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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته افتخارسايت ما 

است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور كه هر 

يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور 

) را در حتي االمكان با جواب (تمامي نيمسالهاي موجود

يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن 

 را آپديت نمايد.

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 
 وارد كردن – چسباندن نيمسالهاي مختلف يك درس به يكديگر –مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس 

 اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..

  با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي همچنين
 آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .

www.PNUEB.com 
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  . اطالعات باشدیابی و بازیره سازيه قادر به ذخکی هر دستگاه:حافظه

  .یب و جانی اصل:حافظهانواع

  . آن هایابی و بازيابیزم دستکاني میو بررسنيط برون ماشي اطالعات در محیره سازيذخ:کنيل لی فایستم هايس

  . دارندیت محدوديند و ظرف ان گراني درون ماشیه حافظه هاکن استی ای جانبیحافظه ها و استفاده ازیريارگکهعلت ب

  . داردید طول بستگار در واحي اطالعات به تعداد شیره سازي ذخیچگال

  ارهي ش٩اره وي ش٧:ار ها دو نوع نوار وجود داردياز نظر تعداد ش

  . باشدیورِد ضبط شده مکا ریکا بلویترکاراکو گروهن دي بال استفاده بیگپ فضاـ١فیتعر

  . باشدی مWaste اصطالحًا حافظهیره سازيگپ از نظر ذخـ٢فیتعر

  .، نرخ انتقالیل سرعت، چگا: نواری اساسیپارامترها

یار فـضاکـنی ایه براکنواخت موسوم به سرعت حس برسدیک مطلوب وید پس از توقف به سرعتیند باک را حسیاه هد خواندن و نوشتن بتواند دادهکنی ایبرا

  . باشدی گپ الزم می خالیز فضايامل نکدن سرعت حس تا توقفي رسین براي همچن.از استي گپ مورد نیخال

  .ندی گویالستر مکیکتور پشت سر همکبه چند س

  .باشدی مک ها با هد متحرکسیتر از دتر و گرانعی ها با هد ثابت سرکسید

ی اسـتفاده مـیم به عنـوان حافظـه اصـلیا چند هد خواندن و نوشتن است و در قدییک استوانه بایکل ازک ثابت متشک با نوکسی منطقًا معادل دیاطبله رسانه

  .شد

  .باشدی میاصل و جزء حافظهRAM وCPUنيست مابی حافظه اشکحافظه

  .ه استي ثانیلي م١٠ تا٢ن زمان حدودیا. دهندی نشان مsرا با حرفن زمانیلندر است و متوسط ايگرد زمان الزم جهت انتقال هد به سيزمان پ

ه به آن زمان درنگکردير هد قرار بگیتور مورد نظر در زک الزم است تا سکسیش د چرخی براید زمانيلندر مورد نظر رسيه هد به سک پس از آن:یزمان درنگ دوران

  .باشدی مکسیدن دي دور چرخیکه نصف زمان الزم جهتکدهندی نشان مRن زمان را با حرفی متوسط ا.ندی گوی میدوران

  .شودیم گفته مي داشته باشم در رابطه با آن اطالعاتيخواهیه مکیا مفهومیدهیء، پدیت به فرد، شینوع موجود

 دانـشگاه ازیاتيـط عملي مـثًال محـ.نـدیم گوينـکا پـردازشیـیابیـره، بازيـ داده هـا را در آن ذخیسـریکميخواهیه در رابطه با آن مکیطي به مح:یاتيط عمليمح

 ت هـایـموجودریسـا ازیـکمربـوط بـه هـرصـفحات خـاصطت ها توسـی انواع موجود.افته استیلکيتش... الس وکارمند،ک دانشجو، استاد، درس،یت هایموجود

  .را داشته باشد... س وی، نام، آدرس، سابقه تدرکمدریصفحات خاصهتوانديت استاد میمثًال موجود. گرددیز میمتما

  .استلین واحد اطالعات در فایترکوچکهکندیلد گوي فقره اطالعات را فیکای واحد معناداریکره شدنيان ذخک م:لديف

اطـالع. شـودین دو مؤلفه اطالع گفته مـیبه مجموع ا.  مقدار صفت خاصهیگری اسم صفت خاصه و دیکی. افته استیلکي هر صفت خاصه از دو مؤلفه تش:اطالع

  .خاصه است مقدار صفتی صفت خاصه است و مثًال احمدیمثًال نام خانوادگ. شودی و پردازش میابیره، بازيد، ذخين توليا ماشیتوسط انسان

  .دهندیل مکيل را تشیوردها فاک از ریاو مجموعهدهندیورد را مکل رکيلدها تشي از فیا مجموعه:وردکر

  :لدي فیساختارها

  :ر وجود داردی مختلف زیهاراه حلوردهاکلدها در طول ري مشخص ساختن فیبرا

  .ن شدهيي از قبل تعیدها در طول هاليـ قرار دادن ف١

  تی با١٤  تی با٢٠  تی با١٢

  کمدر  ليفام  نام

  سانسيل  ینيحس  یعل

 و اتـالفلیـ باعث بزرگ شدن انـدازه فای خالیو فضا استفاده شودیست از فاصله خالی باین ميلدها به طول معي رساندن فیه براکن استین روش ایراد ای ایک

  . گرددی مکسیحافظه د

  .لدي هر فیلد در ابتدايـ قرار دادن طول ف٢

٠٣Ali ٠٦Javadi ٠٦Doctor ٠٧Physics 

  .لدي هر فیعنوان حد فاصل در انتهاژه بهیتر وکاراکیکـ استفاده از٣

Ali, Javadi, Doctor, Physics 

  .لدي هر فیی شناسای برایديلک عبارتیکگر استفاده ازیبه عبارت د. لديلد در مقابل مقدار هر في هر فار بردن نامکبـ٤

Name=Ali, Family=Javadi, City=Tehran 

رادیـ ا. گـرددیره نميلدها در صورت عدم وجود ذخي از فیر بعضین مقادي توانند جابجا شوند؛ همچنیلدها ميو فف بودهيتوصلد خوديه فکن ساختار آن استیت ایمز

  .میشویبا آن مواجه ملدهاي نام ف یرهيه در اثر ذخکستیان روش اتالف حافظهیا

  :وردهاکساختار ر

  : باشدیر میصورت زهبوردهاک ری سازمان دهیش ها از رویبعض

وردکثابت بودن طول ر. وردهاستک رین سازمان دهیترن روش متداولیو ا باشدیبا هم برابر ملی فایوردهاکن روش طول همه ری در ا: با طول ثابتییوردهاکـ ر١

  .ستيل دهنده آن نکي تشیلدهايطول فبه منظور ثابت بودنالزامًا

لیـ آنگـاه فا٤ = nمـثًال اگـر. ل ثابـت اسـتیـل فاکی براnو استافتهیلکيلد تشي فnازوردکن روش هر ری در ا: آنیلدهايتعداد فوردها بر حسبکن طول رييـ تع٢

  :ر باشدیصورت زهب تواندیم

Ali, Javadi, Doctor, Physics, Mohammad, Husseini, Doctor, Computer 

ارکـر بيـ بـا طـول متغیوردهاکار با رکین روش اغلب برای ا. شودیره ميطول آن ذخوردک هر ری در ابتدایلدين روش در فی در ا:وردکول هر رورد در اکره طول ريـ ذخ٣

  . رودیم
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  .لیورد نسبت به اول فاک هر ریآدرس هایس برایـ استفاده از اند٤

.... ٠ ٢٦ 

  .دروک هر ریژه فاصل در انتهای عالمت ویکرهيـ ذخ٥

  :وردها وجود داردک ریاده سازيجهت پیلک توان گفت دو ساختاری نظر میکاز

  .ده استشن ساختار از قبل مشخصیف ایو تعر مختلف ثابت بودهیلدها در نمونه هايان و طول فکه تعداد، مکیانکموورد با قالب ثابتکر) الف

  رشته  ليفام  نام

  برق  یمیرک  یعل

  یکزيف  یمحمود  نيحس

  .شودیره ميذخلد به همراه مقدار آنيلد، اسم فيه در هر فکیانکر ميو غابت ثريا قالب غ بوردکر) ب

  برق=رشته،یمیرک=ليفام،یعل=نام

  یکزيف=رشتهن،يحس=نام

  :ر شودين است متغکر ممیل زیورد بنا به دالک ریکطول

  .ر باشدين است متغکلدها مثل آدرس ممي فیطول بعض) الف

حـق"و" با حقوق ثابتیرسم" یبه دو دستهن استکت استاد ممیمثًال موجود. ر باشدين است متغکمم) تیموجود(وردک ریکینمونه هایلدهايتعداد ف) ب

  .م گردديتقس" سیالتدر

  ، رشته، حقوق ماهانهکنام استاد، مدر:ینوع رسم

  هر ساعت حق الزحمهس،ی، رشته، تعداد ساعات تدرکنام استاد، مدر:سیحق التدرنوع

  .ميرار شونده داشته باشک ت)فقره اطالع (لديورد، فکن است در رکمم) ج

  ندکیس میه تدرکیادهکدانش  کمدر  نام

  وتريامپک،برق  تراکد  یبرکا

  وتريامپک، برق،یاضیر  تراکد  ینيحس

  :ردکورد نگاهک توان به ریدگاه میاز سه د

  .مينکی نگاه میلک آن و بصورتیشی نمایز جنبه هاورد را مستقل اکه رکیورد در سطح انتزاعکر) الف

  . شده استSort سازد ویس مشخص میبرنامه نودگاهیورد را از دکه رکیورد در سطح منطقکر) ب

سـت بـه آنن اکـ و مم سـازدی مـیرد معنيگیمقرارکسی مثل دیره سازيذخطيه در محکیصورتهورد را بکه رکیکیزيورد در سطح فکا ریره شدهيورد ذخکر) ج

،ینترلـک و بـه بخـش باشـدی مـینترلـک ویا دادهیمجـزا دو بخـشیره شـده دارايـورد ذخکو معموًال رندکريي تغیا ساختار آن قدری اضافه شود ویشترياطالع ب

  . استید برنامه مخفیده و از دل استفاده شیستم فايس اغلب توسطینترلک بخش. شودیز گفته مي نMeta Sectionاییاداده ري، بخش غیوندشيبخش پ

یژه بعـضیـ خاص، ویاطالعاتـ٥ی و حفاظتیاتي عملیپرچم هاـ٤ـ اشاره گرها٣وردکـ نوع ر٢وردکـ طول ر١:شودیره مير ذخی اطالعات زینترلکاغلب در بخش

  ساختارها

  . ندارندیازين اطالع نیبه ا با طول ثابتیوردهاکشود و ريره ميورد ذخک طول آن رینترلکدر بخشر باشديوردها متغکه طول رکیهنگام: وردکـ طول ر١

و هـم اطالعـاتديل هـم اطالعـات اسـاتیـ فایـکن اسـت درکـمم) یل چنـد نـوعیـفا(ره شـوديـورد ذخکا چند ریاطالعات دولی فایکن است درکمم: وردکـ نوع ر٢

  .ندی گوی می نوعکل تی فا،ورد داردک نوع ریکه فقطک رایلیو فاشخص گردد آن می در ابتدادیورد باکنجا نوع هر ریدر اره گردديان ذخیدانشجو

گرنـدیدیکه منطقـًا مجـاورکـوردهـاکن ریـ اینـد؛ ولـکمشاهده و پـردازشب حروف الفبايد را به ترتي اساتیوردهاکرن استکل ممیفامثًال پردازشگر: ـ اشاره گرها٣

  . گرددی میاده سازيوردها پکن ريبیارتباط منطقن حال با استفاده از اشاره گر های در ا.ب نخواهند بودين ترتالزامًا به هماکسی دیره شدن بر رويهنگام ذخ

  

. رونـدیار مـکبانجام شدهوردک آن ریه روکیاتيا نشان دادن عملیرد ويانجام بگوردک ریه قرار است روکیاتيدادن عمل نشانین پرچم ها برای ا:)Flag (ـ پرچم٤

