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1a. Questão 

Quais são as principais etapas de um projeto de distribuição de dados ? 

2a. Questão 

Seja uma aplicação de locação de vídeos conforme abaixo. 

F (NFilme, Nome, Categoria, Loc)     % Tabela de filmes 
C (CodCli, Nome, End, Idade, PontosFid)  % Tabela de clientes  

E (NFilme, CodCli, Data)    % Tabela de empréstimos 
R (NFilme, CodCli, Prioridade)   % Tabela de reservas 

 
Faça o projeto de distribuição dessa aplicação usando fragmentação horizontal primária 
e derivada. Mostre os seguintes passos do projeto de fragmentação: 

1. Mostrar a representação de dono (owner) e membro (member)  
das tabelas da aplicação 
2. Usar as consultas abaixo como as mais significativas: 

a) Que clientes com menos de 20 anos possuem filme  
de “COMEDIA” emprestado ? 
b) Que filmes possuem reserva na categoria de “TERROR” ? 
c) Quais os clientes com pontos de fidelidade > 5.000 e idade maior que 30 ? 

 
3. Apresentar a definição algébrica de cada fragmento gerado para cada  
tabela de fragmentação primária e derivada. 
5. Justifique as fragmentações derivadas. 
6. Mostre como a reconstrução é verificada no seu projeto de distribuição.  

3a. Questão 

a) Quais as vantagens da fragmentação vertical ? 

b) Caso você fosse fazer uma fragmentação vertical na aplicação da 2a. questão,  
que relação você escolheria ? Que fragmentação vertical você proporia para essa  

relação? Por quê ? Responda com base na matriz de uso entre os atributos. 
c) Escreva uma consulta que seja beneficiada pela sua fragmentação. 

d) Qual a operação algébrica usada na reconstrução da fragmentação vertical ? 
 



4a. Questão 

Quais os resultados do processo de alocação no Projeto de Distribuição de Dados ? 
Quais são as diferenças no custo de replicação para operações de atualização e para 
operações de leitura ? Por que a alocação em SBDD  é mais complexa que a alocação 
de arquivos em sistemas operacionais ? 

5a. Questão  

Quais são as vantagens e as dificuldades da fragmentação híbrida ?  

Quais as vantagens da fragmentação horizontal derivada e quando deve ser empregada ? 

6a. Questão  

Considere a relação V e as consultas a seguir. 

V (NVoo, Origem, Destino, Preço, CodCia)   % Tabela de vôos 
(V (NVoo, A1,        A2,         A3,      A4)    % Tabela de vôos ) 
q1: Quais os vôos da Cia Air France que custam menos de 300? 
q2: Quais os vôos e  preços de vôos com origem no Rio e destino em Paris ? 
q3: Que vôos existem com origem no Rio e destino em Roma ? 
q4: Qual a média de preços de vôos da cia AirFrance ? 

Considere agora o peso das consultas baseado na freqüência de uso pelas aplicações. 

peso (q1) = 10, peso (q2) = 2, peso (q3) = 10, peso (q4) = 10 

a) Gere a matriz de uso entre os atributos A1, A2, A3 e A4. 

b) Analise a matriz de uso e baseado no bom senso proponha uma fragmentação vertical para 
a relação V. Justifique seu projeto de fragmentação vertical. Não se esqueça de 
apresentar uma fragmentação que obedece às regras de correção. 

7a. Questão  

Seja um projeto de alocação de um fragmento F1 num SGBDD com 3 sítios e o seguinte 
modelo de custo: 

Leitura local = 10; leitura remota = 50; atualização local= 30; atualização remota = 60. 

