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 سخن ناشر

ای نرد زیینرهدر عین تمام نقدهای وارد شده به کنکور، هنوز راه حلی عملی که در جمیع جوانب، بهترر از سر ک کوتراه و  

تمرکری و مآزمرون  کیرارشرد بره عنروان  یکنکور کارشناسر ژهیبه و را کنکور، موضوع نیهم .سؤاالت باشد؛ ارائه نشده است

 .کندیبرخوردار م یدو ندان تیهماز ا ،یسراسر

 یضارعت از فسمؤسسات زونازون، به  جادیآن با ا یرقابت یاست که فضا نیا یآزمون سراسر نیهمراه با ا یهابیاز آس یکی

و منابع مرت ط با  هاها، دورهسرسام آور کالس نهیهی که یابه زونه ؛شودیم یرقابت اقتصاد یبه فضا لیت د یرقابت علم کی

 یرقابرت مرال اندیربراال، در م یلیاستعداد تحص نیکه در ع یانی. دانشجوشودیم خارج انیاز دانشجو یاریآزمون، از عهده بس

 یمرال یسراوم یکه در فضا یاجهیبه نت ای دهندیرا از دست م ریقدرت ادامه مس ،خود یهایستگیتمام شا نیدر ع ،یلیتحم

 .ابندییدست نم دند،یرسیبه آن م دیهمه با یبرا

 جرادیر، ااجررا شرده برر بسرتر وو کشرو یپرروهه آمروزد دانشرگاه نیترفرادرس به عنوان بیرگ یهااز اهداف و آرمان یکی

 یکرار سرتایبوده است. س انیدانشجو یزمان و سطح مال ا،یموزد و دانش؛ مستقل از جغرافبه آ کسانیو  یهمگان یدسترس

 سیبرا تردر ،نرهیکرم هی اریبسر ایو  گانیرا یو دانشگاه یتخصص ییدئویو یهاانتشار آموزد، آرمان نیا یفرادرس در راستا

 داخل و خارج کشور بوده است. دیاسات نیترمجرو

 نآرمرا راسرتای رد را خرود هرای دیگرر یکی از زرام( گرید گانیبه ده کتاو را کیو )به همراه نیدکتا نیا گانیبا انتشار را ما

در  اشد؛بیمؤلف و مدرس فرادرس م فیو پژوهش و تأل سیدهه تدر کیبه  کیکتاو حاضر که حاصل نید .برداشتیم فرادرس

به عنوان ناشر، بره  فرادرس یزذارهیو سرما یمال نیمانتشار و فرود؛ با تأ یجا هب ،یسازو آماده فیتأل یباال یهانهیهی نیع

کتراو  کیرشرده  یحت ،میکرد که تا هر جا بتوان میتالد خواه یین یبعد یها. ما در زامشودیمنتشر م گانیصورت کامالً را

 .میکن منتشر گانیکرده و به صورت را یآزادساز نه،یرا با پرداخت هی شتریو ب گریمرجع د

 لیررمیبررا ا تواننررد یمرر را دارنررد،حررا انتشررار کترراو خررود برره فرررادرس  یبرره وازررذار لیررکرره تما ینیو ناشررر نیمررؤلف

ebooks@faradars.org گرانیرت رابره مردرس و ناشرر، بره صرو فیتأل نهیها را با پرداخت هیکتاو نی. ما اندیمکات ه  نما 

 هدیازر انین همچداشته باشند.  ین دسترسآزمو دی، به منابع مفیمستقل از سطح مال انیکرد تا همه دانشجو میمنتشر خواه

rs.orgebooks@farada  لیمیا با که آن را میشویخوشحال م د،یفرادرس داشته باش گانیرا یهادر خصوص کتاو یو نظر

 .دیینما مطرح 

   

 

 سازمان علمی آموزش فرادرس

 بزرگترین پلتفرم آموزش آنالین ایران

 dars.orgawww.farوب: 
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 منبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این کتاب

 

 ذخیره و بازیابی اطالعات آموزش

و  یابیباز ره،یذخ ندیآروز افیون اطالعات، فر شیبا افیا
در  برخوردار است. یاژهیو تیعات از اهماستخراج اطال

 ،یسازرهیرود ذخ یاطالعات معمار یابیو باز رهیدرس ذخ
 یهاو سامانه سکیعملکرد د ،یخروج/یورود یکربندیپ

 یخروج /یورود یهاکیتکن سک،ید یکربندیساز، پرهیذخ
 یسازو درهم یبندشاخص ل،یفا ستمیها، مفهوم سرسانه

 .دریزیمورد بحث قرار م

 دی، توسط مهندس فرشآموزد ذخیره و بازیابی اطالعات
، این م احثمسلط به  نیمدرس نیاز بهتر یکی رافکن،یش

 ارائه شده است.

 افکن ریش دیمهندس فرش مدرس:

 ساعت 2۰ مدت زمان:

 

 faradars.org /fvsft106 کلیک کنید –یی این آموزش دئویآموزش وجهت مشاهده 

 
 درباره مدرس 

افیار نرم شیزرا وتریکامپ یکارشناس ارشد مهندس رافکنیش دیمهندس فرش
دانشگاه تهران  کیوانفورماتیب یدکترا یاست و در حال حاضر دانشجو

 یارائه و آموزد دروس دانشگاه نهینمونه در زم نیاز مدرس شانیهستند. ا
 اند.خاو شدهانت

کنکور رشته  نهیکتاو در زم 3۰از  شیمشاور کنکور هستند و ب شانیا
ایشان در حال حاضر به عنوان یکی از برترین مدرسین اند. نموده فیلأت وتریکامپ

عنوان درسی را در قالب آموزد ویدئویی از  ۰2 فرادرس از جهت کمیت و کیفیت دروس ارائه شده، نیدیک به
ها هیار دانشجوی سراسر کشور قرار اند. این مجموعه دروس تا کنون مورد استفاده دهتشر کردهطریا فرادرس من

 .زرفته اند
 کلیک کنید. -لف کتاب مؤموزش های تدریسی و تالیفی توسط مشاهده همه آ
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 کتب رایگان دیگر از این مجموعه آموزشی

 

 )+( دیکن کیکل - C++ یبان برنامه سازز آموزش .1

 )+( دیکن کیکل - سی پالس پالسدر  ییگراءیش آموزش .2

 )+( دیکن کیکل -ها داده گاهیپا آموزش .3

 )+( دیکن کیکل -ها ساختمان داده آموزش .4

 )+( دیکن کیکل -عامل  ستمیس آموزش .5

 )+( دیکن کیکل - نیها و ماشزبان هینظر آموزش .6

 

 زیر مراجعه کنید: برای دانلود رایگان این مجموعه کتب، به لینک
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 :در ادامه آمده است فرادرس، یهاآموزش یموضوع یبنددسته

 

 –برنامه نویسی 

 کلیک )+( 

   

آموزش های دانشگاهی و 

   کلیک )+( –تخصصی 
هوش مصنوعی و یادگیری 

   کلیک )+( –اشین م
مهندسی برق الکترونیک و 

   کلیک )+( –روباتیک 

 –دروس دانشگاهی 

 کلیک )+( 

   

  –مباحث مشترک 

   +(کلیک )
 –مهارت های دانشگاهی 

   کلیک )+(
 –نرم افزارهای تخصصی 

   کلیک )+(

کلیک  –   مهندسی نرم افزار

)+( 

   

 –نرم افزارهای عمومی 

   کلیک )+(
 –طراحی و توسعه وب 

   کلیک )+(
 –آموزش های عمومی 

   کلیک )+(
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 فهرست مطالب

 

 دیسک مغناطیسی  -طیسی: نوار مغنا   1فصل 

 کنیک های  بالک بندیت -: سیستم فایل   2فصل 

 -ولیه گالی لود ا -یپشتی ان زیر -های آزادمدیریت بالک -: فایل در محیط فیییکی   3فصل 

