym, a węzeł BANK3 jest węzłem zatwierdzania.  
 
W tym przypadku procedura przeszukiwania zachłannego wybrała, jako WZ 
węzeł BANK3 o wartości parametru COMMIT_POINT_STRENGTH =200  
(na każdym poziomie drzewa poszukiwań wybierany jest do dalszej analizy 
węzeł o największej wartości parametru, jeśli na kolejnym poziomie nie ma 
już lepszych węzłów to procedura kończy się).  
 
 
[lit] http://www.bd.pjwstk.edu.pl/BazaWiedzy/wyklad13/Transakcje%20  
      rozproszone%20w%20Oracle%20-%20EDU%20Wiki.htm  
 

 
 
 

Stan systemu w przypadku awarii 
 
W przypadku awarii węzeł WZ przechowuje informacje o stanie transakcji, 
np. niezatwierdzonych transakcjach w węzłach lokalnych, jako najbardziej 
niezawodny. Jako pierwszy zatwierdza swoją transakcję po otrzymaniu 
potwierdzenia o gotowości pozostałych węzłów.  
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Warianty protokołu 2PC 
 
Protokół 2PC może być implementowany w jednym z trzech wariantów: 
 
 scentralizowanego 2PC, 
 
 zdecentralizowanego 2PC, 
 
 liniowego 2PC. 
 
 
W każdym z tych wariantów realizowane są trzy fazy:  
 
- przygotowanie (głosowanie) (prepare),  
 
- decyzja (zatwierdzanie/wycofanie) (commit/abort),   
 
- decyzja/zakończenie (forget). 
 
 

Opis wariantu scentralizowanego protokołu 2PC 
 
W fazie przygotowania, koordynator globalny wykonuje następujące 
czynności: 
 
- zapisuje na dysku w swoim lokalnym pliku logu rekord mówiący o  
   rozpoczęciu zatwierdzania transakcji; 
 
- następnie wysyła do uczestników żądanie przygotowania do zatwierdzania;  
  jest to komunikat PREPARE; 
 
- po wysłaniu tego komunikatu KG przechodzi w stan oczekiwania na  
  komunikaty od uczestników. 
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2PC - faza przygotowania (KG) 
 
Faza przygotowania jest realizowana w następujących krokach. 
 
1. Koordynator globalny wybiera węzeł zatwierdzania WZ spośród wszystkich 

węzłów biorących udział w transakcji rozproszonej. 
 
2. KG wysyła do wszystkich węzłów z wyjątkiem węzła zatwierdzania 

komunikat PREPARE, wymuszający przygotowanie się transakcji 
lokalnych do zatwierdzenia. 

 
3. Po zakończeniu operacji przygotowania do zatwierdzenia transakcji, każdy 

węzeł przesyła do koordynatora globalnego komunikat PREPARED, jeżeli 
się przygotował do zatwierdzenia swojej transakcji lokalnej. 

 
4. W ostatnim kroku tej fazy koordynator globalny odbiera komunikaty od 

wszystkich węzłów, z wyjątkiem węzła zatwierdzania. Po ich odebraniu 
następuje przejście do drugiej fazy, tj. zatwierdzania. 

 
 

2PC - faza przygotowania (uczestnik)  
 
W fazie przygotowania w węźle uczestnika są wykonywane następujące 
operacje: 
 
1. Odbiór komunikatu PREPARE od koordynatora globalnego. 
 
2. Dokonanie zapisów w bieżących plikach dziennika powtórzeń (ang. online 

redo logs). W plikach tych znajdują się wszystkie zmiany wykonane w 
bazie danych (np. wstawienie, zmodyfikowanie, usunięcie rekordu) 
wprowadzone zarówno przez zatwierdzone, jak i niezatwierdzone 
transakcje. Informacje z plików dziennika powtórzeń są wykorzystywane w 
czasie odtwarzania bazy danych po awarii. 