تنهـا) اتيـجهت باال بردن سرعت عمل(ه هنگام صدور فرمان حذفکن معنای؛ بدردي گی صورت میکیزي و فیستم ها حذف به دو صورت منطقي از سیاريمثًال در بس

 شـوندینشان داده نمـانده عالمت حذف خوردهکییهاآنوردهاکش رین حالت مثًال هنگام نمای و در ا)یبدون حذف واقع( شودیم" | "یورد پرچمک آن ریدر ابتدا

 افـرادیبايه نحوه دستک استینترلکی پرچم هااز بهي نکی اشترایط هاين در محي همچن. شوندی حذف میکیزيور فطن اطالعات بی مناسب ایو سپس در فرصت

  .ر دهدييورد را تغک تواند ریاربر نمکآنگاه آنود فعال شیاربرکی براRead Onlyمثًال اگر پرچم.  سازدین ميمعوردهاکرا به ر

رهيـوردهـا ذخک همـراه ریاطالعـات خاصـ اوقـات الزم اسـتیگاه آن هایاده سازيجهت پلی مختلف فایدر ساختارها:  ساختارهایژه بعضی خاص، ویـ اطالعات٥

  .گردد

لیـ مثًال در فا.ندی گوید ميلک، را داشته باشدییتایکت، مقداری موجودیک مختلفیهاه در تمام نمونهک را از چند صفت خاصهیبکيا تریصفت خاصه: )Key(ديلک

  ).ستي نیرارک تییشماره دانشجو (ندکی میدانشجو را معرفیک فقطییرا هر شماره دانشجوی، زد استيلکییلد شماره دانشجويفانیاطالعات دانشجو

Ali 
Dara 
Karim 

همجواری
منطقی
  رکوردها

Ali 
Dara 

Karim

Ali 

Dara 

Karim 

همجواری
فيزیکی
  رکوردها

ناهمجواری
فيزیکی
  رکوردها
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 حافظـهیل هـا بـر رویـفا. اسـتیکـیزيف وی دو ساختار منطقـیز دارايل نی فا.ورد با ساختار مشخص استکا چند رییک مختلفی از نمونه هایامجموعه: لیفا

نيهمچنـ.  آوردیامل بـه حافظـه اصـلکبطور توان آن ها را جهت پردازشینمهکندگ بزریل ها به قدری اغلب فا.ات آن ها ماندگار استیو محتوره شدهي ذخیجانب

  . شوندیاربر استفاده مکتوسط چندکیرت اشترال ها بصوی فایلکدر حالت

ن اسـتکـ ممI/O عمـلیـک البتـه در.ل اسـتیـستم فايـتوسـط سی و حافظه اصـلیحافظه جانبني اطالعات بردنک واحد رد و بدلکبال: )Blocking (ی بندکبال

ل ازیـ فایـک،لیـستم فايـ از نظـر سی ولـبا ساختار مشخص اسـتوردهاکز ر ایال مجموعهی از نظر برنامه پردازشگر، فا.ا نوشته شوندیباره خواندهیککن بلویچند

:ک بلویکش سادهینما. افته استیلکيتشک بالیتعداد

  

 بـالی فـضایـک هـاکن بـاليمـاب. مي دهیمشینما) Blocking Factorمخفف (BFو آن را با شودی م گفتهی بندکب بالی ضرک موجود در هر بالیوردهاکبه تعداد ر

  . گرددی میسازرهي ذخیه باعث هدر رفتن فضاکوجود دارد) GAP(استفاده

:میدارنیبنابرا .مي دهیش می نماRورد را باکهر ری و اندازهB را باک، اندازه هر بلوb ها را باک، تعداد بلو nوردها را باکتعداد ر
R

B
BF =  

  .ندکريي تواند تغیو اندازه آن ماربر انجام گرفتهکر نوار توسط دی بندکبال

»GAP«از استيا توقف هد مورد نیدن سرعت هد به سرعت حس وي ها در نوار جهت رسکن بلوي ب.  

 تـوانی را نمـک بلـویـک . باشداري شیک ازیا بخشیاري شیک،یتور سخت افزارک از چند سیبکي ترایتورک سیک تواندی مکسی در دکبال: کسی در دی بندکبال

  .ردکميار تقسيا چند شیدونيب

. ردی پـذیستم عامـل انجـام مـيـا سیـواربرکـ توسطکی بلویم بندي، تقسردکیم بنديتقس هاکا بر حسب بلویتورهاکس توان بر حسبی را مکسی دیارهايش

یت هـايـو قابللیـ فااز طـراحيـ بـه نیه بـستگکـشته باشـند دایريا متغی طول ثابتد تواننی ها مک و بلو و حافظه استکسین ديحد رد و بدل اطالعات با وکبلو

  .داردستم عامليس

ی را نگهـداری منطقـیوردهـاک از ریه تعـداد ثـابتکـ شـوندی می سازماندهی ها طورکبلو. نظر گرفت دریکیزي فیوردهاکر توانیتورها مک ها را مشابه سکبلو

  .نندکیم

  :ی بندک بالی هايکنکت

  پارهیک ووردها با طول ثابتک ری بندکـ بال١

  پارهیکر ويوردها با طول متغک ری بندکـ بال٢

  ر و دوپارهيوردها با طول متغک ری بندکبالـ٣

  :مي دو مسئله را مد نظر داشته باشدیبامينکیه بررسکن سه موردیدام از اکدر هر

  .کبالورد موجود در هرک تعداد ریعنی؛ی بندکتور بالکـ فا١

  حافظه هرزـ٢

  :روش اول

  

W١ = G = گپ بين بالک ها  

Wحافظه هرز ناشی از جا نگرفتن رکورد اضافی در بالک = ٢  

Wحافظه هرز ناشی از جا نگرفتن بالک سوم در شيار = ٣  

⎥⎦
⎥

⎢⎣
⎢=
R
B

BF  

TF
W3

W2W1WB ++=  بالک   حافظه هرز به ازاء هر   

BF
WB

WR =حافظه هرز به ازاء هر رکورد  

  :روش دوم
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  ٥
P = Wشودینوشته موردکه طول رکیلدي هرز فیفضا= ٤   

R = وردهاکطول متوسط ر  

⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ ++×+=

TF
W3 

2
R

G
BF
1

PWR  

  :روش سوم
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  .باالییاراکند، سرعت،کیه اشغال مکیازان حافظهيم خود نرم افزار،یدگيچي پ: نرم افزاریکار سنجشيمع

  . گرددی مکه پاکی شود تا وقتیجاد میل ای فایکهکیاز وقت:لی فایکاتيزمان ح

  .ل عوض شودی فایوردهاکطول رـ٢ل عوض شودی فایوردهاک تعداد رـ١: باشدیل به دو علت میر طول فاييتغ

  .وردهاکن ري از وجود گپ بیاهش حافظه هرز ناشکاهش دفعات خواندن و نوشتن،ک:ی بندک بالیایمزا

 عمـلیـکدریانتقـالزان اطالعـاتيـش میه علت افـزاباتباال رفتن احتمال خطا در اطالعشتر،ي بی اصل یشتر، مصرف حافظهي بیار نرم افزارک:ی بندکب بالیمعا

  )روديهر چه حجم اطالعات باال رود حجم خطا هم باال م(ی و خروجیورود

  . استی بندکب بالیا و معایان مزاهمیت بندکب بایا و معایمزا.  باشدی مک بالیک با حداقل طولک بالی از تعدادیامجموعه:یت بندکبا

ميار داشـتکـلیل فاکو هر وقت باتکشود بایواحد خواندن و نوشتن ممي داشته باشیت بندک و اگر باک شود بالیاندن مم واحد خوي داشته باشی بندکاگر بال

  . شودیمم نرم افزار مطرحيار داشتکوردکستم عامل مطرح است و هر وقت با ريس

تکـوش با در ریرد ولـيـ گیبـار خوانـدن و نوشـتن صـورت مـ دویعنـیم؛ی بروکسید به سراغ دی دوباره بام،ي داشتی بندکدر روش سوم بال دوپاره گرددیوردکاگر ر

  .میل را ندارکن مشی ایبند

  :ل هایه در فاي اولLoadیچگال

ی مـیا خـال هـا رک از بـالی مقـداریـکلیـه فاي اولLoad و لحظهردي گیل قرار میه در فاکیاهياطالعات اولل وی فایک یهيجاد اولیا: ل هایه در فاي اولLoadفیتعر

یـکدیـوردها باکم، همه ریيما را اضافه بنیوردکم، اگر ری بگذاری خالیدفعه فضایکوميسیوردها را بنوکاگر پشت سر هم ر. یردن اطالعات بعدک اضافهیبراگذارند

  .می روی میه سراغ بعدو بمی گذاری می از آن را خالیمقدارمينکین مييه تعکیو بافر استیافزارن نرمیو افت به جلو بخورنديش

اوليهLoadچگالي
بالکاندازه

شدهپرفضايمقدار
B
LD

1 ==>  

ینظـم منطقـ،شتريـ بیکـی و نزدی و همجـواریگیهـسا) رزرو شـدهیهيدر اثر ناح (لیشتر در فايب) یگیهمسا (Locality یـ حافظه١:هي اولLoadی چگالیایمزا

  .وردک ریا جستجویوردکدرج رمثًال. لی فایات رويل عمليتسهـ٢ . آنیکیزيل با نظم فیفا

ن رهگذر خواندن تمـامی شود و از ایل می فایش طول خطیو سبب افزا)  رزرو یهيدر اثر وجود ناح(هي اولLoad هرز در یش حافظهی افزا:هي اولLoadیچگالبیمعا

  . شودیرتر ميگزمانلیفا

  .یدر محيط فيزیکی به رکورد فعلميزان نزدیکی رکورد منطقًا بعدی: Localityهمسایگی یا

  .زمان دسترسی به رکورد بعدی زیاد می شودهرچه ميزان همسایگی کم شود،

 و بحـث بـر رویه دیدگاهی به فایل نگـاه مـی کنـيم، ميـزان آدرس دهـی فـرق مـی کنـدچبسته به این که از): آدرس دهی به فایل (نشانی دهی به فایلسطوح

  .سيستم فایل است

  ـ بخش فيزیکی٢بخش منطقیـ١: سيستم فایل از دو قسمت تشکيل شده است

، انجام می دهد و معموًال عمليـات عبارتنـدملياتی را که کاربر احتياج دارد ع و یک سریاش اجرای درخواست های کاربر استوظيفه: بخش منطقی سيستم فایل

  .بستن فایل و جستجوی یک رکورد،)رکورد(و نوشتن فایل،)رکورد (بازکردن فایل، خواندن فایل: از

  .ی ذخيره سازی استرسانهیو تبدیل آن ها به فرامين کنترل کنندهاش دریافت دستورات از بخش منطقیوظيفه: بخش فيزیکی سيستم فایل

  .تم فایلسطح برخورد بخش فيزیکی سيسـ٣سطح برخورد بخش منطقی سيستم فایلـ٢ـ سطح برخورد با کاربر١: سطوح برخورد با فایل

  .منظور آدرس دهی به یک رکورد است؛ یعنی مشخص کردن یک رکورد خاص: )فایلردازشگرپ (رنشانی دهی کارب

ــ٢ .د آن رکـورد اسـتيـ مشخص کردن محتوای یکی از فيلدها، و معموًال ایـن فيلـد، کلاز نظر: ـ نشانی دهی محتوایی١: نوع نشانی دهی کاربر سه قسمت است

ـ نـشانی دهـی نمـادی یـا٣ .صدا می کند آن شماره را می دهدرکورد مشخصی را می دهيم و وقتی کاربریک شماره به رکورد:  فایلکنشانی دهی نسبی در ی

R١ R٢ R٣ 

W١ P 

R٤ R٥

W١ W٣W٤ W٤ W٤ W٤ W٤

R٣ 

W٤
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 یعنـیSecondوی اوله یعنـی رتبـFirstی مـثًال بـرای دانـشجویانی کـه معدلـشان باالسـت واژه.عـضی رکوردهـا اسـم سـمبليک مـی گـذاریمببـرای: سمبلی