 لوکالیتی

 رینگباف -: سطوح نشانی دهی    4فصل 

تکنیکهای  -ی دیسکرفیت و نرخ انتقال واقعظ -: ظرفیت و نرخ انتقال واقعی نوار    5فصل 

  s,rکاهش 

 

 بخش دوم: ساختارهای فایل

 : فایل با ساختار پایل  6فصل 

 : فایل با ساختار ترتی ی 7فصل 

 اختار  ند شاخصی س -: ساختار ترتی ی شاخص دار 8فصل 

 : ساختار مستقیم  9فصل 
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 فصل اول : 

 دیسک مغناطیسی –نوار مغناطیسی 
 

 سیستم کامپیوتری

پیوتری از یک کامپیوتر و تعدادی تجهییات جران ی تشرکیل شرده اسرت.  نرین سیسرتمی هر سیستم کام

دارای دو محیط درون ماشینی و برون ماشینی می باشد. محیط درون ماشینی از کامپیوتر با اجیاء و عناصر 

 داخلی اد و محیط برون ماشینی از دستگاههای جان ی تشکیل شده است. 

 سمت است:محیط درون ماشینی شامل دو ق

1. MEMORY ( ROM ,  RAM ,  Data  Instructions) 

 

2. CPU (CU , ALU , Local  Memory , Registers , Buffers , Flags , Index  , Accumulator)  

 

 قسمت می باشد: 4و محیط برون ماشینی شامل 

1. TERMINALS  ( Keyboard  , Video display ) 

 

2. Extended  Memory ( Hard disk  ,  Floppy disk ,  DVD , CD ) 

 

3. Output Device  ( Printer , Plotter  , Card punches  ) 

 

4. Input  Devices  ( Laser disk drives ,  Card readers ,  Magnetic cassette ) 

 

 حافظه 

سرتیابی دبره آنهرا  هر دستگاهی که قادر به نگهداری اطالعات باشد طوری که کاربر در هرر لحظره بتوانرد 

  داشته باشد را حافظه می نامند.

 خصوصیات حافظه ع ارتند از : 

 ند.هر حافظه ای این قابلیت را دارد که در آن بتوان نوشت یا از آن خوا نوشتن و خواندن

 به اطالعات مورد نظر در حافظه می توان نشانی دهی کرد. نشانی پذیری
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 ا مکانیسم نشانی دهی، مورد دستیابی قرار می زیرد.هر حافظه ای از طری دستیابی پذیری

 زمان دستیابی
ورد مدت زمان بین لحظه صدور دستور خواندن یا نوشتن تا آغاز دستیابی بره حافظره مر

 نظر.

 کمیتی از اطالعات که در واحد زمان از حافظه قابل انتقال است. نرخ انتقال

 ظرفیت
ی مریت یا بایت یرا اضرعاف آنهرا بیران هر حافظه ای دارای ظرفیتی است که به ب

 شود.
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 واحدهای حافظه ع ارتند از: 

40302010 21,21,21,21  TBBGBBMBBKB B  

 

  دو هدف عمده را دن ال می کنند:سیستمهای ذخیره و بازیابی اطالعات 

  .سرعت عملیات فیایشا -2              صرفه جویی در حافظه  -1        

 انواع حافظه ها 

 :شوندبه دو دسته تقسیم میها حافظه

 مانند : ث ات، حافظه پنهان )کش(، حافظه اصلی، حافظه فالد.( )حافظه های درون ماشینی  -1   

 مانند : دیسک مغناطیسی،دیسک نوری، نوار مغناطیسی.( )حافظه های برون ماشینی  -2   

 مقایسه حافظه های درون ماشینی و برون ماشینی

 است. برون ماشینی بیشتر  هایحافظهظرفیت  -1   

 کمتر است. های برون ماشینی حافظهسرعت  -2   

  تواند از بین برود(طالعات ذخیره شده می)امی باشند. های درون ماشینی نامانا حافظه -3   

 زران می باشند.های درون ماشینی حافظه -4   

 های برون ماشینی علت استفاده از حافظه

  های درون ماشینی یت حافظهمحدود بودن ظرف -1  

  های ذخیره سازی سریع زران بودن رسانه -2  

 های درون ماشینی عدم لیوم ذخیره همه اطالعات در حافظه -3  

 های درون ماشینی بودن حافظه (non volatile)نامانا  -4  

  پروسس. ها توسط  ندبه داده (concurrent)نیاز به دسترسی همروند  -5  

 مغناطیسینوار 

ردازد پای پالستیکی با غشاء مغناطیس شونده بر یک رویه و لغیان بر ریلهایی با ابعاد مختلف و برای رسانه

های پشرتی ان تولیرد نسرخهمری تروان مرواردی  رون  نروارهرای کاربرد ازرکوردها.  (sequential)پی در پی 

(Backup)  سازی در حجم باال  ذخیرهو(Archive) .را نام برد 

 .صوتیو کاست ، کارتریج، ریل به ریل:انواع نوار مغناطیسی از نظر تکنولوهی 
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 .شیاره 9 و نوارهایشیاره  7نوارهای  انواع نوار از نظر تعداد شیار ع ارتند از:

 باشند. می (Parity)در هر نوار یکی از شیارها، کنترل کننده پاریتی 

های بیتی روی شیارهایی که در سطح نوار وجود دارد، داده ها روی نوار مغناطیسی به صورت رشته 

 ذخیره می شوند.  

 نوار به عنوان رسانه جان ی به کار می رود.                  

  (Density)چگالی نوار 

 ، کرهاست (bpi)زویند. که واحد آن بیت در اینچهای قابل ض ط در هر اینچ نوار را  گالی نوار میتعداد بیت

 ست.یا کاراکتر در اینچ ابایت در اینچ ها همان نحوه نشست کاراکترها بر روی شیار با توجه به
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  (Gap)گپ 

ن نوار و یا ، که برای متوقف کرد (IBG)یا دو بالک  (IRG)بین دو رکورد  (waste)فضایی بدون استفاده )هرز( 

هرای ذخیرره شرده را نرد دادهینکه نروک خوانردن / نوشرتن بتوارود. یعنی برای احرکت دوباره آن بکار می

ای از نروار از کند باید بعد از توقف به سرعتی مطلوو و یکنواخت )سرعت حس( برسد که تکره (sense)حس

ای از نروار از زیرر نروک خواهد زذشت. همچنین در هنگام کاهش سرعت حس تا توقف نیی تکره R/Wنوک 

 دهند. خواهد زذشت. این دو تکه، زپ را تشکیل می

 

توان نوشت :  و می
00

0

0

2

V

IBG

V

x
t  

0Vها با واحد اینچ بر ثانیه : سرعت الزم برای حس کردن داده 

 IBG یا فوت  : حافظه هرز بین دو بالک با واحد اینچ 

0t زمان توقف/ حرکت :  

 زمان الزم برای رسیدن به سرعت حس با شروع  از وسط زپ .به ع ارتی  : زمان الزم برای صفر شدن سرعت حس یا 

 

 اینچ می باشد. 12هر فوت برابر 

 

 نحوه ذخیره فایل بر روی نوار

در یرک  شرود.به طور پی در پی روی نوار ذخیره مییا بالکها  اای از رکوردهبه صورت مجموعه فایل معموالً

توان بیش از یک فایل را ذخیره کررد کره هرر میهمچنین نوار می توان قسمتی از یک فایل را ذخیره کرد. 

