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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 

Hiện nay, vấn ñề truy cập vào tài nguyên thông tin dùng 

chung, trong ñó ñặc biệt nhấn mạnh là việc truy cập này không thể 

ñược tiến hành theo một trình tự nhất ñịnh. Nguyên do cơ bản của 

vấn ñề này không phải là cái gì khác mà chính là bế tắc và không gắn 

bó dữ liệu có thể phát sinh dẫn ñến thông tin không còn tin cậy ñể sử 

dụng ñược nữa. Khi khai thác – vận hành, hai hiện tượng nêu trên có 

thể diễn ra bất cứ lúc nào và bất cứ ở ñâu trong các hệ, ñặc biệt là hệ 

phân tán ứng dụng và gây nên những hậu quả không thể lường trước 

ñược, như thông tin về tài khoản cá nhân ở các ngân hàng. 

Giả sử trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng ñặt tại các Máy chủ 

khác nhau có lưu trữ số dư của một tài khoản Tk là K ñồng (K>0). Có 

một Máy khách thứ i truy cập vào Máy chủ thứ j yêu cầu thay ñổi số 

dư của tài khoản Tk bằng giao dịch rút ra khỏi tài khoản số tiền P 

ñồng (P<K). Trong khi ñó cũng có một Máy khách thứ m truy cập 

vào Máy chủ thứ n yêu cầu xem số dư tài khoản Tk ñể thực hiện mua 

bán thanh toán qua mạng. Máy chủ thứ j khi nhận ñược yêu cầu của 

Máy khách thứ i thì thực hiện truy vấn xử lý dữ liệu theo yêu cầu rồi 

trả kết quả về cho Máy khách thứ i. Như vậy tại Máy chủ thứ j số dư 

của tài khoản Tk lúc này là K-P ñồng. Trong khi ñó tại Máy chủ thứ n 

thì số dư của tài khoản Tk này vẫn còn là K ñồng. Khi ñó Máy khách 

thứ m truy cập vào Máy chủ này xem số dư tài khoản Tk thì số dư 

này không ñúng thực tế. Lúc này, hệ không gắn bó. 

Trong thực tế tại một thời ñiểm có rất nhiều Máy khách truy 

cập ñồng thời tại mỗi Máy chủ, ñiều này dễ dàng dẫn hệ thống ñến 

trạng thái không gắn bó. Do vậy, cần phải có các giải pháp khắc 
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phục tình hình ñó và ñây cũng chính là nội dung cốt lõi sẽ nghiên 

cứu trong ñề tài này. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Nghiên cứu giải pháp gắn bó dữ liệu trong ña truy cập vào tài 

nguyên thông tin dùng chung ứng dụng quản lý các tài khoản ngân 

hàng ñược tiến hành theo hai giai ñoạn, trong ñó giai ñoạn ñầu tập 

trung làm sáng tỏ các ñặc tính biểu hiện cho hành vi chấp nhận của 

hệ và nghiên cứu các phương tiện cho phép triển khai nhằm ñảm bảo 

tốt hành vi chấp nhận nêu trên là nội dung của giai ñoạn tiếp theo 

với giả ñịnh rằng hệ thống viễn thông ổn ñịnh và khả năng của các 

bộ vi xử lý với ñộ tin cậy cao. 

Để thực hiện ñược hai giai ñoạn này nhiệm vụ nghiên cứu của 

luận văn là: 

� Nêu lên vấn ñề cơ bản cho khái niệm gắn bó dữ liệu và 

giải quyết vấn ñề này.  

� Sự gắn bó thông tin trong các tài khoản. 

� Triển khai giải pháp gắn bó dữ liệu trong quản lý các tài 

khoản dùng chung trên mạng TCP/IP 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu giải pháp gắn bó dữ liệu 

trong ña truy cập vào tài nguyên thông tin dùng chung. 

Phạm vi nghiên cứu: Áp dụng giải pháp gắn bó dữ liệu trong 

ña truy cập vào tài nguyên thông tin dùng chung trong quản lý các 

tài khoản cá nhân ở ngân hàng. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Để nghiên cứu giải pháp gắn bó dữ liệu trong ña truy cập vào 

tài nguyên thông tin dùng chung cho ứng dụng quản lý các tài khoản 

ngân hàng, tôi sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trên 
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tập hợp các trình tự tác ñộng ngẫu nhiên và phân tích các kết quả 

nhằm ñi ñến một giải pháp có tính khả thi với ñộ tin cậy cao. Giải 

pháp trật tự hóa các sự kiện là cơ sở không chỉ cho phép thực hiện 

ñúng ñắn các phép toán mà còn có thể khắc phục có hiệu quả tình 

trạng không gắn bó thông tin trong ña truy cập vào hệ thống các tài 

khoản. 

Giải pháp này ñược thể hiện bằng ngôn ngữ Java với các thư 

viện phân tán trong môi trường mạng IP. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Đề tài ñã ứng dụng những kiến thức ñã học trong hệ phân tán, 

cơ sở dữ liệu phân tán, mạng phân tán góp phần nghiên cứu giải 

pháp gắn bó dữ liệu trong ña truy cập vào tài nguyên thông tin dùng 

chung. 

Ứng dụng thực tiễn của ñề tài trong quản lý các tài khoản cá 

nhân ở ngân hàng. 

