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2- پیش زمینه 
2PLیکی از محبوب ترین تکنیک ھای کنترل ھمروندی در سیستم پایگاه داده است و در بیشتر سیستم ھای 
تجاری تحقق یافته است [6]، [10]، [12]، [18]، [28]، [29]، [33].  یک  زمان بندی 2PL توسط قوانین زیر 
تعریف می شود : 1) ھر تراکنش باید آیتم داده را قبل از اینکه واقعآ آن آیتم داده خوانده یا نوشته شود قفل 

کند. تراکنش ھای متفاوت  نمی توانند به طور ھمزمان  قفل ھای متعارض و متداخل را  نگھداری کنند.  دو قفل 
در تعارض و تداخل ھستند اگر آن ھا به عملیات متداخلی تعلق داشته باشند. دو عملیات  در تداخل ھستند اگر 

آن ھا به تراکنش ھای متفاوتی تعلق داشته باشند و یکی از آن ھا عملیات نوشتن باشد، و 2) زمانی که 
زمان بند قفل را برای تراکنش آزاد می کند، ممکن است متعاقبآ قفل ھای بیشتری برای آن تراکنش بدست 

نیاورد. از طرفی دیگر،  سختگیری و دقت  یکی از مطلوب ترین ویژگی ھای پیشین است و اغلب ھمه 
پیاده سازی ھای 2PL دقیق ھستند [5].  یک  زمان بندی 2PL دقیق ھمه قفل ھای نگھداری شده توسط 

تراکنش را بعد از تایید تراکنش آزاد می کند [12]، [15].  در این مقاله؛  غیراز مواردی که ذکرشود، 2PLدقیق 
د.   فرض می شو
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