  .می باشد که صدا کردن آن رکورد از طریق این اسم به عنوان سمبليکی دومدانشجویان رتبه

  شماره بالکـ٤شماره شيارـ٣شماره استوانهـ٢ـ شماره رسانه١: آدرس دهی فيزیکی شامل این موارد می شود

  بستن فایلـ٤ رکوردنوشتن یکـ٣ـ خواندن یک رکورد٢بازکردن فایلـ١: اجرای درخواست کاربر توسط سيستم فایلدسترسی اطالعات در یک فایل،

  و سپس بررسی حق دستيابی کاربرپيدا کنيم و بعد مشخصات فایل از روی دیسک باید خوانده شودابتدا فایل را روی رسانه: منظور از بازکردن یک فایل

  .گيرد، خواندن و نوشتن از طریق بافر انجام میوقتی که می خواهيم با فایلی کار کنيم: تخصيص بافر به فایل

  .راهنمای فایل می گویندشخصات فایل و بررسی حق دستيابی کاربر رام

ــ تـاریخ٧ی فایـلاندازهـ٦آدرس اولين رکوردـ٥) رکورد ثابت(طول رکوردهاـ٤لیتعداد رکوردهای منطقی در فاـ٣ـ اسم صاحب فایل٢اسم فایلـ١: راهنمای فایل

  تاریخ آخرین تغييرات در فایلـ٩)Password(حقوق دستيابی به فایلـ٨ایجاد فایل

  .ها ورودی و خروجی،)CPU(های داخلی کامپيوترشود بين بخش اصلی است که واسطه می یی از حافظهبخش:هابافر

  .م جانبی و لوازCPUبين سرعتسرعت و هماهنگی کردنباال بردن:علت استفاده از بافرها

و نوشتن دو بافر در نظر می گيریم و ایـن بافرهـا را سيـستم عامـلنخواندو بر ایبرای آن فایل در نظر می گيردهر فایلی که باز می کنيم سيستم عامل یک بافر

  . می گویند)Buffer Pool (ی بافرهاو آن را ناحيهناحيه جمع می کنددر

توسـط برنامـه نـویس و بـا درخواسـت از سيـستمــ٢عامـلـ به طور خودکار توسط سيـستم١: بافر ایجاد شودبه سه روش ممکن است یک: روش های ایجاد بافر

  )زبانامکاناتاستفاده ازسيستم فایل با(توسط برنامه نویسـ٣عامل

  ـ روش مکان یابی٢ـ روش انتقالی١: روش های دستيابی به بافرها

اطالعـات مـورد نظـر از بـافر. ای خـودش داردی کـاری بـر حافظهو یکو داخل بافر می گذاردیا سيستم عامل اطالعات را می خواندروش انتقالی سيستم فایلدر

  .و بعدًا در آن جا پردازش می شود و نتيجه بر می گرددی کاریمنتقل می شود به حافظه

  .کندبا اطالعات داخل بافر کار میو برنامه می آید مستقيمًادر روش مکان یابی آدرس اطالعات منتقل می شود به برنامه

ــ بافرهـای٢.  و همچنين در دستگاه های جـانبیکه داخل سخت افزار قرار می گيرندآن بافری هستند: های سخت افزاریـ بافر١:  از نظر محل قرار گيریانواع بافر

  .کنترل می گردد) برنامه ها(نرم افزاری اصلی قرار می گيرد و از طریقدر حافظهآن بافری است که: نرم افزاری

کنترل ایـن... وو زمان ایجاد و حذف و نوع بافر، تعدادشان و اندازهی بافرها که مدیریت روی اندازهحتمًا باید باشدواحدسيستم چند کاربره ایندر: مدیریت بافرها

  .بسيار مهم استداشته باشيم، مدیریت بافرها در سيستم های تک کاربره هم اگر چند فایل بخواهيم.یت بافر گویندرها را مدی

ــ٣ــ بافرینـگ مـضاعف٢ــ بافرینـگ سـاده١): بحث در مورد بافرهای نرم افزاری است و بافرهای سخت افـزاری قابـل تغييـر نيـستند(ع بافرها از نظر ساختمانیانوا

  )بافرینگ چرخشی(صف حلقوی) صف معمولی ب) الف: بافرینگ چندگانه

عت عمليات را پـایين مـی آورد و زمـان انتظـار بـرایرلی س و ساده استشفرینگ ساده مدیریتبا. ـ بافرینگ ساده تکی است و بافرینگ مضاعف دوتایی می باشد١

CPUدارد .  

  . ولی سرعت باالیی داردبافرینگ مضاعف مدیریتش پيچيده تر است ـ٢

  .ه صورت صف و دیگری به صورت حلقویچند بافر را در نظر می گيریم و در دو حالت یکی ب: ـ بافرینگ چندگانه٣

  .منتقل گردد و واحدش بایت در ثانيه می باشدميزان اطالعاتی که در یک ثانيه می شود: تقال اطالعاتنرخ ان

  زمان دسترسی تصادفی = )s (زمان استوانه جویی + )r (زمان درنگ دورانیسرعت واقعی انتقال اطالعات

  ):Rtt(زمان انتقال یک رکورد

tثانيهيکدربايتانتقالزمان
Rرکوردطول

Rtt =  

  ):Btt(کزمان انتقال یک بال

tاطالعاتانتقالنرخ
Bبالکطول

Btt =  

strدستيابيزمانBttبالکانتقالزمان
Bبالکاندازه

بالکيکواقعيانتقالسرعت
+

=  

 کـه سـعی مـی کنـيم ایـن دو پـارامتر را بـرایی مفيد از حافظهاستفادهـ٢ـ دست یابی سریع به اطالعات١: هدف از طراحی سيستم های فایل دو مسئله است

  .سرعت بيشتر تقویت کنيم

. از اطالعـات تکـراری کاسـتدر سيستم فایل تا آن جا که امکان دارد بایـد: حداقل بودن افزونگیـ١): فایل هاطراحی(ابطه های اساسی در سيستم های فایلض

ر بـرد کـه مـستقيم بـهبه کاروش کندی می باشد و باید تکنيک هاییجو ودر فایل های خيلی بزرگ روش های معمولی جست: دست یابی سریع به اطالعاتـ٢

آخرین تغييرات را در آن ثبت کنيم یـال را از نظر ایجاد تغييرات در آن، وضعيتمنظور این است که فای: ـ سهولت عمليات به هنگام سازی٣ .خواه برسيمآن نقطه ی دل

ی اینراحته بتواند بهه باشد کتسيستم در حين کار ممکن است یک سری تغييرات داش: ـ سهولت نگهداری سيستم٤ .تغييرات در فایل را به هنگام سازی نمایيم

ستم فایل که با اطالعـات سـریک سيستم مثل سي: ضریب اطمينان باالـ٥ . مثًال ورژن ها که تغيير می کنند، تغييرات به راحتی صورت گيرند.تغييرات را اعمال نماید

 یا مثًال در یـک سيـستم بيمارسـتان.عات را داشته باشدحداقل از بين رفتن اطالمثًال سيستم در موقع قطع برق. باید ضریب اطمينان باالیی داشته باشدداردو کار

  .و کار داریم چرا که با جان انسان ها سر؛اطالعات غلط بدهيمنباید

گـرفتن:TFزمان الزم بر ای واکشیـ٢. اطالعات سيستمی در رکورد را نيز داریمـ متوسط اندازه ی رکورد که عالوه بر اطالعات رکورد١: مالک های ارزیابی فایل ها

 چون به لحاظ فيزیکی رکوردها پشت سر هـم.زمانی که الزم است تا رکورد بعدی را پيدا کنيم: TN زمان الزم بر ای به دست آوردن رکورد بعدیـ٣اطالعات از جایی
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  ٧
زمـان الزم بـر ای بـه هنگـامــ٥. تيب قرار دهـيمبه تریعنی یک رکورد را ببریم سر جایش و: TIای به هنگام سازی از طریق درج یک رکوردزمان الزم برـ٤ .نيستند

مـانزــ٦ .در رکـورد بـدهيمتغييراتـی مثًال دانشجویی که درسش را حذف کـرده؛ و.مثًال فيلدهای یکی از رکوردها را عوض کنيم: TUسازی از طریق تغيير یک رکورد

ــ زمـان٧ از تمام دانشجویان داشـته باشـد، چقـدر زمـان الزم اسـت؟یليستبخواهدمثًال مسئول یک دانشگاه: )خواندن سری (TX همه ی فایلنالزم برای خواند

بازسـازی وآن را مجـددًادوبـارهالزم اسـت. ذف کنـيم و فایـل دیگـری را بنویـسيمیک فایل را حـمثًال: دوباره سازمان دهی کردن: TYالزم برای سازمان دهی مجدد

  .کنيم که چقدر زمان می بردسازمان دهی

ــ١: مطـرح مـی باشـدUserو ایـن عمليـات از نظـر) عمليـات بخـش منطقـی(اتی که در یک فایل می توان انجام داد و سيستم فایل باید امکانات زیـر را بدهـدعملي

ـ سـازمان دهـی مجـددTX٦ـ خواند فایلTU٥ـ تغيير رکورد فعلیTI٤درج رکوردـTN٣ـ به دست آوردن رکورد بعدیTF٢) واکشی(دسترسی به رکورد مورد نظر

TYو این شش عمل را می توان در یک سيستم فایل انجام داد .  

  :)این ها از نظر هد و دیسک مطرح اند(در بخش فيزیکی سه عمل کّلًا انجام می شود

  Writeـ نوشتن یاRead٣ـ خواندن یاSeek٢ـ یافتن یا١

غيـر از ایـن سـاختارها یـک سـری اطالعـات مثًال رکوردی که برای اطالعات یک دانشجو در نظر می گيریم: رکوردـ متوسط اندازه ی١: ضوابط مربوط به فایل هاشرح

فایـلکـلوشـودو هرچه کمتر باشد رکورد کمتر مـیباید بدانيم که چقدر و چه مقدار می باشدو اطالعات سيستمی که اضافه کنيمسيستمی اضافه می شود

  .کمتر می شود

نـشجویان دهمثًال برای دا . فایلی با تعدادی فيلد خالی:فایل های پراکنده)  ب.فایلی بدون فيلد خالی: متراکم) الف: یل ها را داریم که عبارتند ازدر سطح رکوردها فا

کوردهایی وجود دارند کـهند و اندازه ی فایل بزرگ می شود چون که رگرفته باشد بقيه ی فيلدها خالی می مان دانشجویی که سه درس را.درس در نظر گرفته ایم

  .فایل هایی دارای افزونگی) ج. خالی استفيلدی از آن

مثًال که درس می گيـرد. دارای افزونگی می باشد) در رکوردهای مختلف(چند بار تکرار شده باشندفایلی که مقادیر بعضی از صفات خاصه اشافزونگی یعنی چه؟

افزونگـی دو.  که به ایـن افزونگـی مـی گوینـدگردد و یا نام استاد چند بار تکرار می شودنيز چندین بار تکرار میو عنوان درسصفات خاصه ی درس تکرار می شود

و گـاهی بـه خـاطر مـسائل تکنيکـی کـه سيـستم فایـل مـی.  مـثًال شـماره ی درس در محيط عملياتی وجود دارد)به خاطر شرایط موجود(طبيعی) الف: نوع است

یـا چنـدبرای فایل تکرار بعضی یا تمام مقادیر یـکبه خاطر ایجاد یک استراتژی دستيابی خاص: تکنيکی) ب. اطالعات تکراری را نگه داریممجبوریم یک سریخواهد

  .در محيط فيزیکی ذخيره سازیصفت خاصه

ـ دستيابی با جست و جوی خطـی١: )یک رکورداکشیروش های جست و جو در فایل یا استراتژی و( وجود داردSortچند روشبرای این که یک رکورد را پيدا کنيم

