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ساختار فايل ها 

)ذخيره و بازيابي اطالعات(

سيستم و ساختار فايل : منبع
زوليك: مولف
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فصل اول

ل هاآشنايي با طراحي و مشخصات ساختار فاي
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هدف کتاب

 به برای راههایی یافتن  
 به دستيابی رساندن حداقل
 هایی فایل برای , دیسک

 آنها ومحتویات اندازه که است
.کند می تغيير
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عوامل موثر در طراحی ساختار 
فایل

ها زمان دستيابی نسبتا کم دیسک
ظرفيت باالی آنها
حفظ اطالعات پس از قطع جریان برق
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تاریخچه مختصری درباره طراحی 
ساختار فایل

)فایل ها بر روی نوار(دستيابی ترتيبی 1.

AVLدرخت دودویی 2.

Bدرخت 3.

و ليست پيوندی Bترکيب درخت :+Bدرخت4.

دستيابی مستقيم5.
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فصل دوم

عمليات مهم پردازش فايل 
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 به ديسک يک ر د که هستند بايتها از ای مجموعه همان فايلها
 ديدگاه از .اند گرفته قرار يکديگر کنار در فيزيکی صورت
 زا استفاده . دارد ديگری تعريف فايل ، کاربردی برنامه
 ااجر اعمال دهدتا می را امکان اين برنامه به منطقی فايلهای

 فايل هچ بداند اينکه بدون کند؛ توصيف را فايل يک روی شده
 نامهبر ميتوان سپس .دهد می قرار استفاده مورد را فيزيکی

 درای که متفاوت فايل چند از يک هر پردازش برای را
.برد کار به هستند يکسان ساختاری

یفايلهای فيزيکی و منطق
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باز کردن فایل ها

OPENمعرفی تابع 
FD=OPEN(FILENAME,FLAGS[,PMODE])  

.1FD:توصيف کننده فایل.

.2FILENAME: یک رشته کاراکتری حاوی نام فایل
.فيزیکی

.3FLAGS: عملکرد تابعOPEN  را کنترل کرده وتععيين
 می کند که فایل موجود را برای خواندن یا نوشتن

.باز می کند یا خير
.4PMODE:حالت محافظت فایل را بر می گرداند.
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تــوضيـــحنوع آرگومان     

مقدار 
flags

int دار ل  flagsمق ک عم رای ي ا اج ادير  orب ی روی مق بيت
.     زير تعيين می شود 

الحاق عمل نوشتاری به انتهای فايل:  O_APEEND

ايجاد يک فايل برای نوشتن: O_CREAT

مشخص شده باشد و فايل موجود باشد خطائی را باز می 
گرداند .O_CREAT  :اگر O_ECLE 

باز کردن فايل فقط برای خواندن:  O_RDONLY

باز کردن فايل برای خواندن و نوشتن:  O_RDWR

باز کردن فايل فقط برای نوشتن: O_WRONLY

اگر فايل موجود باشد مقدار ان را از بين می برد: 
.O_TRUNC
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بستن فایل ها

وال فایل ها معم,هنگامی که برنامه ای به صورت عادی پایان می یابد  
.به طور خودکار بسته می شوند

در نتيجه اجرای یک دستور بستن در داخل برنامه فقط برای    
محافظت آن دربرابر اتالف داده ها در صورت توقف برنامه و آزاد 

.کردن نام فایل های منطقی برای استفاده مجدد می باشد
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خواندن و نوشتن

READ(SOURCE_FILE,DESTINATION_ADDR,SIZE)

WRITE(DESTINATION_FILE,SOURCE_ADDR,SIZE)

DESTINATION :نام فایل مقصد

SOURCE:نام فایل منبع

SIZE:تعداد بایتهایی که باید خوانده یا نوشته شود
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:پيگرد
ين عمل انتقال مستقيم به یک موقعيت مع

.در فایل را پيگرد می گویند

SEEK(SOURCE_FILE,OFFSET)

SOURCE_FILE: نام فایل منطقی که در آن جستجو صورت می
گيرد

OFFSET:ميزان حرکت اشاره گر فایل را مشخص می کند
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Cپيگرد با جریان های 

POS=FSEEK(FILE,BYTE_OFFSET,ORIGIN)

POS: یک مقدار صحيح بزرگ که توسطFSEEK  بر گردانده
.می شود که برابر با موقعيت فعلی اشاره گر است

FILE: توصيف کننده فایلی کهFSEEK   باید در آن اعمال
.شود

BYTE_OFFSET:اده تعداد بایتهایی که باید از مبدا حرکت د
.شود
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#INCLUDE<STDIO.H>
Main( ) {
Char ch  ;
FILE *file ;
Char filename [20] ;
Printf (" enter the name of the file") ; //step 1
Gets (filename) ; //step 2
File = fopen (filename, "r") ; //step 3
While (fread(&ch, 1, 1, file) ! = 0) ; //step 4a

Fwrite (&ch, 1,  1, student) ; //step 4b
Fclose (file) ; //step 5

} 15

برنامه نمايش محتويات با استفاده از جريان 



ی برنامه نمایش محتویات با استفاده ا ز کالسها
<C:#include <fsream.h++ جریان 

main ( ) {

char ch ;

fstream file ;

char file name [20]  ;

cout << "enter the name of the file: "                 //step 1

<< flush;  

cin >> filename; //step 2

file . open (filename,ios::in);                             //step 3

file . unsetf(ios::skipws);

while (1)

{

file >> ch; //step 4a

if (file.fail ()) break;

cout << ch; //step 4b

}

file . close (); //step 5

}
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ساختار فهرست ها در یونيکس

ی چون هر نام فایل در سيستم یونيکس بخشی از سيستم فایل
است که با ریشه آغاز می شودهر فایل را می توان انحصارا با 

.دادن نام مسير آن شناسایی کرد

ن کار هنگامی که فرمانهایی برای سيستم یونيکس صادر می شود ای
در داخل فهرستی انجام می شود که فهرست جاری ناميده می 

. شود
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ای از فهرست ها در یونيکسنمونه



 دستگاههای فيزیکی و فایل های
منطقی

 فایل مجموعهای از بایتها است, در یونيکس

در یونيکس چگونگی و محل ذخيره فایل ها مهم نيست

در یونيکس مهم نيست که فایل ها از کجا می آیند

يکس یکی در یونيکس شکل فيزیکی فایل مهم نيست زیرا نمای منطقی فایل در یون
.است

19



فصل سوم

حافظه جانبي و نرم افزار سيستم
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بطور کلي هر سيستم کامپيوتري از دو 
:محيط قابل تشخيص تشکيل شده است

محيط درون ماشيني:

، از محيط درون ماشيني، از خود کامپيوتر با اجزاء و عناصر داخلي و محيط برون ماشيني
دستگاههاي جانبي آن تشکيل شده است

محيط برون ماشيني
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تعريف حافظه

 هر دستگاهي که بتوان اطالعات را در آن ذخيره نموده به نحوي
که کاربرد در هر لحظه بتواند به اطالعات مورد نظرش دستيابي 

.پيدا کند حافظه ناميده مي شود
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 داليل مهم بکارگيري انواع مختلف رسانه
:هاي ذخيره سازي عبارتند از

حافظه هاي درون ماشيني داراي ظرفيت محدود هستند.

 لزومي ندارد همه اطالعاتي که براي رفع نيازهاي اطالعاتي يک محيط عملياتي
.ذخيره مي شوند در حافظه اصلي باشند

گران بودن حافظه اصلي.

پس نگهداري اين. حجم اطالعات امروزي بسيار باال، و بطور تصاعدي رشد مي کند 
.حجم در محيط درون ماشيني معقول نيست
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دیسکها

دیسک های مغناطيسی در اشکال مختلف وجود دارند

دیسک های سخت ظرفيتی باال با هزینه پایين به ازای هر بيت ارائه می دهند.

 دیسک های فالپی ارزان هستند ولی سرعت آنها کم است و داده های نسبتا
.کمی را نگهداری می کنند
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انواع حافظه هاي برون  
ماشيني از نظر تكنولوژي 

ساخت 
چهار تكنولوژي وجود دارد:

 تكنولوژي الكترومكانيك

الكترو مغناطيس

تكنولوژي الكترو اپتيك

تكنولوژي الكترومغنااپتيك
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سازمان دیسک ها

 اطالعات به صورت شيارهایی)TRACK( روی سطح دیسک
نگهداری می شود

هر شيار غالبا به چند سکتور)SECTOR (تقسيم می شود

 سکتور کوچکترین بخشی از دیسک است که قابل آدرس دهی
.است

دیسک گردان ها معموال چند صفحه دارند

ک شيارهایی که مستقيما در باال و پایين یکدیگر قرار دارند ی
.سيلندر را تشکيل می دهند
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شيار سكتوروگپ



جایگاه سيلندروهدهای خواندن 
ونوشتن

29



برآورد نيازهای سرعت و ظرفيت ها

طول هر سکتور بر *تعداد سکتورها =ظرفيت شيار
حسب بایت

يت ظرف*تعداد شيار ها در هر سيلندر=ظرفيت سيلندر
شيار

ظرفيت سيلندر*تعداد سيلندرها=ظرفيت دیسک
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روش های سازمان دهی داده ها 
بر روی دیسک

بر اساس سکتور1.