6. Cấu trúc luận văn 

Chương 1: Lý thuyết trật tự hóa các sự kiện 

Chương 2: Sự gắn bó dữ liệu 

Chương 3: Giải pháp kỹ thuật gắn bó dữ liệu trong ña truy 

cập vào tài nguyên thông tin dùng chung ứng dụng quản lý các tài 

khoản ngân hàng. 
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Chương 1.  LÝ THUY ẾT TRẬT TỰ HÓA                          
CÁC SỰ KI ỆN 

1.1. VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ TI ẾN TRÌNH 

Trong quá trình vận hành của hệ, trạng thái của tiến trình tại 

một thời ñiểm xác ñịnh bởi hoạt ñộng của tiến trình tại thời ñiểm ñó. 

Tại một thời ñiểm, chỉ có một tiến trình có thể nhận trạng thái 

Thực hiện. Trong khi ñó, nhiều tiến trình có thể ở trạng thái Chờ hay 

Sẵn sàng. 

Tiến trình mới tạo ñược ñưa vào hệ thống, ñược cung cấp ñủ 

tài nguyên ở trạng thái Sẵn sàng. 

Bộ ñiều phối chọn một tiến trình khác có trạng thái Sẵn sàng 

cho xử lý. 

Tài nguyên mà tiến trình yêu cầu trở nên sẵn sàng ñể cấp phát; 

hay sự kiện hoặc thao tác nhập/xuất tiến trình ñang ñợi (có trạng thái 

Chờ) hoàn tất, tiến trình chuyển sang Sẵn sàng. 

1.1.1. Nhu cầu liên lạc giữa các tiến trình 

Trong môi trường ña chương, một tiến trình không ñơn ñộc 

trong hệ thống, mà có thể ảnh hưởng ñến các tiến trình khác, hoặc bị 

các tiến trình khác tác ñộng. Nói cách khác, các tiến trình là những 

thực thể ñộc lập, nhưng chúng vẫn có nhu cầu liên lạc với nhau ñể: 

Chia sẻ thông tin, tăng tốc ñộ tính toán, mô-ñun hóa, sự tiện lợi 



- 6 - 

1.1.1.1. Liên lạc qua ñường ống 

1.1.1.2. Liên lạc bằng vùng nhớ chia sẻ 

1.1.1.3. Liên lạc qua trao ñổi thông ñiệp 

1.1.1.4. Liên lạc bằng Sockets 

1.1.2. Đồng bộ hóa tiến trình 

Trong một hệ thống cho phép các tiến trình liên lạc với nhau, 

bao giờ hệ ñiều hành cũng cần cung cấp kèm theo những cơ chế 

ñồng bộ hóa ñể bảo ñảm hoạt ñộng của các tiến trình ñồng hành 

không tác ñộng sai lệch ñến nhau vì các lý do sau ñây: 

1.1.2.1. Yêu cầu ñộc quyền truy xuất 

Các tài nguyên trong hệ thống ñược phân thành hai loại: Tài 

nguyên có thể chia sẻ cho phép nhiều tiến trình ñồng thời truy xuất, 

và tài nguyên không thể chia sẻ chỉ chấp nhận một (hay một số 

lượng hạn chế) tiến trình sử dụng tại một thời ñiểm.  

Để giải quyết vấn ñề, cần bảo ñảm tiến trình ñộc quyền truy 

xuất tài nguyên, nghĩa là hệ thống phải kiểm soát sao cho tại một 

thời ñiểm, chỉ có một tiến trình ñược quyền truy xuất một tài nguyên 

không thể chia sẻ. 

1.1.2.2. Yêu cầu phối hợp 

Nhìn chung, mối tương quan về tốc ñộ thực hiện của hai tiến 

trình trong hệ thống là không thể biết trước, vì ñiều này phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố ñộng như tần suất xảy ra các ngắt của từng tiến 

trình, thời gian tiến trình ñược cấp phát bộ xử lý… Có thể nói rằng 

các tiến trình hoạt ñộng không ñồng bộ với nhau. Nhưng có những 

tình huống các tiến trình cần hợp tác trong việc hoàn thành tác vụ, 

khi ñó cần phải ñồng bộ hóa hoạt ñộng của các tiến trình, ví dụ một 

tiến trình chỉ có thể xử lý nếu một tiến trình khác ñã kết thúc một 

công việc nào ñó… 



- 7 - 

1.1.2.3. Bài toán ñồng bộ hoá 

a. Vấn ñề tranh ñoạt ñiều khiển 

b. Miền găng 

1.2. TRẬT TỰ HÓA CÁC SỰ KIỆN 

1.2.1. Tr ật tự hóa từng phần 

Trong hệ thống phân tán, việc ñồng bộ hóa chỉ ñặt ra duy nhất 

vấn ñề thiết lập một trật tự giữa các sự kiện. Giữa các trạm khác 

nhau, trật tự ñó chỉ có thể thể hiện ñược thông qua việc trao ñổi các 

thông ñiệp với nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Mô tả hoạt ñộng phát và nhận thông ñiệp của hai máy chủ 

1.2.2. Tr ật tự hóa toàn phần 

1.2.2.1. Cung cấp tập trung 

Trong các hệ thống tập trung, mỗi loại tài nguyên ñược quản 

lý bởi một chương trình cung cấp duy nhất. Chương trình này tiếp 

nhận tất cả các yêu cầu, khuyến nghị giải phóng và sắp xếp chúng 

trong một hàng ñợi xử lý theo kiểu loại trừ tương hỗ. 