ــ دسـتيابی بـا جـست و٥در محيط ترتيبـیدستيابی با جست و جو به کمک شاخصـ٤دستيابی با جست و جوی باینریـ٣ـ دستيابی با جست و جوی بالکی٢

ــ٧یـا از روی شـماره ی نـسبی رکـورد در فایـل) تيابی مـستقيمدسـ(به دسـت آوردن آدرس از روی کليـددستيابی باـ٦جو به کمک شاخص در محيط غير ترتيبی

  دستيابی با استراتژی ترکيبی

چون سرعت زیاد می شود به خاطر مکـانيزم هـایی کـه بـه کـار مـی. ف حافظه نيز داریمو اتالچه پایين برویم سرعت زیاد می شود پيچيدگی نيز زیاد می شودهر

  .بریم

و سـادهبه رکـورد مـورد نظـر کـه ایـن کنـدترین روشیکی یکی می خوانيم تا برسيمز اول فایل شروع می کنيم و رکوردها راا:  با جست و جوی خطی دستيابیـ١

بـهاگر به بالکی رسيدیم کـه در آن. نيز داشته باشندفایل ها بالک بندی شده باشند و بالک ها نظمی: ـ دستيابی با جست و جوی بالکی٢ترین روش می باشد

دا بایـد رکوردهـاابت: ی با جست و جوی باینریـ دستياب٣چرا که مجموع رکوردها را با هم می خوانيمخيلی خوب و سرعتش بهتر استورد نظر رسيدیمنقطه ی م

 شـدهSortی و فایـل ترتيبـ:ـ دستيابی با جست و جو به کمک شاخص در محيط ترتيبـی٤. ر می رسيمو با نصف کردن متوالی به رکورد مورد نظمرتب شده باشند

که فایل را در یـک محـدوده ی کوچـکمورد نظر و شاخص کمک می کندکه آن ها ما را هدایت می کنند به نقطه یعالوه بر آن یکسری اشاره گر جدا داریم. است

در یـک محـدوده نمـی شـود بررسـیدر محيط غيـر ترتيبـی چـون نظمـی ندارنـد: ـ دستيابی با جست و جو به کمک شاخص در محيط غير ترتيبی٥. بررسی نمایيم

بـا چگـالیو همان فایل هـای ترتيبـی هـستندبا فایل هایی که به صورت تصادفی هستند سر و کار داریم: ـ دستيابی با به دست آوردن آدرس از روی کليد٦. شود

رتـا بـه رکـورد مـورد نظـا چند استراتژی باال استفاده مـی کنـيماز دو ی: روشی از ترکيب شش روش باالـ٧م.منتها اتالف حافظه به همراه داردسرعت باالست. باال

  .برسيم

  )شاخص دار(استراتژی دست یابیبروز وضعيت نامطلوب درـ٣ـ بروز حافظه های هرز در فایل٢از بين رفتن نظم ساختاری اوليهـ١: دالیل کاهش کارایی فایل

بازنویسی رکوردهـایـ٤فرمت بندی مجدد بالک هاـ٣خارج کردن رکوردهای حذفیـ٢ خواندن تمام فایلـ١: عملياتی که باید برای سازمان دهی مجدد انجام گيرد

  )تصحيح فایلی که در آن آدرس ها نگهداری می شوند(استراتژی دست یابیبازسازی ساختار مربوط بهـ٥فعال

  str + bttزمان بازنویسی بالک ها

   ترتيب فيزیکی رکوردهاـ٢تيب منطقی رکوردهاـ تر١: خواندن فایل ها به دو روش است

و رکورد بعدی از رکورد فعلی بـه دسـتو از محتوای یک فيلد استفاده می کنيماین عمل را یک عمل ساختاری می گویند: )Get Next(به دست آوردن رکورد بعدی

  .توایی و رکورد بعدی ساختاری استرکورد فعلی مح. می آید

دوفه کردن رکورد جدید نداشته باشيم،و نيازی به اضاوقتی می خواهيم در فایلی در یک رکوردش تغيير ایجاد نمایيم: ق تغيير محتوای رکوردبه هنگام سازی از طری

مـثال شـمارهــ اگـر٢. نيممثال فقط اسم را عوض ک.  می گویندIn Place؛ این را به هنگام سازی درجا یاـ یا با تغيير طول رکورد فایل تغيير نکند١: حالت پيش می آید

ک فيلـد؛ در ایـن حالـت بـه اگر رکورد تغيير طول بدهد با تغيير طول ی. به هم می خورد شماره هاSort، ساختار فایل تغيير می کند چونی دانشجویی را عوض کنيم

  .و جای دیگری قرار دهيممی گویند که مجبوریم رکورد را از جا برداریمهنگام سازی را برون از جا

  . کردن می باشدUpdateو شکل خاصی از کردن در فایل یک عمل مستقل نيستDeleteعمل

  ١پایان ذخيره و بازیابی

***  

  :موقعيت رکورد بعدی به رکورد فعلی می تواند یکی از سه حالت زیر باشد

  .ـ هيچ ارتباطی بين آن ها وجود نداشته باشد١
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  .همجوار فيزیکی باشندـ٢

  .به رکورد بعدی اشاره گری وجود داشته باشدـ از رکورد فعلی٣

برای بالک:زمان واکشی در یک فایل پایل برابر است با
t
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  برای رکورد و =
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′

=  

  . ، چون ارتباط ساختاری بين رکورد فعلی و بعدی وجود نداردTN=TFدر ساختار فایل پایل

  .ام می شود را در ارزیابی دخالت نمی دهيم چون زمان آن بسيار کم استعملياتی که در بافر انج

   .TUD=TF+TRWحذف حالتی خاص از به هنگام سازی است؛ پس

  . می باشد٢TFبرابررکورد بعدی عملی نمی باشد ولی زمان خواندن پی در پی فایلون بازیابیچ. سریال خواندفایل پایل را نمی توان به صورت

  :خيل اندددر ارزیابی متوسط اندازه ی رکوردچه عواملی

  وجود یا عدم وجود افزونگی در فایلـ٣ـ متراکم یا غير متراکم بودن فایل٢ـ بخش داده ای و غير داده ای رکورد١

  .مشخص باشدفایلی متراکم است که همه ی مقادیر صفات خاصه ی همه ی رکوردهایش

  . موجود نباشدیشصفات خاصه ی بعضی از رکوردهار بعضی ازفایلی غير متراکم است که بعضی از مقادی

  .بيش از یک بار در محيط فيزیکی ذخيره شده باشندفایل را دارای افزونگی گویيم که مقادیر بعضی از صفات خاصه اش

  . بيت حافظه نياز داریمNزی تمام این صفات بهاست، برای ذخيره ساکه مقادیر صفات خاصه ی مورد نظر از آن گرفته شده تعداد عناصر مجموعه ای باشدNاگر

  .واکشی یک رکورد دلخواه عملی است محتوایی و واکشی رکورد بعدی عملی است ساختاری

  . که حجم آن بستگی به نوع ساختار فایل داردعمل درج رکورد، مجموعه ای از عمليات الزم دارد

  .ا تغيير می دهنددرج و به هنگام سازی، هر دو، محيط ذخيره سازی رعمل

  :حاالتی را که نياز به خواندن تمام فایل می باشد، نام ببرید

  ـ ایجاد یک استراتژی دستيابی٣ایجاد نسخه ای دیگر از فایلـ٢ـ سازمان دهی مجدد فایل١

  ياج به خواند تمام فایل نمی باشد؟ به هنگام سازیچه زمانی احت

  :یسيد فایل پایل را بنوموارد استفاده ی ساختار

  ـ بایگانی اطالعات٢داده ها نظم پذیر نمی باشندـ در محيط هایی که در آن ها١

  خارج کردن حافظه ی هرزیل پایل سازمان دهی مجدد می شود؟به چه دليلی فا

  .نياز به سازمان دهی مجدد نمی باشددر ایجاد نسخه ی دیگری از فایل

  : بابه ترتيب برابر استرجبرای انجام عمل ددر یک فایل پایل عمليات الزم

  ـ بازنویسی بالک٣برنامه به بالکانتقال رکورد از ناحيه ی کاربریـ٢ـ خواندن آخرین بالک فایل که سيستم آدرس آن را دارد١

  .دو واکشی رکورد بعدی به یک عمل واکشی نياز دارتاری وجود نداردهيچ گونه ارتباط ساخدر فایل پایل بين رکورد بعدی و فعلی

***  

  تمرینات ذخيره و بازیابی

  چند ثانيه خواهد بود؟به صورت ترتيبی با مشخصات زیرـ زمان خواندن کل فایل پایلی١

  ١٠٠=تعداد بالک

   بایت٢٠٠٠=اندازه هر بالک

   بایت در ثانيه٤٠٠=نرخ انتقال

  ٢TFبرابر بازمان خواندن ترتيبی فایل پایل
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  چند بایت اشغال خواهد کرد؟ دانشجو در تکنيک ماتریس بيتی١٧نشجو ـ درس برایـ فایل دا٢

   .گيردمیبر بایت در٢لد دانشجو نيزهمچنين في.  بایت٣یعنی بيت نياز داریم١٧ درس به١٧در تکنيک ماتریس بيتی برای

  ١٧=داد درسعت

  ٦=حداکثر تعداد دروسی که یک دانشجو می تواند ثبت نام کند

  )٢+٣(×١٠=٥٠یتبا

  چند دقيقه می باشد؟در فایل پایلی با مشخصات زیرزمان بدست آوردن رکورد بعدیـ٣

  ٣٦٠=تعداد بالک ها

  بایت٢٠٠٠=اندازه ی هر بالک

   بایت در ثانيه٣٠٠٠=نرخ انتقال

2Tدقيقه
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برابـرو این عمل ادامه می یابد تا تعداد رکوردهای فعالیک رکورد حذف شده داریمج شده رکورد در٢به ازاء هر. مفروض است بایتی٤ رکورد١٠فایل پایلی باـ٤

  سازمان دهی مجدد چند ميلی ثانيه خواهد بود؟زمان واکشی یک رکورد قبل از . شوند١٣

  ).ک حذفبه ازاء هر دو درج ی( بار عمل گفته شده انجام شود٥ می رسد که١٥ به١٠تعداد رکوردهای فایل وقتی از

  +−=⇒= 5x15x2x10تعداد اضافه شده
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  . می باشد٢٠و تعداد کل رکوردها رکورد با عالمت حذف شده موجود است٥ می باشد١٥در حالتی که تعداد رکوردهای فعال
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  چند ميلی ثانيه است؟ماندهی مجددرکورد بعد از ساززمان واکشی

 . رکـــــورد فعـــــال در فایـــــل وجـــــود دارد١٠بنـــــابراین تنهـــــا. ده خـــــارج مـــــی شـــــوندشـــــبـــــا عالمـــــت حـــــذفبعـــــد از ســـــازماندهی مجـــــدد رکوردهـــــا
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ms25.15.0 . کاهش می یابدTFیعنی بعد از سازماندهی مجدد
2
5 

t
B 

2
b

TF =×=
′

⋅=  

...  ١٧٦  ١٧٧  ١٧٨  ١٧٩  

  کد درس

  شماره

  دانشجویی

  ٥٤٢٨١  ١  ٠  ١  ١  

  ٥٤٢٨٢  ٠  ٠  ١  ٠  

  ٥٤٢٨٣  ١  ١  ٠  ٠  

  ٥٤٢٨٤  ٠  ٠  ١  ٠  

صفر به معنی

 یکعدم انتخاب و

  به

  معنی انتخاب

          ...  