برین فایرل  GAPر در ذخیره سازی فایل هرا روی نروا باشد.می (EOF)و انتها  (BOF)دا ابتفایل دارای عالمت 

 تواند روی  ند نوار ذخیره شود.یک فایل بیرگ میداریم. 
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 پارامترهای نوار 

 ( گالی، طول نوار )ظرفیتی پارامترهای  -1   

 (توقف/نرخ انتقال، زمان حرکت) زمانی پارامترهای  -2   
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 دیسک مغناطیسی

آن   دیسک مغناطیسی رسانه ایست زردان، با امکان دستیابی مستقیم بره داده هرای ذخیرره شرده کره بره

(Direct Access Device) DASD   یعنی رسانه با دسترسی مستقیم می زویند. به ع ارتی دیسرک مغناطیسری

های ایرن صرفحه از که حول یک محور عمودی می  رخد . رویرهشونده  مغناطیس واست مدور  صفحه ای

هرای متحردالمرکی یرا حلیونری شیارهایی به صورت دایره آنهابرروی شده که غشاء فرو مغناطیسی پوشیده 

له نروک فاص وجود دارد. شیارها از بیرون به درون با شروع از صفر شماره زذاری شده اند. در دیسک سخت،

R/W  س د.در دیسک نرم، نوک به رویه می  و با رویه بسیار کم است و هوای تصفیه شده جریان دارد 

 دسته بندی دیسکهای مغناطیسی

ها، تعرداد دیسکها از نظرات مختلف مانند جنس صفحات، تکنولوهی سراخت، تعرداد صرفحات، تعرداد الیره

  می باشند. مانند:ها دارای تقسیمات مختلفی رویه

 دیسک ثابت، دیسک جابجا شدنی -1

 دیسک با نوک ثابت، دیسک با نوک متحرک -2

 دو رویه  دیسکیسک یک رویه ود -3

 دیسک تک الیه و دیسک دو الیه -4

    (Pack ) ند صفحه ای دیسک دیسک تک صفحه ای و  -5

 مغناطیسی  –دیسک مغناطیسی، دیسک نوری و دیسک نوری  -6

 و دیسک نرم  (Hard Disk)دیسک سخت  -7

دو رویره .)رویه آن برای ذخیره بکار می روند 2n-2رویه است که  2nصفحه دارای  nیک دیسک پک با  

 (شودسازی در آنها انجام نمیذخیره باشند وباالیی و پایینی برای حفاظت می

، احتیرا  (Take off)، شرروع حرکرت  (Landing)نواحی رویه از بیرون به درون ع ارتند از : فررود نروک

 بیرونی، شیارهای ض ط داده ، احتیاطی درونی و احتیاطی نهایی.
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 تقسیمات دیسک 

 .( Sector )و سکتور  ( Cylinder )، استوانه ( Track )تقسیمات دیسک ع ارتند از شیار 

 (track)شیار

ی یرا المرکر محل ض ط بیت های اطالعات در هر رویه را شیار می زویند. شریارها بره صرورت دوایرر متحرد

 حلیونی می باشند.

 

 گرالی هرا در شریارهای بیرونری کمترر از  گرالی ضر ط دادهظرفیت همه شیارها یکسان است ولری 

 شیارهای درونی است.

 (cylinder)استوانه 

د شریارهای هرر یک دیسک پک به تعدادهند. را می )سیلندر(تمام شیارهای هم شعاع، تشکیل یک استوانه

 رد.رویه، استوانه دا

 شوند. می فایلها با شروع از یک استوانه، استوانه به استوانه روی دیسک ذخیره 

برازوی  توان بدون حرکرت دادناهمیت سیلندر در آن است که به همه اطالعات روی یک سیلندر می 

 نگهدارندة هد خواندن/نوشتن دستیابی داشت.

 (sector)سکتور 

ر های مساوی به نرام سرکتوشیارها به اندازهشده است. به ع ارتی  هر شیار از تعدادی سکتور)قطاع( تشکیل

 . سکتور بر دو نوع می باشد: بایت است 512اندازه هر سکتور معموالً  .شوندتقسیم می

 سخت افزاری  -1

 .شودایجاد می افیاری توسط سازندهسختسکتور     

 نرم افزاری  -2

 .)فرمت نرم افیاری(شودیجاد میاز طریا سیستم عامل اسکتور نرم افیاری    

 .منط ا بر ابتدای سکتور سخت افیاری باشد بایدابتدای سکتور نرم افیاری  
  .مضرو صحیحی از اندازه سکتور سخت افیاری باشداست  بهتراندازه سکتور نرم افیاری   
                اندازه سکتور نرم افیاری می تواند بیشتر یا کمتر از سرکتور سرخت افریاری باشرد.  

تعداد سکتور در شیار در دیسکهای سخت جدید، در شیارهای بیرونی بیشتر از شیارهای درونی است که به 
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شرود. سیستم عامل یکسران دیرده می زویند. ال ته تعداد سکتور در همه شیارها از دیدمی IDEها این رسانه

(IDE : Integrated  Drive  Electronics ) 
 باشد.ترین بخش از یک دیسک است که قابل آدرس دهی میسکتور کو ک

 

 شکل زیر یک دیسک مغناطیسی را نشان می دهد :

 

 

 کالستر 

توان به یک فایرل میای است که کو کترین واحدحافظه است و تعداد ثابتی از سکتورهای پیوسته کالستر 

 یایی در هنگرام پرردازد ترتی رایش کرارتواند منجر به افیاختصاص داد. استفاده از کالسترهای بیرزتر می

کند که کدام کالستر از فایل دارای سکتوری است کره بایرد بره آن دسرتیابی مدیریت فایل تعیین می شود.

، حاوی لیستی از همه کالسترهای موجود در یک فایرل اسرت کره ط را (FAT)شود. جدول تخصیص فایل 

  ترتیب منطقی سکتورهای موجود در آن مرتب شده اند.

 

مولفه های نشانی فیییکی داده ع ارتند از:  شماره درایور، شماره اسرتوانه، شرماره شریار در اسرتوانه و 

 شماره سکتور.
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 پارامترهای دیسک 

 پارامترهای ظرفیتی  -1  

 .اندازه سکتور، تعداد سکتور در شیار، تعداد رویه در استوانه، تعداد شیار در رویه     

  پارامترهای زمانی -2 

 .زمان استقرار وزمان استوانه جویی، زمان درنگ دوران، سرعت زردد دیسک، نرخ انتقال     

 

  (Seek  time)زمان استوانه جویی  

را به استوانه ای که داده مرورد نظرر درآن قررار دارد برسرد  خواندن/نوشتنزمانی که طول می کشد تا نوک 

ایرن دهند و واحد آن میلری ثانیره اسرت. نمایش می  Sرا با زماناین متوسط زمان استوانه جویی می نامند. 

 میلی ثانیه می باشد. 3۰تا  2زمان معموال بین 

 

 در دیسک با بازوی ثابت صفر است. زمان استوانه جویی)پیگرد(، 

 

 باشد.کندترین قسمت خواندن اطالعات از روی دیسک می، (seeking )حرکت بازو 

 

 می باشد. ms 16برابر  IBM 3380در ،(s)متوسط زمان استوانه جویی 

 

  ( Rotational  latency  time)زمان درنگ دوران 

ین زمران از ابرسد.  R /Wزمانی که طول می کشد تا ابتدای داده مورد نظر در اثر دوران دیسک به زیر نوک 

 میلی ثانیه می باشد. 9میلی ثانیه تا  5حدود 

 

بین صرفر   rمقدار  دهند.نمایش می (، نصف زمان یک دور دیسک)  rا با زمان درنگ دورانی رمتوسط 

r2r0یک دور دیسک قرار دارد رخش و زمان  (   
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 سرعت گردش دیسک 