Trong các hệ phân tán, chương trình cung cấp nằm trên một 

trạm và các tiến trình ñề nghị lại nằm trên các trạm khác. Các yêu 
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cầu và khuyến nghị giải phóng ñược truyền cho chương trình cung 

cấp thông qua hình thức thông ñiệp chuyển theo các kênh của hệ 

thống viễn thông. Chính vì vậy, nhu cầu sắp xếp các yêu cầu này 

theo một trật tự nhất ñịnh nào ñó luôn ñược ñặt ra. 

Nếu chỉ có một thông ñiệp ñến chương trình cung cấp thì trật 

tự ñến thể hiện một trật tự chặt chẽ. Ngược lại, việc sắp xếp chúng 

phải theo kiểu loại trừ tương hỗ trong hàng ñợi cục bộ của trạm có 

chứa chương trình cung cấp. Điều ñó cũng cho phép có ñược một 

trật tự chặt chẽ. 

1.2.2.2. Cung cấp phân tán 

Vì lý do ổn ñịnh và hiệu quả, chức năng cung cấp phải ñược 

phân tán trên nhiều trạm khác nhau. Sự hoạt ñộng gắn bó với nhau 

giữa các chương trình cung cấp là rất cần thiết ñể ñảm bảo cho hoạt 

ñộng cung cấp ñược hoàn toàn chính xác. Một sự gắn bó của các 

chương trình cung cấp phân tán quản lý trên cùng một tập hợp các 

tài nguyên chỉ ñạt ñược nếu tuân thủ các quy tắc sau: 

� Các bộ cung cấp bắt buộc phải thực hiện cùng một giải 

thuật. 

� Các bộ cung cấp ñều nhận tất cả các thông ñiệp phát ñi 

từ các tiến trình. 

� Các thông ñiệp phải ñược xử lý cùng một trật tự như 

nhau trong các chương trình cung cấp. 

Kết luận: Như vậy, ñể hệ luôn ñảm bảo ñược tính gắn bó thì 

vấn ñề ñồng bộ hoá phải ñược giải quyết, hay nói khác hơn là cần 

phải ñưa ra phương pháp xác lập trật tự của các sự kiện ñảm bảo tính 

gắn bó của hệ. Chương tiếp theo sẽ tìm hiểu về vấn ñề gắn bó dữ 

liệu, và các kỹ thuật ñảm bảo gắn bó dữ liệu.
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Chương 2.  SỰ GẮN BÓ DỮ LI ỆU 

2.1. KHÁI NI ỆM SỰ GẮN BÓ 

Các ñối tượng khác nhau của hệ không phải là các ñối tượng 

ñộc lập nhau, chúng liên hệ với nhau bởi tập hợp các quan hệ gọi là 

các ràng buộc toàn vẹn. Các ràng buộc này thể hiện sâu sắc các ñặc 

tính riêng biệt của hệ. 

Trạng thái của hệ thỏa mãn một tập các ràng buộc toàn vẹn 

gọi là trạng thái gắn bó. 

Trong môi trường phân tán, việc quản lý dữ liệu bằng phương 

pháp dùng nhiều bản sao của một ñối tượng thông tin có thể rút ngắn 

ñược thời gian truy cập trung bình vào thông tin. Khi phát sinh một 

giao dịch thay ñổi giá trị trên một bản sao của một ñối tượng thì cần 

phải chép lại càng sớm càng tốt thay ñổi ñó trên tất cả các bản sao 

khác. Sau khi thực hiện xong giao dịch thì tất cả các bản sao phải 

hoàn toàn giống nhau. Khi ñó hệ ở trạng thái gắn bó. 

2.2. CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO GẮN BÓ DỮ LIỆU 

2.2.1. Thuật toán ñảm bảo sự gắn bó yếu nhờ bộ tuần tự tuần 

hoàn 

2.2.1.1. Nguyên lý 

2.2.1.2. Triển khai hệ số ổn ñịnh 

2.2.1.3. Các hành vi ngoài chế ñộ bình thường 

2.2.2. Thuật toán ñảm bảo sự gắn bó mạnh 

2.2.2.1. Nguyên lý  

Tập hợp bao gồm các trạm ñược tổ chức theo kiểu vòng tròn 

ảo, các cập nhật ñược thực hiện theo hai thì: Thống nhất giữa các 

trạm và thực hiện cập nhật. 
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Nếu có nhiều yêu cầu cập nhật diễn ra ñồng thời ta thường hay 

sử dụng dấu phối hợp cho mỗi cập nhật và ta xử lý yêu cầu có thời 

gian lâu nhất. 

2.2.2.2. Triển khai hệ số ổn ñịnh 

Trạng thái có thể của mỗi trạm là nghỉ ngơi, hoạt ñộng, thụ 

ñộng và cập nhật. 

Lúc khởi sự, tất cả các trạm ñều ở trong trạng thái nghỉ ngơi. 