 
3. Wysłanie komunikatu PREPARE do węzłów podległych. 
 
4. Odbiór komunikatów od węzłów podległych. 
 
5. Wysłanie komunikatu do koordynatora globalnego. 
 
 Jeżeli w węźle uczestnika i w żadnym z węzłów mu podległych nie 

dokonano modyfikacji danych, wówczas uczestnik wysyła do 
koordynatora globalnego komunikat READ-ONLY. 
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 Jeżeli sam uczestnik i wszystkie węzły mu podległe przygotowały się do 
zatwierdzania, uczestnik wysyła do koordynatora globalnego komunikat 
PREPARED (READY_COMMIT) (następuje również zapisanie do logu 
stanu lokalnej transakcji oraz rekordu o gotowości do zatwierdzania).  

 
 Jeżeli natomiast albo uczestnik albo przynajmniej jeden z węzłów mu 

podległych nie mogły się przygotować, wówczas uczestnik: 
 
- wycofuje swoją transakcję lokalną (następuje również zapisanie do  
logu stanu lokalnej transakcji oraz rekordu o wycofywaniu); 
 
- wysyła do koordynatora globalnego komunikat ABORT; 
 
- przechodzi do stanu oczekiwania na kolejny komunikat od KG.  

 
 
Wymiana komunikatów w fazie przygotowania 
 
 

 
 
 
[lit] http://www.bd.pjwstk.edu.pl/BazaWiedzy/wyklad13/Transakcje%20  
      rozproszone%20w%20Oracle%20-%20EDU%20Wiki.htm  
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2PC - faza decyzji KG (zatwierdzanie) 

 
W fazie zatwierdzania są realizowane następujące kroki prowadzące do 
zatwierdzenia transakcji. 
 
1. Koordynator globalny odbiera potwierdzenia od uczestników:  

- PREPARED, 
- READ-ONLY (brak modyfikacji), 
- ABORT (niemożliwość przygotowania do zatwierdzania).  

 
2. Jeśli wszyscy odpowiedzieli komunikatem PREPARED 

(READY_COMMIT), wówczas KG wysyła do węzła zatwierdzania WZ 
komunikat COMMIT, czyli żądanie zatwierdzenia transakcji rozproszonej. 

 
3. Węzeł zatwierdzania zatwierdza transakcję i wysyła do KG komunikat 

potwierdzający zatwierdzenie (COMMITTED). 
 
4. Po otrzymaniu od WZ komunikatu COMMITTED, KG zapisuje do logu 

informację o zatwierdzeniu i wysyła komunikat COMMIT 
(GLOBAL_COMMIT) do pozostałych węzłów (uczestników transakcji). 

 
5. Po wysłaniu komunikatu, KG przechodzi w stan oczekiwania na 

potwierdzenia uczestników. 
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2PC - faza decyzji KG (wycofanie) 
 
 
W fazie wycofania są realizowane następujące kroki prowadzące do 
wycofania transakcji. 
 
1. Koordynator globalny odbiera potwierdzenia od uczestników:  

- PREPARED, 
- READ-ONLY (brak modyfikacji), 
- ABORT (niemożliwość przygotowania do zatwierdzania).  

 
2. Jeśli przynajmniej jeden węzeł odpowiedział komunikatem ABORT 

(niemożliwe przygotowanie do zatwierdzenia), wówczas KG wysyła do 
węzła zatwierdzania WZ komunikat ABORT, czyli żądanie wycofania 
transakcji rozproszonej. 

 
3. Węzeł zatwierdzania wycofuje transakcję i wysyła do KG komunikat 

potwierdzający wycofanie (ABORTED). 
 
4. Po otrzymaniu od WZ komunikatu ABORTED, węzeł KG zapisuje do logu 

informację o wycofaniu i wysyła komunikat ABORT (GLOBAL_ABORT) do 
pozostałych węzłów (uczestników). 

 
5. Po wysłaniu komunikatu, KG przechodzi w stan oczekiwania na 

potwierdzenia uczestników. 
 
 

2PC - faza decyzji (uczestnik) 
 
W fazie decyzji uczestnik wykonuje następujące czynności. 
 