  زمان حذف چند ميلی ثانيه می باشد؟.  است دور در دقيقه٣٠٠٠و تعداد دور دیسک= 2msWTـ در یک فایل پایل٥
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ـ اگر تعداد رکوردهای یک فایل٦
در جـست و جـوی پـرشد تا تعداد رکوردهای بررسـی شـوندهظر گرفته شون چند باید درBF، مناسب ترین اندازه برا ی باشد610

  به حداقل برسد؟بالکی

10001010nBF 36 ====  

 زیر تعداد دفعات مراجعه به فایل کدام است؟در فایل ترتيبی با مشخصاتـ٧
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  چند ميلی ثانيه می باشد؟ـ زمان واکشی یک رکورد از فایل ترتيبی با مشخصات زیر٨
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  مان خواند رکوردهای این فایل به ترتيب معکوس به صورت ترتيبی کدام است؟ ز.ـ یک فایل ترتيبی داریم که روی دیسک ذخيره شده است٩
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sو مقـدار٢٠ بایت و تعداد کل رکوردهـا١٠ذخيره سازی مقدار صفت خاصه و متوسط حافظه ی الزم برای٤تعداد صفات خاصهـ در یک فایل ترتيبی اگر١٠
kb2

  ).یعنی کليد اصلی نباشد (باشده منظمغير از صفت خاص در صورتی که نشانه گر جست و جوTF، مطلوب استداشته باشدوجودانتقال

40104V.aRبرابر است بامتوسط اندازه ی رکورد در ساختار ترتيبی =×==  
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  :استفاده ی فایل ترتيبیموارد

  .رت ترتيبی ایجاد گرددابتدا فایل به صوـ در ایجاد بعضی از ساختارها الزم است٣تغيير طول رکورد مطرح نباشدـ٢جاریـ در کاربردهای ت١

بـر اوليه تمـام نمونـه ی رکوردهـاLoadو دری باشندمو رکوردها دارای قالب ثابت مکانیقالب از قبل طراحی شده ای دارنددر فایل ترتيبی تمام نمونه ی رکوردها

  .پياده سازی می گرددباشند و این نظم با همجواری فيزیکی رکوردهاموجود در فایل منظم میاساس مقادیر یکی از صفات خاصه ی

  .و وجود یک استراتژی دستيابی می باشدو تسهيل در پردازش سریال رکوردها ساده تر بودن قالب رکوردها:مزایای فایل ترتيبی نسبت به پایل

کـاهشپدیـده ی عـدم تقـارن ـعمليات تغيير دهنده مثل درج، حذف و به هنگـام سـازی ـکاهش انعطاف پذیری ساختار در: ترتيبی نسبت به فایل پایلمعایب فایل

  .از نظر طول رکوردانعطاف پذیری ساختار

  یا سر ریزیTLF چه فایلی صورت می گيرد؟ فایل ثبت تراکنشدر فایل ترتيبی در) تراکنش (عمليات تغيير دهنده

  زمانی ثابتدر یک پریودمدتی که طراح تعيين می کند یادر فایل اصلی ادغام می کنيم؟ راTLFبعد از چه مدتی فایل

  a.V(n+o)ظرفيت کل فایلR=a.Vفایل در ساختار ترتيبی چه می باشد؟متوسط اندازه ی رکورد و ظرفيت کل

چه می باشد؟ت و جوی باینریدر روش جستعداد دفعات مراجعه به فایل ترتيبی
B
nR

   log2

  . باشدTLFیارکورد بعدی در فایل ثبت تراکنشهنگامی امکان پذیر نمی باشد کهبازیابی رکورد بعدی در یک فایل ترتيبی

بـه دسـت باشـدTLFبنـابراین اگـر رکـورد بعـدی در. ه گـر هـااز طریق اشـارمثًال.  هيچ گونه ارتباط ساختاری وجود نداردTLFبين رکورد در ناحيه ی اصلی و رکورد در

  .تبدیل می گرددTLFبه یک عمل واکشی در حالتآدرس آن را داشته باشيم که در اینمگر این که. آوردن آن ممکن نيست

***  

  نکات آخرین جلسه

متغيـر و هـم و در شرایطی که هم طـول رکوردهـاود داشته باشدچند مقداری وجاصه یختکنيک ماتریس بيتی تکنيکی است برای فشرده سازی وقتی که صفت

مقـادیر صـفت تعـداد عناصـر مجموعـه ای باشـد کـهnو اگـرکاهش این افزونگی اسـتتکنيک ماتریس بيتی یکی از روش هایتشدید می شود،افزونگی طبيعی

  .نياز است بيت حافظهnفات بهصبرای ذخيره سازی تمام ایناز آن گرفته شده استخاصه ی مورد نظر

  .در واقع یک افزونگی تکنيکی بوجود آورده ایم،کنيممیکه برای یک فایل روی یک صفت خاصه شاخص ایجادوقتی

  .داددر ساختار ترتيبی نمی توان طول رکورد را تغيير

  د بعدی در فایل ترتيبی کدام است؟زمان بازیابی رکور

  

 اسـاس شـماره ی مثال اگـر بـر. یا فيلد دیگر مرتب شوندلزومی ندارد که بر اساس یک کليدس یک فيلد مشخص می شوندفایل هایی که بر اسا: فایل عدم تقارن

  .عکس، اسم ها به هم می خورد و بردانشجویی مرتب شود

  .ندبه هم نخور کنيم فيلدهای دیگر همSortمثال بر اساس یک فيلد آن رافایل تقارن فایلی است که اگر: فایل تقارن

  .کليد ثانویه باشدوقتی که صفت خاصه ی شاخص. اصلی باشدوقتی که صفت خاصه ی شاخص کليد: شاخص اصلی

  .اصلی که خاصيت کليد بودن را داردکليدکليد ثانویه کليدی است غير از
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رکوردهـا را گـروهمرتب باشد بـرای ایـن کـه بتـوانه ایمرتب بودن فایل داده ای نمی باشد اما در شاخص غير متراکم باید فایل داددر شاخص متراکم لزومی بر

  .بندی کرد

  .شاخص نرم افزاری و سخت افزاری داریم

  .شاخص غير متراکم بالک یا باکت می باشدگروه در: شاخص نرم افزاری

  .می تواند خود دیسک باشداشدفایل روی چند دیسک ذخيره شده بشيار استوانه یا در حالتی کهص غير متراکمخگروه در شا: شاخص سخت افزاری

  .شاخص را متراکم می گویندلنگرگاه رکوردی باشدنقطه ای از فایل داده ای است که مدخل شاخص به آن اشاره می کند و اگرلنگرگاه چيست؟

  ـ نشانه رو ها٣یـ ناحيه ی سر ریز٢ یا ناحيه ی اصلیفایل ترتيبیـ١: عبارتند ازساختار شاخص دارترتيبیاجزای تشکيل دهنده ی

  .در چه حالتی بازسازی می شود؟ در سازمان دهی مجددشاخص در ساختار ترتيبی شاخص دار

  می آید؟از چه رابطه ای به دستشاخص دار به صورت پی در پیزمان خواندن کل فایل در ساختار ترتيبی

( )
t
R

on 
′

+  

  .شاخصایستا بودنعدم تقارن ـ مسئله ی درج سر ریزی ها ـ . را نام ببریدمعایب ساختار ترتيبی شاخص دار

  .شاخص سریع تر انجام می گيردواکشی تک رکوردها با استفاده از

  .انجام می گيرددر شاخص متراکم واکشی تک رکوردها سریع تر از شاخص غير متراکم

واکـشیکی که باید رکورد در آن درج شود ـ بازنویـسی بـالک ـخواندن بالی گيرد؟چه اعمالی انجام مPush Troughبرای انجام عمل درج یک رکورد جدید در روش

  .ـ بازنویسی همين رکوردرکورد منطقا قبلی و تنظيم اشاره گر

***  

   صفحه١٢ رویمطالب تکثير شده

  ١ص

  :فایل با ساختار پایل یا برهم

در رکورد، در نمونـهطول رکوردها متغير بوده و تعداد فيلدها و مکان آن ها. يلدی مرتب نيستندبر اساس هيچ فو رکوردهای آناین فایل ساده ترین ساختار را داشته

  .نام آن نيز نوشته می شودمقدار هر فيلددر کنار بنابراینهای مختلف ممکن است متفاوت باشد

  .کوردها بر یکدیگر پشته شده اندانگار ر)Entry sequentialترتيبی(ها، نظمی است زمانیبهترین حالت، نظم بين رکورددر

  شماره رکورد  

  ١  نام= مدرک ، حسينی= رشته ، ليسانس= سن ، برق=٤٢

  ٢  سن= ٣٨نام ،= مدرک ، احمدی= فوق ليسانس

  ...  

  .می باشد) مقدار صفت خاصه( مقدار آن فيلدV١، و)اسم صفت خاصه( نام فيلدA١ که…,V٣=V٢A٣=A٢,V١=A١: فرم کلی ساختار هر رکورد به شکل زیر است

  . رکورد داردn اوليهLoadفایل در: متوسط اندازه ی رکورد

  . نشان می دهيم'aبامتوسط تعداد فيلدها را در یک رکورد در نظر می گيریم وaکل تعداد فيلدها را

  (٢+A+V)'R=a بایت در نظر می گيریم وAبرای هر فيلد رامتوسط حافظه ی الزم

.  جداسـازی نيـز یـک بایـت در نظـر مـی گيـریمبرای عالمت مساوی یک بایت، و برای: پس داریم؛ بایت در نظر می گيریمVه ی الزم برای هر مقدار رامتوسط حافظ

  .در نمونه های مختلف رکوردها می باشدعامل منفی لزوم تکرار اسم فيلدها . برابر می شودnپس برای کل فایل ميزان حافظه

  :TFرکوردزمان واکشی در

خوانـدنپـس زمـان واکـشی برابـر بـا زمـان.  آن است که کل رکوردها را بخواندو بدترین حالتاز کل ساختمان فایلی داریم، بهترین حالت حداقل یک رکورد را بخواند

  .نصف فایل ها است به طور متوسط

: حالت بالک بندیبرای
t
B

b
2
1

TF 
′

  : برای حالت بدون بالک بندی =
t
R

n
2
1

TF 
′

=  

s
bt′= سرعت انتقال خواندن انبوه وb=وتعداد بالک هاB=وطول بالک هاn=تعداد رکوردها  

t
B
′

==← بر ثانيه خوانده می شود این قدر بایت bBnRبايتبرحسبفايلطول  

  :TNزمان به دست آوردن رکورد بعدی

  TN=TFیعنیازمان هيچ نظمی نداریم معلوم نيست که رکورد بعدی کجاست و یک بار باید همه را بخواندچون در این س

  :TIزمان درج رکورد

  .می شود) Append(ه فایل پایل هيچ گونه نظمی ندارد، رکورد جدید همواره در انتهای فایل اضافهاز آن جا ک

  s + r+ btt فایل از دیسک به بافرـ خواندن آخرین بالک١

  .است، زمان آن را در محاسبات خود وارد نمی کنيمو بسيار سریعاز آن جا که این عمل در حافظه صورت گرفته. ه کردن رکورد به بالک خوانده شدهـ اضاف٢

  ـ بازنویسی بالک مذکور٣
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D+o+n

O+n

RWI TbttrsT: ن درج در فایل پایل برابر است باپس زما رج رکورد در بالک موجود در حافظه اغلـب کـم تـر از زمـان  عمل د و از آن جا که زمان =+++

): زدن دیسک است پسیک دور ) r2bttrsTI +++=  

***  

  ٢ص

  ):Update(زمان به هنگام سازی از طریق تغيير مقادیر فيلدها

  .ستفاده کنيممجبوریم از برون از جا ا) پایل(داشتيم و در این سيستم های فایلبه هنگام سازی درجا و برون از جا

ـ رکـورد را اصـالح مـی کنـيم٤ـ رکورد حذف شدنی را در جای خود بنویسيم٣ـ این رکورد را برای حذف عالمت گذاری کنيم٢ـ رکورد مورد نظر را واکشی می کنيم١

فایل می نویسيم به خاطر سـادگی کـار یـا سـر جـایش شده را می بریم تهUpdate یا نتيجه یDelete،٣ و٢و١موارد. (ـ رکورد جدید را به فایل اضافه می کنيم٥

