قواعد معطٌات متقدمة
معالجة االستعالم Query processing

مخطط الفصل
•
•
•
•
•
•
•

الخطوات األساسٌة فً معالجة االستعالم
قٌاس كلفة االستعالم
تعلٌمة االختٌار
الفرز
الدمج
عملٌات أخرى
تقٌٌم التعابٌر
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الخطوات األساسية في معالجة االستعالم
التفسٌر والترجمة Parsing and translation
االختزال Optimization
التقٌٌم Evaluation
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الخطوات األساسية في معالجة االستعالم
التفسٌر والترجمة
– ترجمة االستعالم إلى شكل داخلً ،الذي بدوره ٌتم تحوٌله إلى استعالم
مكتوب بلغة الجبر العالقاتً.
– ٌقوم المفسر  parserبالتحقق من وجود العالقات والتأكد من صحة االستعالم
قواعدٌا

التقٌٌم Evaluation
– ٌقوم محرك تنفٌذ االستعالم بتنفٌذ مخطط تقٌٌم االستعالم
 ،query-evaluation planومن ثم ٌقوم بإعادة األجوبة لهذا االستعالم
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الخطوات األساسية في معالجة االستعالم
• ٌمكن إٌجاد أكثر من تعبٌر جبري مكافئة لالستعالم المطروح
– مثال  :إلٌجاد مجموعة الحسابات التً رصٌدها أقل من 2500
• Select account-number, balance from account where balance <2500
• التعابٌر المكافئة بلغة الجبر العالقاتً هً :
))• balance2500(balance(account
))• balance(balance2500(account

• ٌجري تنفٌذ االستعالم (تقٌٌمه) بعدة طرق ،ندعو الطرٌقة المحددة (المختارة)
لتنفٌذ االستعالم بمخطط التنفٌذ evaluation plan
مثال  -1 :استخدام فهرس على  balanceإلٌجاد الحسابات التً رصٌدها أقل من  2500أو
 -2مسح العالقة بشكل كامل وحذف الحسابات التً رصٌدها اكبر أو ٌساوي 2500

• االختزال  : Optimizationمن بٌن التعابٌر المتكافئةٌ ،جري اختٌار التعبٌر
الموافق لمخطط تنفٌذ أقل كلفة
– حساب الكلفة المتوقعة باستخدام معلومات إحصائٌة من كاتالوج قاعدة المعطٌات
• مثال  :عدد األسطر فً كل عالقة ،حجم السطر أو التسجٌلة ،وغٌرها ...
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تقذير الكلفة Cost Estimation -
• تقاس عادة الكلفة بالزمن الكلً الالزم لإلجابة عن االستعالم
– تدخل عدة عوامل فً تقدٌر كلفة الزمن
• الوصول إلى القرص ،سرعة وحدة المعالجة المركزٌة  ، CPUأو حدث االتصال بالشبكة

• الوصول إلى القرص نسبٌا سهل التقدٌر ،وٌقاس أخذٌن باالعتبار عدة عوامل :
– عدد مرات االنتقال فً القرص * متوسط كلفة االنتقال فً القرص
– عدد الكتل المقروءة * متوسط كلفة قراءة كتلة
– عدد الكتل المكتوبة * متوسط كلفة كتابة كتلة
• عادة كلفة كتابة كتلة أكبر من كلفة قراءة كتلة (نحتاج إلى إعادة قراءة الكتلة بعد كتابتها للتأكد من
أن عملٌة الكتابة ناجحة).

