قواعد معطٌات متقدمة
معالجة االستعالم Query processing

يخطط انفصم
•
•
•
•
•
•
•

الخطوات األساسٌة فً معالجة االستعالم
قٌاس كلفة االستعالم
تعلٌمة االختٌار
الفرز
الدمج
عملٌات أخرى
تقٌٌم التعابٌر
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تنفيذ اختيارات يعقدة
• اختيار الـ ( 1 2. . . n(r) Conjunction )and

• حساب حجم النتٌجة المتوقعة من االختٌار السابق :
– بفرض أن عدد التسجٌالت الناتجة من )  (rهو  Siفٌكون احتمال
أن ٌحقق سطر من العالقة الشرط هو  Si / nrحٌث  nrعدد أسطر
العالقة
– بفرض أن األسطر المحققة لكل شرط على حدى مستقلة عن
بعضها وبالتالً ٌكون احتمال أن ٌحقق سطر من العالقة الشرط
)    . . .  (rهو s1 * s2*….*sn/ nrn
– عدد األسطر المتوقع التً تحقق الشرط هو
i

n

2

1

Sc(A, r) = nr* s1 * s2*….*sn/ nrn
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خوارسييات االختيارات انًعقدة
• اختيار ):   . . .  (r). Disjunction (or
• (disjunctive selection by union of identifiers). A11
n

2

1

– قابل للتطبٌق فً حال كان هناك فهرس لجمٌع الشروط
• فً الحاالت األخرى ٌُستخدم المسح خطٌا

– اجتماع المإشرات الناتجة عن كل شرط
– إظهار النتٌجة من الملف

• النفي Negation

) (r

:

– استخدام المسح الخطً للملف
– فً حال كان عدد أسطر العالقة المحققة للشرط  قلٌل جدا،
• ٌُستخدم الفهرس إن وجد على  إلٌجاد مإشرات نحو التسجٌالت غٌر المحققة
للشرط ومن ثم إظهارها من الملف مباشرة.
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انفزس
 عملٌة  πدوما تحتاج لعملٌة فرز وذلك لحذف األسطر المكررة
 ،أٌضا الدوال التجمٌعٌة (  ( … , sum , countتحتاج لفرز
لكً تظهر النتائج وراء بعضها ..
• ٌمكننا بناء فهرس للعالقة واستخدامه لقراءة العالقة بترتٌب
مفروزٌ ،قود ذلك إلى وصول كتلً من أجل كل سطر من العالقة
• من أجل العالقات التً ٌمكن شحنها بشكل كامل فً الذاكرة،
– ٌمكن استخدام خوارزمٌات  quicksortالفرز السرٌع

• من أجل العالقات التً ال ٌمكن شحنها بشكل كامل فً الذاكرة
– ٌمكن اختٌار خوارزمٌة الفرز بالدمج الخارجً external sort-
merge
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انفزس بانديج انخارجيexternal sort-merge -
.1

لتكن  Mحجم الذاكرة المتاح لعملٌة الفرز (عدد الصفحات أو الكتل) ،نحتاج إلى عدة أطوار إلنجاز عملٌة الفرزٌ .تؤلف
كل طور من مرحلتٌن :
مرحلة التجزئة  : Create sorted runsتجزئة العالقة إلى مجموعة من العالقات الجزئية التي يمكن فرزها في
الذاكرة المركزية المتاحة


نقوم بتكرار مجموعة من العمليات حتى نهاية العالقة :
قراءة  Mكتلة من العالقة وشحنها فً الذاكرة


الفرز فً الذاكرة
•
كتابة النتٌجة فً  runالعالقة الجزئٌة Ri
•
i:= i+1
•
لٌكن  Nعدد مسارات التجزئة (عدد العالقات الجزئٌة الناتجة لدٌنا من عملٌة التجزئة)،

.2

مرحلة الدمج  :دمج العالقات الجزئية الناتجة (باستخدام  N-wayللدمج) .وبفرض أن N < M
.1

نستخدم  Nكتلة من الذاكرة ( )bufferكدخل من العالقات الجزئية ،وكتلة من الذاكرة( )bufferكخرج .قراءة كتلة من كل عالقة
جزئية ووضعها في الـbuffer
repeat




Select the first record (in sort order) among all buffer pages
Write the record to the output buffer. If the output buffer is full write it to disk.
Delete the record from its input buffer page.
If the buffer page becomes empty then
read the next block (if any) of the run into the buffer.
until all input buffer pages are empty:
فً حال كانت  M<= Nنحتاج إلى عدة أطوار من الدمج ،فً كل طور ٌجري دمج  M-1عالقة جزئٌة وبالتالً ٌنقص عدد
العالقات الجزئٌة بنسبة  M-1فً كل طور.