Jeżeli odebrał komunikat COMMIT (GLOBAL_COMMIT), wówczas: 
 
 zapisuje w swoim logu rekord informujący o zatwierdzeniu swojej transakcji 

lokalnej, 
 
 zatwierdza transakcję lokalną, 
 
 zwalnia blokady założone przez transakcję lokalną, 
 
 zwalnia zasoby systemowe przeznaczone do obsługi transakcji lokalnej, 
 
 wysyła potwierdzenie (COMMITTED) zatwierdzenia transakcji do KG.  
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Jeżeli uczestnik odebrał komunikat ABORT (GLOBAL_ABORT), wówczas: 
 
 zapisuje w swoim logu rekord informujący o wycofaniu swojej transakcji 

lokalnej, 
 
 wycofuje transakcję lokalną, 
 
 zwalnia blokady założone przez transakcję lokalną, 
 
 zwalnia zasoby systemowe przeznaczone do obsługi transakcji lokalnej, 
 
 wysyła potwierdzenie wycofania (ABORTED) transakcji do KG. 
 
 

2PC - faza decyzji KG (zakończenie) 
 
W ostatnim kroku fazy decyzji - zakończenia, KG: 
 
 odbiera potwierdzenia o zatwierdzeniu lub wycofaniu od wszystkich  

uczestników, 
 
  zapisuje do logu rekord zakończenia transakcji, 
 
 usuwa z systemu informację o zakończonej transakcji rozproszonej, 
 
 zwalnia wszystkie niezwolnione jeszcze zasoby systemowe.  
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2PC – schemat protokołu w wersji scentralizowanej 
 

 
 
 
Na rysunku przedstawiono komunikaty wysyłane pomiędzy węzłami w czasie 
zatwierdzania transakcji rozproszonej w oparciu o scentralizowany 2PC. 
 
 
 

Zdecentralizowany 2PC  
 
W architekturze zdecentralizowanej nie ma centralnego węzła - każdy węzeł 
komunikuje się z każdym. 
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Koncepcja działania protokołu 2PC w architekturze zdecentralizowanej jest 
następująca: 
 
 KG wysyła komunikat COMMIT (GLOBAL_COMMIT) lub ABORT 

(GLOBAL_ABORT) do wszystkich uczestników. 
 
  Uczestnicy przygotowują się w sposób identyczny do omówionego 

wcześniej, ale komunikat PREPARED (READY_COMMIT) bądź ABORT 
wysyłają do wszystkich węzłów (a nie tylko do węzła inicjującego 
transakcję).   

 
 W ten sposób, każdy węzeł ma pełen obraz stanu transakcji rozproszonej i 

sam może podjąć decyzję o zatwierdzeniu lub wycofaniu transakcji 
lokalnej. 

 
Cechy zdecentralizowanego protokołu 2PC: 
 
- większy ruch sieciowy ze względu na większą liczbę przesyłanych  
  komunikatów, 
 
- brak fazy decyzji, gdyż każdy uczestnik zna odpowiedź pozostałych 
  uczestników i na jej podstawie może podjąć decyzję o zatwierdzeniu lub 
  wycofaniu swojej transakcji lokalnej. 
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Liniowy 2PC 
 
W architekturze liniowego 2PC węzły są uporządkowane liniowo i każdy z 
nich otrzymuje numer.  
 
Węzeł KG otrzymuje numer 1.  
 
Uczestnicy otrzymują kolejne numery, 2, 3, do n.  
 
W czasie wymiany komunikatów, każdy węzeł o numerze ( i ) komunikuje się 
tylko z węzłami sąsiednimi, tj. węzłem bezpośrednio go poprzedzającym 
(numer i-1) i węzłem bezpośrednio po nim następującym (numer i+1). 
 

 
 

Faza przygotowania 
 
W fazie przygotowania, komunikat PREPARE jest wysyłany przez KG do 
węzła o numerze 2. Węzeł ten po przygotowaniu się dokłada do komunikatu 
otrzymanego od KD swoją decyzję. Taki rozszerzony komunikat jest 
następnie wysyłany do węzła 3. 
 
Węzeł 3 otrzymuje komunikat PREPARE i po przygotowaniu się dokłada 
swoją decyzję do komunikatu otrzymanego od węzła 2, a następnie wysyła 
tak rozszerzony komunikat do węzła 4.  
 
Każdy kolejny węzeł rozszerza otrzymany komunikat o swoją decyzję dopóki 
komunikat nie dotrze do węzła ostatniego.  
 
