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Prosojnice & učbenik

• Učbenik:
– Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database 

Management Systems, McGraw-Hill, 3rd ed., 2007.

• Prosojnice: 
– From „Cow Book“:  R.Ramakrishnan, 

http://pages.cs.wisc.edu/~dbbook/
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Cenovni model za analizo

Poenostavitev: ignoriramo ceno CPU:
 B:  Število podatkovnih strani.
 R:  Število zapisov na strani.
 D:  Povpr. čas branja ali pisanja diskovne strani. 
 Merjenje števila branj/pisanj strani iz/na disk. 

• Ignoriramo branje vnaprej.
• Tudi I/O cena je aproksimacija.   

 Analiza:
• Poenostavitve: CPU,prepostavke enakomerne porazdelitve, 

itd. 

 Zadosti dobro za prikaz splošnih trendov!
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Primerjava datotečnih 
organizacij

 Neurejena datoteka (vstavljanje na koncu)
 Sortirana datoteka, urejena po iskalnem ključu 
 Povezano B+ drevo na osnovi iskalnega ključa, 

Možnost 1
 Neurejena datoteka z nepovezanim B + drevesom 

po iskalnem ključu 
 Neurejena datoteka z nepovezanim razpršilnim 

indeksom po iskalnem ključu 
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Operacije

 Pregled: branje vseh zapisov iz diska
 Iskanje z enačajem
 Iskanje področja
 Vstavljanje zapisa
 Brisanje zapisa
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Predpostavke v analizi

• Neurejene datoteke:
 Iskanje z enačajem; samo en zapis se ujema. 

• Sortirane datoteke:
 Datoteke so stisnjene po brisanju zapisov. 

• Indeksi: 
– Možnosti (2), (3): velikost pod. vpisa = 10% zapisa  
 Razpršilni indeks:  ni prelivnih strani.

• 80% zapolnjen ==> velikost datoteke = 1.25 količina pod. 
 Drevo: 67% zapolnjeno (tipično).

• Velikost datoteke ≈  1.5 količina podatkov
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Predpostavke v analizi 

• Pregled:
– Listi drevesa so med sabo povezani v seznam.
– Pregledujemo indeksne zapise in podatkovne zapise 

za nepovezan indeks.
• Iskanje področja:

– Drevesne indekse uporabimo za omejitev množice 
prebranih podatkovnih zapisov. 
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Ocene operacij 

 (a) Pregled (b) Enakost (c ) Področje (d) Insert (e) Delete 

(1) Neur. dat       

(2) Urejen. dat       

(3) Povezan 
drevesni ind 

     

(4) Nepovezan 
drevesni  ind 

     

(5) Nepovezan 
razprš. ind 

     
 

 
 
 
 
 
 

Ocene slonijo na precej predpostavkah!
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Ocene: Neurejena datoteka

• Pregled:  B*D
– Branje celotne datoteke

• Enakost:  0.5*B*D
– V povprečju pregledamo polovico datoteke
– Če zapisa ni pregledamo celotno datoteko!

• Področje:  B*D
– Nujno je pregledati celotno datoteko

• Insert:  2*D 
– Vstavljanje na konec datoteke; branje + pisanje ene strani

• Delete:  Iskanje+D
– Iskanje vsebuje branje strani



OPB, Uporaba indeksov       

Ocene:  Urejena datoteka

• Pregled:  B*D
• Enakost:  D*log 2 B

– Binarno iskanje; ni všteto iskanje zapisa po eni strani

• Področje:  D*(log 2 B + #strani z iskan. zapisi)
– Binarno iskanje + branje rezultatov

• Insert: Iskanje+ B*D
– Predpostavimo, da je najden zapis na sredini
– Pri vstavljanju je potrebno prepisati polovico datoteke (2*1/2*B*D)

• Delete:  Iskanje+B*D
– Enako kot pri vstavljanju zapisa.
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Ocene: Povezano B+ drevo

• Pregled:  1.5*B*D
– Velikost datoteke ≈  1.5 količina podatkov.

