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Zoek een koophuis 



Zoek een koophuis (VM2K) 
 



SQL-formulering 
 
SELECT Hid, Sid,  
Price + 10*Tuition AS Score   

FROM Houses H, Schools S 
WHERE H.Location = S.Location 
ORDER BY Score 
LIMIT 5 

 
 
 



Similarity matching in video databases 
 
Sim(Q,F) =  

0,5 * ColorSim(Q,F) + 0,5 * TextureSim(Q,F) 
 

SELECT v.id FROM VideoObject v 
WHERE date >= ’01.01.2015’ 
ORDER BY 0.5*ColorSim(q,v) + 0.5*TextureSim(q,v) 
LIMIT 10 

 
 
 



Naïeve SQL-query processing 
Evalueer de query en sorteer op het volledige 

resultaat. 
Neem van het gesorteerde resultaat de bovenste 

k tupels. 
 
Vraag  
Kan dit slimmer? 
 

 
 
 



SQL-template top-k selection query 
 
SELECT attrs, F(P1, … , Pm)  
FROM R 
WHERE selections 
ORDER BY F(P1, … , Pm) 
LIMIT k 

 
 
 



SQL-template top-k join query 
 
SELECT attrs, F(P1, … , Pm) 
FROM R1, …, Rn 
WHERE selections AND join_conditions 
ORDER BY F(P1, … , Pm) 
LIMIT k 

 
 
 



SQL top-k aggregate query 
 
SELECT postcode,  
AVG (w1*inkomen + w2*kredietstatus)  
AS score 

FROM Bewoner 
WHERE leeftijd >= 18  
AND leeftijd <= 65 
GROUP BY postcode 
ORDER BY score DESC 
LIMIT k 
 
General requirement: monotony of F 

 
 
 



  Application level 
top-k processing vindt plaats buiten DBMS 
bijvoorbeeld via Java-JDBC;  
eventueel support vanuit het DBMS  
(indexering) 
 

 Query engine level 
top-k processing is onderdeel van  
query engine; 
de optimizer neemt de top-k 
problematiek in beschouwing 



 TA: Threshold algorithm 
sorted access + random access 

 NRA: No Random Access 
sorted access, geen random access 

 Mpro: Minimal probing 
sorted access op tenminste één lijst; 
probeer random access te minimaliseren 



• Observatie 1 
je moet voor elke lijst de mogelijkheid hebben om 
de resultaten gesorteerd af te lezen  
(sorted access)  

• Observatie 2 
je moet op elke lijst access kunnen doen via de oid  
(random access) 

• Observatie 3 
efficiënte uitvoering van deze acties vereist  
ondersteuning via (specifieke) structuren;  
in dit geval volstaat een B-tree 



 Nu geen random access via oid’s 
 



 Er is tenminste één cheap predicate waarop we sorted 
access doen 

 Op basis hiervan stellen we de maximaal haalbare scores 
vast en bouwen we een priority queue 

 Doel is om aantal probes te minimaliseren 
 Heuristiek: de priority queue bepaalt de eerstvolgende 

probing actie 
 



Maximale score per predicate is 1 
Start met cheap predicate p1  
probe(x,pi) evalueert predicate pi voor object x   



  



  

• Random access fataal voor toepassing  
met data op harddisk  

• Toepasbaar in geval van snelle random 
access: RAM, SSD  



 Mogelijke ondersteuning via B-tree 
 
 … maar …? 





 Mogelijke ondersteuning via B-tree 
 
 … maar: je hebt de manipulatie van de B-tree 

niet expliciet in handen! 
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