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Άσκηση 1
Θεωρείστε µια βάση δεδοµένων µε δύο σχέσεις.
Employees(eid, did, salary)
Departments(did, location, budget)
Κάθε σχέση περιέχει πλειάδες µεγέθους 20 bytes. To µέγεθος της σελίδας (block) είναι
2.000 bytes. Τα πεδία sal και budget παίρνουν οµοιόµορφα κατανεµηµένες τιµές από 0 έως
1.000.000. H σχέση Employees περιέχει 200.000 σελίδες και η σχέση Departments 5.000
σελίδες. Το κόστος Ι/Ο για µια σελίδα είναι td και το κόστος της µεταφοράς µιας σελίδας
είναι ts. Οι πλειάδες µεταφέρονται σε µονάδες της µιας σελίδας.
Θεωρείστε ένα κατανεµηµένο Σ∆Β∆ µε 20 κόµβους. Οι πλειάδες της σχέσης Departments
διαµερίζονται οµοιόµορφα (µε οριζόντια κατάτµηση) ανάµεσα στις 20 τοποθεσίες βάσει
του did, µε ίσο αριθµό πλειάδων σε κάθε τοποθεσία χωρίς κάποια συγκεκριµένη σειρά. Οι
πλειάδες της σχέσης Employee διαµερίζονται (πάλι µε οριζόντια κατάτµηση) µε βάση τα
διαστήµατα τιµών του sal, µε τις πλειάδες µε sal ≤ 50.000 να αποθηκεύονται στον πρώτο
κόµβο, τις πλειάδες µε 50.000 < sal ≤ 100.000 στο δεύτερο κ.οκ. Για τα παρακάτω
διατυπώστε την ερώτηση σε SQL και σχεσιακή άλγεβρα. Υπολογίστε τον ολικό χρόνο και
το χρόνο απόκρισης για το καλύτερο πλάνο εκτέλεσης.
(α) Υπολογίστε τη φυσική συνένωση των σχέσεων Employees και Departments
µεταφέροντας όλα τα κοµµάτια της µικρότερης σχέσης σε όλους τους κόµβους που
υπάρχoυν πλειάδες της µεγαλύτερης.
(β) Βρείτε τον υπάλληλο µε το µεγαλύτερο µισθό από 450.000 έως 550.000.
(γ) Βρείτε τον διευθυντή µε το µεγαλύτερο µισθό.
Άσκηση 2
Θεωρείστε µια βάση δεδοµένων µε δύο σχέσεις.
ACTORS(name, address, age)
MOVIES(title, leading-actor, studio)
Το πεδίο leading-actor είναι το name του ηθοποιού που πρωταγωνιστεί στην ταινία. Μόνο
ένα 5% των ηθοποιών είναι πρωταγωνιστές.
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Έστω η ερώτηση
select *
from ACTORS A, MOVIES M
Where M>leading-actor = A.name
Κάθε σχέση περιέχει πλειάδες µεγέθους 40 bytes. To µέγεθος της σελίδας (block) είναι
4000 bytes. Τα πεδία nameκαι leading-actor έχουν µέγεθος 10 bytes. H σχέση ACTORS
περιέχει 100.000 σελίδες και η σχέση MOVIES 4.000 σελίδες. Το κόστος Ι/Ο για µια
σελίδα είναι td και το κόστος της µεταφοράς µιας σελίδας είναι ts. Θεωρείστε ts = 2td. Οι
πλειάδες µεταφέρονται σε µονάδες της µιας σελίδας.
Θεωρείστε ένα κατανεµηµένο Σ∆Β∆ µε 3 κόµβους. Οι πλειάδες της σχέσης ACTORS
βρίσκονται στον κόµβο 1 και τις σχέσεις ΜΟVIES στον κόµβο 2. Το αποτέλεσµα το
θέλουµε στον κόµβο 3. Υπολογίστε τον ολικό χρόνο και το χρόνο απόκρισης για τον
υπολογισµό της ερώτησης για καθένα από τ απαρακάτω.
(α) Υπολογίστε την ερώτηση στον κόµβο 1 µε ηµι-συνένωση και τελική µεταφορά του
αποτελέσµατος στον κόµβο 3
(β) Υπολογίστε την ερώτηση στον κόµβο 2 µε ηµι-συνένωση και τελική µεταφορά του
αποτελέσµατος στον κόµβο 3
(γ) Ποιος πλάνο από τα (α) και (β) είναι καλύτερο;
(δ) Περιγράψτε µια µέθοδο που επεκτείνει την έννοια της ηµι-συνένωσης για τον υπολογισµό της
ερώτησης στον κόµβο 3 και υπολογίστε το κόστος της.
Άσκηση 3
Θεωρείστε µια βάση δεδοµένων µε τις ακόλουθες σχέσεις:
PROJ(PNO, PNAME, BUDGET)
ASG(ENO, PNO, RESP, DUR)
Για τη σχέση PROJ θεωρούµε οριζόντια κατάτµηση σε PROJ1 = σ PNO ≤ P2 (PROJ) και
PROJ2 = σ PNO > P2 (PROJ). Το ίδιο και για τη σχέση ASG σε ASG1 = σ PNO ≤ P2 (ASG),
ASG2 = σ P2 < PNO ≤ P3 (ASG) και ASG3 = σ PNO > P3(ASG).
Μετασχηµατίστε την παρακάτω ερώτηση σε µια ερώτηση πάνω σε τµήµατα και
εφαρµόστε τις κατάλληλες απλοποιήσεις.
select RESP, BUDGET
from ASG, PROJ
where ASG.PΝO = PROJ.PNO and PNAME = “CAD/CAM”
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