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Quarta Parte : Controle de Concorrência
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Verificação de seriação

� Técnicas propostas (em conflito e de visão) são 
difíceis de serem testadas
� exige que se tenha um conjunto fechado de 

transações para fins de verificação

� Na prática
� conjunto de transações executando concorrentemente 

é muito dinâmico!
� novas transações estão sendo constantemente submetidas ao 

SGBD para execução

� logo, a seriação é garantida através de técnicas (ou 
protocolos) de controle de concorrência que não 
precisam testar os escalonamentos
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Controle de Concorrência

� Bloqueio de Dados

� Protocolo de Bloqueio em duas fases

� Protocolos de Prevenção de Impasse

� Detecção de Impasse

� Recuperação de Impasse
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Bloqueio de Dados

� Um bloqueio é um mecanismo para controlar o acesso simultâneo a um 
item de dados

� Os itens de dados podem ser bloqueados em dois modos:

1.  Modo exclusivo (X). O item de dados pode ser lido e também escrito. 
O bloqueio X é solicitado pela instrução lock-X.

2.  Modo compartilhado (S). O item de dados só pode ser lido. O 
bloqueio S é solicitado pela instrução lock-S.

� As solicitações de bloqueio são feitas ao gerenciador de controle de 
concorrência. Para acessar um item de dados a transação precisa 
bloquear este item.

� A transação só pode prosseguir após a concessão da solicitação.
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� Matriz de compatibilidade de bloqueio

� Uma transação pode receber um bloqueio sobre um item se o 
bloqueio solicitado for compatível com os bloqueios já mantidos 
sobre o item por outras transações

� Qualquer quantidade de transações pode manter bloqueios 
compartilhados sobre um item, mas se qualquer transação mantiver
um bloqueio exclusivo sobre um item, nenhuma outra pode manter 
qualquer bloqueio sobre o item.

� Se um bloqueio não puder ser concedido, a transação solicitante 
deve esperar até que todos os bloqueios incompatíveis mantidos 
por outras transações tenham sido liberados. O bloqueio é então 
concedido.

Bloqueio de Dados
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Granularidade do Bloqueio

� Tamanho do bloqueio
� Linha (registro)

� Bloco (página)

� Tabela

� Banco  de Dados

OBS: Quanto maior o tamanho do bloqueio, 
menor é o grau de concorrência permitido.
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Bloqueio de Dados

EXEMPLO:

T1:                                     T2:
LOCK-X(B)                       LOCK-S(A)
READ(B)                           READ(A)
B=B-50 UNLOCK(A) 
WRITE(B) LOCK-S(B)
UNLOCK(B)                      READ(B)
LOCK-X(A)                       UNLOCK(B)
READ(A)                           DISPLAY(A+B)
A=A+50                             
WRITE(A)
UNLOCK(A)
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Bloqueio de Dados

T1:                                     T2:
LOCK-X(B)
READ(B) 
B=B-50 
WRITE(B)
UNLOCK(B)                                          
LOCK-X(A) 
READ(A)                           
A=A+50                             
WRITE(A)
UNLOCK(A)

LOCK-S(A)
READ(A)
UNLOCK(A)
LOCK-S(B)
READ(B)
UNLOCK(B)
DISPLAY(A+B) 

Valores Iniciais:
A = 100  B = 200

Na Execução Serial:
T1->T2 ou T2->T1
T2 mostrará 300
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Bloqueio de Dados

T1:                                     T2:
LOCK-X(B)
READ(B) 
B=B-50 
WRITE(B)
UNLOCK(B)

LOCK-S(A)
READ(A)
UNLOCK(A)
LOCK-S(B)
READ(B)
UNLOCK(B)
DISPLAY(A+B) =>VAI MOSTRAR 250

LOCK-X(A) 
READ(A)                           
A=A+50                             
WRITE(A)
UNLOCK(A)

Valores Iniciais:
A = 100  B = 200

Na Execução Serial:
T1->T2 ou T2->T1
T2 mostrará 300

Problema gerado porque T1 desbloqueou
O item B muito cedo. Logo T2 viu um 
estado inconsistente
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Protocolos Baseados em Bloqueio

� O bloqueio acima não é suficiente para garantir a 
seriação
� Se A e B fossem atualizados entre a leitura de A e B, a soma exibida 

estaria errada.

� Um protocolo de bloqueioé um conjunto de 
regras seguidas por todas as transações enquanto 
solicitam e liberam bloqueios. Os protocolos de 
bloqueio restringem o conjunto de schedules
possíveis.
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� Impasse (DEADLOCK)

� Inanição (STARVATION)

Armadilhas dos Protocolos Baseados em Bloqueio
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Armadilhas dos Protocolos Baseados em Bloqueio

� Considere o schedule parcial

� Nem T3nem T4podem ter progresso - a execução de lock-S(B) faz com que 
T4espere que T3 libere seu bloqueio sobre B, enquanto a execução de lock-
X(A) faz com que T3 espere que T4 libere seu bloqueio sobre A.

� Essa situação é chamada de impasse(DEADLOCK). 
� Para lidar com um impasse, um dentre T3ou T4precisa ser revertido e 

seus bloqueios liberados.
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Armadilhas dos Protocolos Baseados em Bloqueio

� O potencial para impasseexiste na maioria dos protocolos de 
bloqueio. Os impasses são um mal necessário.

� Inanição também é possível se o gerenciador de controle de 
concorrência for mal projetado. Por exemplo:

� Uma transação pode estar esperando por um bloqueio X sobre um 
item, enquanto uma seqüência de outras transações solicita e 
recebe um bloqueio S sobre o mesmo item.

� A mesma transação é repetidamente revertida, devido aos 
impasses.