Apresente o custo de execução das operações a seguir,  

i) Leitura de F1 pelos sítios 2 e 3 

ii) Atualização de F1 pelo sítio 1  

para os 3 projetos de alocação abaixo. Existe outra alternativa mais barata ? Por que ? 
 Sítio 1  Sítio 2  Sítio 3 

(a) F1  F1  F1 
(b) F1  --  F1  
(c) F1  --  -- 

 



8a. Questão 

Com base no esquema de fragmentação da 2ª. Questão, escreva a consulta 
correspondente a : 

Qual o nome do cliente e a data de empréstimo para clientes que possuem mais de 
25 anos. 

a) Desenhe a árvore genérica de forma algébrica que representa a consulta sobre as tabelas 
globais. 

b) Desenhe a árvore “localizada” que representa a consulta sobre as tabelas fragmentadas 
conforme o esquema de fragmentação da 2ª. questão. Mostre as transformações 
utilizadas na árvore genérica, passo a passo, na fase de Localização (Mapeamento), para 
tentar reduzir os fragmentos na árvore da consulta expressa sobre os fragmentos. 

c) Caso a consulta tenha sido reduzida, explique o porquê ( detalhado ), tanto do ponto de 
vista de custo quanto de tempo de resposta. Caso não tenha sido reduzida justifique. 

9a. Questão  
Seja uma aplicação de passagens aéreas conforme abaixo. 

V (NVoo, Origem, Destino, Preço, CodCia)   % Tabela de vôos 

C (CodCia, Nome, Sede, Fatur)   % Tabela de cias aéreas 

P (CPF (int), Nome (char), Endereço(char), Milhagem (int), Nota(int))  Tabela de clientes 

R (NVoo (int), CPF(int), Prioridade (int))    % Tabela de Reservas 

Seja a seguinte consulta: 

Qual o Endereço, Milhagem e a Nota dos Clientes com milhagem menor que 
10000 que estão com reservas em voos cujo preço é maior que 500? 

Assuma que as relações V, P e R estão fragmentadas como: 
V1 = (σ  Preço < 1000 ( V ) ) 
V2 = (σ  Preço >= 1000 ( V ) ) 

P11 = π CPF, Nome, End (P1), onde P1 = σ  Milhagem < 25000 ( P ) 

P12 = π CPF, Milhagem, Nota (P1), onde P1 = σ  Milhagem < 25000 ( P ) 

P2 = (σ  Milhagem >= 25000 ( P ) ) 
R1 =  R         P1 
R2 =  R        P2 

a) Desenhe a árvore genérica de forma algébrica que representa a consulta sobre as tabelas 
globais. Estamos assumindo que a consulta está correta e normalizada. 

b) Desenhe a árvore localizada que representa a consulta sobre as tabelas fragmentadas 
conforme o esquema de fragmentação acima. Mostre as transformações da árvore 
genérica passo a passo utilizadas na fase de Localização para tentar reduzir a árvore 
localizada. 

c) Caso a consulta tenha sido reduzida, explique o porquê ( detalhado ), tanto do ponto de 
vista de custo quanto de tempo de resposta. Caso não tenha sido reduzida justifique. 

 



10a. Questão  

Considere as seguintes relações:  
T( ta, tb, tc )  

U( ud, ue, uf)  
Elas estão armazenadas em um servidor paralelo com 4 nós e fragmentadas de maneira 
circular, sendo que a tabela T possui tuplas nos nós 1 e 2 e a tabela U possui tuplas nos 
nós 2, 3 e 4. Elas apresentam as seguintes características: card(T) = 1000, card(U) = 
3000, tam(tupla(T)) = 100 bytes, tam(tupla(U) = 75 bytes. O custo de leitura de uma 
tupla do disco é de 1 unidade. O custo de envio de um byte entre diferentes nós é de 5 
unidades. Qual seria o melhor plano de execução para a consulta a seguir, considerando 
o Tempo de Resposta?  
   select tb, uf 
   from T,U 
   where ta = ue 
Não considere o custo de armazenamento do resultado final.  

11a. Questão  
Considere o esquema da tabela P da 9a questão. Suponha que o “Nó 1” (onde se 
encontra a tabela P) seja um servidor paralelo com arquitetura de memória distribuída e 
4 nós.  

A consulta abaixo é uma das mais frequentemente submetidas ao servidor: � 

select CPF   
from P  
where nota = ?;  
 
Que tipo de paralelismo pode ser implementado durante a execução desta 
consulta, considerando as estratégias de alocação de dados abaixo?  

Sem realizar cálculos, responda: qual das estratégias de alocação possibilitará 
execuções com menor Custo Total e qual delas apresentará menor Tempo de 
Resposta? Justifique todas as suas respostas.  

(a) Espalhamento (hashing) baseado no atributo Nota.  