Trạm khởi sự việc cập nhật, ñầu tiên cần phải gửi một yêu cầu cho 

phép cập nhật, nó chỉ làm ñược việc ñó trong trạng thái nghỉ ngơi. 

Lúc này nó ñược nhận dấu và ñược gửi vào vòng tròn trạm khởi sự 

chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái hoạt ñộng. 

Nếu chỉ có một yêu cầu duy nhất ñược ñưa vào vòng tròn, nó 

ñi qua tất cả các trạm ñể chuyển các trạm từ nghỉ ngơi sang thụ 

ñộng. Khi ñó, nó trở về nơi khởi sự thì việc thống nhất coi như hoàn 

tất. Việc cập nhật nói riêng lúc này ñược gửi ñi và mỗi trạm sau khi 

thực hiện trở về trạng thái nghỉ ngơi. 

Nếu có nhiều yêu cầu ñưa ra ñồng thời trong vòng tròn, thì 

tình hình ñó dễ dàng diễn ra xung ñột. Lúc này, ta phải chọn một yêu 

cầu có thời gian dấu lâu nhất. Một trạm nào ñó trong trạng thái nghỉ 

ngơi hay thụ ñộng phải chuyển toàn bộ yêu cầu ñã ñến nó, một trạm 

trong trạng thái hoạt ñộng chỉ phải chuyển các yêu cầu có thời gian 

lâu hơn các yêu cầu mà chính nó phát ñi, các yêu cầu khác ñều bị 

dừng lại và ñược lưu trữ. Các yêu cầu bị lưu trữ lại sẽ ñược gửi tiếp 

vào vòng tròn, khi trạm lưu trữ chúng hoàn thành công việc cập nhật 

riêng của mình. 
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2.2.2.3. Hành vi ngoài chế ñộ bình thường 

2.2.3. Thuật toán Lamport 

2.2.3.1. Đồng hồ logic Lamport 

2.2.3.2. Thuật toán Lamport dựa trên ñồng hồ logic 

 

Đặt T là giá trị ñồng hồ thực và Cj(T) là giá trị của ñồng hồ 

logic trong bộ xử lý j tại thời gian T, ñồng hồ logic hoạt ñộng theo 

nguyên tắc sau: 

� Đánh dấu mỗi sự kiện bằng giá trị ñồng hồ logic của bộ xử 

lý ñó. (với Cj: Đồng hồ logic của Pj, ñược khởi tạo từ 0). 

� Nếu có một sự kiện cục bộ xảy ra, thì ta tăng giá trị ñồng 

hồ logic lên 1. 

� Khi một thông ñiệp ñược gửi bởi bộ xử lý k, hãy ñánh dấu 

nó bởi Ck(T). 

� Khi bộ xử lý k nhận một thông ñiệp có dấu thời gian là C’ 

thì ta ñặt lại ñồng hồ logic của bộ xử lý k là: max(C’, Ck(T)) + 1. 

Đề tài chỉ quan tâm ñến truyền và nhận các thông ñiệp, nên 

nếu nhận các thông ñiệp cùng một thời gian thì căn cứ vào giá trị 

ñồng hồ logic của các thông ñiệp ñể thực hiện: 

 

 

Như vậy trong thông ñiệp ta phải truyền thêm ID của bộ xử lý 

(nếu là sắp xếp trong các tiến trình ta phải dùng thêm ID của tiến 

trình). Tổng quát cấu trúc thông ñiệp như sau: (METHOD, PARAs, 

Ci, i), trong ñó: 

� METHOD: là phương thức muốn gọi. 

� PARAs: là các tham số cần truyền cho phương thức. 

� Ci: giá trị ñồng hồ logic của bộ xử lý i. 
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� i: là ID của bộ xử lý (máy chủ 00001, máy chủ 

00002,…, máy chủ n) 

2.3. QUẢN LÝ GẮN BÓ DỮ LIỆU 

2.3.1. Sử dụng giao dịch hai pha 

2.3.2. Thuật toán ñiều khiển ñồng thời bằng khóa chốt 

2.3.2.1. Khái niệm khóa chốt 

Khoá chốt là một cơ chế thường dùng ñể giải quyết những vấn 

ñề liên quan ñến việc ñồng bộ hoá dữ liệu truy cập dùng chung. Mỗi 

phần tử dữ liệu ñều có một khoá chốt kết hợp với chúng. 

Bộ xếp lịch ñảm bảo rằng chỉ duy nhất giao tác có thể giữ 

khoá chốt trong một thời ñiểm, và chỉ có một giao tác có thể truy 

xuất dữ liệu ñó tại cùng một thời ñiểm.  

Khoá chốt ñược bộ xếp lịch dùng ñể ñảm bảo tính khả tuần tự. 

Trước khi một giao tác có thể truy cập dữ liệu dùng chung, bộ 

xếp lịch sẽ khảo sát trạng thái khoá chốt của những dữ liệu này. 

� Nếu không có giao tác nào khác ñang giữ chúng thì bộ 

xếp lịch sẽ phát lệnh thông báo khoá dữ liệu này lại và sau ñó các 

giao tác thực hiện các lệnh của mình trên dữ liệu ñó. 

� Nếu dữ liệu ñang bị khoá bởi giao tác T2, thì giao tác 

này phải chờ cho ñến khi nào T2 giải phóng khoá ñó. 