بر اساس بلوک های تعریف شده توسط کار بر2.
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سازمان دهی سکتور ها بر روی 
یک شيار

سکتور ها بخش های مجاور و با اندازه ثابت از یک شيار 1.
این روش راه خوبی برای در نظر گرفتن فایل به طور (باشند

ور منطقی است اما راه خوبی برای نگه داشتن فيزیکی سکت
.)ها نيست

ز نظر یعنی بين سکتور هایی که ا(فاصله گذاری ميان سکتورها2.
.)منطقی مجاورند چند سکتور فاصله می گذارند
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:کالستر

کالستر عبارت از تعداد ثابتی از سکتور های پيوسته است

کالستر های بزرگ تعداد زیادی از سکتور ها را بدون پيگرد می خوانند.

تر منجر استفاده از کالستر های بزرگ در هنگام پردازش ترتيبی فایل به کارایی بيش
.می شود
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پراکندگی

اما  طول تمام سکتور های موجود در یک دیسک باید یکسان باشد     
ا این دو شيوه برای مقابله ب.هميشه این تناسب بر قرار نيست 

:روش وجود دارد

.نگهداری یک رکورد در هر سکتور1.

قرار دادن رکورد ها به طور متوالی به طوری که بخشی از رکورد 2.
.در یک سکتور و بخش دیگر آن در سکتور دیگر قرار گيرد
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سازمان دهی شيار ها به کمک 
بلوک

از  گاهی شيار ها به سکتور تقسيم نمی شوند بلکه به تعدادی
.بلوک ها تقسيم می شوند

همانند سکتور ها بلوکها را غالبا رکورد های فيزیکی می دانند.

ا سازمان دهی بلوکها مشکالت پوشایی سکتورها و پراکندگی ر
.ندارد
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زمان دستيابی به دیسک

قسيم دستيابی به دیسک را می توان به سه عمل فيزیکی متمایز ت 
:کرد

زمان پيگرد1.

تاخير چرخشی2.

زمان انتقال3.
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زمان پيگرد

ویندزمان الزم برای انتقال بازوی دستيابی به سيلندر مناسب را زمان پيگرد می گ
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تاخير چرخشی

 زمان الزم برای چرخش دیسک تا سکتور مورد نظر زیر هد خواندن و نوشتن قرار
.گيرد
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زمان انتقال

  

:زمان انتقال از فرمول زیر بدست می آید

ای تعداد بایت ه/تعداد بایت های انتقال یافته=(زمان انتقال
زمان چرخش)*روی شيار
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تنگنای دیسک

:راههای مقابله با تنگنای دیسک 

)multiprogramming(چند بر نامه ای 1.

)striping(نوار بندی 2.

)parallelism(موازی گرایی3.
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سازمان دهی داده ها در نوار ها

ا چون دستيابی به نوار ها به صورت ترتيبی است برای تشخيص موقعيت داده ه
نيازی به آدرس نيست 
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MB/sec 1خطی 200MB9خودکارریل یک اینشیار9

نوارخطی
دیجیتال

MB/sec 5خطی35GB36روباتDLTکارتریج 

hp colorado
T3000

0.5MB/secمارپیچ1.6GBدساین4/1کارتریج 

strong tek
Redwood

کارتریج
نیم این

MB/sec 10مارپیچ50GBسیل روبا

Sun T10000500خودکاراین75/5کارتریچGB120مارپیچ MB/sec
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مقايسه اي از برخي سيستمهاي نواري 



)B(شياره9) A(شياره7نوار 

43



بيت توازن

اگر . ي رودبلكه براي بررسي اعتبار داده ها به كار م. بيت توازن  بخشي از داده ها نيست
توازن . قرار داده مي شود ١از توازن فرد استفاده شود اين بيت در كادرهاي فرد برابر 

.ودولي در نوارها به ندرت از آن استفاده مي ش. روج نيز به همين صورت عمل مي كند
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:در نوار دو نوع بيت توازن وجود دارد

بيت پاريتي عرضي يا كاراكتري
بيت پاريتي طولي
و بيت  بيت پاريتي عرضي براي هركاراكتر

يجاد پاريتي طولي، براي تعدادي كاراكتر ا
. مي شود

45



نوار گردان ها

اختالف کارایی در ميان نوار گردان ها را بر حسب سه کميت می  
:توان سنجيد

تراکم نوار1.

سرعت نوار2.

اندازه شکاف بين بالک ها3.
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براورد طول نوار مورد نياز

b=طول فيزیکی یک بلوک از داده ها 

g=طول شکاف بين بال ک ها

n=تعداد بالک های داده ها

47



s:فصای الزم برای نگهداری فایل 

S=n*(b+g)
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b=تراکم نوار/ اندازه بلوک 

b=طول بلوک
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:تراکم ضبط موثر

مقدار داده های واقعی را که به ازای هر اینچ از نوار می توان ذخيره  
:کرد

از برای تعداد اینچهای مورد ني/تعداد بایتها در هر بلوک=تراکم ضبط موثر
هر بلوک

50



برآورد زمان انتقال داده ها

عوامل موثر در سرعت انتقال داده ها:

اندازه شکاف های بين بالکی1.

اندازه بالک های داده2.

سرعت نوار*تراکم نوار=سرعت اسمی 
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مقایسه دیسک و نوار

تنوار برای پردازش ترتيبی و دیسک برای پردازش تصادفی اس.

ال نوار ها به یک فرایند اختصاص دارند در حالی که دیسک ها معمو
.چند فرایند را سرویس دهی می کنند

نوار ها ارزانتر از دیسک ها هستند.

سرعت پردازش دیسک ها باالتر است.
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CD_ROM

بهای کم و دوام زیاد-ظرفيت ذخيره سازی باال:نقطه قوت

جستجو در آن بسيار کند است:نقطه ضعف
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کارایی در جستجو

 در واقع ضعف اصلیCD_ROM  در دستيابی مستقيم است زیرا بسيار زمان بر
است
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سرعت انتقال داده ها

سرعت انتقال داده ها باال است چون نحوه ذخيره سازی به صورت بالکی است.
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ظرفيت ذخيره سازی

CD_ROM پس ظرفيت ذخيره , مگا بایت داده را نگهداری می کند  600بيش از
.  سازی آن باال است
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دستيابی فقط خواندنی 

CD_ROM  ر یک رسانه انتشاراتی است و پس از نوشتن محتویات آن قابل تغيي
.نيست
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 CAVدربرابر   CVAتکنيک 
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نوشتن و خواندن نا متقارن

 به این معنی که ما فقط یک بار روی آن می نویسيم ولی هزاران بار آن را می
.خوانيم
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DVD(Digital versatile Disk )

 چند شرکت بزرگ تجهيزات الکترونيکي سازماني  1997در سال
– DVDبنام  Forum  تاسيس کردند که هدفش توليد استاندارد

 Digital video)بود که پس از کشمکشهاي زياد  CDجديد براي 
pisk) DVD  نوع متفاوت ساخته شدند 8با.

 در ابتداDVD بنابراين تحت . ها فقط براي ويدئوها طراحي شدند
.معرفي شدند  (Digital video Disk)نام 
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تفاوت اولين DVD با ها CD باالي ظرفيت بخاطر ها DVD در مثال بطور هاست 
 اليه دو آن مهم عامل يك كه .هاستCD برابر ٢٠ ها DVD بعضي ظرفيت حاضر حال
 اشدب داده اليه دو شامل تواند مي اليه دو ديسك طرف يك بطوريكه است DVD بودن

 DVD تشخيص البته .شود مي خوانده دوم اليه سپس و اوّل اليه ابتدا خواندن حين در
 DVD و اي نقره اليه دو DVD چون است آسان اليه تك هايDVD از اليه دو ها

.است رنگ طاليي اليه تك
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از نظر ظرفيت DVDانواع 

DVD 18(مختلف فرمت هشت در ظرفيت اساس بر ها-DVD
and 10-DVD 9 و-DVD 5 و-DVD 4 و-DVD 3 و-DVD 2 و-
DVD 1 و-DVD( ظرفيت هر تقريبي مقدار شماره هر که DVD 

.دارند وجود دهد مي نشان را گيگابايت به
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هاdvdدوتکنو لوژی ليزری برای 
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کاربرد DVDاست متنوع ها: video-DVD فيلم نمايش براي که  
Data-DVD افزاري نرم کاربردهاي براي Audio-DVD براي 
.روند مي بکار ها موسيقي کردن گوش

Duta  -DVD همان CD – ROM مانند و باشد مي باال ظرفيت با 
CDباالتر، باراندمان اما شود مي استفاده معمولي هاي video-

DVD از تر رايج بسيار ها Data-DVDبا مقايسه در و هاهستند 
VHSدارند پربارتري ي آينده ها.
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آشنايي با بافر و بافرينگ

 و ورودي عمليات در واسط است اي ناحيه بافر
 حالت در رکورد يک اقال  ناحيه اين در و خروجي

 کبال حالت در بالک يک با شده بندي بالک فايل
 براي اساساً  و شود مي داده جاي شده بندي
 پردازنده عمليات بين هماهنگي ايجاد

 در و مرکزي پردازش واحد و خروجي/ورودي
 در  .رود مي کار به عمليات اين سريع شرايطي
 فظهحا از اي منطقه از معموالً  بافر فايل، سيستم

 ودش مي داده تخصيص پرداز فايل برنامه به اصلي
.گويند مي بافرها منطقه آن به که
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نحوه ايجاد بافرها

هحافظ در اي ناحيه ايجاد با :کند مي ايجاد را بافر ساز برنامه خود

مي بافر ايجاد درخواست عامل سيستم از که ماکرو، يک اجراي با 
.کند

ايجاد به اقدام .شود مي باز فايل که وقتي عامل سيستم خود 
 مي پس باز را بافرها فايل شدن بسته از پس و کند مي بافرما
.گيرد
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بافر دهی چند گانه

 به این معنی کهCPU  پر  بافر دیگری را, می تواند در حين ارسال یک بافر به دیسک
.  کند
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حالت تعيين محل در بافر دهی

.بافر مستقيما بين داده ها و حافظه باشد1.