• لتبسٌط حساب الكلفة نستخدم فقط عدد الكتل المنقولة من وإلى القرص كقٌاس
للكلفة
– نهمل بذلك الفرق فً الكلفة بٌن الدخل/الخرج التسلسلً والعشوائً للتبسٌط
– نهمل أٌضا كلفة المعالجة فً  CPUللتبسٌط ،فً أنظمة الزمن الحقٌقً ٌؤخذ أٌضا كلفة CPUبالحسبان
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قياس الكلفة
• تعتمد الكلفة أٌضا على حجم الـ  bufferفً الذاكرة الرئٌسٌة
– وجود ذاكرة كبٌرة ٌقلص الحاجة إلى الوصول إلى القرص
– كمٌة الذاكرة المتاحة للـ  bufferتعتمد على معالجات نظام
التشغٌل الحالٌة ،ومن الصعب تحدٌدها قبل التنفٌذ الفعلً.
– نستخدم غالبا تقدٌرات أسوأ حالة مفترضٌن بأن كمٌة الذاكرة
المتاحة لدٌنا هً فقط أقل كمٌة من الذاكرة التً نحتاجها إلنجاز
العملٌة.

• ال ُنضمن كلفة كتابة النتٌجة على القرص
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تعليمة االختيار
• مسح الملف  - File scanنستخدم خوارزميات البحث التي
تقوم على تحديد وإيجاد مجموعة التسجيالت المحققة لشرط
االختيار.
• خوارزمية ( A1البحث الخطي .) linear search
– الكلفة المتوقعة ( عدد كتل القرص الممسوحة) =

br

• ٌ brرمز لعدد الكتل التً تحوي تسجٌالت العالقة ( rحجم العالقة)

– إذا كان البحث باستخدام المفتاح
• )cost = (br /2
• التوقف عند إٌجاد التسجٌلة

– ٌمكن تطبٌق البحث الخطً بغض النظر عن شرط االختٌار أو ترتٌب
التسجٌالت فً العالقة ،أو وجود الفهارس.
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تعليمة االختيار
• خوارزمية ( A2البحث الثنائي  .)Binary Searchمطبق في
حال كان االختيار مقارنة على الواصفة المفروز بها الملف.
– بفرض أن كتل الملف المخزن فٌه العالقة موضوعة بشكل متتالً
– الكلفة المتوقعة (عدد الكتل التً ٌجري مسحها قبل الوصول إلى
اإلجابة)
• كلفة الوصول إلى أول سطر من العالقة باستخدام البحث الثنائً على الكتل
log2(br)
• باإلضافة إلى عدد الكتل الحاوٌة على تسجٌالت محققة للشرط
– بفرض ) SC (A, rعدد التسجٌالت التً تحقق شرط االختٌار ،و  frعدد التسجٌالت فً
الكتلة
» عدد الكتل التً نحتاج إلى قراءتها هو sc (A, r)/ fr

 =log2(br) + sc (A, r)/ fr - 1الكلفة التقدٌرٌة
 )-1( ألن الوصول ألول تسجٌلة حسبناه باللوغارٌتم
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االختيار بوجود الفهارس
• مسح الفهرس  : Index scanخوارزميات البحث المستخدمة للفهارس
– ٌجب أن ٌكون شرط البحث على مفتاح البحث للفهرس

• ( A3فهرس رئٌسً على مفتاح مرشح ،مساواة) .إٌجاد تسجٌلة وحٌدة تحقق شرط
المساواة المطلوب
–  Cost = HTi + 1حٌث  HTiهً كلفة الوصول إلى التسجٌلة المعنٌة فً الفهرس

• الـ 1هو وصول واحد على  main tableألن الفهرس رئٌسً والمفتاح مرشح ..المفتاح المرشح :كل
قٌمة تقابلها تسجٌلة واحدة فقط

• ( A4فهرس رئٌسً على واصفة لٌست مفتاح ،مساواة) .إٌجاد مجموعة من التسجٌالت
متواجدة فً كتل متعاقبة
– Cost = HTi + number of blocks containing retrieved records
– Cost = HTi + sc (A, r)/ fr

• ( A5مساواة على مفتاح بحث لفهرس ثانوي)

– تسجٌلة واحدة إذا كان مفتاح البحث مفتاحا مرشحا
• Cost = HTi + 1

– عدة تسجٌالت إذا لم ٌكن مفتاح البحث مفتاحا مرشحا

• )Cost = HTi + number of records retrieved = HTi +sc (A, r
• ٌمكن أن تكون كل تسجٌلة فً كتلة مختلفة.
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