  )آن را قرار می دهيم با عالمت گذاری

   در بافر صورت می گيرد٤و٢موارد

  .ـ ایجاد دسته جدید است٤

  .ست ا کردن درجاUpdate و آن یک کردن را می نویسيمDeleteاز روی همين، عمل: TDمحاسبه ی

WRuD TTFT: رکورد اینقدر زمان می گيردحذف یک +=  

  :Txزمان خواندن کل فایل

  . و خواندن فایل دو روش داردخواندن کل فایل به علت های زیادی خوانده می شود

Serial    TF2T seqx    ـ یا بر اساس ترتيب منطقی یا سریال١ =  

Sequential  nTFT serx    ـ یا بر اساس ترتيب فيزیکی یا ترتيبی٢    که زمان کمتری می برد  =

 و آندر یک فيلد نداشته باشيم چرا که رکوردها نظمی ندارنـدبخوانيم ممکن استمثال اگر بر اساس ترتيب دانشجوییممکن است موقعی که سریال می خوانيم

  .هایی را که نداریم ته فایل قرار می گيرند

  . شده باشد، قبل از خواندنSortو فایلساب کنيمح کردنSortاگر بر اساس

  .شوندترتيب منطقی و فيزیکی یکی ن یعنی طوری رکوردها را عوض کنيم کهSort: تذکر

TY :seqxSortserx TTTزمان سازمان دهی مجدد +=  

  .مز بين ببریم و فایل را کوچک کنيابرای این که یک نظم به فایل بدهيم و حافظه های هرز را

  . تعداد رکوردهای اوليه در فایلn رکورد منتقله و٥ رکورد حذف شدنی داشته باشيم وDحال فرض کنيم

  . تعداد رکوردهای درج شدهoو تعداد رکوردهای اوليه در فایلn.  رکورد داریمo+nدر فایل جدید

( ) ( )
443442143421
رکوردهاخواندنزمانرکوردهانوشتنزمان

t
R

Don
t
R

onyT 
′

−++
′

+=  

  :ویژگی ها و کاربرد ها

اضـافه کـردن رکوردهـا در ایـن سـاختار سـاده و سـریع.  حذف مـی شـوند اسـتفاده از ایـن فایـل از نظـر مـصرف حافظـه مـؤثر اسـتدر هنگامی که رکوردهای کمی

ترتيبـی خوانـدن.  ولی این فایـل در عمليـات واکـشی یـک رکـورد و بـه دسـت آوردن رکـورد بعـدی کنـد اسـت.خواندن پی در پی این فایل ساده و سریع است.است

سـاختار پایـل از بقيـه ی سـاختارها) بـدون هـيچ ترتيـب خـاص(فقط هنگامی که ميخواهيم فایل را از ابتدا تا انتها بخوانيم. می باشد بسيار کندرکوردهای این فایل

  .مناسب تر است

  .رعت اجرای عمليات ندارداثر زیادی در سهنگامی که اندازه ی فایل کوچک باشد، چگونگی ساختار فایل.زمان بر استحذف رکوردهای تکراری در فایل پایل

***  

  ٣ص

  :Sequentialفایل ترتيبی

رکورد را می ریزیم داخل بافر

بافر

عالمت گذاری می کنيم

IWR TT TF Tu زمانUpdate ++=
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تمام رکوردها بر مبنای یک اوليهLoadهمچنين در این ساختار در. ثابت و مشخص استو مکان و طول هر فيلد در رکورددر این ساختار طول رکوردها ثابت بوده

یـک شـماره ی یکتـا دادهبعضی مواقع به هـر رکـورد. ردها بر مبنای کليد اصلی مرتب شده هستند معموال رکو. مرتب شده می باشند)یا ترکيبی از چند فيلد(فيلد

  .که به آن کليد خارجی می گویندمی شود

  

  شماره رکورد  نام  فاميلی  معدل  سال تولد

  ١  علی  احمدی  ١٧  ٥٤

  ٢  حسين  جهانی  ١٨  ٥٥

  ٣  احمد  سعيدی  ١٥  ٥٣

  ٤  رضا  معتمد  ٢٠  ٥٤

  .به صورت صعودی مرتب شده اند) صفت خاصه(لدرکوردها بر اساس في

  .در هر فایل ذخيره می گرددطول و ساختار هر رکورد عموما

  . فایل پایل است و مصرف حافظه ی آن کم تر از شودذخيره نمی رکوردها در هرفيلددر فایل ترتيبی، نام

  .نجام می گيردفایل پایل ابا سرعت و سادگی بيشتری نسبت بهپردازش سریالی رکوردها

به فایلی کـه بـر اسـاس فيلـدینيز گفته می شود در مقابلSorted Sequentialیا فایل ترتيبی مرتب شده) key(، فایل ترتيبی کليدیگاهی اوقات به فایل ترتيبی

  . می گویندUnordered Sequentialیامرتب نشده باشد، فایل ترتيبی زمانی

فایل ثبـت تـراکنش هـابه نامکمکیدرج در فایل اصلی انجام نمی گيرد بلکه در یک فایلت که جهت باال بردن سرعت، عملياتآن اسیک ویژگی مهم فایل ترتيبی

 بر اساس ترتيب زمـانی ورود و ذخيره شوندTLFبه سادگی و با سرعت در انتهای فایل یعنی مثال رکوردهای جدید.صورت می گيرد) TLF) Transaction Log Fileیا

کـه نـا مرتـب(TLFدر هنگام سازماندهی مجدد، محتویات فایـل)  در آخر هر روزمثًال(و بر اساس فيلد اصلی؛ سپس در یک دوره ی متناوبدون انجام مرتب سازیب

بـهاطالعات در فایـل اصـلی خالی شده و کليه یTLFبدین ترتيب پس از سازماندهی مجدد فایل. شودخوانده شده و اطالعات آن با فایل اصلی ادغام می) است

واند ناحيه ای در فایل اصـلیو هم می تدر نظر گرفته شود) TLF(مجزامکان ثبت تراکنش ها هم می تواند به صورت یک فایل. صورت مرتب شده موجود خواهد بود

  . نيز می گویندOverflow Areaناحيه سر ریزی یابه این مکان ثبت تراکنش ها،. باشد

  .تک تک مورد نياز نباشدو معموال واکشی سریع رکوردها به صورتطول رکوردها ثابت بودهاغلب در مواردی استفاده می شود کهفایل ترتيبی

دسـته ایرکوردهـا بـه صـورتکـهدر بـسياری از سيـستم هـای تجـاری. ساختار ترتيبی بهتـر از پایـل اسـت،هنگامی که پردازش سریالی رکوردها مورد نظر باشد

)Batch(پردازش می شوند، از ساختار ترتيبی استفاده می شود .  

   تعداد فيلدR=a.V        a      :متوسط اندازه رکورد

   طول فيلدS=n.a.V      V        :کل فایل

   تعداد رکوردهاS=(n+o).a.V      n      :کل فایل با تراکنش

***  

  ٤ص

  .ا کنيمرکورد دسترسی پيدیکچقدر زمان طول می کشد به: در فایل ترتيبیTFمحاسبه ی

و لذا مجبوریم که از جست و جوی خطی استفادهفایل ترتيبی مشابه یک فایل پایل بوده: بر مبنای فيلدی غير کليد باشدواکشی در فایل ترتيبی اگر جستجو) الف

)    .کنيم )
t
R

on
2
1

TF ′
+=  

nو تعداد رکوردها در داخل فایل اصلیoویزی رر تعداد رکوردها در ناحيه ی سt'است نرخ انتقال انبوه.  

سـریعترمی توان با روش جست و جوی باینری کـه بـسيار باشد آنگاه، که فایل بر اساس آن مرتب شده استیعنی فيلدیاگر جست و جو بر مبنای فيلد کليد) ب

  .خطی است، رکورد دلخواه را واکشی کرداز جست و جوی

موجود در آن بالک، مشخص می شود که رکـوردبا وارسی کليد اولين و آخرین رکوردبافر آورده می شود سپسبهدر جست و جوی باینری ابتدا بالک وسطی فایل

رکورد در بالک باشد، با یـک جـست و جـوی بـاینری درونبالک بعدی خوانده می شود و اگردشاگر رکورد در بالک مذکور نبا. در بالک هست یا نهمورد جست و جو

        فایـل مرتـب شـده باشـد زمـان متوسـط  بنابراین اگر رکورد مذکور در قـسمت اصـلی  باشد BCبرابررسی در بافربررض کنيد این زمان هایف. بالکی پيدا می شود

FTبرابر است با :   

( )[ ] ( )Btt2F CbrS1blogT +++×−=  

BCو می شود از آن صرفنظر کرد کمی است  زمان پردازش بالک است و زمان بسيار .   

ttb برای  تعداد دفعات مراجعه به دیسک  .  مان خواند یک بالک ز b  بالک از مرتبه ی b  log2  مراجعـات برابـر  بيشتر و مقدار متوسط این تعداد          ( )[ ]1blog2 −

  .می باشد

)دودویی کـه زمـانفایل اصلی با جست و جویکل باشد پس از بررسی)فایل تراکنش(سر ریزیولی اگر رکورد در ناحيه ی )tt2 brSblog ++× را مـی  

 تعـداد رکوردهـا در ناحيـه یbو تعداد رکوردها در ناحيه ی سـر ریـزیoپس اگر. آن را به صورت خطی جست و جو کنيم رفته وبرد باید به سراغ ناحيه ی سر ریزی

  : آنگاهباشد) مرتب شده(لیاص
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SrbrSblogT tt2F ′
+++++×=  

24BFاگر.  رکورد می باشد٤٠٠٠٠٠فایل ترتيبی داریم شامل: مثال       ریـزی، زمـان متوسـط واکـشی چـه  باشد، قبل از اضافه شدن رکوردی به ناحيه ی سـر =

ميزان خواهد بود؟

S=١٦ ms, r=٨٫٣ ms, btt=١٨ ms 

16667
24

400000 
Bبالکدررکوردهاتعداد

nرکوردهاتعداد
b

F
===  

( )[ ]
} }
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⎟

⎠
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⎜
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⎛
++×−=

بالکيکخواندزمان

tt

دورانيدرنگجويياستوانهزمان

2F brS1blogT 
43421

( ) =×++= s328.03.81613TFثانيهميلي  

):و اگر فایل به صورت پایل می بود )ms84.0btt =′  

700084.016667ثانيهميلي7ثانيه
2
1

bb
1
1

T ttF ==××=′×=  

***  

  ٥ص

  )Skipped Block Search(جست و جو با پرش بالکی

فـرض کنيـد.  قابل استفاده استفيلد کليد باشدآرگومان مورد جست و جو بر مبنایهجست و جوی خطی بوده و هنگامی کاین روش در واقع بهبود یافته ی روش

موجـود در بـالک مقایـسهبا کليد آخرین رکـورد در این حال اولين بالک را خوانده و کليد مورد جست و جو را.فایل بر اساس کليد به صورت صعودی مرتب شده باشد

بدین ترتيب دیگـر نيـازی نيـست کـه بقيـه ی. بنابراین بالک بعدی را می خوانيمو، پس حتما در آن بالک نيستتر باشداگر کليد مورد جست و جو بزرگ. می کنيم

وارسی می کنيم تا هنگامی کـهکليد آخرین رکورد هر بالک راو تنهابه همين ترتيب بالک ها را پشت سر هم خوانده. ی موجود در آن بالک را برسی کنيمرکوردها

و فقـط کـافی اسـت آن بـالک را بـا روشاین حالت رکورد مورد جـست و جـو در آن بـالک بـودهدر. کوچک تر باشدآخرین رکورد بالکیرد جست و جو از کليدکليد مو

  .یا باینری جست و جو کنيمخطی

   بالکـی حـداقل باشـد  ن که تعداد مقایسه ها در روش جست و جوی  آ برای  )  n ( ها  برحسب تعداد رکورد FBمقدار بهينه یبهترین اندازه ی بالک یا به عبارتی دیگر