Po otrzymaniu komunikatu, węzeł ostatni (o numerze n) podejmuje decyzję o 
gotowości do zatwierdzenia lub wycofaniu swojej transakcji. Jeśli węzły od 1 
do n-1 są gotowe do zatwierdzenia transakcji (PREPARED) i węzeł n jest 
również gotowy (PREPARED), to węzeł ten podejmuje decyzję o gotowości 
do zatwierdzenia transakcji (PREPARED, tj. READY_COMMIT). W 
przeciwnym wypadku podejmuje decyzję o przerwaniu transakcji (ABORT).  
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Decyzja ta jest podejmowana na podstawie zawartości komunikatu, który 
otrzymał. Komunikat ten zawiera, bowiem informacje o przygotowaniu lub 
nieprzygotowaniu się wszystkich wcześniejszych węzłów (od 1 do n-1). 
 

Faza decyzji 
 
Po podjęciu decyzji o gotowości do zatwierdzenia (lub wycofania) transakcji 
ostatni węzeł umieszcza informację o swojej decyzji w komunikacie 
wysyłanym do węzła poprzedniego (o numerze n-1).  
 
W fazie decyzji komunikat wędruje od węzła ostatniego do KG (numer 1).  
 
W ten sposób, komunikat docierający do KG zawiera decyzje wszystkich 
węzłów.  
 
Na tej podstawie KG podejmuje decyzję o ostatecznym zatwierdzeniu 
(COMMITT) lub wycofaniu (ABORT) transakcji. Jeśli choć jeden węzeł nie 
jest przygotowany to transakcja jest wycofywana. Decyzja ta jest wysyłana 
komunikatem do węzła nr 2 i propaguje się do węzła ostatniego (numer n). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35 

Problem awarii podczas wykonywania transakcji rozproszonych 
 
Jeżeli awaria któregoś z węzłów nastąpi w czasie realizowania transakcji 
rozproszonej, wówczas taka transakcja będzie w tzw. stanie zawieszenia 
(ang. in-doubt) do momentu usunięcia awarii, nawiązania połączenia ze 
zdalnym węzłem i doprowadzenia transakcji do końca.  
 
Blokowanie przez transakcję rozproszoną 
 
Transakcja rozproszona w stanie „in-doubt” może blokować dane, które chce 
zablokować inna transakcja.  
 
Wówczas, transakcja chcąca nałożyć blokadę może otrzymać komunikat 
postaci:   
 
ORA-01591: lock held by in-doubt distributed transaction 1.21.17,  
gdzie 1.21.17 jest identyfikatorem transakcji lokalnej w stanie "in-doubt".  
 
Transakcja lokalna 1.21.17 jest częścią niedokończonej transakcji 
rozproszonej i blokuje dane. W takim przypadku, polecenie żądające blokady 
jest wycofywane i może być później powtórzone.  
 
 

Odtworzenie transakcji 
 
Operację doprowadzenia do końca transakcji rozproszonej, będącej w stanie 
zawieszenia, nazywa się odtworzeniem transakcji (możliwe zatwierdzenie lub 
wycofanie transakcji w zależności od jej statusu określonego w węźle 
zatwierdzania tej transakcji).  
 
 
Metody odtwarzania transakcji 
 
Transakcję w stanie zawieszenia można odtworzyć na dwa sposoby: 
 
 automatycznie - uruchamiając dedykowany do tego celu proces systemowy 

o nazwie RECO (Oracle RECOverer Process); proces ten działa w tle i 
automatycznie wycofuje transakcję, jeśli wykryje niezatwierdzone 
transakcje lokalne;    

 
 „manualnie" - przeszukując węzły i zatwierdzając lub wycofując ich lokalne 

transakcje. 
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Warunki „ręcznego” odtwarzania transakcji 
 
Transakcję w stanie "in-doubt" należy odtworzyć (zatwierdzić lub wycofać) 
„ręcznie” w przypadku, gdy: 
 
- dane zablokowane przez taką transakcję muszą być natychmiast  
  zwolnione, 
 
- czas usunięcia awarii sprzętowej i możliwość uruchomienia procesu  
  automatycznego odtwarzania transakcji są bardzo długie, 
 
- nie działa proces automatycznego odtwarzania. 
 