 ، را بدست آورد: (2r)زمان یک دور زردد دیسک به کمک سرعت  رخش دیسک می توان 

rpm
r

60000
2   

 می باشد. (RPM)ر در دقیقه دوواحد سرعت زردد دیسک ، 
RPM : Rotation  Per  Minute 

  دور در دقیقه باشد، متوسط زمان درنگ دورانری  نرد 54۰۰با فرض اینکه سرعت  رخش یک دیسک 

 میلی ثانیه خواهد بود؟

 رابطه زیر برقرار است: (rpm)و تعداد دور دیسک در دقیقه  (r )بین زمان درنگ دورانی حل:

55
5400

3000030000
.

rpm
r  

 
 

دور در دقیقه است. در این حالت متوسط زمان درنرگ  36۰۰یک سرعت معمولی برای دوران دیسک 

 (IBM 3380میلی ثانیه است. ) 8.3دورانی برابر 

 

 رخ انتقال ن

 باشد.یواحدآن بایت در ثانیه مرا نرخ انتقال می زویند که تعداد بایت قابل انتقال در یک ثانیه 

برابر   3380IBMال در انتقنرخ  
ms

byte
 می باشد. 3000

 زمان استقرار

 ه آن زمرانبروقتی نوک به استوانه ای برده می شود، مدت کوتاهی در حال لرزد است تا استقرار بیابد که 

دا ارامتر جرمی زویند. این زمان را به زمان استوانه جویی اضافه مری کننرد و پر (Setting Time)استقرار نوک 

 زانه ای محسوو نمی شود.

:با توجه به مشخصات دیسک با بازوی ثابت زیر 

 بایت  2۰۰۰،ظرفیت بلوک=4۰، تعداد بالک در شیار = 18، تعداد شیار در سیلندر=5۰۰)تعداد سیلندر= 
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 دور در دقیقه( 6۰۰۰بایت و سرعت  رخش دیسک= 88۰۰۰، ظرفیت شیار=   

 یه است؟ ند میلی ثان زمان درنگ متوسط  -الف

 طول هرزپ  ند بایت است؟ -و

 ک برابر  ند مگابایت است؟ ظرفیت دیس -ج

 رخ انتقال اسمی  ند مگابایت در ثانیه است؟ن -د

 حل:  

 مان درنگ دورانی برابر است با :           ز -الف

5
6000

3000030000
 r

rpm
r   

       ضای اشغال شده توسط بالکها در یک شیار برابر است با:     ف -و

80000200040   

 و تعداد بایتهایی که توسط زپ ها در یک شیار اشغال می شود برابر است با :     

80008000088000   

       بنابراین فضای اشغال شده توسط یک زپ برابر است با :    

200408000   

 رفیت دیسک بدون در نظر زرفتن زپ ها  : ظ -ج
67 10720107220004018500   ( Byte) 

 رخ انتقال اسمی توسط سازنده اعالم می شود. ن  -د

 
 

 زمان دستیابی تصادفی

رد نظر زیرر ای که آغاز داده مو و لحظهخواندن یا نوشتن داده می شود دستور ای که  زمان بین لحظهمدت 

د و بره می باشر sو  rمجموع دو زمان  این زمان می زویند. (RAT)مان دستیابی تصادفی نوک می رسد، را ز

ن کان نامعیمع ارتی متوسط زمان الزم برای رسیدن به آغاز یک بالک یا رکورد با مکان مشخص با شروع از 

 است.

 

 چگالی دیسک

 گالی دیسک نیی از پارامترهای ظرفیتی است ولی در سیستم فایل مستقیما در محاس ه ظرفیرت اسرتفاده 

افیایش  گالی دیسک از قانون هوزلند ت عیرت می باشد. دیسک، بیت در اینچ مربع واحد  گالی نمی شود. 
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/2می کند. ط ا این قانون،  گرالی دیسرک از رابطره inchMb 10

1970

10

SAL

( قابرل 2۰۰۰)بررای ترا سرال  

 199۰لی دیسکها را در سرال ،  گا SALبه جای متغیر  1990محاس ه است. مثال می توان با قرار دادن عدد 

 محاس ه کرد. 

 دیسکهای نوری 

سازی، سرعت دستیابی و کاهش هیینه از نور به جای مغنراطیس اسرتفاده شرده برای افیایش فضای ذخیره

 زیر را نام برد: توان موارداست. از انواع دیسکهای نوری می

1-  DVD 

2-  CD 

3-  CD-ROM 

4-  WORM : (Write-Once Read–Many) 

5-  EOD : (Eraseable Optical  Disk) 

 

 EOD  یاCD-RW ، نوعیCD-ROM نوشت.توان  ند بار بر روی آن که می می باشد  

 

 از دیسک مغناطیسی بسیار باالتر است. CD-ROMزمان استوانه جویی 

 مغناطیسی  –دیسکهای نوری 

اصریت خایجراد شرده انرد، کره دارای  مغناطیسی –نور، دیسکهای نوری از تلفیا دو تکنولوهی مغناطیس و

 باشد. میخاصیت دیسک مغناطیسی یعنی قابل پاک شدن باال بودن  گالی و یعنی دیسک نوری 

 دو نوع دیگر از دیسکها 

 دیسکهای با تغییر فاز  -1

ی دیسکهای با تغییر فاز با تابش اشعه لییر دو حالت کریستال و یا نامشخص را بره خرود مررویه )سطح( در 

 نوری می باشد. –یرد. سرعت آنها دو برابر دیسکهای مغناطیسیز

 دیسکهای دای پولیمر -2

عرد از ی شرود و برویه در دیسکهای دای پولیمر دو الیه بوده که با لییر زرم شده و بر آمدزی در آن ایجاد م

 سرد کردن آن بر آمدزی ثابت می ماند.
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  (Drum)طبله 

دیسک با نوک ثابت و تک استوانه ای . به ع ارتی اسرتوانه ای اسرت کره ط له رسانه ای است منطقا معادل 

 شیارهایش در سطح خارجی می باشد. موارد استفاده ط له ع ارتند از :

 ق ل از پیدایش حافظه های  ن ره ای .حافظه اصلی نوان استفاده از ط له به ع -1   

 شین مجازی.ستفاده از ط له به عنوان حافظه پشتی یان برای ماا -2   

 ای موقت بسیار فعال مورد استفاده سیستم عامل ، کامپایلرها و سایر نرم افیارها. ایجاد فایله -3   

 ارهای ثابت مانند مانیتورها ، برنامه های متصردی اشرت اهات خوانردن / نوشرتن ، نراظرض ط نرم افی -4   

 .اشت اه یابی برنامه ها ، کامپایلرها ، برنامه های مرتب سازی

معموال برای هر شیار یک نوک خواندن/نوشتن وجود دارد. ال ته ممکن است تعداد نروک هرا از تعرداد 

 شیارها کمتر باشد که در این صورت نوک متحرک است.

 زمان استوانه جویی در ط له های با نوک ثابت، صفر است. 

 ه که همیشه یک است. پارامترهای دیسک در این رسانه نیی وجود دارند،غیر از تعداد استوان

 ظرفیت ط له از نوار و دیسک کمتر است و سرعت ط له از نوار و دیسک بیشتر است.
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 :2فصل  

 تکنیک های بالک بندی –سیستم فایل 
 

 

 سیستم فایل 

 نررم افریار می باشرد. ایرنایجاد و مدیریت فایلها ، نرم افیاری است که وظیفه آن (file system)سیستم فایل 

ایل اصطالح ق ل از بررسی سیستم ف که کاربر از جیئیات داخلی آن بی اطالع است.است  الیه ینند دارای 

 های فیلد، رکورد و فایل را بررسی می نماییم.