ر بافر های سيستم همه بافر ها را کنترل کنداما اشاره گری برای محل بافر ها د2.
.اختيار برنامه باشد
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پراکنش ورودی

 که  بلکه مجموعه ای از بافر هایی, نه یک بافر , با پراکنش ورودی با یکبار خواندن
.داده های یک بلوک باید در آن پخش شود شناسایی می شود
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تمر کز خروجی

زم بدین ترتيب ال.چند بافر را می توان گرد هم آورد و یکباره بر روی همه آنها نوشت
.نيست آنها را در یک بافر خروجی کپی کرد
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فصل چهارم

مفاهيم اساسي ساختار فايل
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سازمان دهی فيلد ها و رکورد ها

واحد اصلی داده ها فيلد است.

آرایه مجموعه ای از فيلد های مثل هم است.

رکورد مجموعه ای از فيلد های متفاوت است.

رکوردی که در حافظه نگهداری می شود را یک شی گویند

فيلد های رکورد را اعضای آن می نامند.

73



ساختار های فيلد

قرار دادن فيلدها در طول هایی قابل پيش بينی1.

شروع کردن هر فيلدی با نشانگر طول فيلد2.

قرار دادن یک فاصل در انتهای هر فيلد برای جدا کردن آن از فيلد بعدی3.

استفاده از یک عبارت کليدی برای شناسایی هر فيلد و محتویات آن4.
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ثابت کردن طول هر فيلد: 1روش 

مزیت این روش در این است که با محاسباتی ساده می توان داده ها را از فيلد های 
اوليه باز یابی کرد

ا عيب این روش این است که افزودن فضاهای خالی مورد نياز برای رساندن فيلد ه
.به طولی ثابت باعث می شود فایل ها بسيار بزر گتر شوند
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 قرار دادن نشانگر طول فيلد در: 2روش
ابتدای هر فيلد

می توان طول آنها را تنها با ) بایت256کمتر از (اگر فيلد ها بيش از حد طوالنی نباشند 
.یک بایت در آغاز هر فيلد نگهداری کرد

.  این فيلدها را مبتنی بر طول می نامند
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جدا کردن فيلد ها با :  3روش 
فاصل

ظاهر  در این روش کافی است یک کاراکتر خاص  یا ترتيبی از کاراکتر ها را که در فيلد  
.نمی شود انتخاب کنيم و آن فاصل راپس از نوشتن هر فيلد در فایل وارد کنيم

در بسياری از موارد از کاراکتر فضای خالی استفاده  

.می شود  
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استفاده از عبارت کليدی :  4روش 
برای شناسایی فيلد ها

لد این روش دارای مزیتی است که بقيه ندارند و نخستين ساختاری است که در آن في
.اطال عاتی در باره خودش فراهم می آورد

.اما عيب این روش فضای زیادی است که تلف می کند
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ساختار های رکورد

رکورد مجموعه ای از فيلد ها است.

مجموعه ای از رکورد ها فایل را تشکيل می دهند.

 برای مراجعه به داده های مقيم در حافظه از کلمه شی و برای مراجعه به داده
.های مقيم در فایل از کلمه رکورد استفاده می شود
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روش های سازمان دهی رکورد 
های فایل

قابل پيش بينی کردن طول رکورد ها بر حسب بایت.

قابل پيش بينی کردن طول رکورد ها بر حسب فيلد ها.

شروع هر رکورد با یک نشانگر طول که تعداد بایتهای رکورد را نشان می دهد.

استفاده از فایل دیگری برای نگهداری آدرس شروع هر رکورد.

قرار دادن فاصل در انتهای هر رکورد برای جدا کردن آن از رکورد بعدی.
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 قابل پيش بينی کردن:  1روش 
طول رکورد ها بر حسب بایت

 فایلی است که در آن تعداد بایتهای همه رکورد ها یکسان, فایلی با طول ثابت 
.است

 يلد غالبا به عنوان محلی برای نگهداری تعداد متغيری از ف, رکورد های با طول ثابت
.با طول متغير به کار می روند, ها 
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 قابل پيش بينی کردن:  2روش 
.  طول رکورد ها بر حسب فيلد ها

 در این روش به جای آنکه مشخص کنيم هر رکورد در فایل حاوی تعداد
يلد می توان مشخص کرد که حاوی تعداد ثابتی از ف, ثابتی از بایتهاست 

.هاست
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 شروع هر رکورد با یک نشانگر طول: 3روش 
.که تعداد بایتهای رکورد را نشان می دهد

 در این روش فيلدی در ابتدای هر رکورد در نظر گرفته می شود و طول
.رکورد در آنجا ذخيره می گردد

می  از این روش معموال برای کار با رکورد هایی با طول متغيير استفاده
.شود
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استفاده از فایل دیگری برای :  4روش 
.نگهداری آدرس شروع هر رکورد

 
 می , برای نگهداری آفست بایت مربوط به رکورد های موجود در فایل

د را با آفست بایت می توان ابتدای هر رکور.توان از اندیس استفاده کرد
یافت و طول رکورد را محاسبه کرد 
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قرار دادن فاصل در انتهای هر :  5روش 
.رکورد برای جدا کردن آن از رکورد بعدی

 

 دقيقا مشابه راه حلی است که برای متمایز , این حالت در سطح رکورد ها
.ساختن فيلد ها در برنامه ها به کار می رود
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 raidسه سطحی درمقابل  raidسيستم 
یک سطحی
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فصل پنجم

مديريت فايل هايي از ركورد ها
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کليد های رکورد 

ها  برای جستجو بين رکورد ها باید یک شکل استاندارد برای کليد   
.ی نامنداین شکل استاندارد را شکل کانونيک کليد م. تعریف کنيم 
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جستجوی ترتيبی

يدا در این روش فایل رکورد به رکورد خوانده می شود تا رکوردی با یک کليد خاص پ 
.شود
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ارزیابی جستجوی ترتيبی

به طور کلی کار مورد نياز برای جستجوی ترتيبی در فایلی با

N  رکورد باn  متناسب است.

.مقایسه مورد نياز است  n/2مقایسه و به طور ميانگين   nحداکثر 
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ک بهبود کارایی جستجوی ترتيبی با بلو
بندی رکورد ها

ز در این روش با خواندن بلوکی از چند رکورد به یکباره و سپس پردازش آن بلوک ا
.کارایی جستجو را بهبود می بخشيم, رکورد ها در حافظه 
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 به مرت, گرچه بلوک بندی می تواند منجر به بهبود چشمگير کارایی شود
.عملکرد جستجوی ترتيبی را تغيير نمی دهد

 زمان جستجو هنوزo(N) است و با اندازه فایل نسبت مستقيم دارد.
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در دستيابی زمان و حافظه در دستيابی سرعت ميان اختالف , سازی بلوک 
.دهد می نشان را ثانویه حافظه

نمی  بلوک سازی تعداد مقایسه هایی را که باید در حافظه انجام شود تغيير
 دهدو احتماال مقدار داده های انتقال یلفته ميان حافظه و دیسک را افزایش

.می دهد
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با بلوک سازی در زمان صرفه جویی می شود زیرا مقدار جستجو کاهش می 
.یابد

داده قالانت نظير , دیگر عمليات زمان و جستجو زمان ميان تفاضل ترتيب بدین 
.است فایل ساختار طراحی محرکه نيروی , حافظه به دستيابی با ها

94



ابزار های یونيکس برای پردازش 
ترتيبی

با  متداول ترین ساختار فایل که در یونيکس وجود دارد یک فایل اسکی
فضای , کاراکتر خط جدید به عنوان فاصل رکورد ها و در صورت امکان 

.خالی به عنوان فاصل فيلد هاست
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دستيابی مستقيم

وارد ظهحاف به را آن و برویم رکورد یک ابتدای به مستقيما بتوانيم که هنگامی 
.داریم مستقيم دستيابی رکورد آن به کنيم
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رکورد های سرایند

:هر فایل دارای یک رکورد سرایند است که حاوی سه مقدار است

اندازه سرایند1.

تعداد رکورد ها2.

اندازه هر رکورد3.

97



 دستيابی به فایل و سازمان دهی
فایل

رکورد های طول متغيير و رکورد های طول ثابت مربوط به بحث سازمان دهی فایل و 
ایل می دستيلبی مستقيم و دستيابی ترتيبی مربوط به مبحث دستيابی به ف

.باشد

 بسيار سودمند است, تعامل ميان ساز مان دهی فایل و دستيابی به فایل.
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 داده های انتزاعی برای دستيابی
به فایل

اص این مفهوم که نيازی نيست داده ها را به صورتی که در یک رسانه خ
در عمليات مدل دادهای انتزاعی , ظاهر شده اند در نظر بگيریم 

.مستتر است
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ف سرآیند ها و فایل های خود توصي
گر

 باره در بيشتری اطالعات آن سرایند رکورد در که فایلی به
 یم گر توصيف خود فایل باشد داشته وجود فایل ساختار

.گویند

100



اطالعاتی که ميتوان در سرآیند 
نوشت

نامی برای هر فيلد1.