 

Zarządzanie transakcjami 
 
Moduł zarządzania transakcjami operuje na transakcjach, obiektach bazy 
danych i na rekordach dzienników. Buduje on i wykorzystuje określone 
struktury danych przechowujące dane o powiązaniu między sobą obiektów 
bazy danych, transakcji i rekordów dziennika. W szczególności,  
 
 transakcje (opisane tablicą transakcji w RAM) i obiekty (bazy danych) są 

powiązane związkiem: „transakcja trzyma określoną blokadę na obiekcie 
bazy danych” (na ogół blokowana jest strona, na której leży obiekt - nie 
tylko sam obiekt); 

 
 transakcje (opisane tablicą transakcji w RAM) i rekordy dziennika są 

powiązane związkiem: „ostatnio wykonana przez transakcję operacja jest 
opisana w rekordzie dziennika” (informacja ta jest potrzebna do 
rozpoczęcia wycofywania transakcji i odtwarzania po awarii serwera). 

 
Na podstawie tych danych można odpowiednio zarządzać transakcjami w 
szczególności można zapobiegać, wykrywać i likwidować impasy 
(zakleszczenia), występujące podczas działania współbieżnych transakcji, 
które wykorzystują wspólne dane.  
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Impasy (zakleszczenia - deadlocks) 
 
Protokół Strict-2PL nie zapewnia, że działanie transakcji dojdzie do końca 
(nie zostanie wstrzymane przez SZBD). Sytuacja taka może się pojawić w 
związku ze zjawiskiem zakleszczenia, kiedy dwie lub więcej transakcji 
wzajemnie blokują sobie - potrzebne do kontynuowania swojego działania - 
obiekty. 
 
Na przykład, transakcja T1 dokonała blokady obiektu A, a transakcja T2 
obiektu B. W kolejnym kroku T1 chce założyć blokadę na obiekt B, a T2 na 
obiekt A. Obie transakcje przestają działać oczekując, potencjalnie w 
nieskończoność, na zwolnienie blokady przez drugą transakcję. 
 
Zakleszczenie (ang. deadlock) jest to cykl transakcji oczekujących wzajemnie 
na zwolnienie blokady przez inną transakcję w cyklu. Są trzy sposoby 
radzenia sobie z zakleszczeniami w rozproszonych bazach danych:  
 
- zapobieganie impasom - metoda priorytetowa; ustalanie priorytetów 
transakcji;  
   
- zapobieganie impasom - metoda timeout; ustalanie limitu oczekiwania na 
założenie blokady (timeout); 
 
- wykrywanie impasów i ich likwidacja.  
 
 
 Zapobieganie impasom polega na ustaleniu priorytetu między transakcjami 

np. transakcja, która rozpoczęła się wcześniej ma z definicji wyższy 
priorytet. Nie dopuszcza się do tego, aby transakcja z wyższym priorytetem 
czekała na transakcję z niższym priorytetem. Aby do tego nie dopuścić, 
transakcja z niższym priorytetem zostaje wycofana przez system. 

 
 Zapobieganie zakleszczeniom - metoda timeout 
 
Gdy transakcja T czeka bezczynnie na zwolnienie blokady przez inną 
transakcję dłużej niż ustalony odcinek czasu timeout, transakcja T zostaje 
wycofana przez system. 
  
 Wykrywanie i likwidacja zakleszczeń polega na analizie, która transakcja 

oczekuje na zwolnienie blokady, przez którą transakcję i sprawdzaniu czy 
występuje cykl. W przypadku wykrycia cyklu transakcja go powodująca jest 
wycofywana.  
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Metoda tworzenia grafu oczekiwań na zwolnienie blokady:  
 
- węzłami są transakcje; 
 
- istnieje krawędź od Ti do Tj, jeśli transakcja Ti oczekuje na zwolnienie  
  blokady przez transakcję Tj. 
 
W tak tworzonym grafie, co pewien czas, sprawdza się, czy w grafie nie 
powstał cykl. Jeśli tak jest, to jedna z transakcji w cyklu jest wycofywana (np. 
ta która prowadzi do cyklu, lub najmniej kosztowna). 
 

Przykład ilustrujący konstrukcję grafu oczekiwań transakcji.  
 
Np. W wyniku operacji:  
 
- T1 blokuje obiekt A;    
- T2 blokuje obiekt B; 
- T3 blokuje obiekt C;  
- T1 :  A, 
- T2 :  B, 
- T3 :  C . 
 