 

 ع ارتند از : اعمال اساسی در محیط فیییکی برای یک سیستم فایل 

 .نوشتن بر روی رسانهو  مکان یابی، خواندن از رسانه     

 

 فیلد 

ل حرداقفیلرد، طول یلد می نامند. ف)یک واحد معنایی داده و  نامدار( را  سازی یک فقره اطالعن ذخیرهمکا

 می باشد.سیستم فایل  یک کاراکتر و حداکثر وابسته به زبان برنامه نویسی و

 

 رکورد

 مفهوم رکورد را در سه سطح زیر می توان بررسی کرد:

 انتزاعی

ی ورد هر یک از نمونه هرای متمرایمجموعه اطالعاتی است که در م  

 یک یا بیش از یک نوع موجودیت از یک محیط عملیاتی در اختیار

 داریم.

 برنامه کاربر

 )رکورد منطقی(

تشرکیل  فیلرد یننرد از کره ای است با ساختار مشخص مجموعه

 شده است. 
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محیط ذخیره 

 سازی

 )رکورد فیزیکی(

ای تشرکیل و غیر داده ایاز دو قسمت دادهدر سطح فیییکی رکورد   

 . شده است

 

 

 بخش غیر داده ای رکورد

طرول  شرود، از جملره:اطالعات مورد نیاز سیستم فایل در تعردادی فیلرد ذخیرره می ،ایدر بخش غیر داده

 کره سیسرتم . به ع ارتی شامل اطالعاتی اسرترکورد، نوع رکورد، اشاره زرها، فالزهای عملیاتی و حفاظتی

اختارهای د رکورد به آنها نیاز دارد. فیلرد هرای بخرش غیرر داده ای در سیسرتم هرا و سرفایل، برای پرداز

 و ، سیسرتمیی، کنترلر های دیگر بخش غیر داده ای ع ارتند از : پیشوندینامزونازون فایل، متفاوت است. 

 .متابخش

 چند نکته: 

ول آن ط کهاست  )فیلد(ه ایصفت خاص ،کلید رکورد لید رکورد در بخش داده ای رکورد قرار دارد.)ک -1

 (های مختلف رکورد است.نمونه االمکان کوتاه و دارای یکتایی مقدار در حتی

 ای ذخیره کرد.توان طول آن را در بخش غیر دادهوقتی رکوردی دارای طول متغیر است، می -2

 فیییکی حذف شود و بعداً رکورد به طورمی فعال غیر داده ایدر حذف منطقی، فالگ حذف در بخش  -3

 خواهد شد.

 

 قالبهای رکورد منطقی

 رکورد منطقی دارای دو قالب است: 

 ثابت مکان
( Fixed  Positional ) 

 در طرح رکورد با قالب ثابت مکان، در هر فیلد فقرط مقردار

شرود و اسرم صرفت خاصره ذخیرره صفت خاصه ذخیره می

 .شودنمی

 غیر ثابت مکان
( Non  Fixed  Positional ) 

صفت خاصه  رکورد با قالب غیر ثابت مکان هم اسم طرح در
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از ق رل  فیلردهامکران و  شرودو هم مقدار صفت ذخیرره می

تعداد، طول و مکان فیلردها  . در این طرحباشدمشخص نمی

 نمی باشد.های مختلف یک نوع رکورد، یکسان نمونه در 

 

 

 ل متغیر، تقسیم می شود.رکورد منطقی از نظر طول به دو دسته با طول ثابت و با طو

 

 د طول یک رکوردالیل متغیر شدن 

 . های مختلف یک نوع موجودیتمتفاوت بودن تعداد صفات خاصه مورد نیاز برای نمونه -1   

 هامتغیر بودن طول فیلد -2   

 ) پدیده فقره اطالع تکرار شونده( وجود صفت خاصه مرکب  ند مقداری  -3   

بررای  از است کرهای کارمند متاهل به فیلدهایی مانند نام همسر و تعداد فرزندان نیمثال برای حالت اول: بر

رس د شرماره دکارمند مجرد نیاز نمی باشد ، برای حالت دوم ، فیلد آدرس دانشجو. و برای حالت سوم ، فیل

. وجرود سرتمقردار ا 6مقدار و در نمونه ای دیگرر دارای  2برای موجودیت دانشجو که در یک نمونه دارای 

  نین فیلدی ، فایل را نامسطح می کند. 
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 )نشانه رو(اشاره گر

ر را د د در برنامهموجو ینظم منطق و ارت ا  ساختاری برقرار ساختبین رکوردها توان توسط اشاره زرها می

 از: درها ع ارتنزبرقرار کرد. هر اشاره زر یک م دا و یک مقصد دارد. از این نظر انواع اشاره  محیط فیییکی

 رکورد به رکورد  -1  

 بالک به بالک  -2  

 رکورد به بالک   -3  

 بالک به رکورد  -4  

 فایل به فایل  -5  

 کها به زروهی دیگر زروهی از بال -6  

 انواع اشاره زر از نظر نوع نشانی ع ارتند از: نشانی در سطح فیییکی، نشانی نس ی و نشانی ضمنی.

 فایل 

 وتک نوعی را  فایلنامدار از نمونه های مختلف یک یا  ند نوع رکورد. در حالت اول  است ایمجموعهفایل 

تم ز نظرر سیسرممکن است فایل دن اله ای از کاراکترها باشد که ا ال ته .در حالت دوم  ند نوعی می زوییم

 فایل معنای خاصی ندارد. 
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 مفهوم فایل در معنای عام دارای سه ویژزی زیر می باشد:

 ) طوری که یک اره در حافظه درون ماشینی نگنجد( اندازه بزرگ -1  

 (Resistance)) داده ها از بین نمی روند ، مگر به درخواست کاربر(پایائی -2  

 (Shared)کی بودن بین تعدادی کاربر مجازاشترا -3  

 

 

 ساختار فایل

 ساختار فایل می تواند فیییکی و یا منطقی باشد: 

 منطقی ساختار  -1

 نشان دهنده سازمانی است که بر اساس آن رکوردهای منطقی زرد هم آمده اند.     

 فیزیکی ساختار  -2

 ایل(نشان دهنده  گونگی ذخیره بالکها در دیسک می باشد. )دید برنامه ساز سیستم نس ت به ف    
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 الیه های سیستم فایل 

 سیستم فایل دارای پنج الیه به صورت زیر می باشد:

 یابی شیوه دست
(AM) 
 

و  الیه، باالترین الیه سیستم فایل اسرت کره واسرط برین برنامره کراربردیاین 

باشد. توسط این الیه روشی برای دسترسی به رکوردها سیستم فایل منطقی می

 شود.در اختیار برنامه کاربردی قرار داده می

سیستم فایل 

 مجازی 
(VFS) 
 

یوه شرباشد. ال ته ممکن است الیره این الیه همسطح با الیه شیوه دستیابی می 

وه دستیابی تحت این الیه عمل کند. به این معنی کره کراربر برنامره سراز، شری

حرد دستیابی مورد نظر خود را طراحی کرده و ایرن واحرد نررم افریاری را بره وا

یسرتم سیستم فایل مجازی پیوند بیند و ساختار مورد نظر خود را ایجاد کند. س

ل رای فایبدن اله ای از کاراکترها می بیند و ساختار خاصی  فایل مجازی، فایل را

ا برقائل نمی باشد. در سیستمهای عامل جدید، کاربران از طریرا الیره مجرازی 

 سیستم فایل کار می کنند.

سیستم فایل 

 منطقی
 (LFS) 

باشد. امکران میشیوه دستیابی و الیه  بین سیستم فایل فیییکیالیه واسط  ینا

با  مفهروم  این الیه شود.الیه فراهم میاین توسط  رکوردها ان بهدسترسی کاربر

 ماس استتبالک کار نمی کند. برنامه کاربر با یک شیوه دستیابی با این الیه در 

 و این الیه درخواستهای کاربر را انجام می دهد.

