B+-Tree Index Files
تعريف  :شجرة  B+-treeهي شجرة معممة تحقق مجموعة من الخواص

•
•
•
•

تقع األوراق فً مستوى واحد .
كل عقدة لٌست جذر ولٌست ورقة لها بٌن ] [n/2و  nولد.
ضمن كل ورقة ما بٌن ][(n–1)/2و  n–1قٌمة.
الحاالت الخاصة :
pesa3104@gmail.comولدان.
– إذا لم ٌكن جذر الشجرة ورقة ،فله على األقل
– إذا كان جذر الشجرة ورقة  ،فهو ٌحوي على عناصر ما بٌن  0و n-1
قٌمة.
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بنيت ػقذة في B+-Tree
• لعقدة من الشجرة الشكل التالً

–  Kiقٌم مفتاح البحث
–  Piمؤشرات لألبناء فً حالة عقدة داخل الشجرة لٌست ورقة ،أو
مؤشرات إلى رزمة من التسجٌالت فً حالة عقدة ورقة.
– تكون قٌم مفتاح البحث فً العقدة مرتبة فٌما بٌنها

K1 < K2 < K3 < . . . < Kn–1
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األوراق في شجرة B+
• إذا كان لدٌنا  Lj ، Liورقتان فً الشجرة حٌث i < j
فجمٌع قٌم مفتاح البحث فً  iأصغر من القٌم فً .j
• ٌ Pnؤشر إلى الورقة التالٌة ضمن ترتٌب مفتاح البحث.
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انؼقذ انذاخهيت في B+-Trees
• العقد الداخلٌة ُتشكل فهرس أجوف متعدد المستوٌات لعقد األوراق فً
الشجرة .وهً تحقق الخواص التالٌة :
– جمٌع قٌم مفتاح البحث فً الشجرة الجزئٌة التً ٌُشٌر إلٌها المؤشر P1
أصغر من القٌمة K1
– جمٌع قٌم مفتاح البحث فً الشجرة الجزئٌة التً ٌؤشر إلٌها المؤشر Pi
هً أكبر أو تساوي  Ki–1وأصغر تماما ً من Ki
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B+-tree يثال

B+-tree for account file (n = 3)
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B+-tree يثال

B+-tree for account file (n = 5)
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يالحظاث حىل B+-trees
• تحوي الشجرة عدد قلٌل نسبٌا ً من المستوٌات (ٌتعلق بحجم
الملف األساسً) ،مما ٌسمح بإجراء عملٌات البحث بفعالٌة
• عملٌات اإلضافة والحذف من وإلى الملف األساسً تتم بفعالٌة
وكذلك إعادة بناء الفهرس تتم بوقت مقبول (لوغارٌتمً)
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االسخؼالو باسخخذاو فهرس B+-trees
• اٌجاد جمٌع التسجٌالت الموافقة لقٌمة محددة لمفتاح
البحث ولتكن k
– البدء من عقدة الجذر
• البحث عن أصغر قٌمة أكبر من  kضمن العقدة
• فً حال وجود هذه القٌمة ولتكن  kiالمتابعة بالبحث فً العقدة المشار
إلٌها بـ .Pi
• فً حال كانت القٌمة  kأكبر من أخر قٌمة فً العقدة المتابعة مع
المؤشر Pn

– فً حال وصلنا إلى عقدة لٌست ورقة ،إعادة الخطوات السابقة
والمتابعة مع المؤشر الناتج.
– عند وصولنا إلى عقدة ورقة  ،إذا وجدت  iبحٌث  ki=kفإن
المؤشر  Piسوف ٌقودنا إلى التسجٌلة التً نبحث عنها .وإال
فال وجود للتسجٌلة.
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حنظيى يهف انفهرس ين انشكم B+-Tree
• ٌجري تخزٌن التسجٌالت مباشرة فً عقد األوراق فً
شجرة  B+بدالً من استخدام مؤشرات.
• من المفضل أن تكون عقد األوراق نصف مملوءة .
• تتم عملٌات اإلضافة والحذف إلى الملف األساسً بنفس
الوقت التً تجري فٌها عملٌات اإلضافة والحذف إلى
شجرة B+-tree
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انفهرس B-Tree

 مشابه لتنظيم الفهرس من نوع  B+-treeمع عدم وجود تكرار لقيم مفتاح
البحث ضمنها.
 قيم مفتاح البحث الذي يظهر في عقدة ليست ورقة ال يظهر في أي مكان
آخر ،وبالتالي نحتاج إلضافة مؤشر آخر لكل قيمة مفتاح بحث تظهر في
العقد الداخمية.

•

فً العقد الداخلٌة (غٌر األوراق) – المؤشرات ُ Biتشٌر نحو رزمة أو تسجٌلة من
الملف األساسً.
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يثال يبين انفرق بين انفهرسين  B-treeوB+-tree

 B-treeفً األعلى و B+-treeفً األسفل على المعطٌات
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انفهرس B-Tree
• األدلة من النوع B-Tree
– تحتاج إلى عدد عقد أقل منه فً B+-Tree
– فً بعض األحٌان نصل إلى المفتاح الذي نبحث عنه قبل الوصول إلى
األوراق