2.3.2.2. Khoá hai pha 

Dùng hai loại khóa chốt ñó là khóa ñọc (read lock) và khóa 

ghi (write lock). Một giao dịch Ti ñang muốn ñọc một mục dữ liệu 

ñược chứa trong ñơn vị khóa x sẽ nhận ñược một khóa ñọc trên x [ký 

hiệu là rli(x) ] và tương tự với thao tác ghi là wli(x). Nếu chúng tương 

thích là truy cập ñến cùng một mục dữ liệu có thể nhận ñược khóa 

trên mục dữ liệu ñó cùng lúc.  
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Hiện thực các thao tác ñọc/ghi trên mục dữ liệu D của giao tác 

Ti bằng ngôn ngữ giả: 

� Thao tác ñọc trên D – read(D): 

Nếu Ti ñã có khóa trên D thì read(D)  

ngược lại thì 

begin 

(nếu cần thiết) ñợi ñến khi không còn giao tác 

nào giữ khóa X (lock-X) thì gán cho Ti khóa S 

(lock-S) trên D  

read(D)  

end 

� Thao tác ghi trên D – write(D): 

Nếu Tiñã có lock-X trên D thì write(D)  

ngược lại thì 

begin 

(nếu cần thiết)  ñợi ñến khi không còn giao tác 

nào giữ bất kỳ khóa trên D 

nếu Ti ñang giữ lock-S trên D thì nâng cấp 

khóa trên D thành lock-X 

ngược lại thì gán cho Tilock-X trên D 

write(D)  

end 

2.3.2.3. Khóa hai pha tập trung 

2.3.2.4. Khoá hai pha bản sao chính 

2.3.2.5. Khoá hai pha phân tán 
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2.3.3. Kỹ thuật Maont 

MAONT ñược cải tiến cho phép các giao dịch tiến hành ñồng 

thời do một giao dịch có thể chứa một giao dịch con khác theo 

phương pháp tiếp cận khoá chốt. 

Với cách tiếp cận ñó thì việc quản lý các khoá và việc thực thi 

các giao dịch ñược thực hiện theo qui tắc: 

� Mỗi giao dịch con thực thi như một giao dịch và khi 

hoàn tất sẽ chuyển khoá của nó cho giao dịch cha.  

� Một giao dịch cha kế thừa các khóa và các cập nhật của 

những giao dịch con ñã ủy thác của nó. 

� Trạng thái kế thừa chỉ xảy ra khi các giao dịch cha kế 

thừa là thấy ñược giao dịch con ñã uỷ thác. Tuy nhiên muốn truy 

xuất trạng thái này, một giao dịch cha kế thừa phải nhận ñược các 

khóa thích hợp. Tương tranh khóa ñược xác ñịnh giống như trong 

giao dịch phẳng, ngoại trừ sẽ bỏ qua các khóa kế thừa còn ñược giữ 

lại bởi một tổ tiên của một giao dịch con ñang yêu cầu. 

� Nếu một giao dịch con bị hủy bỏ thì tất cả các khóa và 

cập nhật mà giao dịch con ñó và các giao dịch cha kế thừa của nó có 

ñều bỏ ñi. Cha của giao dịch con bị hủy bỏ không nhất thiết phải hủy 

bỏ. 
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Chương 3.  GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GẮN BÓ DỮ LI ỆU 
TRONG  ĐA TRUY CẬP VÀO TÀI NGUYÊN            

THÔNG TIN DÙNG CHUNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ 
CÁC TÀI KHO ẢN NGÂN HÀNG 

3.1. BÀI TOÁN QU ẢN LÝ TÀI KHO ẢN NGÂN HÀNG 

TRONG MÔI TR ƯỜNG PHÂN TÁN 

3.1.1. Tri ển khai hệ thống 

3.1.2. Hoạt ñộng của hệ thống 

3.2. GIẢI PHÁP GẮN BÓ DỮ LIỆU TRONG ĐA TRUY CẬP 

VÀO TÀI KHO ẢN NGÂN HÀNG 

3.2.1. Giải pháp 

3.2.1.1. Gắn bó dữ liệu tại mỗi máy chủ 

Tại mỗi máy chủ cùng lúc có nhiều máy khách truy cập yêu 

cầu sử dụng cùng một tài nguyên. Lúc này ñể tăng khả năng xử lý, ta 

thực hiện ñồng hành một số lượng giao dịch giới hạn. Vì vậy ở ñây 

có 1 hàng ñợi lưu danh sách các yêu cầu của máy khách theo thứ tự 

ñồng hồ Lamport và 3 ngăn xếp ñược sử dụng ñể nạp chuỗi lệnh của 

các giao dịch nhận ñược từ hàng ñợi. Một cơ chế quét lần lượt qua 3 

ngăn xếp, lấy các lệnh trên ñỉnh ngăn xếp ñể thực hiện. Sau khi ñược 

thực hiện xong, lệnh sẽ ñược xoá khỏi ngăn xếp. Nếu trong quá trình 

thực thi lệnh, có xuất hiện tranh chấp về khóa ghi, thì giao dịch hiện 

hành sẽ ñược quay lui và bị hủy. Nếu xuất hiện tranh chấp về khóa 

ñọc, giao dịch hiện hành sẽ ñược chờ. Khi một ngăn xếp trở nên 

rỗng, nó sẽ ñược nạp chuỗi lệnh của giao dịch tiếp theo trong hàng 

ñợi. Quá trình này diễn ra liên tục, chỉ kết thúc khi không còn giao 

dịch nào trong hàng ñợi, và tất cả các ngăn xếp ñều rỗng. 