(b) Intervalos baseados nos valores do atributo CPF.  

  



As questões resolvidas em sala de aula não fazem parte desse gabarito. 
 
 
Questão 6 
Seja a matriz de uso: 

PESO  A1 A2 A3 A4 
10 Q1 0 0 1 1 
02 Q2 1 1 1 0 
10 Q3 1 1 0 0 
10 Q4 0 0 1 1 

 
V1 = Π Nvoo, A1, A2 (V)   
V2 = Π Nvoo, A3, A4 (V)   
 
O projeto atende bem às consultas Q1, 3 e 4, pois poderão ser resolvidas com apenas um dos fragmentos 
de V, obtendo os benefícios da fragmentação vertical que é o de reduzir a quantidade de dados trafegando 
na hierarquia de memória. A consulta Q2 será prejudicada, pois precisará fazer a junção entre os 
fragmentos V1 e V2, no entanto como trata-se de uma consulta com peso menor, optou-se por privilegiar 
as consultas de maior peso. 
O projeto de fragmentação atende às regras de correção: 
- completo: todos os atributos de V participam de algum fragmento; 
- disjunto: os atributos de V, com exceção da chave primária, aparece em um e apenas um fragmento; 
- reconstrução: por meio da operação de junção sobre o atributo Nvoo de V1 e V2 é possível reconstruir 
V. 
 
Questão 7 
Os custos para as 3 alternativas são: 
   (a) para i): 10 + 10 ; para ii): 30 + 60 + 60 ; total = 170 
   (b) para i): 50 + 10 ; para ii): 30 + 60; total = 150 
   (c) para i): 50 + 50 ; para ii): 30; total = 130 
Com esse modelo de custos, as 2 operações mais frequentes, dentre as 3 alternativas, a mais barata é a (c).  
As demais alternativas seriam: 
 Sítio 1  Sítio 2  Sítio 3 
(d) F1  F1  -- 
(e) --  F1  F1  
(f) --  F1  --  
(g) --  --  F1 
 
   (d) para i): 10 + 50 ; para ii): 30 + 60  = 150 
   (e) para i): 10 + 10 ; para ii): 60 + 30 +30  = 140 
   (f) para i): 10 + 50 ; para ii): 60   = 120 
   (g) para i): 50 + 10 ; para ii): 60   = 120 
 
Sim, existem duas opções mais baratas que são (f) e (g) empatadas. Devido ao custo de manter a 
consistência das atualizações em F1, as alternativas mais baratas são as que não fazem replicação de F1, 
sendo que, como os custos de leitura e atualização remotas são próximos e altos, e como há 2 leituras e 1 
atualização, dentre (c), (f) e (g), as opções mais baratas são as que favorecem a proximidade de acesso 
para a leitura e não para a atualização.  
 
 
  



 
Questão 9 

 
 

 
 

P R V 

σMilh < 10000 

ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σPreco > 500 
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P R 

σMilh < 10000 
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σMilh < 10000 

ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σPreco > 500 

�CPF 

V1 V2 

∪

R1 R2 

∪

σMilh < 10000 

ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σPreco > 500 
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V1 V2 

∪

R1 R2 
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ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σPreco > 500 

�CPF 

V1 V2 

∪

R1 R2 

∪∪

P2 

P11 P12 

�CPF 

p1: Milh < 10000 

σp1 σp1 

σp1 

Redução	por	FHP	em	P	

ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σPreco > 500 

�CPF 

V1 V2 

∪

R1 R2 

∪∪

P2 

P11 P12 

�CPF 

p1: Milh < 10000 
 
como: 
 p1 ^  Milh >= 25000 

é vazio, P2 pode ser eliminado.  

σp1 σp1 

σp1 

Redução	por	FHP	em	P	



 

 
 
 

 
 
 
 

ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σp2 

�CPF 

V1 V2 

∪

R1 R2 

∪

P11 P12 

�CPF 

p2: Preco > 500 
 

como a conjunção dos predicados de frag   
 com p2  não é vazio, V1 e V2 não podem ser eliminados.  