� O gerenciador de controle de concorrência pode ser designado 
para impedir a inanição.
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Protocolo de Bloqueio em duas Fases

� Esse é um protocolo que garante schedules seriáveis por conflito.

� Fase 1: Fase de crescimento

� transação pode obter bloqueios

� transação não pode liberar bloqueios

� Fase 2: Fase de encurtamento

� transação pode liberar bloqueios

� transação não pode obter bloqueios

� O protocolo garante a seriação. Pode ser provado que as transações 
podem ser seriadas na ordem de seus pontos de bloqueio (ou seja, o 
ponto onde uma transação adquiriu seu bloqueio final).
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Protocolo de Bloqueio em duas Fases

� Exemplo:
T3:                                     T4:
LOCK-X(B)                       LOCK-S(A)
READ(B)                           READ(A)
B=B-50                               LOCK-S(B)
WRITE(B)                          READ(B)
LOCK-X(A)                       DISPLAY(A+B)
READ(A)                           UNLOCK(A)
A=A+50                             UNLOCK(B)
WRITE(A)
UNLOCK(B)
UNLOCK(A)
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Protocolo de Bloqueio em duas Fases

� O bloqueio em duas fases não garante liberdade de impasses

� O rollback em cascata é possível sob o bloqueio em duas 
fases. Para evitar isso, siga um protocolo modificado 
chamado bloqueio estrito em duas fases. Aqui, uma 
transação precisa manter todos os seus bloqueios exclusivos 
até um commit/abort.

� O bloqueio rigoroso em duas fasesé ainda mais estrito: 
aqui, todos os bloqueios são mantidos até um commit/abort. 
Nesse protocolo, as transações podem ser seriadas na ordem 
em que são confirmadas.

� A maioria dos SGBD implementa o bloqueio estrito ou o 
bloqueio rigoroso.
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Implementação do Bloqueio

� Um gerenciador de bloqueio pode ser implementado como um 
processo separado para o qual as transações enviam solicitações de 
bloqueio e desbloqueio

� O gerenciador de bloqueio responde a uma solicitação de bloqueio 
enviando uma mensagem de concessão de bloqueio (ou uma 
mensagem pedindo à transação para reverter, no caso de um 
impasse)

� A transação solicitante espera até que sua solicitação seja 
respondida

� O gerenciador de bloqueio mantém uma estrutura de dados chamada 
tabela de bloqueio para registrar bloqueios concedidos e solicitações 
pendentes

� A tabela de bloqueio normalmente é implementada como uma tabela 
de hash na memória indexada sobre o nome do item de dados sendo 
bloqueado
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Tratamento de Impasse

� Considere as duas transações a seguir:

� Schedule com impasse
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Tratamento de Impasse

� O sistema está em impasse se houver um conjunto 
de transações de modo que cada transação no 
conjunto esteja esperando por outra transação no 
conjunto.

� Protocolos de prevenção de impassegarantem que 
o sistema nunca entrará em um estado de impasse. 
Algumas estratégias de prevenção:

� Protocolos baseados em timestamp (estampas de tempo)

� Protocolos baseados em timeout
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Prevenção de Impasse

� Os seguintes esquemas usam estampas de tempo de transação para fins de 
prevenção de impasse apenas.

� Esquema esperar-morrer

� a transação mais antiga pode esperar que a mais recente libere o item de dados. 
As transações mais recentes nunca esperam pelas mais antigas; em vez disso,
elas são revertidas.

� uma transação pode morrer várias vezes antes de adquirir o item de dados 
necessário

� Esquema ferir-esperar 

� a transação mais antiga é revertida.Transações mais novas podem esperar 
pelas mais antigas.
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Prevenção de Impasse

� Nos esquemas esperar-morrer, uma transação revertida é
reiniciada com sua estampa de tempo original. Transações 
mais antigas, assim, têm precedência em relação às mais 
novas, e a inanição é evitada.

� Esquemas baseados em tempo limite (timeout):

� uma transação só espera por um bloqueio por um certo tempo 
especificado. Depois disso, a espera esgota o tempo limite e a 
transação é revertida.

� assim, os impasses não são possíveis

� simples de implementar; mas a inanição é possível. Também difícil de 
determinar um bom valor do intervalo de tempo limite.
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Detecção de Impasse

� Os impasses podem ser descritos como um gráfico de espera, que consiste 
em um par G = (V,E), 

� V é um conjunto de vértices (todas as transações no sistema)

� E é um conjunto de arestas; cada elemento é um par ordenado Ti
→Tj.

� Se Ti → Tj está em E, então existe uma aresta dedicada de Ti para Tj, 
implicando que Ti está esperando que Tj libere um item de dados.

� Quando Ti solicita um item de dados atualmente mantido por Tj, então a 
aresta Ti → Tj é inserida no gráfico de espera. Essa aresta só é removida 
quando Tj não está mais mantendo um item de dados necessário por Ti.

� O sistema está em um estado de impasse se e somente se o gráfico de 
espera tiver um ciclo. Precisa invocar um algoritmo de detecção de impasse 
periodicamente para procurar ciclos.
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Detecção de Impasse

Grafo de espera sem um ciclo Grafo de espera com um ciclo
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Recuperação de Impasse

� Quando o impasse for detectado:

� Alguma transação terá que ser revertida (uma vítima) para romper 
o impasse. Selecione essa transação como a vítima que terá o 
menor custo.

� Rollback - determine até onde reverter a transação

� Rollback total: Aborte a transação e depois reinicie-a.

� Mais eficiente reverter a transação somente até o ponto 
necessário para romper o impasse.

� A inanição acontece se a mesma transação sempre for escolhida 
como vítima. Inclua o número de rollbacks no fator de custo para 
evitar inanição


