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H άζθεζε απηή είλαη ατομική, δε ζα γίλνπλ δεθηέο αζθήζεηο από νκάδεο θνηηεηώλ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ισάλλεο Βαζηιείνπ Καθηγητής, Τνκέαο Πιεξνθνξηθήο
Τηκνιέσλ Σειιήο Καθηγητής, Τνκέαο Πιεξνθνξηθήο

Δρώτημα 1.
Θεσξείζηε επεθηαηό θαηαθεξκαηηζκό όπνπ θάζε θάδνο ρσξά κέρξη 3 εγγξαθέο.
Χξεζηκνπνηείζηε ηα πξώηα bits.
(α) Γώζηε ην επξεηήξην κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ παξαθάησ θιεηδηώλ: 1, 3, 6, 14, 15, 17, 21,
23, 24, 25, 29, 31. Πξνζδηνξίζηε ην νιηθό θαη ην ηνπηθό βάζνο.
(β) Γώζηε ην επξεηήξην κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ παξαθάησ θιεηδηώλ: 17, 15, 14, 6, 3, 1, 31,
29, 25, 24, 23, 21. Πξνζδηνξίζηε ην νιηθό θαη ην ηνπηθό βάζνο.
Δρώτημα 2.
Έζησ έλα Β+– δέληξν ηάμεο 3 αξρηθά άδεην. Θεσξείζηε όηη ηηκή ίζε κε ηελ ηηκή αλαδήηεζεο
ζε έλα θόκβν απνζεθεύεηαη ζην ππνδέληξν ζηα δεμηά ηνπ.
(α) Θεσξείζηε όηη εηζάγνπκε ηηκέο από ην 1 έσο ην 18 κε ηε ζεηξά. Γώζηε ην δέληξν πνπ
πξνθύπηεη. Πνην είλαη ην κέγεζνο ηνπ ζε blocks;
(β) Γώζηε ην δέληξν πνπ πξνθύπηεη αλ δηαγξάςνπκε από ην δέληξν ηνπ εξσηήκαηνο (α)
όινπο ηνπο πξώηνπο αξηζκνύο (από ηνλ κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν).
Δρώτημα 3.
Πνην είλαη ην κεγαιύηεξν κέγεζνο αξρείνπ δεδνκέλσλ (ζε αξηζκό blocks) πνπ κπνξεί λα
δεηθηνδνηήζεη έλα Β+– δέληξν ηάμεο d = 28, θαη πνπ ζηα θύιια ρσξνύλ ην πνιύ 45 δεπγάξηα
(θιεηδί, TID) θαη ύςνπο 3 ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο. Θεσξείζηε όηη ν παξάγνληαο
νκαδνπνίεζεο (ζειηδνπνίεζεο) ηνπ αξρείνπ είλαη 35, δει. ζε θάζε block ηνπ αξρείνπ
δεδνκέλσλ ρσξνύλ 35 εγγξαθέο). Κάληε όπνηεο άιιεο ππνζέζεηο ζεσξείηε αλαγθαίεο.
(α) ην αξρείν δεδνκέλσλ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξνο ην πεδίν επξεηεξηνπνίεζεο θαη ην πεδίν
επξεηεξηνπνίεζεο είλαη θιεηδί
(β) ην αξρείν δεδνκέλσλ δελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξνο ην πεδίν επξεηεξηνπνίεζεο θαη ην
πεδίν επξεηεξηνπνίεζεο είλαη θιεηδί.
(γ) ην αξρείν δεδνκέλσλ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξνο ην πεδίν επξεηεξηνπνίεζεο αιιά ην
πεδίν επξεηεξηνπνίεζεο δελ είλαη θιεηδί θαη ππάξρνπλ 100 εγγξαθέο αλά ηηκή ηνπ πεδίνπ.
(δ) ην αξρείν δεδνκέλσλ δελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξνο ην πεδίν επξεηεξηνπνίεζεο, ην
πεδίν επξεηεξηνπνίεζεο δελ είλαη θιεηδί θαη ππάξρνπλ 100 εγγξαθέο αλά ηηκή ηνπ πεδίνπ.
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Δρώτημα 4.
Θεσξήζηε κία ζρέζε R (A, B, C) πνπ πεξηέρεη 100.000 εγγξαθέο θαη κε θιεηδί ην πεδίν Α
πνπ παίξλεη ηηκέο από 0 έσο 99.999.
Έρνπκε δύν ελαιιαθηηθέο λα νξγαλώζνπκε ηηο εγγξαθέο ηεο R ζην δίζθν:
(α)

Σαλ έλα θαηαθεξκαηηζκέλν αξρείν, ην νπνίν λα έρεη 500 θάδνπο (buckets). Κάζε block
ζην δίζθν κπνξεί λα απνζεθεύζεη κέρξη 10 εγγξαθέο – ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελόο
δείθηε πξνο ην block ππεξρείιηζεο (εθόζνλ ρξεηαζηεί). Θεσξήζηε επίζεο όηη θάζε
block πεξηέρεη εγγξαθέο από έλα κόλν θάδν.

(β)

Σαλ έλα Β+– δέληξν ζην δίζθν. Τα θύιια ηνπ δέληξνπ πεξηέρνπλ ηηο ίδηεο ηηο εγγξαθέο
ηεο ζρέζεο θαη όρη δείθηεο πξνο απηέο. Κάζε θύιιν κπνξεί λα απνζεθεύζεη κέρξη 10
εγγξαθέο – ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελόο δείθηε πξνο ην επόκελν block ζηα θύιια,
ελώ θάζε εζσηεξηθόο θόκβνο κπνξεί λα απνζεθεύζεη κέρξη 100 θιεηδηά.

Γηα θάζε έλα από ηα παξαθάησ αηηήκαηα, πξνζδηνξίζηε πόζεο ιεηηνπξγίεο Ι/Ο απαηηνύληαη
γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο νξγάλσζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ
εξσηήκαηνο.
1. Γώζε όιεο ηηο πιεηάδεο ηεο R.
2. Βξεο όιεο ηηο πιεηάδεο ηεο R ώζηε A < 50.
3. Βξεο όιεο ηηο πιεηάδεο ηεο R ώζηε A = 50.
4. Βξεο όιεο ηηο πιεηάδεο ηεο R. ώζηε A > 50 θαη A < 100.
Πώο ζα άιιαδαλ νη απαληήζεηο ζαο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο αλ ην γλώξηζκα Α δεν ήταν
θιεηδί ηεο R;
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