  
Jeśli kolejne operacje mają postać:  
 
- T1 chce zablokować B i oczekuje na T2; 
- T2 chce zablokować C i oczekuje na T3;  
- T3 chce zablokować A i oczekuje na T1;  
 
 - powstaje graf transakcji z cyklem blokadowym:  
 
T1 -> T2 -> T3 -> T1 ;  cykl blokadowy w grafie oczekiwań (impas).  
 
W tym przypadku, próba założenia blokady przez transakcję T3 na obiekt A 
wprowadza cykl do rozważanego grafu oczekiwań T3 do T1 zamyka cykl).  
 
Aby nie dopuścić do zakleszczenia należy wycofać transakcję T3 (lub którąś 
z transakcji T1 lub T2).  
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Zjawisko przeładowania 
 
Im więcej transakcji jest równocześnie aktywnych, tym większe jest 
prawdopodobieństwo, że dana transakcja będzie czekać na zwolnienie 
blokady przez inną działającą transakcję.  
 
Po przekroczeniu pewnej liczby aktywnych transakcji działanie systemu 
zaczyna się pogarszać – coraz mniejsza liczba akcji jest wykonywana.  
 
Dla określonej bazy danych i jej aplikacji administrator bazy danych powinien 
znaleźć punkt „przeładowania systemu" i powinien wprowadzić ograniczenie 
na liczbę równocześnie działających transakcji.  
 
Drugą metodą dawania sobie rady z przeciążeniem systemu jest 
identyfikacja najczęściej używanych (blokowanych) obiektów (ang. hot spots) 
i próba rozładowania zapotrzebowania na nie np. przez zastosowanie ich 
replikacji lub zmianę sposobu działania aplikacji, zakładającej blokady. 
 
 

7.2. Zapytania rozproszone  
 

Laboratorium_3 ze strony: http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php - 
systemy rozproszone, zaawansowane systemy baz danych. 
 
Zapytanie rozproszone to takie zapytanie, które odwołuje się przynajmniej do 
dwóch różnych baz danych, z których jedna jest bazą zdalną. 
 
 

 
 
 
W przykładowym systemie pokazanym na rysunku zapytanie rozproszone 
postaci:   
 
select s.ilosc, p.nazwa from sprzedaz s, produkty@BD2_link p 
where s.produkt_id = p.produkt_id; 
 
zainicjowano z bazy lokalnej BD1.  
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Zapytanie to łączy lokalną tabelę SPRZEDAZ (w bazie BD1) ze zdalną tabelą 
PRODUKTY (w bazie BD2). Odwołanie do tabeli w zdalnej bazie danych 
zostało zrealizowane za pomocą łącznika bazy danych (ang. database link) o 
nazwie BD2_link.  
 
W rozpatrywanym przykładzie:  
 
 Baza lokalna (zwana również bazą inicjującą) jest to baza danych, w której 

wydano zapytanie rozproszone (w tym przypadku BD1).  
 
 Baza zdalna (w tym przypadku BD2) jest to baza danych umieszczona na 

zdalnym serwerze, do której odwołuje się zapytanie z bazy lokalnej.  
 
 
Zapytanie rozproszone kierowane do kilku zdalnych baz danych jest 
realizowane w następujących krokach. 
 
1. Lokalna baza danych, w której jest realizowane zapytanie rozproszone, 
rozdziela je na zapytania cząstkowe. Każe z zapytań cząstkowych jest 
kierowanie niezależnie do odpowiedniej zdalnej bazy danych. 
 
2. W zdalnej bazie danych zapytanie jest optymalizowane, wykonywane, a 
jego wynik jest przekazywany do bazy inicjującej zapytanie. 
 
3. Po otrzymaniu wyników wszystkich zapytań cząstkowych, baza inicjująca 
realizuje operacje łączenia, agregowania i sortowania wyników cząstkowych. 
 
Optymalizator zapytań w SZBD w lokalnej bazie danych nie ma informacji na 
temat dodatkowych struktur fizycznych wykorzystywanych w zdalnych 
bazach danych, ani też na temat statystyk dla struktur w zdalnych bazach 
danych.  
 