Các lệnh trong giao dịch cần lưu ý:  
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Giao dịch “Xem tài khoản”: 

 lockR(x): Khóa ñọc trên tài khoản x 

 read(x): Đọc và trả về số dư của tài khoản x 

 unlockR(x): Mở khoá ñọc trên tài khoản x 

 commit: Kết thúc giao dịch 

Giao dịch “Rút tiền”:    

 lockW(x): Khóa ghi trên tài khoản x 

 read(x): Đọc và trả về số dư của tài khoản x 

 write(x): Lưu giá trị mới cho tài khoản x 

 unlockW(x): Mở khoá ghi trên tài khoản x 

 commit: Kết thúc giao dịch 

Giao dịch “Chuyển tiền”:   

 lockW(x): Khoá ghi trên tài khoản x 

 read(x): Đọc và trả về số dư tài khoản x 

 write(x): Lưu số dư mới vào tài khoản x 

 lockW(y): Khoá ghi trên tài khoản y 

 read(y): Đọc và trả về số dư tài khoản y 

 write(y): Lưu số dư mới vào tài khoản y 

 unlockW(y): Mở khóa ghi trên tài khoản y 

 unlockW(x): Mở khóa ghi trên tài khoản x 

 commit: Kết thúc giao dịch 

Thuật toán: 

Nạp chuỗi lệnh từ hàng ñợi với cách sắp xếp FIFO. 

Mỗi ngăn xếp chứa một chuỗi lệnh của một giao dịch 

i=1; 

Do While i<=3 

  If Queue.IsEmpty = True Then 

  Exit Do; 
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 Else 

Queue.LoadTransaction() Stack(i); 

i++; 

  End if 

Loop 

idStack=1; 

Do While idStack<=3 

If Stack(idStack).IsEmpty = False Then  

ch := Stack(idStack).GetCommand.Top(); 

If ch = lockR(x) Then 

{Kiểm tra tình trạng khóa của khoản mục x} 

If (LockStatus(x) = LockR) or (LockStatus(x) = False) 

Then 

ExecuteCommand ch; 

Stack(idStack).Remove ch; 

End If          {LockStatus} 

Else         

If ch = lockW(x) Then 

If (LockStatus(x) = False) Then 

ExecuteCommand ch; 

Stack(idStack).Remove ch; 

Else 

Rollback Transaction(idStack); 

End If        {LockStatus} 

Else         

ExecuteCommand ch; 

Stack(idStack).Remove ch; 

End If   {If lockW()} 
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End if  {If lockR()} 

End if  {If Stack()} 

If (Stack(idStack).IsEmpty = True) and (Queue.IsEmpty = False) Then 

Queue.LoadTransaction()   Stack(idStack); 

End If 

If Stack.AllOfStack.IsEmpty = True then 

Exit Do; 

Else 

If idStack = 3 Then  

idStack = 1;  

Else  

idStack= idStack + 1; 

End if 

End if 

Loop 

3.2.1.2. Gắn bó trong hệ thống ña máy chủ 

a. Ý tưởng 

Khi có các yêu cầu từ các máy khách gởi ñến, trước tiên hệ 

thống phải xác ñịnh máy khách ñang ở vị trí nào.  

Sau khi ñã trỏ ñúng vào ñịa chỉ chứa thông tin, hệ thống phải 

có khả năng tiếp nhận và ghi lại những yêu cầu vào hàng ñợi. Máy 

chủ sắp xếp các yêu cầu trong hàng ñợi theo thứ tự ñảm bảo gắn bó 

dữ liệu, sau ñó xử lý các yêu cầu theo trật tự ñã sắp xếp. Cuối cùng 

gởi kết quả về cho các máy khách. 

Nếu yêu cầu của máy khách là thay ñổi dữ liệu trong cơ sở 

dữ liệu thì máy chủ tiếp nhận yêu cầu sau khi thay ñổi dữ liệu trong 

cơ sở dữ liệu của mình thì có nhiệm vụ phải thông gửi thông báo 

ñến tất cả các máy chủ còn lại ñể các máy chủ này cập nhật lại dữ 
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liệu mới. Khi nào tất cả các máy chủ thực hiện xong việc cập nhật 

thì kết quả mới ñược trả về cho máy khách. 

Việc máy chủ này gửi thông báo cập nhật dữ liệu ñến các 

máy chủ còn lại có thể diễn ra ñồng thời, nghĩa là cùng lúc có 

nhiều máy chủ thực hiện việc gửi thông ñiệp này. Khi ñó tại các 

máy chủ có một hàng ñợi lưu trữ các thông ñiệp do các máy chủ 

khác gửi ñến. Và các thông ñiệp trong hàng ñợi này ñược sắp xếp 

theo thứ tự ñảm bảo gắn bó. 