  :برابر است با

nBF =  

  :TNزمان دستيابی به رکورد بعدی در فایل ترتيبی

زمـان آن را دیسک را نيـاز نـدارد ورجوع به) (TNدر این حالت بدست آوردن رکورد بعدی. اخيرا خوانده شده استاحتمال دارد رکورد بعدی در همان بالکی باشد که

احتمالباشد= 5BFمثال اگر. تقریبًا صفر می گيریم به
5
1

چرا که به احتمال. ، رکورد بعدی در بالک بعدی است
5
1

آخـرین رکـوردرکورد جاری خوانـده شـده

  .بالک است

  متوسطی که برای هر کدام صرف می شودزمان

43421

48476
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  .حدس زد و پيدا کرد؛ بنابراین پيدا کردن رکورد بعدی بی معنی استجدولاینباشد، با کليد نمی شود رکورد بعدی را درT.L.Fاگر فرض کنيم رکوردها در جدول

  : در فایل ترتيبیTIمحاسبه

  مکان درج آن رکورد را پيـدا کنـيم  FTدر این حالت ابتدا می بایست در زمان. فایل اصلی مرتب شده انجام داد عمل درج را در هماناگر فایل کوچک باشد می توان

در ایـن حالـتپـس.  به سمت پـایين شـيفت داده شـوندبه طور متوسط نصف بالک های فایل می بایست. شيفت دهيمسپس رکوردهای زیر آن را به سمت پایين

  :داریم

( )RWttFI Tbb
2
1

TT ++=  

FT  : یافتن نقطه ی منطقی درج  ، RWtt Tb + : زمان شيفت یک بالک   
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عمليـات بـالک بـهه دليـل ایـن کـه را نيز بـr و زماندخالت ندادیمزمان شيفت هر بالک را در ارزیابیSدیگر زمان، در حد یک استوانه،با فرض کوچک بودن فایل

  .در محاسبه ئارد نمی کنيمانجام می گيردپی در پیطوربالک به

***  

  ٦ص

  :درج فایل های بزرگ

  درج بشود می بریم ته فایل استفاده می کنيم و اگر رکوردی بخواهيمT.L.F اگر همه ی رکوردها را شيفت بدهيم وقت گير است و از روشبرای هر یک درج،

}

{
F.L.Tدررکوردهاتعداد

مجددسازماندهيزمان

y

فايلتهدرنوشتنزمان

ttI

y
RWttI

o

T
bSr3T

o

T
TrSbT

+++=

++++=

43421

  :زمان به هنگام سازی تغيير دهنده

Tu (Update) , TD (Delete) 

نوشـته خوانده شده و عالمت حذف در ابتـدای آن در بـافرTFرکورد مورد نظر در زمان. به صورت درجا استفاده می شودبرای حذف یک رکورد از روش حذف منطقی

  =+ r2TT FD:پس داریم. رو نویسی می گردد اوليه اشدر سر جای) ٢r(شده و در گردش بعدی دیسک

  :یعنی می توان عمليات به هنگام سازی را به صورت درجا انجام داد اگر اصالح بر روی فيلد غير کليد باشد.عمليات اصالح دو وضعيت متفاوت دارد

r2TT Fu +=  اصالح بر روی فيلد غير کليد برای   

در ایـن حـال رکـورد مـورد نظـر را حـذف. رکوردها به هم خواهد خـوردچرا که ترتيبگيردب می بایست به صورت برون از جا صورتليات بر روی فيلد کليد باشداگر عم

  :پس داریم) TIدر زمان (در ناحيه ی سر ریزی درج می کنيمو سپس رکورد اصالح شده ی جدید را) TDدر زمان(منطقی کرده

IDu TTT    برای اصالح بر روی فيلد کليد=+

  .در عمليات اصالح در فایل ترتيبی طول رکورد تغيير نمی کند

در هـر دو حالـت عمليـات اصـالح بـه. و یا فيلد غيـر کليـد آناگر رکورد مورد اصالح در ناحيه ی سر ریزی باشد دیگر فرقی نمی کند که فيلد کليد آن اصالح می شود

  . زمان می برد٢r+TFوبودهصورت در جا

  :خواندن کل فایل دو روش داریمبرای

  .ترتيبی که بر اساس نظم منطقی استبدون نظم ، ب ـ) پی در پی(الف ـ سریال

)) الف )
t
R

onT Serx ′
+= ،R  ، طول رکورد t'  یک بالک زمان انتقال انبوه  ، 

t
R 
′

  . زمان انتقال یک رکورد

)) ب )
t
R

donTT ySeqx ′
+++= ، d تعداد رکوردهایی که حذف می شوند و عالمت گذاری می شوند   

: TYزمان سازماندهی مجدد
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   رکوردo به اندازه یSortزمان: ١

  خواندن فایل اصلی: ٢

  T.L.Fخواندن فایل: ٣

  ).Merg(یک فایل جدیدادغام دو فایل و نوشتن آن ها به صورت: ٤

***  

  ٧ص

  :Indexed Sequentialفایل با ساختار ترتيبی شاخص دار

 باال رفتن سرعت دستيابی می گردد و تکنيـک شـاخص بنـدی در اکثـر نـرم افزارهـایشاخص باعث. کليدها و آدرس فيلدها ساخته می شوندشاخص ها بر مبنای

  .، از نوع شاخص ساده هستند می آید و شاخص هایی که در این جا بررسی می شودبه حساباستفاده می شود و جزو شيوه های دستيابی تصادفیامروزی

برحـسب کليـد) شـاخص(در کنـار ایـن فایـل ترتيبـی یـک فایـل اینـدکس مرتب شده می باشد کهجوییانشجویان در زیر برحسب شماره دانشفایل ترتيبی د: مثال

 .سيم شده استو یک فایل ایندکس برحسب معدل تر)شماره دانشجویی(اصلی

  فایل ایندکس اوليه  فایل ایندکس معدل  فایل ترتيبی

شماره

  رکورد
  نام  نام پدر  معدل

شماره

  دانشجویی
  

شماره

  رکورد
    معدل

شماره

  رکورد

شماره

  دانشجویی
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  ١٦
  ٣٩٢٥  ١  ١٥  ٤  ٣٩٢٥  علی  سعيد  ١٧  ١

  ٤٧١٣  ٢  ١٦  ٣  ٤٧١٣  حسن  مجيد  ١٩  ٢

  ٥٤١٧  ٣  ١٧  ٢  ٥٤١٧  امير  شاهين  ١٦  ٣

  ٧٣٥٤  ٤  ١٩  ١  ٧٣٥٤  جواد  سهيل  ١٥  ٤

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  

با روش باینری سـتون سـمت چپـی را بـه دنبـال کوچک ایندکس معدل، را ببينيم کافی است ابتدا در فایل١٩دلعال اگر مثال بخواهيم مشخصات دانشجویی با مح

 فایـل٢رکـورد لذا بـه سـرعت بـر سـر فایل ترتيبی اصلی قرار دارد٢ سطررمشخصات این دانشجو د شد کهبدین ترتيب متوجه خواهيم جست و جو کنيم١٩عدد

آن را پيدا کنيم که کـاری زمـان گيـربا جست و جوی خطی در فایل اصلیبدون این فایل کمکی شاخص مجبور بودیم.  اطالعات مورد نياز را می خوانيمواصلی رفته

  .بود

بـدین دليـل فایـل شـاخص بـه.  فيلد اسـت٢ولی تعداد ستون ها آن تنهاسطرهای فایل اصلی می باشدوق تعداد سطرهای فایل شاخص برابردر مثال ساده ی ف

آن را در حافظه یحتی در صورتی که فایل ایندکس خيلی کوچک باشد می توان. سریع تر صورت می گيردفایل اصلی بوده و جست و جو در آنمراتب کوچک تر از

  .اصلی نگهداری کرد و بدین ترتيب سرعت جست و جو افزایش بسيار زیادی می یابد

و در صورتی که فایـل اینـدکس بـر اسـاس). Primary Index (اصلی می گویندیااوليه به آن شاخصاگر در فایل ایندکس صفت خاصه ی شاخص، کليد اصلی باشد

  .)Secondary Index(ویه گویندبه آن شاخص ثانغير از کليد اصلی ساخته شودفيلدی

***  

  ٨ص

  : می باشد که به فرم کلی زیر)Entry(پس فایل شاخص مجموعه ای از تعدادی مدخل

  

مل صـفت خاصـه ای یـاشـا بایـتVفيلـد مقـدار بـه طـولدر فایـل داده ای اصـلی.  به یک یا گروهی از رکوردهاسـت بایت حاوی یک نشانه گرPفيلد آدرس به طول

به هـر نقطـه از فایـل داده ای.  بایت استV+Pکه ایندکس بر اساس آن ساخته شده است بنابراین طول هر رکورد فایل شاخص برابرترکيبی از صفات خاصه است

  . گویندAnchor Point را لنگرگاه یاکه از مدخل شاخص به آن نشانه گر وجود دارداصلی

یک بالک اشـاره کنـد، شـاخص را غيـر و اگر به گروهی از رکوردها مثالگویند) Dense Index(به یک رکورد اشاره کند، شاخص را متراکمصاگر هر مدخل فایل شاخ

  .گویند) Non Dense Index(متراکم

لزومـیسته بندی کرد ولی در شاخص متراکمدمرتب شده باشد تا رکوردها را بتوانبر اساس فيلد متناظر شاخصدر شاخص غير متراکم فایل اصلی داده ای باید

در حالت بالک بندی شـده اغلـب انـدازه. وانند بالک بندی شده باشند یا نشده باشندمی تشاخصو فایلایدادهفایل. باشدنيست که فایل داده ای از قبل مرتب

مقـدار در هـر داده هر مدخل ميتواند کوچک ترین یـا بـزرگ تـرینود در فيلددر شاخص نا متراکم مقدار موج .فایل شاخص و بالک فایل داده ای یکسان استی بالک

  .گروه باشد

  :)Index fdnout(تعریف ظرفيت نشانه روی شاخص

 در واقـع همـان فـاکتور بـالک.رفيـت نـشانه روی آن مـی گوینـدظتعداد مدخل های یک بالک شـاخص را. بالک بندی شده استفایل شاخص نيز مثل فایل داده ای

  . آن را نمایش می دهندyبرای بالک شاخص و با پارامتربندی است
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y  

، ظرفيت نـشانه روی هـر بـالک بایت باشد٦برابرP و اندازه ی اشاره گر شاخص بایت١٤ برابرV بایت، اندازه ی صفت خاصه ی شاخص٢٠٠٠ اگر طول بالک:مثال

  چقدر است؟شاخص
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در فایـل داده ای اصـلی مـی باشـد و بـا توجـه بـهگروهـی از رکوردهـا سطر یا مدخل است و هر مدخل اشاره گری به رکـورد یـا١٠٠یعنی هر بالک شاخص دارای

  شاخص برای این فایل چيست؟مفروضات زیر ساختار

610n =  , R=بایت ٢٠٠ , B=بایت ٢٠٠٠ 

  

10            رکورد جای ميگرد١٠در فایل اصلی
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2010SI 5          مصرفی برای سطح اول شاخصحافظه ی
1 ×=  

مقدار آدرس
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  ١٧

1000              تعداد بالک های سطح اول
100
10

b
5

1 ==  

  حافظه ی مصرفی زیاد است لذا سطح دوم شاخص را ایجاد می کنيم

  =×= 20000201000SI2        حافظه ی اصلی زیاد استدربرای نگه داری

10              ومدتعداد بالک ها در سطح
100
1000

b2 ==  

2002010SI3      پس ساختار شاخص را در سه سطح ایجاد می کنيم =×=  

1.0بالک های سطح سوم
100
10

b3 ==  

  :آیدو تعداد سطوح شاخص از رابطه ی زیر به دست می
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  .برای واکشی رکورد بيشتر خواهد بودهرچه تعداد سطوح بيشتر باشد دفعات دستيابی

  .را می سازیمفایل دارد ساخته می شود و شاخص هایشو این کار را موقعی انجام می دهيم که بالک برسيمادامه می دهيم تا حداقل به یکاینقدر