طول هر فيلد2.

تعداد فيلد های هر رکورد3.
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عوامل موثر بر قابليت حمل

اختالف ميان سيستم های عامل1.

اختالف ميان زبان ها2.

اختالف در معماری ماشين3.
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توافق بر سر رمز گذاری دودویی

IEEE  64, بيتی  32مشخصات فرمت استاندارد را برای اعداد مميز شناور 
بيتی وضع  32بيتی و  16, بيتی  8بيتی و برای اعداد صحيح  128بيتی و 

.کرده است
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یونيکس و قابليت حمل

اساسا برای کپی کردن داده  ddگرچه .فراهم آورده است ddیونيکس ابزاری به نام 
ها از روی سيستم های یونيکس بر روی نوار و بالعکس در نظر گرفته شده 

.می توان آن را برای تبدیل از منبع فيزیکی دیگری به کار برد, است
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در اختيار قرار  ddمواردی که ابزار 
:می دهد

تبدیل از یک اندازه بلوک به دیگری

تبدیل رکورد های طول ثابت به طول متغيير و بالعکس

تبدیل اسکی به ابسدیک و بالعکس

تبدیل همه کاراکتر ها به حروف کوچک یا حروف بزرگ

تبادل هر جفت دلخواه از بایتها
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فصل ششم

سازمان دهي فايل ها براي كارايي
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دالیل فشرده سازی فایل ها

فایل های کوچکتر نياز به حافظه کمتری دارند که باعث صرفه جویی می شود.

آن  سریعتر انتقال داده می شوند که زمان دسترسی را کوتاهتر می کند یا به جای
.می توان با همان زمان دسترسی از پهنای باند کمتر و ارزانتر استفاده کرد

به صورت ترتيبی سریعتر قابل پردازش هستند.
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تکنيک های فشرده سازی

استفاده از یک نماد گذاری جدید

حذف دنباله های تکراری

تخصيص کد های با طول متغيير
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استفاده از یک نماد گذاری جدید

معایب فشرده سازی با رمز

بل با استفاده از رمز گذاری دودویی فایل به وسيله اشخاص قا1.
.خواندن نيست

 زمانی که بخواهيم نامی را به فایلمان اضافه کنيم زمانی را2.
.برای رمز گذاری از دست خواهيم داد

باید ماژول های رمز گذاری و رمز گشایی را در تمام نرم افزار 3.
هایی که فایل را 
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حذف دنباله های تکراری

 بر خالف فشرده سازی نمادی رمز گزاری طول رانش مقدار معينی
.از صرفه جویی در فضا را تضمين نمی کند
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تخصيص کد های با طول متغيير

 کد های با طول متغيير عموما بر اساس این اصل به وجود آمده اند که بعضی مقادیر
.غال کندبيش از بقيه به کار می روند بنابراین کد این مقادیر باید فضای کمتری اش

.کد های با طول متغيير فرم دیگری از کاهش زواید است
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روش های فشرده سازی بر گشت 
ناپذیر

اس نوع دیگری از فشرده سازی به نام فشرده سازی بر گشت ناپذیر بر اس
.این اصل عمل می کند که مقداری از اطال عات را می توان نادیده گرفت

112



فشرده سازی در یونيکس

 هم یونيکس برکلی و همsystem v  روال های فشرده سازی فراهم می کنند
و packروالهایی دارد به نام  system v.که بسيار مورد استفاده قرار می گيرد 

unpack که از کد های هافمن به صورت بایت به بایت استفاده می کنند.
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باز یابی فضای داخل فایلها

با داده های اضافی چه باید کرد؟

 آنها را در انتهای فایل قرار داد و اشاره گری ایجاد کرد تا از مکان اوليه رکورد به1.
.بقيه آن اشاره کند

.کل رکورد را در انتهای فایل دوباره نوشت2.
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انواع تغييرات در فایل

اضافه کردن رکورد

بهنگام سازی رکورد

حذف رکورد
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حذف رکورد و متراکم کردن فایل

هر راهبرد حذف رکورد باید راهی را فراهم کند تا رکورد های حذف شده شناخته 
.یک روش ساده قرار دادن یک عالمت خاص در هر رکورد حذف شده است.شوند
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حذف رکورد های با طول ثابت برای 
بازیابی پویای فضا

رکورد  برای حذف.متراکم کردن فایل آسان ترین و رایج ترین روش های بازیابی فضا است
يمها و استفاده دوباره از فضای آزاد شده باید بتوانيم دو مسئله را تضمين کن

.رکورد های حذف شده به طور خاصی عالمت گذاری شوند1.

.مبتوانيم محلی را که توسط رکورد های حذف شده اشغال شده بود را پيدا کني2.
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مواردی که برای باز یابی سریع  
:فضا به آنها نياز داریم

راهی که بال فاصله بدانيم حفره های خالی در فایل وجود دارد یا نه؟1.

.راهی که اگر چنين حفرهای وجود دارد سریع به آن پرش کنيم2.
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:راه حل

ر استفاده از ليست های پيوند برای پيوند دادن تمام رکورد ها هر دو نياز فوق را ب
.آورده می کند

ليست پيوندی ساختمان داده ای است که هر گره آن به گره بعدی اشاره می کند.
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پشته ها

.آ سان ترین راه برای کار کردن با ليست استفاده از آن به صورت پشته است

پشته ليستی است که در آن اضافه و حذف گرهها از یک انتهای ليست انجام می 
.شود
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برای حل دو مسئله مر بوط به دسترسی 
 سریع به فضای قابل بازیابی رکورد های

:حذف شده نياز است که

بدانيم که آیا حفره های خالی در فایل وجود دارد.

اگر چنين حفره ای وجود دارد مستقيما به آن پرش کنيم.
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برای باز یابی رکورد ها از طریق 
ز ليست پيوندی به موارد زیر نيا

:داریم
راهی برای پيوند دادن رکورد های حذف شده و تبدیل آنها به یک ليست.

الگوریتمی برای اضافه کردن رکورد های حذف شده به ليست.

هنگامی که می , الگوریتمی برای پيدا کردن و خارج کردن یک رکورد از ليست
.خواهيم از آن رکورد استفاده کنيم
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پراکندگی حافظه

فضای تلف شده در داخل یک رکورد پراکندگی داخلی ناميده می شود.

اید اگر با رکورد های طول ثابت کار کنيم برای به حداقل رساندن پراکندگی داخلی ب
.حداقل طول رکورد را انتخاب کنيم
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راهبرد های انتخاب جا

اولين جای مناسب)first fit(

مناسب ترین جا)best fit(

نامناسب ترین جا)worst fit(
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 best fitاشکال روش

زمان پردازش اضافی

 وجود پراکندگی خارجی
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 worst fitاشکال روش 

.در این روش پراکندگی داخلی زیاد است
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جستجوی دو دویی در برابر 
جستجوی ترتيبی

 جستجوی دودو یی فایلی باn  رکورد حد اکثر به

[log n]+1  مقایسه نياز دارد.

 اما جستجوی ترتيبی فایلی مشابه حداکثر بهn 

مقایسه نياز دارد n/2مقایسه و به طور متوسط به  
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محدودیت های جستجوی دودویی 
و مرتب سازی داخلی

جستجوی دودویی نياز به بيش از یک یا دو دسترسی به دیسک دارد.

نگهداری یک فایل به صورت مرتب شده خيلی گران تمام می شود.

مرتب سازی داخلی تنها در مورد فایل های کوچک عملی است.
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مرتب سازی کليدی 

مرتب سازی کليدی که گاهی به آن مرتب سازی با بر چسب می گویند بر 
 تنها, این ایده استوار است که وقتی فایلی را در حافظه مرتب می کنيم 

.چيزی که به آن نياز داریم کليد رکورد ها است
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فصل هفتم

شاخص گذاري
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شاخص چيست؟

منظور از شاخص مجموعه اي از عناصر شاخص است كه به صورت جفت 
 از داده هايي با طول ثابت است كه به طور فيزيكي كنار هم قرار ( x , a)هاي

.  نشانگر اطالعات همراه با كليد است  aنشانگر كليد و  x. دارند 
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بخش تنها كه است بزرگ انقدر شاخص خود كنيم مي فرض 
 داشت نگه اصلي حافظه در لحظه يك در توان مي را آن از كوچكي

  نوع . شود ذخيره جانبي حافظه يك در بايد شاخص اين بر بنا .
 كه است تصادفي شبه دستيابي با هايي دستگاه جانبي حافظه

 . است طوالني نسبتا آنها انتظار يا دستيابي زمان
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در ها داده بازيابي و ذخيره براي كلي روش كردن پيدا , هدف 
 زمان حداقل با دسترسي امكان كه بود بزرگ فايل هاي سيستم

 در را خود مقاله  اولين 1972 سال در كرايت مك . سازد فراهم را
 قدري به B درخت آن از پس . كرد منتشرB درخت با رابطه