6

External sorting using sort-merge :يثال
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External sorting using sort-merge :يثال
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عًهية انديج – Join operation
• ٌوجد عدة طرق لتنفٌذ عملٌة الدمج
–
–
–
–
–

الدمج بحلقة متداخلة على مستوى السطر Nested-loop join
الدمج بحلقة متداخلة على مستوى الكتلة Block nested-loop join
الدمج بحلقة متداخلة باستخدام الفهرس Indexed nested-loop join
الدمج الممزوج Merge-join
الدمج باستخدام التقطٌع Hash-join

• اختٌار الطرٌقة اعتمادا على الكلفة المتوقعة
• ٌمكن تقدٌر حجم العالقة الناتجة من عملٌة الدمج بالشكل التالً :
– إذا كان  R ∩ S = Øفعملٌة الدمج مطابقة لعملٌة الجداء الدٌكارتً
• بالتالً ٌقدر عدد األسطر بـ nr * ns

– إذا كان }ٌ R ∩ S = {Aكون عدد األسطر فً العالقة الناتجة عن الدمج
•

) nr * ns / V(A,sأو )nr * ns / V(A,r
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انديج باستخداو حهقة يتداخهة عهي يستوى انسطز
Nested-loop join
• بمشً سطر سطر  ،كل سطر بختبرو مع كل األسطر تبع العالقة التانٌة وبشوفو بٌندمج
وال أل  ..إذا أي بٌطلع  outputوإذا أل بترك وبمشً عالسطر التانً .
• لحساب عملٌة الدمج وفق  أي r  s
for each tuple tr in r do begin
for each tuple ts in s do begin
test pair (tr,ts) to see if they satisfy the join condition 
if they do, add tr • ts to the result.
end
end
•  rتدعى العالقة الخارجٌة فً عملٌة الدمج  outer relationو  sتدعى العالقة الداخلٌة
فً عملٌة الدمج inner relation
• ال تتطلب وجود فهارس وٌمكن استخدامها من أجل أي نوع من عملٌات الدمج الشرطٌة
• مكلفة حٌث أنها تختبر كل زوج من األسطر فً العالقتٌن.
10

كهفة انديج باستخداو حهقة يتداخهة عهي يستوى
انسطز
•

أسوأ حالة ،إذا وجدت ذاكرة فقط للتعامل مع كتلة واحدة من كل عالقة ،تكون الكلفة المتوقعة

nr  bs + br

• إذا كان من الممكن وضع العالقة الصغٌرة الحجم فً الذاكرةُ ،تستخدم عندئذ كعالقة داخلٌة مما ٌقلص الكلفة
إلى  br + bsوصول إلى القرص
• مثال توضٌحً
50
من أجل قاعدة معطٌات تحوي عالقة  depositorبعدد أسطر ٌساوي  5000سطر ،سعة الكتلة
تسجٌلة ،وعالقة  customerبعدد أسطر ٌصل إلى  10000سطر ،سعة الكتلة  25تسجٌلة.
– عدد الكتل الالزمة لتخزٌن عالقة  depositorهو  100كتلة ،وعدد الكتل الالزمة لتخزٌن عالقة  customerهو
 400كتلة.
– وبفرض أنه لدٌنا أسوأ حالة بتوفر الذاكرة المتاحة
• الكلفة المتوقعة إذا اعتبرنا عالقة  depositorهً العالقة الخارجٌة :
5000  400 + 100 = 2,000,100 block transfers
• وإذا اعتبرنا عالقة  customerهً العالقة الخارجٌة :
10000  100 + 400 = 1,000,400 block transfers
– إذا وضعت العالقة الصغٌرة  depositorبشكل كامل فً الذاكرة ،تصبح الكلفة المتوقعة
400+100=500 block transfers
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انديج بحهقة يتداخهة عهي يستوى انكتهة
Block nested-loop join
• االختالف عن الدمج بحلقة متداخلة على مستوى السطر أنه فً هذه الطرٌقة ٌجري
اختبار كل كتلة من العالقة الداخلٌة مع جمٌع كتل العالقة الخارجٌة
for each block Br of r do
begin
for each block Bs of s do
begin
for each tuple tr in Br do
begin
for each tuple ts in Bs do
begin
Check if (tr,ts) satisfy the join condition
if they do, add tr • ts to the result.
end
end
end
end
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انديج بحهقات يتداخهة عهي يستوى انكتهة  -تابع
• الكلفة المتوقعة br  bs + br block transfers :
• أفضل حالة (br + bs block transfers :وجود ذاكرة كافٌة لتخزٌن العالقتٌن
بشكل كامل)
• تحسٌنات على خوارزمٌة الدمج بحلقات متداخلة:
– استخدام  M-2كتلة لشحن معطٌات من العالقة الخارجٌة M( ،حجم الذاكرة
المتاح لعملٌة الدمح) .واستخدام الكتلتٌن الباقٌتٌن لتخزٌن كتلة من العالقة
الداخلٌة وأخرى للعالقة الناتجة.
• الكلفة = br / (M-2)  bs + br
– فً حال شكلت واصفة الدمج مفتاح فً العالقة الداخلٌة  ،تتوقف الحلقة
الداخلٌة حال الوصول إلى تطابق.
– مسح العالقة الداخلٌة من االتجاهٌن لالستفادة من الكتل الموجودة فً الذاكرة
– استخدام الفهارس فً حال وجودها.
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انديج بحهقات يتداخهة باستخداو انفهزس
Indexed nested-loop join
•