• Enakost:  D*log F 1.5B
– F je število indeksnih zapisov v vozlišču drevesa.
– Višina drevesa = log F 1.5*B  strani

• Področje:  D*(log F 1.5B + #str z isk. zapisi)
– Enakost + branje iskanih strani

• Insert:  Iskanje+ D 
– Iskanje vsebuje branje pod. strani + zapis podatkovne strani (D)
– Ni všteto morebitno popravljanje drevesa.

• Delete:  Iskanje+D
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Ocene: Nepovezano B+ drevo

• Pregled:  B*D*(R+0.15)
– Ena stran za vsak pod. zapis = B*R
– Pod. vpisi 10% ; drevo = 1.5 podatkov
– Velikost drevesa = 0.1 * B * 1.5  = B*0.15

• Enakost:  D*(1+ log F 0.15*B)
– Višina drevesa = log F 0.15*B  strani
– … + ena podatkovna stran

• Področje: D*(log F 0.15*B + #strani z isk. zapisi) 
– Enakost + branje iskanih strani

• Insert:   Iskanje + 2*D
– 2*D = branje in pisanje pod. strani

• Delete:   Iskanje + 2*D
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Ocene: Razpršilni indeks

• Pregled:   B*D*(R+0.125) 
– Pod. vpisi 10% ; r.datoteka 80% zapolnjena (1.25)
– Velikost r.datoteke = 0.1 * B * 1.25  = B *0.125
– Ne upošteva se vmesni pomnilnik !

• Enakost: 2*D 
– Podatkovni vpis + podatkovni zapis

• Področje: D*(B*0.125 + #strani z isk. zapisi)
– Celotnen indeks  + iskani zapisi 

• Insert: Iskanje+ 2*D 
– 2D = branje + pisanje strani

• Delete:  Iskanje+ 2*D
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Ocene operacij 
(a) Pregled (b) Enakost (c ) Področje (d) Insert (e) Delete

(1) Neureje.
datoteka 

BD 0.5BD BD 2D Iskanje
+D

(2) Sortirana
datoteka 

BD Dlog 2B D(log 2 B +
# str z iskan.
zapisi)

Iskanje
+ BD

Iskanje
+BD

(3) Povez.
B+ indeks

1.5BD Dlog F 1.5B D(log F 1.5B
+ # str z isk.
zapisi)

Iskanje
+ D

Iskanje
+D

(4) Nepov.
B+ indeks

BD(R+0.15) D(1 +
log F 0.15B)

D(log F 0.15B
+ # str z isk.
zapisi)

Iskanje
+ 2D

Iskanje
+ 2D

(5) Razprš.
Indeks

BD(R+0.125)2D D(B*0.125 +
# str z isk. z.)

Iskanje
+ 2D

Iskanje
+ 2D

Ocene slonijo na precej predpostavkah!
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Razumevanje delovne 
obremenitve

• Za vsako poizvedbo v del. obremenitvi:
 Do katerih relacij dostopa?
 Katere atribute vrne?
 Kateri atributi sodelujejo pri pogojih selekcije in stikov? 

Kako selektivni so dani pogoji? 

• Za vsak update v del. obremenitvi:
 Kateri atributi sodelujejo pri pogojih selekcije in stikov?  

Kako selektivni so te pogoji?
 Vrste popravkov (INSERT/DELETE/UPDATE) in sodelujoči 

atributi. 
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Izbor indeksov
• Katere indekse naj kreiramo?

 Katere relacije naj bi imele indekse?  Katere atribute 
vsebuje iskalni ključ?  Ima smisla kreirati več 
indeksov za eno relacijo?

• Za vsak indeks, kakšen naj bo indeks?
 Povezan?  Razpršilni/drevo?  