سیستم فایل 

 فیزیکی
(PFS) 
 

رسرانه  انتقال آنهرا از روی رسانه خارجی و بالکها سازی ذخیرهاین الیه مسئول 

فایل   ا ساختاریمی باشد. این الیه با محتوای بالکها و به بافر یا از بافر به رسانه 

 کاری ندارد و در بعضی سیستم ها، بخشی از خود سیستم عامل می باشد.

 پایین ترین الیه است و مستقیما با کنترولر در ارت ا  است. درایور
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 سیستم فایل از دید کاربر

براز  جراد، حرذف،سیستم فایل از دید کاربر، نرم افیاری است که کاربر می تواند توسط آن عملیاتی مانند، ای

ی لیرات درونرکردن، بستن و دستیابی را روی فایل خود انجام دهد. کاربر برای انجام ایرن کارهرا درزیرر عم

 سیستم نمی باشد.

 بالک 

 وین بیررون برکمترین مقدار داده قابل م ادلره  است. بالک بالک قال ی ساختار یافته متشکل از  ند رکورد

 می باشد.  I/Oیک عمل درون ماشین توسط سیستم فایل در

 

 بالک بندی

یب برالک ضرررا  رکوردهای درون بالک را بالک بندی می زویند. تعداد یک بالک قرار دادن  ند رکورد در

)بندی 
f

B بندی شیار را ضریب شیارود در یک موج یتعداد بالکها( و (
f

T )زویند.می  

  مزایای بالک بندی 

 های بین رکوردها کاهش زپ -1    

 کاهش زمان پردازد فایل  -2    

 خروجی /کاهش دفعات ورودی -3    

  کاهش زمان اجرای برنامه فایل پرداز -4   

 

 

 معایب بالک بندی  

 حافظه اصلی به علت نیاز به بافر بیرزترشتر بیمصرف  -1    

  کار نرم افیاری بیشتر برای بالک بندی و بالک زشایی -2    

 منتقل شونده.  افیایش احتمال اشت اه در ت ادل اطالعات به علت افیایش مقدار داده -3    

 

  حاالت نشست بالک روی دیسک

 دیسک قرار بگیرد:یک بالک می تواند به یکی از صورتهای زیر بر روی 

  یک شیار -1   
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 )یا بخشی از یک سکتور(  یک سکتور سخت افیاری -2   

 ترکی ی از  ند سکتور سخت افیاری  -3   

  بخشی از شیار مشخص شده توسط نرم افیار )سکتور نرم افیاری( -4   

 

ند، طول برالک در بالک هم مانند رکورد دارای بخشی پیشوندی است. در بالکهایی که طول متغیر دار

 شود.این قسمت ذخیره می
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 روشهای تعیین محدوده رکورد با طول متغیر در بالک

 درج طول در بخش پیشوندی رکورد  -1  

 درج نشانگر پایان رکورد  -2  

  (position table)ایجاد جدول مکان نما  -3  

رد درج آدرس نسر ی رکرو آن مدخل،ر جدول مکان نما برای هر رکورد یک مدخل وجود دارد که در د      

 شود.می

 (Length table)ایجاد جدول طولها   -4  

توان محدوده رکورد با طول متغیر را تعیرین کررد. در توسط استفاده از تکنیک ایجاد جدول طولها، می      

انی ول یکسازر  ند رکورد همجوار دارای ط .شودهر مدخل این جدول ، طول رکورد متناظر ذخیره می

شود و فقط یک مدخل ایجراد شرده و طرول و تعرداد آنهرا در آن برای هریک مدخلی ایجاد نمی، باشند

یک وقتی طرول تکن شود. همچنین در اینمل باعث صرفه جویی در حافظه میشود که این عذخیره می

 را درج کرد.  مضروقدار توان به جای درج طول، مرکوردها مضربی از یک عدد است، می

  رکورد  بایت، روشهای تعیین محدوده 7و  15، 1۰ا فرض داشتن یک بالک شامل سه رکورد با طولهای ب

 را نشان دهید. 

 درج نشانگر پایان رکورد  -1

R0         R1              R2     

 درج طول در بخش پیشوندی رکورد  -2

10 R0 15 R1 7 R2 

 ایجاد جدول طولها  -3

R0 R1 R2 7 15 10 

 ایجاد جدول مکان نما -4

R0 R1 R2 A2 A1 A0 

 

 در بالک ، نس ت به آغاز بالک است( R0آدرس نس ی رکورد  A0) که 

   

ورد ر، طول رکازر از رود قرار دادن طول هر رکورد در ابتدای آن استفاده شود، با توجه به شکل بالک زی

R2  کدام است؟ 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8  

3 R1 2 R2 1 R3 ...... 

 حل:  

ده شرمی باشد،  ون طرول هرر رکرورد در ابتردای ان ذخیرره  2برابر  R2بسیار واضح است که طول رکورد 

   است.

 برالک  ازر برای تعیین محدوده طول رکورد، از رود قرار دادن طرول هرر رکرورد بره ترتیرب در انتهرای

 کدام است؟  R2استفاده شود، طول رکورد 

0 1 2 3 4 5      

R1 R2 R3 .............. 1 2 3 

 حل:

 ست.می باشد،  ون طول رکوردها در انتهای بالک ذخیره شده ا 2برابر  R2بسیار واضح است که طول 

 

  الک برازر از رود تعیین محدوده رکورد بر اسراس قررار دادن آدرس نسر ی ابتردای رکرورد در انتهرای

 کدام است؟  R2 و R1استفاده شود، آنگاه مطابا شکل زیر، طول رکورد 

0 1 2 3 4 5      

R1 R2 R3 .............. 5 3 0 

 

 حل: 

 R1           :3-0=3و  R2برابر است با تفاضل آدرس شروع دو رکورد  R1طول رکورد 

 R2        :5-3=2و  R3برابر است با تفاضل آدرس شروع دو رکورد  R2و طول رکورد 

   

 یرر، آدرس کورد در ابتدای آن استفاده شود، با توجره بره شرکل برالک زازر از رود قرار دادن طول هر ر

 کدام است؟ )برای ذخیره طول به یک بایت نیاز است( R2ایتدای رکورد 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  

3 R1 2 R2 1 R3 ...... 

 حل:  
1+3+1=5 

   
 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-storage-and-retrieve-pdf


 33  اطالعات یابیو باز رهیذخ

   exam-engineering-http://faradars.org/computer دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

 

 های بالک بندیتکنیک

 اه دو پاره.زو ره یکپامعموال رکوردهای با طول ثابت و بالک بندی  -1  

 .رکوردهای با طول متغیر و یکپارهبالک بندی  – 2  

 .رکوردهای با طول متغیر و دو پارهبالک بندی  – 3  

 بالک بندی رکوردهای با طول ثابت و یکپاره 

 به طور نمونه  هار رکورد موجود در یک شیار به صورت زیر بالک بندی می شوند : 

 :ایجاد می شود (waste)هرز  نوع حافظه تکنیک سهدر این 

  
1

W   : زپ بین بالکها به طول (G ) بایت 

  
2

W  : )10)) زپ ناشی از نگنجیدن رکوردی دیگر در بالک 2  RW ) 

  
3

W  :)زپ ناشی از نگنجیدن بالکی دیگر در شیار ( 

 ابطی که در این تکنیک برقرارند:رو

 فاکتور بالک بندی









R

B
B f  

 حافظه هرز به ازای یک بالک
f

3
21B

T

W
WWW   

 حافظه هرز به ازای یک رکورد
f

B
R

B

W
W   

(fB:  تعداد رکورد در هر بالک  وfT: تعداد )بالک در هر شیار 

یعنی  2Wطول تذکر: ازر متوسط 
2

R  :را در نظر بگیریم، آنگاه داریم 

f

3
B

T

W

2

R
GW    , )

T

3W

2

R
G(

B

1
W

ff
R   

  ل هرر طروبایرت و  1۰۰بایت و طول هر رکرورد برابرر 22۰در یک سیستم فایل، ازر طول هر بالک برابر

 فضای هرز رکوردی کدام است؟ ،بایت در نظر زرفته شود 16 بین بالکی  شکاف

03پر می کنند یعنی )بالکها به زونه ای انتخاو شده اند که تمام فضای هر شیار را  W.) 