Giải thuật danh sách di chuyển ñược trình bày như sau:  

� Một máy khách truy cập vào hệ thống ña máy chủ yêu 

cầu thay ñổi giá trị trên cơ sở dữ liệu. Hệ thống chuyển yêu cầu này 

ñến máy chủ ñang rãnh và gần máy khách nhất. 

� Khi máy chủ nhận dữ liệu từ máy khách nó thành lập 

danh sách di chuyển, sau ñó mở ra một giao dịch, thực hiện truy vấn 

dữ liệu ngay trên cơ sở dữ liệu cục bộ của mình.  

� Nếu máy chủ thực thi các câu lệnh truy vấn trên CSDL 

cục bộ thành công thì trả về kết quả khác null, ngược lại trả về kết 

quả là null. 

� Nếu kết quả truy vấn là null thì chuyển sang trạng thái 

khôi phục, kết thúc giao dịch và gởi kết quả về máy chủ liền trước nó 

trong danh sách di chuyển. 

� Nếu kết quả truy vấn khác null và máy chủ này chưa 

phải là máy cuối cùng trong danh sách di chuyển thì nó gởi danh 

sách di chuyển ñến máy chủ tiếp theo. Quá trình tiếp tục ñến khi máy 

chủ là cuối xử lý xong truy vấn. 

� Nếu kết quả xử lý ở máy chủ cuối khác null thì chuyển 

sang trạng thái uỷ thác, kết thúc giao dịch và gởi kết quả về máy chủ 
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liền trước nó. Lúc này máy chủ liền trước nó là máy chủ cuối của 

danh sách di chuyển. 

� Máy chủ ñầu tiên trong danh sách nếu nhận ñược kết 

quả từ máy chủ liền sau thì kết thúc giao dịch và trả kết quả về cho 

máy khách.  

Nếu chỉ có một yêu cầu ñược sử dụng tài nguyên thì việc thực 

hiện yêu cầu là ñơn giản. Nhưng nếu có nhiều trạm gửi yêu cầu ñồng 

thời thì dễ dẫn ñến xung ñột. Lúc này, tại mỗi trạm cần có một hàng 

ñợi lưu các yêu cầu theo thuật toán sắp xếp các thông ñiệp ñến căn 

cứ vào giá trị ñồng hồ logic Lamport: 

Giả sử: Trạm i của mạng có thể gửi cho các trạm khác thông 

ñiệp có dạng (T, Hi, i), trong ñó H i là dấu của thông ñiệp có nghĩa 

là ñồng hồ logic của nó và T có thể nhận một trong ba giá trị REQ 

(thông ñiệp REQ ñược phát ñi cho tất cả các trạm, khi trạm i muốn 

vào trong ñoạn găng), REL (Thông ñiệp REL ñược phát ñi cho tất cả 

các trạm, khi trạm i ñã rời khỏi ñoạn găng), và ACQ (Thông ñiệp 

ACQ ñược gửi bởi trạm j ñến trạm i ñể báo ñã nhận ñược từ trạm i 

thông ñiệp REQ). Khi có một thông ñiệp ñược gởi ñi bởi trạm i ñồng 

thời nó cũng ñược ghi trong hàng ñợi của trạm này. Giả sử rằng mỗi 

hàng ñợi ban ñầu chứa các thông ñiệp: 

 

Trong ñó, i, Hinit là thời ñiểm khởi sự giống nhau cho tất cả 

các trạm. 

Mỗi trạm quản lý một hàng ñợi các thông ñiệp ñược sắp xếp 

hoàn toàn bởi quan hệ ⇒  theo cặp <thời gian, số>  của từng thông 

ñiệp. Dùng biến trạng thái State ñể sắp xếp (State = muon: ñang yêu 

cầu tài nguyên, State = namgiu: ñang sử dụng tài nguyên, State = 

ranh: rãnh)  

M i = (REL, Hinit, i) 
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Thuật toán ñược mô tả theo sơ ñồ sau: 

� Khởi tạo hàng ñợi, mỗi máy tự phát thông ñiệp  

 

� Khi trạm ñang yêu cầu tài nguyên: 

• Để truy cập vào tài nguyên một trạm nào ñó sẽ phát 

một thông ñiệp yêu cầu Mi(T,Hi,i) ñến tất cả các trạm khác và ñưa 

yêu cầu vào hàng ñợi yêu cầu của trạm này. 

• Khi trạm j nhận thông ñiệp yêu cầu từ i, nó sẽ gởi 

ngược lại thông ñiệp (có chứa ñồng hồ logic Hj) cho Sj và ñưa yêu 

cầu này vào trong hàng ñợi yêu cầu của nó. 

   If  State = muon then  

    Begin   

Send M(T,Hj,j) ñến trạm i 

INSERT(Mi,hàngñợi) 

    End 

� Khi trạm ñang vào ñoạn găng: Trạm i nhận một thông 

ñiệp với ñồng hồ logic lớn hơn ñồng hồ ở thời ñiểm hiện tại của trạm 

i và yêu cầu của trạm i ñang ở vị trí của hàng ñợi yêu cầu của nó. 