Plan zapytania 
 
Każde zapytanie jest realizowane za pomocą tzw. planu wykonania (ang. 
execution plan). Plan ten opisuje sposób wykonania zapytania z podziałem 
na elementarne operacje odczytu danych z dysku (np. odczyt całej tabeli, 
odczyt rekordów z wykorzystaniem indeksu), filtrowanie danych, łączenie 
tabel, agregowanie wyników, sortowanie. 
 
Plan wykonania zapytania jest budowany przez optymalizator zapytań przed 
fizycznym wykonaniem zapytania. 
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Na podstawie analizy planów wykonania zapytań rozproszonych z 
wykorzystaniem różnych optymalizatorów (kosztowych, regułowych) można 
uzyskać wskazówki podpowiadające jak można je zoptymalizować (np. 
zmodyfikować), aby zapewnić jak najbardziej efektywny sposób ich 
wykonania.   
 
 

[lit] Subieta K., Rozproszone i federacyjne bazy danych, 
 

[lit] Stasiecka A., Stemposz E., Subieta K., Rozproszone obiektowe bazy 

danych, IPI PAN, Warszawa, 1998. 
 
 

Ogólne strategie optymalizacji zapytań rozproszonych 
 
Istnieją pewne ogólne zasady optymalizacji zapytań, w szczególności 
zapytań rozproszonych.  
 
Przetwarzanie zapytań powinno minimalizować równocześnie: 
 
 obciążenie linii transmisyjnych; 
 
 pracochłonność przetwarzania po stronie klienta (globalnej aplikacji), a 

także po stronie serwerów; 
 
 w praktyce trudno to pogodzić.  
 

Strategie optymalizacji zapytań rozproszonych 
 
Przetwarzanie wyłącznie po stronie klienta (gruby klient) 
 
W tym przypadku klient pobiera wszystkie dane potrzebne do realizacji 
zapytania do swojego obszaru, co może wymagać długiego czasu i wiąże się 
z dużym obciążeniem linii transmisyjnych. Nie wymaga za to zaawansowanej 
logiki przetwarzania (małe wymagania koncepcyjne).  
 
Przetwarzanie zapytań przez klienta odbywa się poprzez: 
 
 dekompozycję zapytania na operacje wysyłane do różnych węzłów 

(serwerów);  
 porządkowanie tych operacji; 
 zbieranie rezultatów zapytań oraz ich przetwarzanie przez klienta w celu 

skonstruowania ostatecznego wyniku zapytania. 
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Możliwe warianty przetwarzania 
 

- Statyczny schemat przetwarzania zapytań: (jednoczesna) dekompozycja 
zapytania na podzapytania, wysłanie ich do serwerów, przesłanie rezultatów 
podzapytań do klienta, który łączy tych rezultaty w globalny rezultat. 
Skuteczna dla podziału poziomego danych i zapytań ograniczonych do 
selekcji/projekcji, nieskuteczna dla zapytań złożonych. 
 

- Dynamiczny schemat przetwarzania zapytań: klient wysyła podzapytanie 
do serwera oraz przesyła do niego część danych, które otrzymał od innych 
serwerów (aby umożliwić serwerowi skuteczniejszą optymalizację 
podzapytania).  
 

Schemat statycznego przetwarzania zapytań rozproszonych 
 
1. Klient realizuje zapytanie Z, odwołujące się do danych na serwerach S1, 

S2, ... , Sk.  
2. Klient dokonuje odwzorowania zapytania Z na zapytania Z1, Z2, ... , Zk 

adresowane do serwerów S1, S2, ... , Sk; takie odwzorowanie wymaga 
znajomości lokalnych schematów danych. 

3. Zapytania Z1, Z2, ... , Zk są konstruowane z zapytania Z w taki sposób, 
aby wyniki tych zapytań W1, W2, ... , Wk, uzyskane z poszczególnych 
serwerów, dały możliwość utworzenia globalnego wyniku W. 

4. Zapytania Z1, Z2, ... , Zk są kierowane do serwerów S1, S2, ... , Sk, gdzie 
są wykonywane. 

5. Serwery zwracają do klienta wyniki W1, W2, ... ,Wk zapytań Z1, Z2, ...,Zk.  
6. Klient dokonuje scalenia wyników W1, W2, ... , Wk w globalny wynik W. 
 