 غير طور به , B درخت « : نوشت اينگونه كومر كه يافت گسترش
 بانكهاي در بندي شاخص براي استانداردي ساختار رسمي

. »رود مي شمار به اطالعاتي
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شاخص چند سطحی
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مزیت شاخص ها

ل بدون دستکاری محتویات فای
به فایل نظم و تر تيب می ,

.بخشند
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بالك كه است اين دودويي جستجوي الگوريتم از استفاده الزمه 
 به ها بالك اگر . باشند شده ذخيره پيوسته طور به اي داده هاي
 آدرس يافتن , باشند شده پيوند هم به و ذخيره ناپيوسته طور
  . است ممكن نا مياني بالك
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يم آساني به ها داده ساختمان ابتدايي تكنيكهاي از استفاده با 
 پچ پيوندي هاي فيلد شامل كه كنيم درست را هايي گره توانيم

 به را دودويي جستجوي درخت ترتيب اين به و باشند راست و
  . كنيم ايجاد پيوندي ساختار يك صورت
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 شكل زير را در نظر بگيريد :
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شاخص براي كه است اين دودويي جستجوي درخت مشكل 
 ديگر مهم مشكل اما . ندارد را الزم سرعت ديسك روي بندي

 براي موثر راهبرد يك نداشتن وجود , دودويي جستجوي درخت
 AVL درختهاي مشكالت اين حل براي است درخت كردن موازينه

 آمدند ميان به صفحه  صفحه  دوديي ختهاي در و
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کاتالوگ کارتی چيست؟

مجموعه ای از سه شاخص است که هر کدام از یک فيلد کليد متفاوت استفاده می 
.رندکنند وهمه آنها از یک شماره کاتالوگ یکسان به عنوان فيلد آدرس بهره می گي
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مقایسه سرعت دسترسی

م یدا کني÷شاخص باعث می شود تا رکورد ها را به وسيله کليد آنها با سرعت زیادی 
سرعت این کار در مقایسه با حالتی که جستجوی دودویی در یک فایل مرتب .

.موجود در حافظه انجام می شود بيشتر است
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 عمليات مورد نياز برای نگهداری فایل
شاخص بندی شده

ایجاد فایل داده ها و شاخص خالی اوليه

 قبل از به کار گيری آن,باز کردن فایل شاخص در حافظه

 پس از به کار گيری آن, نوشتن فایل شاخص بر روی دیسک

افزودن رکورد هایی به فایل داده ها

حذف رکورد ها از فایل داده ها

بهنگام کردن رکورد ها در فایل داده ها

بهنگام کردن شاخص برای انعکاس تغييرات به عمل آمده در فایل داده ها
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ایجاد فایل داده ها و شاخص خالی 
اوليه

:دو فایل باید ایجاد شود

فایل داده ها برای نگهداری اشيائ داده ای 1.

فایل شاخص برای نگهداری کليد اوليه2.
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ه قبل از ب,باز کردن فایل شاخص در حافظه 
کار گيری آن

انجام  io bufferبازیابی و ذخيره اشياء توسط کالس 
.می شود
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نوشتن فایل شاخص بر روی 
پس از به کار گيری آن, دیسک 

ر یکی از خطرات مربوط به خواندن شاخص و نوشتن آن در پایان برنامه آن است که اگ
.برنامه متوقف شود کپی شاخص که بر روی دیسک است اعتبار ندارد

145



ا برنامه باید حداقل دو مکانيسم زیر ر
برای محافظت از خطا داشته باشد

باید مکانيسمی باشد که به برنامه اطالع دهد که شاخص در چه زمانی از رده خارج 
است

 اگر برنامه تشخيص دهد که شاخص از رده خارج است باید به روالی دستيابی
.داشته باشد که شاخص را از فایل داده ها بازسازی کند
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افزودن رکورد هایی به فایل داده 
ها

برای افزودن رکورد ها باید همه ورودی هایی را که کليد آنها پس از کليد 
.جابجا کنيم تا پس از این ورودی قرار گيرند, ورودی جدید است 
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حذف رکورد ها از فایل داده ها

بر خالف یک فایل داده ای مرتب برای حفظ ترتيب رکورد ها نياز به جابجایی آنها 
به  به وسيله کليد بدون اختالل در جای رکورد ها می توانيم با سرعت زیادی.نيست

.رکورد ها دسترسی پيدا کنيم
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ه بهنگام کردن رکورد ها در فایل داد
ها

:بهنگام سازی به دو صورت انجام می شود

بهنگام سازی تعداد فيلد و کليد را تغيير می دهد1.

.بهنگام سازی بر فيلد کليد تا ثير نمی گذارد2.
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بهينه سازی

دهد  شيوه استاندارد برای انجام این کار افزودن نشانگری به شی شاخص استتا نشان
.که چه زمانی تغيير کرده است

داده می  falseهنگامی که رکورد به حاففظه منتقل می شود به این نشانگر ارزش 
تغغيير داده شد به   insertو  removeو هرگاه رکورد شاخص توسط متد های .شود

.داده می شود  trueآن ارزش 
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شاخص های بزرگ

اگر شاخص بيش از حد بزرگ باشد در آن صورت دستيابی به شاخص و 
.دستکاری آن باید در حافظه ثانویه صورت گيرد
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 معایب دستيابی به شاخص روی
دیسک

 جستجوی دودویی شاخص به جای آنکه با سرعت حافظه صورت پذیرد نياز به
.چندین پيگرد دارد

ن ترتيب مجدد شاخص که از حذف یا افزودن رکورد ناشی می شود نياز به جابجا کرد
ن یا مرتب سازی رکورد ها در حافظه ثانویه دارد که این کار بسيار گرانتر از اجرای ای

.عمليات در حافظه است
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هرگاه شاخص در حافظه جا نشود باید 
:از موارد زیر استفاده کرد

اده در صورتی که سرعت دستيابی در اولویت قرار داشته باشد از درهم سازی استف
شود

ص چند در صورتی که به هر دو نوع دستيابی کليدی و ترتيبی نياز باشد از یک شاخ
.استفاده می شود Bسطحی با ساختار درختی نظير درخت 
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:1نکته 

شاخص ساده استفاده از جستجوی دودویی را برای دستيابی کليدی 
ر به یک رکورد در فایلی که طول رکورد های آن متغيير است امکان پذی

.می سازد
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:2نکته 

مرتب باشد ها داده فایل های رکورد از کوچکتر بسيار شاخص های ورودی اگر 
 زمان ها داده فایل نگهداری و سازی مرتب به نسبت شاخص نگهداری و سازی
.برد می کمتری
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:3نکته 

هستند مستقر خود جای در که دارند وجود هایی رکورد ها داده فایل در اگر 
 های رکورد جابجایی بدون را ها کليد ترتيب توان می شاخص از استفاده با

.کرد عوض ها داده
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افزودن رکورد

به فایل به رکورد یک افزودن , باشد موجود ای ثانویه شاخص که هنگامی 
.است ثانویه شاخص ورودی یک افزودن معنای
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نکته

تواند می ثانویه شاخص که است آن ثانویه با اوليه شاخص مهم اختالف 
.باشد دوگانه های کليد حاوی
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حذف رکورد ها

 حذف یک رکورد به معنای حذف تمامی آدرس های آن رکورد در
.سيستم فایل است
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بهنگام سازی رکورد ها

تا  بهنگام سازی فایل داده ها فقط هنگامی شاخص ثانویه را تحت
ثير قرار می دهد که کليد اوليه یا ثانویه تغيير یابند
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ش در بهنگام سازی سه وضعيت پي
:می آید

بهنگام سازی با عث تغيير کليد ثانویه می شود

بهنگام سازی باعث تغيير کليد اوليه می شود

بهنگام سازی محدود به فيلد های دیگر
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ساختار های شاخص ثانویه دو 
مشکل دارند

هر بار که رکورد جدیدی به فایل افزوده می شود باید فایل شاخص را دوباره مرتب 
.کنيم

ار می اگر کليد های ثانویه وجود داشته باشد فيلد کليد ثانویه برای هر ورودی تکر
.شود
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انقياد 

ورد منظور از انقياد این است که کليد در چه نقطه ای به آدرس فيزیکی رک
مربوط به خود می پيوندد
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 در کل این فصل انقياد کليد های اوليه به آدرس در زمان ایجاد شدن
د ولی کليد های ثانویه در زمان استفاده به آدرس خو.فایلها رخ می دهد

.پيوند می یابند
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نکته

ها  عيب انقياد مستقيم در فایل آن است که سازمان دهی دوباره فایل داده
.باید منجر به اصالح همه فایل های شاخص انقياد یافته شود
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انقياد درون داده ها هنگامی بهترین 
:نتيجه را می دهد که

 ه یا اضاف, فایل داده ها ایستا یا تقریبا ایستا باشد و نياز کمی به حذف
.بهنگام سازی داده ها داشته باشد

 از اولویت باالیی بر خوردار است, کارایی سریع طی بازیابی واقعی.
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فصل هشتم
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عمليات

 عمليات كمك ترتيبي شامل پردازش
 هماهنگ دو يا چند ليست ترتيبي براي

.ايجاد يك ليست خروجي است

ن روال زير تطابق بين دو ليست را نشا
.دهد مي
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In +match (char  * List1Name, char * 
List2 name, char * outpute listName)

{
Int More items;
Initialize List (1, List Name) 
Initialize List (2, List Name)
Initialize output (Output List Name)
More items; = next ItemINList (1)86 Next 

ItemInList (2) 
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While (More items)

{

If (Item (1) <  Item (2))

More items= next Item List (1);

Else If Item (1) = Item (2)

{

Process item (1) ; // Match found

More items= next ItemInList;

}

Else

More items = next ItemInList(2)

}

finishup();

Return 1;

}
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ترتيب روال همخوانی

 آماده سازی

 دستيابی به عضو بعدی ليست

 همزمان سازی

کنترل شرایط پایان فایل

تشخيص خطا ها
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طرفه  kالگوریتمی برای ادغام 

تصميم گيری در این باره که کداميک از دو عضو ورودی دارای مقدار 
قرار دادن آن عضو در خروجی و سپس حرکت به طرف , کمينه است 

جلو
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طرفه  kالگوریتمی که می توان برای ادغام 

:در نظر گرفت بدینگونه است 

Int minitem = minindex (item , k )

Process item ( minitem),

For (i=0 ; i<k ; i++ )

If ( item (minitem) = = item(i)

More items[i] = nextiteminlist(i);
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مراحل مرتب سازی در حافظه

خواندن فایل از روی دیسک به حافظه1.

