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

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ισάλλεο Βαζηιείνπ Καθηγητής
Τηκνιέσλ Σειιήο Καθηγητής

Δρώτημα 1.
Θεσξείζηε έλα αξρηθά άδεην Β+– δέληξν όπνπ θάζε ελδηάκεζνο θόκβνο κπνξεί λα πεξηέρεη
κέρξη 4 δείθηεο.
(α) Γώζηε ηε κνξθή ηνπ δέληξνπ πνπ πξνθύπηεη ζε θάζε βήκα θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ
παξαθάησ θιεηδηώλ κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: 1, 5, 7, 3, 8, 2, 9, 4, 10, 6, 11. Θεσξείζηε όηη
ε εηζαγσγή γίλεηαη βήκα-βήκα ρσξίο bulkloading. Πνηνο είλαη ν βαζκόο πιεξόηεηαο (%)
ηνπ δέληξνπ πνπ πξνθύπηεη; Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ πιεξόηεηαο δηαηξέζηε ηνλ
αξηζκό ησλ θιεηδηώλ ζε όια ηα επίπεδα ηνπ δέληξνπ κε ηνλ κέγηζην αξηζκό θιεηδηώλ πνπ
ζα κπνξνύζαλ λα ρσξέζνπλ ζην έλα δέληξν κε ην ίδην ύςνο θαη ηάμε.
(β) Γώζηε ηε κνξθή ηνπ δέληξνπ πνπ πξνθύπηεη ζε θάζε βήκα θαηά ηε δηαγξαθή ησλ
θιεηδηώλ κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: 5, 2, 10, 4, 1, 3, 8, 9, 6, 7, 11.
Δρώτημα 2.
Θεσξήζηε κία ζρέζε R(A, B, C) κε 50.000 εγγξαθέο ε νπνία είλαη ηαμηλνκεκέλε κε θιεηδί ην
γλώξηζκα Α πνπ παίξλεη ηηκέο από 0 έσο 49.999. Υπνζέζηε όηη ζέινπκε λα δεηθηνδνηήζνπκε
ηε ζρέζε κε θιεηδί ην Α ρξεζηκνπνηώληαο έλα Β+– δέληξν. Τα θύιια ηνπ δέληξνπ
απνζεθεύνπλ δείθηεο θαη όρη ηηο πξαγκαηηθέο εγγξαθέο ηεο ζρέζεο. Δπίζεο ζεσξείζηε όηη:
- θάζε δείθηεο έρεη κέγεζνο 10 bytes,
- θάζε θιεηδί έρεη κέγεζνο 200 bytes,
- θάζε εγγξαθή έρεη κέγεζνο 500 bytes,
- ην κέγεζνο θάζε block ζην δίζθν είλαη 4 KB
(α) Πνην είλαη ην ύςνο (αξηζκόο επηπέδσλ) πνπ έρεη ην ειάρηζην Β+– δέληξν πνπ κπνξεί λα
δεηθηνδνηήζεη νιόθιεξε ηε ζρέζε;
(β) Πξνζδηνξίζηε ηνλ αξηζκό ησλ ιεηηνπξγηώλ I/O (δει. πόζνη θόκβνη πξέπεη λα δηαβαζηνύλ)
πνπ απαηηνύληαη γηα λα απαληεζεί έλα εξώηεκα ηεο κνξθήο: «Βξεο όιεο ηηο εγγξαθέο ηεο
R κε Α=25000».
(γ) Αλ θάζε θύιιν είλαη θαηά 70% γεκάην, πνην είλαη ην ύςνο ηνπ λένπ Β+– δέληξνπ πνπ
πξνθύπηεη;
(δ) Αλ ε ζρέζε δελ είλαη ηαμηλνκεκέλε σο πξνο ην γλώξηζκα Α, ηη ύςνο έρεη ην λέν Β+–
δέληξν πνπ πξνθύπηεη;
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Δρώτημα 3.
(α) Θεσξήζηε γξακκηθό θαηαθεξκαηηζκό όπνπ θάζε θάδνο ρσξάεη έσο 2 εγγξαθέο θαη σο
ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνύ ηε ζπλάξηεζε h(x) = x mod 3. Γώζηε ηε κνξθή ηνπ
επξεηεξίνπ πνπ πξνθύπηεη ζε θάζε βήκα θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ παξαθάησ θιεηδηώλ: 1,
5, 8, 6, 9, 12, 17, 4, 14.
(β) Έζησ κία ζρέζε R κε 10.000 εγγξαθέο θαη θιεηδί ην γλώξηζκα Α πνπ παίξλεη ηηκέο από 0
έσο 9.999. Θέινπκε λα νξγαλώζνπκε ηε ζρέζε σο έλα θαηαθεξκαηηζκέλν αξρείν κε 500
θάδνπο. Κάζε εγγξαθή έρεη κέγεζνο 100 bytes ελώ ην κέγεζνο ηνπ block είλαη 4 KB.
(i) Πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο θαη πνηνο ν κέγηζηνο αξηζκόο blocks πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
δεηθηνδόηεζε ηεο ζρέζεο R; Υπνινγίζηε ηνλ παξάγνληα θόξησζεο L ζε θάζε
πεξίπησζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ L δηαηξέζηε ηνλ αξηζκό ησλ εγγξαθώλ πνπ
επξεηεξηάδνληαη κε ηνλ κέγηζην αξηζκό ησλ εγγξαθώλ πνπ κπνξνύλ λα ρσξέζνπλ ζε
όινπο ηνπο θάδνπο.
(ii) Πξνζδηνξίζηε ηνλ ειάρηζην θαη ηνλ κέγηζην αξηζκό ησλ ιεηηνπξγηώλ I/O πνπ
απαηηνύληαη γηα λα απαληεζεί έλα εξώηεκα ηεο κνξθήο: «Βξεο όιεο ηηο εγγξαθέο ηεο
R κε Α=5000»
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