2
100

220




















R

B
B f  
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 660
2

100
16 BW   

  33
2

66
RW  

 

عدادت 
ff BT .رکورد در هر شیار وجود دارد 

 

 الک بندی رکوردهای با طول متغیر و یکپاره ب

 به طور نمونه  هار رکورد موجود در یک شیار را بالک بندی می کنیم : 

 

برروز مری کنرد. ایرن نروع حافظره هررز در 3Rرکورد  دو پاره نکردندر اثر  4Wتوجه کنید که حافظه هرز 

 را دو پاره می کنیم، دیگر رخ نخواهد داد.3Rتکنیک بعدی که

 روابطی که در این تکنیک برقرارند :

 فاکتور بالک بندی
PR

WB
B f




 4  

 حافظه هرز به ازای یک بالک
f

3
4fB

T

W
WP.BGW   

 ازای یک رکوردحافظه هرز به 
f

B
R

B

W
W   

 

یعنی 4Wطول : ازر متوسط تذکر
2

R  : را در نظر بگیریم ، آنگاه داریم 

PR

RB
B f






2/
  , 

fff

R
TB

W

B

RG
PW

.

2/ 3


  

 

 ی موجود در شیار است.متوسط طول رکوردها  R : منظور از تذکر
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 الک بندی رکوردها با طول متغیر و دو پاره ب

به دو پاره تقسیم شرده و 3Rدر این رود در شکل زیر نمونه ای از این بالک بندی نمایش داده شده است. 

بایرت، پراره اول و دوم را بره یکردیگر  Pطرول  هکه توسط یک فیلد اشاره زر ب می شوددر دو بالک ذخیره 

  .ده ایممرت ط کر

 

 روابطی که در این تکنیک برقرارند، به صورت زیر است :

 فاکتور بالک بندی
PR

PB
Bf




  

 حافظه هرز به ازای یک بالک
f

3
fB

T

W
P.BPGW   

 حافظه هرز به ازای یک رکورد
ff

3

f
R

f

B
R

T.B

W

B

PG
PW

B

W
W 


  

 

طرول فیلرد طرول  ، مخرج P منظور از ، طول فیلد اشاره زر وکسرصورت  P، منظور از fB: در رابطه تذکر

 ، که برای سادزی این دو برابر در نظر زرفته شده اند.است

 

،هر  هرز فضای در یک فایل با رکوردهایی با طول متغیر که به صورت دو قسمتی در بالکها قرار زرفته اند

 بالک کدام است؟

)3),30,4,25,15,120( 3  fTbyteWbytePbyteRbyteGbyteB  

 : حل 

4
425

4120





fB     

45
3

30
44415 BW  
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. خواندن رکورد دو پاره در تکنیک سوم به زمان بیشتری نیاز دارد.  ون بایرد دو برالک خوانرده شرود

  .توان با یک واکشی، دو بالک را خواندازر فایل باکت بندی شده باشد، میال ته 

 مزیت تکنیک سوم نسبت به تکنیک دوم

 حافظه هرز در تکنیک سوم کمتر است. -1    

 .(تواند از طول بالک بیشتر شودطول رکورد می.)انعطاف تکنیک سوم بیشتر است -2    

 ی دارد.(های هرز کمترحافظه.)خواندن کل فایل در تکنیک سوم به زمان کمتری نیاز دارد -3    

 

 .ها دارده نیاز به مدیریت اشاره زر  ون، نرم افیار سیستم فایل تکنیک سوم پیچیده تر است

 

 کمتر است.آن انعطاف پذیری  ولیپیاده سازی تکنیک اول ساده تر است  

 

 ، مانند: های بالک بندی، ساده ترین حاالت در نظر زرفته شده است: در بررسی تکنیکتذکر

  .زه هردر بالک دوم )در رود دوم( بدون ایجاد حافظ R4قرار زرفتن تمامی  -الف   

  .ه شدن آندر بالک دوم )در رود سوم( بدون ایجاد حافظه هرز یا دو پار R5قرار زرفتن تمامی  -و  

 

 

 چند اصطالح

 منتقل شود.  تواند به بافرای از تعدادی بالک که طی یک عمل واحد میمجموعه  :باکت  -1  

 تعدادی بالک یا سکتور همجوار. : (cluster)خوشه  -2  

 ادی استوانه همجوار.مجموعه ای از شیارهای درون یک استوانه و یا تعد  گسترش : -3  

 

 اندازه خوشه برابر است با تعداد بالکهای خوشه.      

 .سازی همجوارنددر محیط فیییکی ذخیرهباکتهای فایل معموالً 
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 زسترد هم در نهایت تعدادی باکت است و با مفهوم باکت بندی مترادف است. 

 ر عمل اصلی که انسان با اطالع انجام می دهد ع ارتند از : ذخیره ، بازیابی، تولید و پردازد. ها 
فایلها از نظر کاربرد به دو رده عادی و راهنما تقسیم می شوند. فایل عادی حاوی اطالعات کاربر است  

 و فایل راهنما حاوی اطالعات سیستم فایل است.
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 : 3فصل 

 مدیریت بالکهای آزاد -کی فایل در محیط فیزی

 لوکالیتی -چگالی لود اولیه  -پشتیبان گیری 

 

 

 فایل در محیط فیزیکی

پیوسرته، فایرل در بالکهرای  در نشست. تواند ذخیره شودناپیوسته می وفایل در دیسک به دو نحوه پیوسته 

وار بره فایرل شرود و در نشسرت ناپیوسرته، تعردادی برالک نراهمجفیییکی همجوار روی دیسک ذخیره می

 تخصیص می یابد.

 مزایای طرح پیوسته 

 سادگی پیاده سازی  -1 

 .توان دسترسی پیدا کردبا داشتن آدرس بالک اول روی دیسک، به بالکهای دیگر می     

 اال بودن کارائی ب -2  

 خوانده می شود. کل فایل طی یک عمل واحد از روی دیسک     

 پیوستهمعایب طرح 

 در مرحله ایجاد فایل باید معلوم باشد. ندازه فایلحداکثر ا -1   

 پار ه سازی یا فشرده سازی بر طرف می شود.()با تکنیک یک بندبند شدن فضای دیسکبروز پدیده  -2   

 

 روشهای پیاده سازی طرح نشست ناپیوسته 

 ایجاد لیست پیوندی -1   
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 ایجاد لیست پیوندی به همراه جدول راهنما  -2   

  I (Index-node)یک زره تکن -3   

 

دستیابی تصادفی در لیست پیوندی به همراه جدول راهنما سریع تر از رود ایجاد  لیست پیوندی می 

 باشد.
عیب رود ایجاد لیست پیوندی به همراه جدول راهنما در این است که کرل جردول بایرد در حافظره 

 اصلی قرار بگیرد.

 لیست پیوندی  ویژگیهای روش

  ی یافتن بالکهای فایلسادز -1   

 فی به رکوردها دتصا کند بودن دستیابی  -2   

  شدن حافظهنتکه تکه  -3   

 ی در پی.آسان بودن خواندن پ -4   

  Iتکنیک گره 

که کدام بالک دیسک با کدام  اددشود تا بتوان تشخیص ایجاد می Iبرای هر فایل جدول کو کی به نام زره 

باشرد. بررای شامل صفات خاصره فایرل و آدرس بالکهرای فیییکری فایرل می فایل مرت ط است. این جدول

زیرد کره حراوی آدرسرهای بالکهرای فایلهای بیرگ در مدخلی از این زره، آدرس بالکی از دیسک قرار می

 ازر فایل باز هم بیرزتر بود ، مدخل دیگری باید ایجاد زردد و ..... دیگر فایل است. 