مرتب سازی رکورد ها با استفاده از یک روال مرتب سازی 2.
استاندارد 

نوشتن دوباره فایل روی دیسک3.
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:هرم درختی دودویی با ویژگی های زیر است

هر گره دارای کليدی است که آن کليد بزرگتر یا مساوی کليد واقع در گره پدرش 
.است

یک درخت دودویی کامل است.

 در نگهداری درخت می توان آرایه ای اختصاص داد که در آن  2و1بخاطر ویژگی های
به ترتيب برابر  iو اندیس های فرزندان چپ و راست گره  1گره ریشه اندیس 

.باشند  2i,2i+1با
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درخت دودويي صفحه اي
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ورت بازیابی ترتيبی کليد ها به ص
زیر انجام می شود

تعيين مقدار کليد موجود در اولين موقعيت هرم

انتقال بزرگترین مقدار هرم به اواین محل آن و کم کردن یک واحد از تعداد عناصر

 ترتيب دوباره هرم
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برنامه حذف
char * Heap::Remove ( ) {// remove the smallest element , reorder the Heap

// put the smallest value into 'val' for use in return

char * val = HeapArray [1];

// put largest value into root

HeapArray [1]  = HeapArray [NumElements];

// decrease the number of elements

NumElements - - ;

// reorder the heap by exchanging and moving down 

int k = 1 ; //node of heap that contains the largest value 

int newK ; // node to exchange with largest value

while (2 * K <= NumElements ) //K has at least one child

{ // set nemK to the index of smallest child of  K

if Compare (2 * k , 2 * K + 1) < 0 ) newK = 2 * K;

else newK = 2 * K + 1 ;

if (Compar (K,newK) < 0) break ; // in order

Exchange (K,newK ); // K and newK out of order

K = NEWk ; // continue down the tree

}

return val ;      }
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K-Dفايل با ساختار درخت 

اما . است دودويي جستجوي درخت ساختار از اي گونه فايل اين 
 درخت ساختار با فايل با K-D درخت ساختار با فايل تفاوت

 مختلف سطوح در كليد فيلد كه است دراين دودويي جستجوي
. نيست يكسان

هاي درخت تعداد ، طوركلي به K-D ركوردها از مجموعه يك براي 
 ممكن درختهاي از درخت  يك انتخاب. باشد يك از بيش  تواند مي

 را ركوردها خواهيم مي آن براساس كه دارد نظمي به بستگي
. كنيم درج
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K-Dمثالي از درخت 
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مرتب سازی کليدی دو نارسایی 
:دارد

 هنگامی که کليد ها مرتب سازی می شوند باید زمان زیادی صرف این موارد شود
خواندن هر رکورد به حافظه و سپس ,پيگرد هر رکورد در رکورد های مرتب شده,

.نوشتن آن روی فایل مرتب شده

 در مرتب سازی کليدی اندازه فایلی که قابل مرتب سازی است به تعداد جفت
.اشاره گری که در حافظه جا شود محدود می شود/کليد
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مراحل مرتب سازی

خواندن همه رکورد ها به حافظه برای مرتب سازی و تشکيل رانش ها

نوشتن رانش های مرتب شده روی دیسک
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مراحل ادغام

خواندن رانش های مرتب شده به حافظه برای ادغام

نوشتن فایل مرتب شده بر روی دیسک
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راهکارهای کاهش زمان

تخصيص سخت افزار بيشتر نظير دیسک گردان و حافظه

اجرای ادغام در بيش از یک مرحله

افزایش طول رانش های مرتب شده از لحاظ الگوریتمی

 یافتن راههایی برای همپوشانی عملياتi/o
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به کمک سخت افزار

افزایش مقدار حافظه

افزایش تعداد دیسک گردان ها

 افزایش تعداد کانال هایi/o 
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ابزار هایی  برای بهبود کارایی مرتب 
سازی خارجی

 برای مرتب سازی درون حافظه ای از مرتب سازی هرمی در یک رانش استفاده می
کنيم

استفاده از حد اکثر حافظه ممکن

اگر تعداد رانش های اوليه بزرگ باشد از ادغام چند مرحله ای استفاده می کنيم

استفاده از گزینش جایگزینی برای تشکيل رانش های اوليه

 از بيش از یک دیسک گردان و کانالio استفاده کنيم
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مراحل مرتب سازی روی نوار

تقسيم فایل مرتب نشده به رانش های مرتب شده

ادغام رانش ها به یک فایل مرتب شده
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راهکارهای کاهش زمانهای تاخير 
چرخشی و پيگرد

با اجرای ادغام در بيش از یک مر حله

افزایش اندازه رانش های مرتب شده اوليه
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تعداد ركوردها به ازاي هر 
شها   پيگرد براي تشكيل ران

اندازه  
رانشهاي 
تشكيل 

يافته

تعداد 
رانشهاي 

 تشكيل
شده

تعداد 
پيگردهاي 

 مورد نياز براي
تشكيل رانش

مرتبه 
ادعام به 

هكار رفت

تعداد 
كل 
دهپيگر

ا

ساعتهدقيق

مرتب  ٨٠٠
سازي حافظه اي 

و 
 ٨٠٠سپس ادغام 

جانبه

٠٠٠,١٠٠٠٠٠,١٠٠٨٠٠١٦٠٠٨٠٠٦٨١٦٠
٠

٥٢

گزينش 
جايگزيني و 
 ٥٣٤سپس ادغام 

 ركوردها(جانبي 
به ترتيب 

)تصادفي

٢٥٠٠٠١٥٠٠٠٠٥٣٤٦٤٠٠٥٣٤٥٢١١٣
٢

٣٦١

گزينش 
جايگزيني و 
 ٢٠٠سپس ادغام 

ركوردها (جانبه  
تا حدي مرتب 

)هستند

٢٥٠٠٠٤٠٠٠٠٠٢٠٠٦٤٠٠٢٠٠٢٠٦٤٠
٠

٣٨٠٠
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اندازه  ها   تعداد ركوردها به ازاي هر پيگرد براي تشكيل رانش
رانشهاي 

 تشكيل
يافته

تعداد 
رانشهاي 
تشكيل 

شده

الگوي ادغام 
دهمورد استفا

ها تعداد پيگرد
در فازهاي 

ادغام

              تعداد كل
پيگردها

ساعتدقيقه

مرتب سازي  ٨٠٠
حافظه اي

 ٣٢ادغام  ٠٠٠,١٠٠٠٠٠,١٠٠٨٠٠٢٥
جانبه و 

سپس يك 
 ٢٥ادغام 
جانبه

٢٠٠٠٠/٢٥٦٠
٠

١٢٧٢٠٠٢٤٠

ني گزينش جايگزي
و سپس ادغام 

جانبي  ٥٣٤
ركوردها به (

)يترتيب تصادف

 ٢٨ادغام  ٢٥٠٠٠١٥٠٠٠٠٥٣٤١٩
جانبه و 

سپس يك 
 ١٩ادغام 
جانبه

١٥١٦٢/٢٢٨٧
٦

١٢٤٤٣٨٢٣٠

ني گزينش جايگزي
و سپس ادغام 

جانبه   ٢٠٠
ركوردها تا حدي (

)مرتب هستند

 ١٠ادغام ٢٥٠٠٠٤٠٠٠٠٠٢٠٠٢٠
جانبه و 

سپس يك 
 ٢٠ادغام 
جانبه

١٦٠٠٠/٨٠٠٠١١٠٤٠٠٢٠٠

ميليون ركورد با استفاده از  ٨٠مقايسه ي زمان هاي دستيابي مورد نياز براي مرتب سازي 
  .مرتب سازي حافظه اي و گزينش جايگزيني و يك ادغام دو جانبه پس از هريك
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فصل نهم

Bشاخص بندي چند سطحي و درختهاي 
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اهداف فصل
های درخت ی توسعه B ها آن برای که هایی مسأله حل برای 

.اند شده طراحی
های حافظه در است ممکن که درختی ساختارهای سایر به نگاهی 

  شده بندی صفحهAVL درخت مثل گيرند، قرار استفاده مورد جانبی
)paged(.
سرعت ارزیابی و سطحی چند و رکوردی چند های شاخص معرفی 

.جستجو عمل
های درخت توسط که مهمی های ویژگی درک B می پردازش 

.جانبی های حافظه در ها آن اهميت بررسی شوندو
های درخت گرای شیء طراحی B
کالس تعریف BTreeNode، های درخت های گره نمایش B در 

.حافظه
کالس تعریف BTree، های درخت کامل نمایش B آن اعمال تمام و 

.ها
های درخت عمليات اصول سازی پياده تشریح B
های درخت و ای صفحه بافردهی معرفی B مجازی.
درخت اصلی های الگوریتم توصيف B، ساختن برای که هایی آن مثل 

.اند شده گرفته کار به متغير طول رکوردهای با B درخت و *B درخت
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حافظه کر:دستگاهها با دستيابی تصادفی واقعی

 له طب, دیسک های دارای هد ثابت و متحرک:دستگاهها با دستيابی شبه تصادفی
ها و سلول های داده ها
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نکته

 مشکل اصلی نگه داشتن شاخص در حافظه جانبی این است که
دسترسی به حافظه جانبی کند است
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م مشکل قبل به دو مشکل تقسي
:می شود

جستجو بر حسب شاخص باید سریع تراز جستجوی دودویی باشد.