الستعاضة عن المسح التسلسلً بمسح الفهرس فً الحاالت التالٌة :
– الدمج هو دمج طبٌعً (تساوي قٌم واصفة الدمج)
– وجود فهرس معرف على واصفة الدمج للعالقة الداخلٌة (ٌمكن بناء فهرس فقط لحساب عملٌة الدمح)

•

خوارزمٌة الحساب

•

أسوأ حالة :

For each tuple tr in the outer relation r,
use the index to look up tuples in s
that satisfy the join condition with tuple tr.

توفر ذاكرة بسعة كتلة واحدة فقط من  ، rومن أجل كل سطر من  rهناك بحث عن األسطر المتوافقة معه باستخدام
الفهرس.
كلفة الدمح = br + nr  c
حٌث  cكلفة الوصول إلى الفهرس وإظهار األسطر الموافقة.

•

فً حال توفرت فهارس للعالقتٌن على واصفة الدمج  r & sفمن المستحسن استخدام العالقة ذات األسطر
األقل كعالقة خارجٌة.
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Merge join
 -1فرز العالقتين بالنسبة لواصفة الدمج (في حال لم يكونا مفروزتين)
 -2عممية الدمج مشابهة لمرحمة الدمج في خوارزمية الفرز بالدمج ،الخالف بالتعامل مع القيم المكررة لواصفة
الدمج حيث يتم احتساب كل زوج له نفس قيمة واصفة الدمج في النتيجة.
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Joins with sorting
• Sort-Merge Join (conceptually)
(1) if R1 and R2 not sorted, sort them
(2) i  1; j  1;
While (i  T(R1))  (j  T(R2)) do
if R1[ i].C = R2[ j].C then OutputTuples
else if R1[ i].C > R2[ j ].C then j  j+1
else if R1[i ].C < R2[ j ].C then i  i+1
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Procedure Output-Tuples
While (R1[ i ].C = R2[ j ].C)  (i  T(R1)) do
{jj  j;
while (R1[ i ].C = R2[ jj ].C)  (jj  T(R2)) do
{
output pair R1[ i], R2[ jj];
jj  jj+1
}
i  i+1 }
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Merge join
• ٌستخدم فقط فً الدمج المتساوي الطبٌعً
• نحتاج إلى قراءة كل كتلة مرة واحدة (ٌمكننا ذلك من قراءة
جمٌع أسطر العالقتٌن)
• الكلفة تقدر :
br + bs + the cost of sorting if relations
are unsorted.
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تقييى انتعابيز Evaluation of expressions
• التجسيد Materialization
– تنفيذ العمليات الجزئية على التتالي الواحدة تلو األخرى ،البدء من المستوى
األدنى ووضع النتائج الوسيطة في عالقات وسيطة لتدخل في تنفيذ العمليات
التالية
• مثال  :إلٌجاد أسماء الزبائن الذٌن أرصدتهم أقل من 2500
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)Evaluation of expressions (cont.
•

التنفيذ األنبوبي Pipelining
–

تنفٌذ عدة عملٌات بآن واحد بتمرٌر نتائج عملٌة مباشرة
إلجراء العملٌة التالٌة علٌها.

– مثال  :كما فً المثال السابق فنتٌجة عملٌة
االختٌار ال ٌتم تخزٌنها
–

•
•

بدال من التخزٌن ٌجري تمرٌر األسطر المحققة للشرط
مباشرة إلى عملٌة الدمج .وبشكل مشابه الٌتم تخزٌن
نتٌجة عملٌة الدمج وإنما ٌتم تمرٌرها مباشرة إلى عملٌة
االسقاط.

أقل كلفة من الطرٌقة السابقة ( materializationال
حاجة لتخزٌن عالقات وسٌطة على القرص)
ال ٌمكن تطبٌق هذه الطرٌقة دوما  .مثال  :عملٌة
الفرز ،الدمج باستخدام التقطٌع
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عملٌات الدمج المعقدة
)Complex Joins (Cont.
لحساب عملٌة دمج للعالقات الثالث customer

ٌوجد عدة طرق :

loan depositor

• الطريقة األولى  :حساب  depositor customerأوال ومن ثم
استخدام النتٌجة فً حساب )loan (depositor customer

• الطريقة الثانية  :حساب  loan depositorأوالُ ،ومن ثم دمج
النتٌجة مع العالقة customer
• الطريقة الثالثة  :القٌام بعملٌتً الدمج سوٌة.
– بفرض وجود فهرس على العالقة  loanبالواصفة  ،loan-numberو على
 customerفً customer-name
– فمن أجل كل سطر من  depositorنبحث عن األسطر المرتبطة فً
 customerواألسطر المرتبطة فً loan
– ٌجري بذلك اختبار كل سطر من  depositorمرة واحدة فقط.
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