OPB, Uporaba indeksov       

Izbor indeksov

• En pristop:  Izberi najbolj pomembne poizvedbe.   
Določi najboljše plane z že izbranimi indeksi. Preveri 
ali obstaja boljši plan z dodatnim indeksom. Če ja, 
potem kreiraj indeks.
– Očitno to pomeni, da moramo poznati delovanje DBMS 

sistema za evaluacijo poizvedb in kreiranje plana poizvedb!
– Poglejmo si najprej enostavne poizvedbe nad eno tabelo.

• Preden se kreira indeks je potrebno poznati vpliv na 
popravke (update) iz delovne obremenitve!
 Tehtnica: Indeksi pohitrijo select stavke in upočasnijo 

update stavke.  Potrebujejo tudi pomnilniški prostor.
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Izbor indeksov - navodila
• Atributi v WHERE stavku so kandidati za ključe indeksa.

– Iskanje po enakosti ustreza razpršilnemu indeksu. 
– Iskanje po področju zahteva drevesne indekse.

• Povezani indeksi so posebaj uporabni pri poizvedbah po področju; lahko 
pomagajo tudi pri poizvedbah z enakostjo, če imamo veliko duplikatov. 

• Iskalni ključi z večimi atributi so koristni ko WHERE stavek 
vsebuje več pogojev. 
 Urejenost atributov je pomembna za poizvedbe po področju. 
 Takšni indeksi včasih omogočajo izvedbo strategij `na osnovi 

indeksa’ za pomembne poizvedbe. 
• Povezanost ni pomembna za strategije na osnovi indeksa!

• Poskušaj izbrati indekse, ki pomagajo pri izvajanju večih 
poizvedb.  Ker je lahko samo eden indeks povezan, izberi 
povezanost indeksa na osnovi pomembnih poizvedb, ki 
pridobijo na osnovi povezanosti. 
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Primeri povezanih indeksov
• B+ drevo za E.age se lahko 

uporabi za iskanje zapisov. 
 Kako selektiven je pogoj?
 Je indeks povezan?

• Poglejmo GROUP BY poizvedbo.
 Če obstaja veliko zapisov z             

E.age > 10 potem je uporaba    
indeksa na E.age in sortiranje 
vrnjenih zapisov lahko drago. 

 Povezan E.dno indeks je mogoče 
boljši!

• Iskanje po enakosti in duplikati: 
 Povezanosti indeksa na E.hobby 

pomaga!

SELECT  E.dno
FROM  Emp E
WHERE  E.age>40

SELECT  E.dno,  COUNT (*)
FROM  Emp E
WHERE  E.age>10
GROUP BY E.dno

SELECT  E.dno
FROM  Emp E
WHERE  E.hobby=Stamps
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Indeksi s sestavljenim 
iskalnim ključem

• Sestavljen iskalni ključ: Iskanje 
po kombinaciji polj.
 Poizvedba z enakostjo: Vsako 

polje je enako konstanti. Npr. 
<sal,age> indeks:

• age=20 and sal =75
 Poizvedba po področju: Nekatere 

vrednosti polj niso konstante. 
Npr.:

• age =20; ali age=20 and sal > 10

• Podatkovni vpisi v indeksu so 
sortirani po iskalnem ključu za 
podporo iskanju po področju.  
 Leksikografska urejenost, ali
 prostorska urejenost

sue 13 75

bob

cal

joe 12

10

20

8011

12

name age sal

<sal, age>

<age, sal> <age>

<sal>

12,20

12,10

11,80

13,75

20,12

10,12

75,13

80,11

11

12

12

13

10

20

75

80

Podatkovni zapisi
Sortirani po name

Podatkovni vpisi 
sortirani po <sal,age>

Pod. vpisi
sort. po <sal>

Primeri sestavljenih ključev 
urejenih leksikografsko
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Sestavljeni iskalni ključi

• Branje zapisov Emp s pogojem age=30 AND 
sal=4000 z uporabo indeksa na <age,sal> je hitrejše 
kot uporaba indeksa na age ali indeksa na sal.
 Izbor ključa indeksa je ortogonalen na izbor povezanosti 

indeksa.