• لكن
– فقط بعض القٌم ٌمكن الوصول إلٌها أبكر
– العقد غٌر األوراق تحتاج إلى مكان تخزٌن أكبر ،وبالتالً عدد
العناصر فً العقدة أقل ،وبالتالً عمق الشجرة  B-Treesأكبر منه فً
B+-Tree
– عملٌة اإلضافة والحذف فً  B-Treesأعقد.
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انخقطيغ انثابج
Static Hashing
• الرزمة  bucketهً وحدة تخزٌن تحوي على
تسجٌلة أو أكثر (عادة تساوي كتلة disk
blockأو أكثر).
• ٌُطبق تابع التقطٌع  hash functionعلى
قٌمة مفتاح البحث لمعرفة الرزمة الحاوٌة على
التسجٌلة.
• مثال  :تخزٌن عالقة  accountفً ملف
تقطٌع مقسم إلى  10رزم باستخدام مفتاح
البحث  branch-nameوتابع التقطٌع h
بحٌث :
h )name) = )∑ name[i]) mod 10
وبالتالً:
h( Perryridge) = 5
h( Round Hill) = 3
h (Brighton) = 3
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األدنت انًقطؼت
Hash Indices

• ٌمكن استخدام التقطٌع فً تنظٌم الملفات وكذلك فً بناء بنى
الفهارس.
• ٌُنظم فهرس التقطٌع مفاتٌح البحث والمؤشرات فً تسجٌالت
موافقة فً بنٌة ملف تقطٌع.
• فهرس التقطٌع هو دوما ً فهرس ثانوي
– فً حال كان الملف منظم بطرٌقة التقطٌع ،فإن استخدام فهرس تقطٌع
رئٌسً باستخدام مفتاح البحث نفسه غٌر ضروري.
– نستخدم المصطلح فهرس مقطع  hash indexللداللة على بنى
الفهرس الثانوي  secondary index structuresوالملفات المنظمة
كملفات تقطٌع.
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يثال
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اسخخذاياث فهرس انخقطيغ
• تابع التقطٌع ٌ hقابل قٌم مفاتٌح البحث بـ  Bرزمة من
العناوٌن التً ُتشٌر إلى الملف األساسً
– قاعدة المعطٌات تنمو مع الوقت .فإذا كان عدد الرزم البدائً
صغٌر ،فإن األداء سٌتناقص نتٌجة لكثرة الطوافان
overflows
– نحتاج إلى إعادة تنظٌم الملف بشكل دوري واستخدام تابع
تقطٌع جدٌد لتقلٌل التصادم قدر المستطاع (حل غالً الثمن).

• ٌمكن تجنب الكثٌر من المشاكل باستخدام تقنٌة تسمح
تعدٌل عدد الرزم بشكل دٌنامٌكً
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يقارنت بين انفهرست انًرحبت وانخقطيغ
Comparison of Ordered Indexing and Hashing

• كلفة إعادة التنظٌم الدورٌة  :عامل من العوامل الهامة التً
تدخل فً تحدٌد نوع تنظٌم الفهرس
– التردد النسبً لعملٌات اإلضافة والحذف

• نوع االستعالمات المتوقعة على القاعدة :
– عادة التقطٌع ٌكون أفضل فً حال استعالمات عن تسجٌالت
لها قٌمة محددة للمفتاح.
– فً حال االستعالم عن مجال قٌم للمفتاح ،تكون الفهرسة
المرتبة أفضل.
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SQL حؼريف انفهرس بهغت
• تولٌد فهرس
create index <index-name> on <relation-name>
(<attribute-list>)
مثال
create index b-index on branch (branch-name)

• لحذف فهرس
drop index <index-name>
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انفهارس ين نىع bitmap
• هو نوع خاص من الفهارس ،مصمم لزٌادة فعالٌة االستعالمات المرتكزة على
مفاتٌح متعددة الواصفات.
• من المفترض أن تكون تسجٌالت العالقة مرقمة بشكل تسلسلً ،لنقل ابتدا ًء من
الصفر 0
– من المفروض أن ٌكون الحصول على تسجٌلة بعد إعطاء رقمها سهل

• قابل للتطبٌق على الواصفات التً تأخذ عدداً من القٌم المتماٌزة القلٌلة نسبٌا ً.
– مثال  :نوع ،البالد ،الحالة العائلٌة...،
– مثال  :مستوى الدخل (ٌجري تجزئة الدخل إلى عدد قلٌل من المستوٌات مثل
0-9999, 10000-19999, 20000-50000, 50000- infinity

• القٌم المخزنة فً فهرس الـ  bitmapهً عبارة عن شعاع من البتات array
of bits
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فهارس انـ Bitmap
• فهرس الـ bitmapبشكله البسٌط لواصفة هو عبارة عن قائمة من
الـ bitmapلكل قٌمة مختلفة من قٌم الواصفة.

– لكل قٌمة  bitmapعدد من البتات ٌساوي عدد التسجٌالت فً العالقة.
– من أجل القٌمة  vللواصفة تكون قٌمة الـ bitmapالموافقة مؤلفة من
مجموعة من البتات بحٌث تكون البت الخاصة بالتسجٌلة رقم  : iتساوي
 1إذا كانت قٌمة الواصفة فً هذه التسجٌلة تساوي  ،vوإال تساوي .0
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فهارس انـ Bitmap

• مفٌدة فً االستعالمات على عدة واصفات
• ٌتم اإلجابة على االستعالمات باستخدام عملٌات الـ : bitmap
– التقاطع ()and
– االجتماع or
– اإلتمام not

• تأخذ كل عملٌة قٌمتٌن  bitmapلهما نفس الطول وتطبق
العملٌة على الخانات الموافقة للحصول على قٌمة bitmap
التً تشكل النتٌجة.
– مثال
100110 AND 110011 = 100010
100110 OR 110011 = 110111
NOT 100110 = 011001
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