  

***  

  ٩ص

  .به این چند سؤال ابتدا باید پاسخ داد: بررسی مسئله ی سر ریزی

  ـ فضای الزم برای درج رکورد سر ریزی چگونه انتخاب می شود؟١

  به فایل تخصيص می یابد؟) دیسک(ـ فضای انتخاب شده چگونه در محيط فيزیکی٢

  ـ عمل درج با چه تکنيکی انجام می شود؟٣

  

510

610

 مدخل١٠

بالک١٠

X=٣ 

X=٢ X=١

BF=١٠

 تا١٠٠

  در نظر گرفتن جا در هر بالک: الف
  
  در نظر گرفتن فایل جداگانه: ب
  
در نظر گرفتن جا در همان فایل اصلی: ج

پيشنهاد شده١برای حالت حل راه : سه

WWW*PNUEB*COM



  ١٨
ز نظر قوی بـودن لوکـاليتیهر چند که به نظر می رسد ا. فضای خالی در نظر می گيریمفایل اصلی یک مقداریموقعی که فایل را می سازیم در هر بالک) الف

  .پيش بينی چه مقدار جا را نداریمش این است که ارکوردها، راه خوبی باشد ولی عيب

  

 در روش ب یک فایل اصلی را در نظر می گيریم و یک فایل سر ریزی که سر ریزی ها را داخل آن بریزیم و اشاره گر داریم از فایل اصلی به فایل سر ریزی کـه ایـن) ب

  .مشکل است از یک فایل به فایل دیگر اشاره کردن و زمان گير است و تلف زمانی دارد

  

  .سر ریزی را در نظر می گيریم و لی باید ببينيم کجای فایل اصلی و دو روش وجود دارددر همان فایل اصلی جایی برای. بهترین روش و رایج ترین روش است) ج

  

  .نتيجه متوسط زمان استوانه جویی افزایش یابدرکوردهای سر ریزی ضعيف شود و دراین راه حل مناسب نيست زیرا سبب می شود که لوکاليتی) الف

  

البته وقتی که ناحيه ی سر ریزی. جای دارندزیرا رکوردهای سر ریزی هر استوانه در همان استوانهاین راه حل متوسط زمان استوانه جویی را کاهش می دهد) ب

  . و یا این که فایل را سازمان دهی مجدد کرد)ناحيه سر ریزی اوليه و ثانویه(باید ایجاد کردسر ریزی ها ناحيه ی دیگری برای درجیک استوانه پر شود

   هااستوانه

  

  .ناحيه ی سر ریزی را بگذاریم در ناحيه ی فایل اصلی و لوکاليتی اش کم تر استو به صورت نرم افزاری بهترین کار این است که

  

  

سـپس از رکـورد. )اولـين بـالک جـاداردر(جـای مـی گيـرد و در اولين مکان آزادرکورد جدید مستقيما وارد بالکی از ناحيه ی سر ریزی می شود در این تکنيک،)الف

و در این تکنيک برای هر رکورد از ناحيه ی اصـلی.رکوردهای سر ریزی پدید می آیدترتيب زنجيره یو بهنشانه رو ایجاد می شودرکورد درج شدهمنطقا پيشين به

  . باشدNullمحتوای این فيلد البته ممکن است در بعضی از رکوردها.ناحيه ی سر ریزی یک نشانه رو وجود دارد

***  

  ١٠ص

  .ی این که پایان زنجيره است داریم به معناNullرکورد هر زنجيره،در فيلد نشانه رو آخرین

  .از یک بالک چند اشاره گر به ناحيه ی سر ریزی داشته باشيمممکن است

 مل درج در ناحيه ی سر ریزیـ ع٣
با چه تکنيکی انجام می شود؟

در اولين بالک جادار در ناحيه سر ریزیدرج: الف
  
Push Troughدرج با: ب

  استوانه های جداگانه در نظر بگيریم: الف
  
  در نظرشيارهایی از هر استوانه برای سر ریزی همان استوانه: ب
  

)در انتهای هر استوانه(گرفته شود

:ـ تقسيم بندی سخت افزاری است٢

فایل اصلی

ریزی سر فایل

٦٨ ٦٧ ٦٩

B

فایل اصلی

اصلی ریزی سر

WWW*PNUEB*COM



  ١٩
  .روش درج ساده است ولی جست و جو وقت گير می باشد

  

  :اس بر این دو نکته ی زیر می باشدکل است ولی جست و جو ساده تر است و اسدر روش ب درج مش) ب

  .، حتی برای ناحيه ی سر ریزیداشته باشدرون بالکی هميشه وجود دـ نظم١

  .به ناحيه سر ریزی اشاره کندـ از هر بالک ناحيه ی اصلی تنها یک اشاره گر٢

دهـيم و رکوردهـای از آن بـه بعـد را یـک رکـوردمنطقی اش را پيدا کنيم در داخل بالک و رکورد درج شده را در آن محل قـرارمحلوقتی یک رکورد درج می شود باید

کـردن الزم نداشـتهو کار تا آن جا پيدا می کند کـه دیگـر شـيفتو آن را می آوریم در ناحيه ی سر ریزیاضافه پيدا می کنيمیک بالکفایلبدهيم جلو و تهفتشي

  .باشيم

  :در ناحيه ی اصلی داریم در لحظه ی شروع کار

  حال می خواهيم یک سری رکورد درج کنيم و رکورد درج شونده است مثال

٠٧٥ 

  رکورد درج شونده

٠٧٥ ١٢٩ ٦٧٦ ٠٦٣

  اصلی

٠١٣ ٠١٣ ٠١٣ ٠١٣ ٠١٣ 

٠٢٨ ٠٢٨ ٠٢٨ ٠٢٨ ٠٢٨ 

١٢٨ ٠٧٥ ٠٧٥ ٠٧٥ ٠٦٣

  سر ریزی

١٢٨ ١٢٨ ١٢٨ ٠٧٥ 

١٢٩ ١٢٩ ١٢٨ 

٦٧٦ ١٢٩ 

٦٧٦ 

  

  :موارد استفاده ی ساختار

بـه عـالوه واکـشی تـک رکوردهـا از.  بـوده)مطرح(کليدفایل روی یکی از صفات خاصهدر آن ها نياز به پردازش سریالاین ساختار در محيط هایی به کار می رود که

  .این ساختار مورد استفاده قرار می گيردسيستم های تجاری ـ مدیریتی،د، در اغلب باشمقدار کليد آن ها عمل رایجیطریق

***  

  ١١ص

  :Multi Indexedساختار فایل چند شاخصی

  .ساختار بانک های اطالعاتی با این ساختار است٨٠% الی٧٠%اهميت این ساختار به خاطر این است که

نبود و بـرایمشکل این بود که هيچ ارتباط منطقی بين آن هافایل جانبی داشتيم برای درج کردن وکفایل اصلی داشتيم که مرتب بود و یدر فایل های ترتيبی یک

  .می کرد به دستيابی سریع کردیم که کمکو از یک سيستم شاخص استفاده میفایل ترتيبی شاخص دار داشتيمرفع این اشکال

  .مسئله سر ریزی بودـ٣ .رن بود عدم تقاـ٢ .ـ ایستا بودن شاخصها بود١:سه ایراد عمده داشت

و غيـر ترتيبـی اسـت و حتـی مـی توانـد یک فایل داریم به اسم فایل غير اصلیدر فایل های چند شاخصی روش کار به این صورت است که:و برای رفع این معایب

  .یک فایل پایل باشد

  

  شدغير ترتيبی یا پایل ميتواند بافایل اصلی،

  .شاخص متراکم، شاخص به همه ی رکوردها داریم

  .تغيير رکوردها تغيير می کندشاخص دیناميک است، شاخص همراه

می توان شـاخص داشـت و مـسئله ی رکوردهـای سـر زیرا روی تعدادی، حتی تمام صفات خاصه.در آن وجود نداردنار چنان است که پدیده ی عدم تقاراین ساخت

وضـعيتی پویـا و باالخره خود ساختار شـاخصتر استرج رکوردهای جدید آسان تر و پویادیعنی. در این جا وجود ندارد ساختار سوم مطرح بودبه صورتی که درریزی

  .می توان داشت فایل شاخصa، حداکثر تعداد صفات خاصه در فایل باشدa اگر.هم روند با تغييرات فایل داده ای، قابل تنظيم و به هنگام در آوردن استودارد

فایل اصلی

شاخص اول سطح

بر اساس ترتيب مثال
نام خانوادگی باشد

بر اساس ترتيب مثال
اسم باشد

ترتيب مثال روی شماره ی
.دانشجویی باشد
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  ٢٠
از نظـر فایـل پس ایـن سـاختار در اسـاس. ساختار شاخص ناظر است'aد، لذا به یک رکورد تا صفت خاصه وجود دار'aر متوسط،از آن جا که در یک رکورد به طو

  .، پویا و سریع دستيابی قویپایل است اما مجهز به یک سری استراتژیداده ای همان

و برای واکشی سریع تک رکوردها، الزامی ندارد کـه حتمـا از کليـد اصـلیدرخواست ایجاد شاخص کنددر فایل دارد،صفات خاصه ای کهکاربر می تواند هر تعداد از

  .ایدوان آرگومان جست و جو استفاده نمبه عن

و آن صـفاتیفات خاصه قائل به اولویت شدمی توان بين صد،، شاخص ایجاد نمو لزومی ندارد که روی تمام صفات خاصه:ضابطه ی انتخاب صفات خاصه ی شاخص

  .آرگومان جست و جو به کار برده می شونددر بيشترین درخواست ها به عنوانرا برگزید که

***  

  ١٢ص

  .مجموعه شاخص ها ناحيه اصلی، ناحيه سر ریزی،:اجزاء ساختار ترتيبی شاخص دار عبارتند از

، عدم تقارن و هرچه تعداد صفات خاصه شاخص بيشتر باشدتر است، عمل بازیابی کارآه شاخص بيشتر باشد هرچه تعداد صفات خاص:در فایل چند شاخصی داریم

  .صفات خاصه امکان پذیر استشاخص روی ترکيبات مختلفمی تواند پایل باشد و ایجادکمتر است و ساختار فایل داده ای اصلی

  .ته باشيم شاخص داشفایل وارون، فایل است که روی تمام فيلدهای آن

بـه کـار بـرده مـیهـا پرس و جو را انتخاب کرد که در بيشتریو برای ایجاد شاخص آن فيلدهاییصفات خاصه اولویت قائل شددر فایل چند شاخصی می توان بين

  .شوند

  .یکسان نباشدبرای شاخص های مختلف ممکن استتعداد مدخل های شاخص در سطح اول

  .هستنددستيابی برای فایل داده ایاستراتژیفایل های شاخص تأمين کننده ی

  .باشدیا ناشناختهNullدر فایل داده ای مقدار فيلدی می تواند

  .گذاری جزو نوع دستيابی تصادفی استشاخص

کـه( فيلـد درس اخـذ شـده اگـر روی. اسـت کردهدرس اخذ٥/٤هر دانشجو به طور متوسط. داریم رکورد٢٠٠٠دانشجویان بادروسنامفایلی شامل اطالعات ثبت

  مدخل های این شاخص چقدر خواهد بود؟شاخص ایجاد کنيم تعداد)تکرار شونده است

٩٠٠٠=٤٫٥×٢٠٠٠ 

  .کليد تکراری داشته باشيم ولی در شاخص ثانویه ممکن استکليد تکراری وجود نداردآن است که در شاخص اوليهتفاوت بين شاخص اوليه و ثانویه

  اثر اصالح، کليد اوليه تغيير کند، چه تنظيم دیگری را باید انجام دهيم؟براخص اوليه و ثانویه دارداگر در فایلی که ش

  .تغيير کنندو تمام شاخص های ثانویهممکن است الزم باشد تا شاخص اوليه

  .شاخص ایجاد کردو فایل پایل مرتب شده می توانبر روی فایل های ترتيبی و پایل
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