Dekompozycja zapytania Z

Serwer S1

Serwer S2

Serwer Sk

Scalenie wyników ...

Klient

Wynik W zapytania Z

Z1

Z2

Zk

W1

W2

Wk
 

 
Statyczny schemat ma przede wszystkim zastosowanie i prowadzi do 
najlepszej efektywności wykonywania zapytań w przypadku poziomej 
fragmentacji danych, np. rozbicia tabel (obiektów) danego typu (klasy) na 
wiele podzbiorów o takiej samej budowie przechowywanych na 
poszczególnych serwerach. 
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W tym przypadku dekompozycja zapytania oznacza po prostu jego 
skopiowanie: Z = Z1 = Z2 = ... = Zk.  
 
Scalenie wyników polega na sumie mnogościowej wyników cząstkowych. 
 
 

Schemat dynamicznego przetwarzania zapytań rozproszonych 
 
1. Klient realizuje zapytanie Z odwołujące się do danych na serwerach S1, 

S2, ... , Sk.  
2. Klient dokonuje odwzorowania zapytania Z na podzapytanie Z1 

adresowane do serwera S1 (na podstawie schematu S1);  
Z1 jest konstruowane z zapytania Z w taki sposób, aby jego wynik W1 
uzyskany z S1 wystarczył do realizacji zapytania Z.  

3. Z1 jest kierowane do serwera S1, gdzie jest wykonywane; serwer S1 
zwraca do klienta wynik W1 podzapytania Z1.  

4. Na podstawie znajomości W1 klient konstruuje z zapytania Z kolejne 
podzapytanie Z2 kierowane do serwera S2; może do tego serwera 
skierować pewien fragment W1, który możemy oznaczyć F1;  

5. Przedstawiony proces dekompozycji jest powtarzany dla wszystkich 
serwerów, aż do uzyskania rezultatu. 

 

Z  Z1
Serwer S1

Serwer S2

Serwer S3Scalenie wyników

Klient Z1

Z2, F1

W1

W2

W3

(Z, W1)  Z2, F1

(Z, W1, W2)  Z3, F2
Z3, F2

 
 
Schemat dynamiczny wymaga przede wszystkim odpowiednich procedur 
umożliwiających wygenerowanie częściowego fragmentu wyniku Wi, który 
jest przesyłany wraz z kolejnym podzapytaniem Zi do serwera Sk.  
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Przetwarzanie wyłącznie po stronie serwerów (cienki klient) 
 
Przetwarzanie wyłącznie po stronie serwerów może prowadzić do powstania 
wąskiego gardła wskutek tego, że jednocześnie wielu klientów będzie żądać 
usługi od jednego serwera. 
 
Generalna zasada: „wyślij zapytanie do danych, a nie dane do zapytania” nie 
dla wszystkich przypadków jest słuszna i rodzi różne problemy koncepcyjne. 
 
Rozwiązaniem może być częściowe przetwarzanie po stronie klientów oraz 
częściowe po stronie serwerów.  
 
 

Indeksowanie rozproszonych zasobów 
 
Wydajność przetwarzania transakcji rozproszonych można zwiększyć dzięki 
zastosowaniu mechanizmu indeksowania rozproszonych zasobów.  
 
Rodzaje indeksów: 
 
 Centralne. 
 Replikowane lokalnie. 
 
Indeks centralny, adresujący całe zasoby rozproszonej sieci. Przykładem 
wykorzystania indeksów centralnych są wyszukiwarki, np. Google.  
 
Problem z indeksami centralnymi - zależność całości rozproszonej bazy 
danych od jednego miejsca. 
 
Indeksy lokalne replikowane z innych węzłów lub węzła centralnego. Indeksy 
takie są trzymane przez klientów celem szybkiego zlokalizowania miejsc z 
interesującymi danymi. W tym przypadku duża część optymalizacji zapytania 
może być wykonana przez klienta zanim wyśle on zlecenia do odległych 
serwerów. 
 
Problemy z indeksami lokalnymi replikowanymi:  
 
- kłopotliwa aktualizacja indeksów ze względu na możliwość powstawania  
  niespójności wynikających z opóźnień replikacji;   
- brak możliwości aktualizacji indeksów z powodu awarii węzłów źródłowych  
  z indeksami;  
- straty przestrzeni dyskowej.  