• Če je pogoj:  20<age<30 AND 3000<sal<5000: 
 Povezan drevesni indeks na <age,sal> ali <sal,age> je 

najboljši izbor. 

• Če je pogoj:  age=30 AND 3000<sal<5000: 
 Povezan indeks na <age,sal> je boljši kot indeks na 

<sal,age>!

• Sestavljeni indeksi so večji; večkrat se jih popravlja. 
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Plani na osnovi indeksa

• Veliko poizvedb 
se da izvesti 
brez da bi brali 
zapise iz ene 
ali večih tabel  
poizvedbe, če 
je na razpolago 
primeren 
indeks. 

SELECT  E.dno, COUNT(*)
FROM  Emp E
GROUP BY  E.dno

SELECT  E.dno, MIN(E.sal)
FROM  Emp E
GROUP BY  E.dno

SELECT AVG(E.sal)
FROM  Emp E
WHERE  E.age=25 AND
  E.sal BETWEEN 3000 AND 5000

<E.dno>

<E.dno,E.sal>

Drev. indeks!

<E. age,E.sal>
          ali
<E.sal, E.age>

Drevesni indeks!
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Plani na osnovi indeksa

• Plani na osnovi 
indeksa so možni 
če je ključ 
<dno,age> ali če 
imamo drevesni 
indeks s ključem 
<age,dno>.
– Kateri je boljši?
– Kaj pa druga 

poizvedba? 

SELECT  E.dno,  COUNT (*)
FROM  Emp E
WHERE  E.age=30
GROUP BY E.dno

SELECT  E.dno,  COUNT (*)
FROM  Emp E
WHERE  E.age>30
GROUP BY E.dno
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Plani na osnovi indeksa

• Plani na osnovi 
enega indeksa 
so uporabni v 
vprašanjih z 
večimi 
tabelami.

SELECT  D.mgr
FROM  Dept D, Emp E
WHERE  D.dno=E.dno

SELECT  D.mgr, E.eid
FROM  Dept D, Emp E
WHERE  D.dno=E.dno

<E.dno>

<E.dno,E.eid>



OPB, Uporaba indeksov       

Povzetek

• Obstaja veliko alternativnih dat. organizacij; vsaka 
je primerna za določene situacije. 

• Indeks je zbirka podatkovnih referenc in struktura 
in/ali algoritem za hitro iskanje pod. referenc.  

• Podatkovne reference so lahko: podatkovni zapisi, 
<ključ, rid> ali <ključ, rid-list>

• Tabela ima lahko več indeksov z različnimi 
iskalnimi ključi. 
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Povzetek

• Indeks je lahko: povezan/nepovezan, 
primarni/sekundarni, razpršilni/drevesni. 

• Pri pogostih selekcijah je priporočljivo zgraditi 
indeks ali datoteko urediti. 
 Razpršilni indeksi so dobri za iskanje z enakostjo. 
 Urejene datoteke in drevesni indeksi so dobre za 

iskanje po področju. 
 Datoteke so redko sortirane v praksi; B+ indeks je 

boljši. 
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Povzetek
• Poznavanje narave delovne obremenitve aplikacije 

je pomembno pri načrtovanju podatkovne baze. 
 Katere so pomembne poizvedbe?  
 Kateri atributi sodelujejo ? 

• Indeksi morajo biti kreirani za pohitritev pomembnih 
poizvedb.
 Indeksi upočasnijo dodajanje, brisanje in popravljanje zapisov.
 Izberi indekse, ki izboljšajo izvajanje več poizvedb.
 Zgradi indekse, ki podpirajo evaluacijo samo z indeksi. 
 Indeks povezan z datoteko je lahko en sam.
 Urejenost polj v sestavljenem indeksu je pomembno. 
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