σp1 σp1 

Redução	por	FHP	em	V	

σp2 

ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σp2 

�CPF 

V1 V2 

∪

R1 R2 

∪

P11 P12 

�CPF 

 
seja P1” =          P11 �           P12  
   

σp1 σp1 

Redução	por	FHD	em	R		

σp2 

σp1 σp1 



 
 
 

 
 
 

ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σp2 

�CPF 

V1 V2 

∪

R1 R2 

∪

 
seja P1” =          P11 �           P12  
   

Redução	por	FHD	em	R		

σp2 

σp1 σp1 

P1” 

ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σp2 

V1 V2 

∪

 
seja P1” =          P11 �           P12  
   

Redução	por	FHD	em	R		

σp2 

σp1 σp1 

P1” R1 

�CPF 

∪

P1” R2 

�CPF 



 

 
 

 
 
 

ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σp2 

V1 V2 

∪

 
seja P1” =          P11 �           P12 
 
como  R2 =  R        P2 à R2 �  P1 é vazio 
 
   

Redução	por	FHD	em	R		

σp2 

σp1 σp1 

P1” R1 

�CPF 

∪

P1” R2 

�CPF 

ΠEnd, Milh, Nota 

�NVoo 

σp2 

V1 V2 

∪

Árvore	final:	
Redução	por	FHP	em	P	e	FHD	em	R.	
Do	ponto	de	vista	de	custo,	ela	foi	reduzida	
devido	à	eliminação	do	acesso	aos	fragmentos	
P2	e		R2.	Com	isso,	diminui	o	tráfego	de	dados	
no	disco	e	memória	e	o	numero	de	operações	
de	comparação,	tanto	na	seleção	quanto	na	
junção.	
Do	ponto	de	vista	de	tempo	de	resposta,	
a	árvore	também	possui	ganho	por	conta	
do	paralelismo	que	poderá	ser	aplicado	
na	junção	com	os	2	fragmentos	de	V	
		

σp2 P1” R1 

�CPF 



 
Questão 11 
 
Estratégia (a): como a alocação de dados é por espalhamento baseado no atributo ‘nota’, não é necessário 
paralelismo para o processamento desta consulta, pelo motivo a seguir. A consulta busca apenas tuplas 
que contenham UM valor de nota. Pelas características do espalhamento, apenas um nó conterá os dados 
que satisfarão o seu predicado. 
 
Estratégia (b): Neste caso, os dados se encontram distribuídos de acordo com os valores do atributo CPF. 
Qualquer nó poderá conter tuplas que possuam o valor para o atributo ‘nota’ determinado no predicado da 
consulta. Logo, todos os nós deverão realizar buscas sobre seus dados. Neste caso, teremos paralelismo 
intra-consulta na modalidade intra-operador, pois a seleção será executada paralelamente por todos os 
nós. 
 
Considerações sobre o custo total e o tempo de resposta de cada estratégia. 
 
Nestas considerações, assumiremos que as estratégias de alocação produziram fragmentos de tamanhos 
idênticos para cada nó. 
O custo total representa a soma dos tempos de processamento gastos por todos os nós envolvidos no 
processamento da consulta. Torna-se óbvio que a estratégia (b) apresentará maior tempo total, visto que 
todos os nós estarão envolvidos no processamento da consulta. Supondo a ausência de índices baseados 
no atributo ‘nota’ em todos os nós, a consulta deverá ser processada através de varredura total da tabela. 
Assumindo que o custo da varredura é C em cada nó, a estratégia (a) apresentará custo total igual a C, 
enquanto a (b) apresentará custo total igual a 4C. 
Em relação aos tempos de resposta, não se pode esperar diferenças entre as duas estratégias dado que haja 
igualdades de condições na busca realizada internamente por cada nó. Assim, assumimos que ou não há 
índice baseado em ‘nota’ em nenhuma das estratégias ou que há índices baseados em ‘nota’ em ambas. O 
tempo de resposta em cada nó é então o mesmo, a saber, igual a T. No caso da estratégia (a), onde só há 
um nó envolvido, o tempo de resposta será T. No caso da estratégia (b), ele também será T, visto que os 4 
nós trabalham em paralelo. Como não há nenhum processamento extra (agregações, agrupamento, 
ordenações, etc), nenhuma diferença significativa no tempo de resposta deve ser observada. 
 
 