درج و حذف باید با سرعت جستجو کردن انجام شود.
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راهکار مشکل اول
استفاده از درخت های دودویی صفحه ای

196

 دادن قرار با كند مي سعي اي صفحه دودويي درخت در
 . ندك حل را مشكل ديسك صفحه يك در دودويي گره چندين

 از زرگيب بخش ديسك به دستيابي يك با كه ترتيب اين به
 صفحه هاي شاخص ب . آورد دست به توان مي را درخت

 كمي  تعداد با , كليد زيادي تعداد بين در توان مي اي
. كنيم جستجو را كليدي ديسك به دستيابي
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.شكل زير نمونه اي از درخت دودويي صفحه اي را نشان مي دهد



راهکار مشکل دوم

استفاده از درخت موازنه شده
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AVLدو مزیت درختهای 

 با تعيين کردن حداکثر تفاوت مجاز در ارتفاع هر دو زیر درخت این درخت ها حداقل
.کارایی را در جستجو تضمين می کنند

 برای اینکه هنگام درج در درختAVL  ویژگی خود را حفظ کند مستلزم چهار نوع
.چرخش است
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Bتاریخچه درخت 

 "  عنوان تحتخود، عالی تحقيقاتی ی مقاله در کومر، داگالس 
 وهگر و کامپيوتر صنایع صاحبان ميان رقابت از" جا درهمه B درخت
 .کند می صحبت 1960 ی دهه اواخر در مستقل تحقيقاتی های

 در ها داده بازیابی و ذخيره برای کلی روشی کردن پيدا هدف،
 اهمفر را زمان حداقل با سریع دسترسی امکان که بود، بزرگ فایل
 شرکت برای که بودند کرایت مک .پ و بایر رقبا، ميان در .کند

 " نام به ای مقاله ها آن 1972 سال در .کردند می کار بویينگ
 " بزرگ ی شده مرتب های شاخص نگهداری و دهی سازمان
.کرد معرفی جهان به را B درخت که کردند منتشر
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Bدرخت 

هر کدام از این رکورد ها تعداد یکسانی از .یک رکورد شاخص است  Bهر گره درخت 
.آدرس دارند که مرتبه درخت نام دارد –جفتهای کليد 
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Bمتد جستجو در درخت 

به صورت تکراری عمل می کنند.

 به صورت یک در ميان روی کل : در دو مر حله عمل می کنند
.صفحات

202



مراحل درج کردن

 جستجو تا سطح برگ با استفاده از متدFINDLEAF قبل از تکرار.

درج تشخيص سرریز و تقسيم کردن در مسير رو به باال.

 در صورتی که ریشه فعلی تقسيم شده است, ایجاد یک ریشه جدید.
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mاز مرتبه  Bخواص یک در خت 

 هر صفحه حد اکثرm فرزند دارد.

 هر صفحه بجز ریشه ها و برگها حداقل[m/2]فرزند دارد.

ریشه حد اقل دو فرزند دارد.

تمام برگها در یک سطح قرار دارند.

یک شاخص کامل و مرتب شده از داده های مر بوط به درخت را ایجاد , سطح برگها
.می کند
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*Bخواص درختهای 

 هر صفحه حد اکثرm فرزند دارد.

هر صفحه بجز ریشه حداقل[(2m-1)/3] فرزند دارد.

ریشه حداقل دو فرزند دارد.

تمام برگها در یک سطح قرار دارند.
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LRUروش 

 این روش زمانی کارساز است که احتمال در خواست صفحاتی که در بافر است از
.درخواست احتمال صفحاتی که در بافر وجود ندارند بيشتر باشد
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 از بهتر یا IKlog با متناسب درزمان را کليدها کردن حذف و درج بازیابی، امکان B درخت
 طبيعی عدد یک K و دهد می نشان را شاخص ی اندازه I کند، می فراهم آن

 که طوری به دهد، می نشان را صفحه ی اندازه که است دستگاه به وابسته
.باشد بهينه حالت به نزدیک دستيابی، و نگهداری
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Bارزيابی سرعت درخت 



PAGE FAULT

ه در فرایند دستيابی به دیسک برای خواندن صفحه ای ک
.بافر وجود ندارد
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دو علت برای نقص صفحه وجود 
:دارد

هيچگاه تا کنون از آن صفحه استفاده نکرده ایم.

آن صفحه قبال در بافر بوده است اما صفحه جدیدی جایگزین آن شده است.
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فصل دهم

شاخص  دستيابي به فايل هاي ترتيبي
+Bدار و درختهاي 
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اهداف فصل
دار شاخص ترتيبی های فایل با آشنایی.
رکوردها که ها بلوک از ترتيبی ای مجموعه روی عمليات شرح 

.کنند می ذخيره کليد توسط ترتيب به را
مجموعه یک روی را شاخص مجموعه یک توان می چگونه 

 جادای دار شاخص ترتيبی فایل ساختار یک و ایجاد ترتيبی ی
.نمود

درخت کاربرد با آشنایی B در و شاخص مجموعه حفظ برای 
  ساده پيشوندی+B درخت و +B درخت با آشنایی نتيجه

(prefix B+ tree).
درخت شاخص مجموعه چگونه B درخت یک در B+پيشوندی 

 از متغيری تعداد بوده، متفاوتی ی مرتبه از تواند می ساده،
.کند می نگهداری را (separators) ها کننده جدا
های درخت قوت و ضعف نقاط مقایسه B+، های درخت B+ 

.B های درخت و ساده پيشوندی
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 ر يعني ركوردها بر اساس مقادي. اين فايل داراي ساختاري فاقد هر گونه نظم است
ي هيچ نوع كليدي مرتب نشده اند و در بهترين حالت نظم بين ركوردها ، نظمي زمان

.است 

212

:رهم فايل  با ساختار پايل يا ب



رتيبي زماني فايل ترتيبي كه بر دو نوع فايل ترتيبي كليدي و فايل ت
ستم در فايل ترتيبي زماني ، ركوردها به ترتيب ورود به سي. است 

ردها ذخيره مي شوند و در فايل ترتيبي ، لود اوليه تمام نمونه ركو
 بر اساس مقادير صفت كليد ذخيره شده است به طوريكه تمام

.نمونه ركوردها قالب از پيش طراحي شده اي دارند 
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:فايل ترتيبي شاخص دار 

ي اين ساختار براي تسريع واكشي تك ركورد از يك فايل ترتيبي طراحي و ايجاد م
.از شاخص براي تسريع واكشي اطالعات استفاده مي شود . شود 
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:فايل چند شاخصي 

 ، اين ساختار چنان است كه پديده عدم تقارن در آن وجود ندارد
 زيرا روي تعدادي و حتي تمام صفات كليد مي توان شاخص ايجاد

.كرد 
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:ساختار فايل مستقيم 

 در اين ساختار درج و واكشي ركوردها با استراتژي خاصي صورت
ر به طوريكه يكي از صفات خاصه به عنوان كليد در نظ. مي گيرد 

گرفته شده ، سيستم فايل آن را پردازش مي كند و حاصل 
.آدرسي است كه ركورد بايد در آن جاي گيرد 
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:ساختار فايل چند حلقه اي 

 در اين ساختار، ركوردهاي مختلف در حلقه هايي تعويه مي شوند به طوريكه هر
انه عنصر حلقه ، با شروع از سرآيند ، به عنصر بعدي و آخرين عنصر به سرآيند نش

اين ساختار حجم بااليي از نشانه روها را دارد كه مديريت آن مهم ترين . مي رود 
.مسئله به نظر مي رسد 
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فايل ترتيبي با ساختار 
مستقيم

 در اين ساختار با استفاده از نشانوند جستجو مي
ايل توان از يك نوع تابع درهم ساز براي دستيابي به ف

تابع درهم ساز ، پس از اعمال روي . استفاده كرد 
مقادير نشانوند جستجو ، براي هر ركورد عددي را به 

دست مي دهد كه نشان دهنده موقعيت نسبي 
ركورد در فايل است كه همان آدرس نسبي ركورد 

(RRN)  سيستم فايل با داشتن . استRRN  و طول
آدرس محل درج   (BOF)ركورد و نيز آدرس شروع فايل 