If  (H>H i) and (Vị trí M ở ñầu của hàng ñợi) then 

    State = namgiu 

� Khi trạm không thực hiện gì cả 

Xoá yêu cầu và gởi thông ñiệp giải phóng những trạm khác sẽ 

loại bỏ yêu cầu tương ứng: 

  If  State=ranh then  

Begin 

Xử lý các thông ñiệp hàng ñợi rồi xoá 

Send thông ñiệp giải phóng ñến các trạm 

End 

M i = (REL, Hinit, i) 
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 Những trạm khác cũng sẽ xoá yêu cầu của nó trong hàng 

ñợi của mình. 

3.2.2. Môi tr ường kỹ thuật 

3.2.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu gồm các bảng: 

� tKhachHang lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng 

mở tài khoản tại ngân hàng.  

� tTaiKhoan lưu trữ thông tin về các tài khoản mà khách 

hàng ñã mở.  

� tGiaoDich lưu trữ thông tin chi tiết về các giao dịch mà 

khách hàng ñã thực hiện trên tài khoản của mình. 

3.3. KẾT QUẢ 

Giả sử có hai tài khoản A, B và số dư của hai tài khoản lần 

lượt là A=5 và B=7. Có hai giao dịch chuyển khoản diễn ra ñồng 

thời như sau:  

� Giao dịch 1 yêu cầu chuyển số tiền t1=2 từ tài khoản 

A sang tài khoản B. 

� Giao dịch 2 yêu cầu chuyển số tiền t2=3 từ tài khoản 

B sang tài khoản A. 

Chuỗi lệnh của mỗi giao dịch thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3.1 Dãy tác ñộng của giao dịch chuyển khoản 

Giao dịch 1 Giao dịch 2 

lockW(A) 

read(A) 

A = A-t1 

write(A) 

lockW(B) 

read(B) 

B = B+t1 

write(B) 

unlockW(B) 

unlockW(A) 

commit 

lockW(B) 

read(B) 

B = B-t2 

write(B) 

lockW(A) 

read(A) 

A = A+t2 

write(A) 

unlockW(A) 

unlockW(B) 

Commit 

Thứ tự thực hiện hai giao dịch trên theo thuật toán ñược minh 

hoạ trong hình sau, trong ñó tài khoản A là 2008216671300, tài 

khoản B là 2008216671301: 

Hình 3.1 Màn hình theo dõi quá trình thực hiện giao dịch tại 

các máy chủ 
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Tại các máy chủ ñều còn màn hình theo dõi số dư hiện tại của 

các tài khoản của ngân hàng. Chủ tài khoản từ một máy khách bất kỳ 

truy cập vào hệ thống yêu cầu thay ñổi giá trị trên tài khoản của 

mình (rút tiền, chuyển tiền). Một máy chủ trong hệ ña máy chủ tiếp 

nhận yêu cầu của máy khách, thực hiện truy vấn xử lý dữ liệu cục bộ 

và gửi thông báo cập nhật dữ liệu mới ñến tất cả các máy chủ còn lại 

theo mô hình danh sách di chuyển ñã trình bày ở trên. Khi nhận 

ñược trả lời từ các máy chủ còn lại, máy chủ này gửi kết quả về cho 

máy khách. 

Màn hình theo dõi số dư của các tài khoản tại các máy chủ lúc 

này ñược thể hiện trong hình dưới ñây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2 Màn hình theo dõi số dư tài khoản tại các máy chủ 

Như vậy, khi có sự thay ñổi trên cơ sở dữ liệu tại một máy 

chủ bất kỳ theo yêu cầu của máy khách, thì cơ sở dữ liệu trên tất cả 

các máy chủ còn lại ñều ñược cập nhật theo trong khoản thời gian có 

thể chấp nhận ñược. Hệ như thế này ñảm bảo ñược tính gắn bó. 
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KẾT LUẬN 
 

Đề tài nghiên cứu giải pháp gắn bó dữ liệu trong ña truy cập 

vào tài nguyên thông tin dùng chung cho ứng dụng quản lý các tài 

khoản ñã ñi sâu nghiên cứu và ñạt ñược những kết quả sau ñây: 

� Phân tích bài toán ñảm bảo gắn bó dữ liệu trên các hệ 

thống phân tán. 

� Đưa ra giải pháp mới ñảm bảo tính gắn bó dữ liệu liệu 

trong ña truy cập vào tài nguyên thông tin dùng chung cho ứng dụng 

quản lý các tài khoản. Ưu ñiểm cơ bản của giải pháp là không chỉ 

cho phép xử lý dữ liệu phân tán mà còn cập nhật các chương trình 

trong môi trường phân tán, chia sẻ công việc cho nhiều Máy chủ. 

� Tiến hành thực nghiệm giải pháp bằng ngôn ngữ lập 

trình Java với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access trên mỗi 

Máy chủ thông qua bài toán quản lý các tài khoản ở ngân hàng. 

Phạm vi ñề tài chỉ mới nghiên cứu trong hệ thống quản lý tài 

khoản ngân hàng. Định hướng phát triển của ñề tài là ứng dụng giải 

pháp ñảm bảo gắn bó này trong các bài toán tương tự như quản lý 

bán hàng trực tuyến, ñăng ký tour du lịch, ñăng ký mua vé tàu xe hay 

vé máy bay,… Ngoài ra ñịnh hướng của ñề tài xây dựng giải pháp 

ñảm bảo gắn bó chỉ trong môi trường kỹ thuật lý tưởng mà còn quan 

tâm mở rộng trong môi trường bị sự cố. 

 