نشانوند جستجوتابع .ركورد را به دست مي دهد 
است RRNدرهم ساز

 آدرس ركورد با استفاده از فرمول زير حاصل مي شود:
 آدرس ركورد آدرس شروع فايل = + ( RRN – 1 ) * R
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نشانوند جستجو   تابع درهم

ساز
RR

 آدرس ركورد با استفاده از فرمول زير حاصل مي شود:

 ركوردآدرس  آدرس شروع فايل = + ( RRN 
– 1 ) * R
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دستيابی شاخص دار 

 فایل را می توان به عنوان مجمو عه ای از کليد ها در نظر گرفت که توسط کليد
.شاخص بندی شده اند
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دستيابی ترتيبی

 و ) يگردبدون پ –برای رکورد های پيوسته (به فایل می توان دستيابی ترتيبی داشت
.رکورد ها را به ترتيب توسط کليد باز گرداند
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مجموعه ترتيبی

 مجموعه ای از رکورد ها که به طور فيزیکی توسط کليد ها مرتب شده اند و رکورد
.هایی به آن اضافه یا از آن حذف می شوند
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می تواند منجر به   Bته ریز شدن در درخت 
:دو راه حل زیر شود

 اگر یک گره مجاور نيز نيمه پر باشد می توان دو گره را در هم ادغام کرد و یکی از
.آنها را برای استفاده دوباره آزاد ساخت

ا اگر گره های مجاور بيش از نيمه پر باشند می توان رکورد ها را دو باره ميان گره ه
.توزیع کرد تا توزیع تقریبا متعادل گردد
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اهميت قرار دادن شاخص در 
حافظه

دودویی جستجوی با را مشخص های رکورد است ای ساده نوع از شاخص این چون 
.کند می عمل خوب پذیرد صورت حافظه در جستجو این اگر. یابيم می اندیس

دوباره زیع تو و ادغام , بلوکها شکستن اثر در , ترتيبی مجموعه در بلوکها تغيير با , 
 طول های رکورد برای ساده شاخص یک سازی بهنگام. شود بهنگام باید شاخص

.کند می عمل خوب نگنجد حافظه در و باشد کوچک نسبتا که صورتی در , ثابت
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پيشوندی ساده +Bدرخت 

 حاوي , آن شاخص مجموعه كه  +B درخت يك
 باشد كليدها پيشوندي يا جداكننده كوچكترين

.دارد نام پيشوندي +B درخت شود مي ايجاد
 صورت تغييرات . است B درخت يك انديس مجموعه
 يجهنت را ثانويه تغييرات , انديس مجموعه در گرفته

 مجموعه روي اصلي عمليات از حاصل جانبي
 عمل , حذف و درج عمليات همه ر د .است ترتيبي
 چون .گيرد مي صورت ترتيبي مجموعه در اصلي

 كننده جدا وقتي فقط . دارند قرار آن در ركوردها
 بلوك كه افزاييم مي شاخص مجموعه به جديدي
 . شود مي اضافه ترتيبي مجموعه به جديدي
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+Bدرخت 

طور به كه ركوردها از ترتيبي مجموعه يك از متشكل درختي 
 كه شاخص مجموعه يك همراه به و كليد حسب بر ترتيبي

 مرتب , آورد مي فراهم را ركوردها به شده شاخص دستيابي
.اند شده

و درج .شوند مي نگهداري ترتيبي مجموعه ر د ركوردها اين همه 
 بلوك دوباره توزيع و دادن پيوند , شكافتن طريق از ركوردها حذف

.پذيرد مي صورت ترتيبي مجموعه در ها
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درخت ميان تفاوت B+ درخت و ساده يشوندي B+  كه است آن 
B+ در . كند نمي استفاده جداكننده عنوان به پيشوندهايي از 

 نمونه از كپي يك صرفا , انديس مجموعه ر د ها كننده جدا عوض
  .اند واقعي هاي
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نکات

 ر یک خط جدا کننده جدید باید د, اگر بلوکها در مجموعه ترتيبی شکافته شوند
.مجموعه شاخص درج گردد

اگر بلوکها در مجموعه ترتيبی ادغام شوند یک جدا کننده باید از مجموعه شاخص 
.حذف گردد

 کننده مقدار یک جدا, اگر رکورد ها بين بلوکها در مجموعه ترتيبی دوباره توزیع شوند
.در مجموعه شاخص باید تغيير یابد
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بلوک

 بلوک  معموال برابر با اندازه یک, اندازه فيزیکی یک گره برای مجموعه اندیس
در چنين موردی به جای گره از لفظ بلوک برای .در مجموعه ترتيبی است

.مجموعه شاخص استفاده می کنيم 
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 دالیل استفاده از اندازه بلوک مشترک
:ميان مجموعه های ترتيبی و اندیسی

معموال از آن رو برای مجموعه شاخص از اندازه بلوک  مجموعه ترتيبی استفاده 1.
 ویژگيهای دیسک گردان و مقدار, می شود که تطابق خوبی ميان اندازه بلوک 

ی اندازه بلوکی که برای مجموعه ترتيب, بنا بر این .حافظه در دسترس وجود دارد
. برای مجمو عه شاخص نيز بهترین خواهد بود, بهترین باشد 
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 +B درخت ایجاد برای دهی بافر الگوی یک سازی پياده , مشترک بلوکهای اندازه با .2
.گردد می آسانتر مجازی B درختهای مشابه مجازی ساده پيشوندی
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 می داده قرار فایل یک در غالبا شاخص مجموعه بلوکهای و ترتيبی مجموعه بلوکهای .3
 +B درخت به دستيابی هنگام در جداگانه فایل دو ميان جستجو از تا شوند

 تصور در , بلوک نوع دو هر برای فایل یک از استفاده.شود پرهيز ساده پيشوندی
.پذیرد می صورت آسانتر آنها بودن اندازه هم
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  :ساختار درونی بلوکهای مجموعه ترتيبی 
از مرتبه متغيير Bیک درخت 

این ساختار بلوک شامل موارد زیر می شود:

تعداد جداکننده ها1.

طول کل جدا کننده ها2.
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:1نکته 

يزیچ بلکه , نيست همگن فایل یک از شده داده برش دسته یک صرفا بلوک 
 ساختار یک دارای تواند می خود بلوک.است رکورد مجموعه یک از بيش

 رکورد از ای مجموعه , آن داخلی شاخص شامل که , باشد پيچيده درونی
 و متغيير طول های رکورد از ای جداگانه های مجموعه , متغيير طول های
.باشد غيره
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:2نکته 

درخت اندیس مجموعه در گره هر B درخت از B+ دارای ساده پيشوندی 
 زا متغيری تعداد حاوی شاخص مجموعه از بلوک هر زیرا.است متغيير مرتبه

.است ها جداکننده
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ک دليل استفاده از کوتاه ترین جدا کننده ها فشرده سازی هر چه بيشتر آنها در ی
در بلوکهای مجموعه , این بدان معنا است که .بلوک از مجموعه شاخص است

.شاخص از فيلد هایی با طول متغيير استفاده می کنيم
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و  +Bو  Bخصوصيات مشترک درختهای 
B+ پيشوندی ساده

 در موجود عات اطال کل یعنی.هستند ای صفحه شاخص های ساختار همگی.1
 تهایحال ميان از توان می نتيجه در.کنند می منتقل حافظه به یکباره را بلوک

 تهادرخ این شکل.یافت دیسک در را خاص حالتی , پيگرد چند با تنها مختلف
.است خالی تو و پهن

237



در هر سه روش درختهایی نگهداری می شود که ارتفاع آنها موازنه است . 2
درختها به شيوه ای غير عادی که منجر به جستجو های طوالنی برای .

.کليد های معين می شود رشد نمی کنند
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در همه موارد درختها از پایين به باال رشد می کنند و موازنه از .3
.ادغام و توزیع دوباره حفظ می شود, طریق شکستن بلوک 

با هر سه ساختار می توان از طریق استفاده از شکافتگی دو به .4
, سه و در صورت امکان توزیع دوباره به جای شکستن بلوک 

.بازدهی را باال برد
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هر سه روش را می توان به عنوان ساختار های درختی مجازی .5
ه پياده سازی کرد که در آن آخرین بلوکهای استفاده شده در حافظ

.نگهداری می شوند

هر یک از این سه روش را می توان با استفاده از ساختار های .6
.موجود در بلوک با رکورد های طول متغيير به کار برد
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+Bو  Bتفاوت ميان درخت 

همه اطالعات مربوط به  +Bدر آن است کهدر درخت  +Bو  Bتفاوت مهم ميان درخت 
يبی کليد ها و رکورد ها در یک مجموعه پيوند یافته از بلوکها موسوم به مجموعه ترت

.قرار دارند
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 +Bدو مزیت مهم ساختار درخت 
Bنسبت به درخت 

 مجموعه ترتيبی را می توان به شيوه ای واقعا ترتيبی و خطی پردازش کرد و در
.نتيجه به ترتيب کليد ها به رکورد ها دستيابی مو ثری داشت

 به, شاخص با یک کليد منفرد یا جدا کننده به ازای هر بلوک از رکورد های داده ها 
.جای یک کليد به ازای هر رکورد ساخته می شود
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