 رود.به کار می Unixمل عادر سیستم  I-nodeرود  
ازر فایل به طور پیوسته روی واحدهای تخصیص ذخیره شود، آنگاه سیستم فایل برای دسترسری بره  

 دارد . "طول رکورد فیییکی و طول رکورد منطقی، شروع فایل "یک رکورد نیاز به اطالعات 
به یک رکورد دلخواه عرالوه  برای دسترسیسیستم فایل ، آنگاه ودازر فایل به طور ناپیوسته ذخیره ش 

 بر آدرس شروع فایل به ساختار داده خاصی مثالً یک فایل شاخص یا یک جدول نیاز دارد.

سرازی فایلهرای برا سراختار ترتی ری و غیرر تروان در ذخیرهاز هر دو تخصیص پیوسته و ناپیوسته می 

 ترتی ی استفاده کرد. 
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مانند شیار، خوشه یا استوانه ذخیرره تخصیص واحدهای  تواند درسازی مییک فایل در هنگام ذخیره 

 شود. هر  ه اندازه واحد بیرزتر باشد، حافظه هرز بیشتری روی دیسک ایجاد میکه ال ته  شود

 مدیریت بالکهای آزاد 

 طرح وجود دارد:  2برای مدیریت بالکهای آزاد 

 از  ند بالک دیسک  ایجاد لیستی -1    

   (Bitmap)نقش استفاده از بیت -2    

 

 ایجاد لیستی از چند بالک دیسک 

  در این رود، در هر بالک شماره بالکهای آزاد قرار می زیرد.

 شرماره  نرد  بیت نمایش داده شود، در هر بالک 32ازر اندازه بالکها یک کیلو بایت و هر شماره بالک در

 بالک آزاد را می توان ذخیره کرد؟

 توان در یک بالک ذخیره کرد برابر است با: حل: تعداد شماره هایی که می

256
4

1024

32

1


byte

byte

bit

KB
 

 

ره توان شرما ال ته  ون یک مدخل بالک برای ایجاد نشانه رو به بالک بعدی است، بنابراین در هر بالک می

 بالک آزاد را تخصیص داد. 255

 200یک دیسکMB  200که دارایK  1بالکKB د؟ ایجاد لیست نیراز دار است، حداکثر به  ند بالک برای

 بایت نمایش داده می شود( 4)شماره بالک در 

 بایتی برای اشاره به بالک بعدی در نظر زرفته شده است( 4)در انتهای هر بالک یک مدخل 

 است با:  بایتی است، مقدار بایت الزم برای تهیه لیست شماره بالکهای آزاد برابر 4حل: ون هر آدرس 

200K  4 200  1024 4=819200 Byte 

 است، تعداد بالک الزم برابر است با:  1KBو  ون هر بالک 

800
1024

819200
  

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-storage-and-retrieve-pdf


 41  اطالعات یابیو باز رهیذخ

   exam-engineering-http://faradars.org/computer دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

 

بایرت  3200و  ون به ازای هر بالک یک مدخل  هار برایتی بررای اشراره بره برالک بعردی داریرم، مقردار 

)8004(  به فضای مورد نیاز افیوده خواهد شد. بنابراین تعداد بالکهای اضافی مورد نیاز برای نگهداری این

 مدخلها برابر است با:

4
1024

3200









 

 بالک نیاز است. 804یعنی   4+800بنابراین در کل به 

 

   (Bitmap)استفاده از بیت نقش

صیص یافته را برا و بالکهای تخ 1بیت نیاز است. بالکهای آزاد را با  nالک به ب nدر این طرح برای دیسکی با 

 نمایش می دهیم. 0

 

 در طرحBitmap افظره حمگا بایت با بالکهای یک کیلو بایتی، به  ند بیرت  200، برای دیسکی به ظرفیت

 نیاز است؟

 حل: 

 تعداد بالکها و در نتیجه تعداد بیت ها برابر است با : 

2048002200
21

2200

1

200 10

10

20







KB

MB
 

 
 

 تکنیکهای تهیه پشتیبان

 ع ارتند از:  تکنیکهای تولید نسخه پشتی ان از دیسک سخت با ظرفیت زیاد

  (Mirroring)آینه سازی  -1    

 نیمه دو دیسک استفاده از  -2    

 (Incremental dump)تولید دامپهای تدریجی  -3    

 

 آینه سازی
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شود. در حالت استفاده از دو دیسرک، عمرل نوشرتن در ز دو دیسک استفاده میرود از دو یا بیش ااین در 

زیرد. ولی عمل خواندن فقرط زیرد. نوشتن در دیسک آینه کمی با تأخیر صورت میهر دو دیسک انجام می

 توان استفاده کرد.زیرد. وقتی که یکی از دیسکها خراو شود، از دیسک دیگر میاز یک دیسک صورت می

 

 نیمه دو دیسک ه از استفاد

 داده نیمهشود. در پایان هر روز کاری تقسیم می " پشتی ان و ها داده"نیمه هر دیسک به دو این رود، در 

 شود.دیسک دیگر کپی می پشتی انهر دیسک در قسمت ای 

 تولید دامپهای تدریجی

ن ولیرد آخرریکه از زمران ت در این رود، ضمن ایجاد نسخه پشتی ان بطور هفتگی یا ماهانه، دامپ فایلهایی

د و نیراز دار نسخه پشتی ان تغییر کرده اند، نیی به طور روزانه تولید می شود. ایرن رود بره حافظره زیرادی

 معموال از نوار استفاده می شود.

 چگالی لود اولیه 

 توان تمامی فضای بالک را در لود اولیه پر نکرد و قسمتی از آن را رزرو کرد تا در می

 

سرط درصردی از تواولیه   (Loading density) گالی لود  از این فضا استفاده کرد.بعدی سازی ت ذخیرهعملیا

1شود که با داشتن نس تاندازه بالک مشخص می
B

Ld  آید.بدست می 
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  مزایای در نظرگرفتن ناحیه رزرو در هر بالک

  باال رفتن لوکالیتی رکوردهای فایل  -1  

 .(یافته است مثالً درج رکوردی که در بهنگام سازی طول آن افیایش)تسهیل انجام بعضی عملیات روی فایل  -2  

 معایب در نظر گرفتن ناحیه رزرو در هر بالک 

ری ایل به زمان بیشتخواندن کل ف وناحیه رزرو نوعی حافظه هرز است و اندازه فایل را افیایش می دهد  -1

 کند.نیاز پیدا می

ایجاد مری  (Underload)رصورت عدم توزیع یکنواخت درج رکوردها در بالکها، در فایل بالکهای س ک ا در -2

 شود و حافظه هرز در انتهای بعضی بالکها باقی می ماند.

 

100 گالی لود اولیه را می توان از رابطه 



f

d
Bb

n
L .بدست آورد 

 

 اشرغال  ایروض است. تعرداد بالکهرمف 50%و  گالی لود اولیه  6فاکتور بالک بندی  رکورد و 12فایلی با

 است؟ کدام  فایل شده توسط

4

)6
100

50
(

12






































fd Bl

n
b  

 

صف فضای هرر نبالک نیاز است، ولی  ون از  2به ع ارتی ازر از کل فضای هر بالک استفاده شود، آنگاه به 

 بالک نیاز است.  4بالک استفاده می شود، به 

 

 یره آن کردام بالک را اشغال نماید،  گرالی لرود اول 4رکورد است. در صورتیکه این فایل  1۰فایلی دارای

 (5است؟ )فاکتور بالک بندی =

 حل: 

50%100
54

10
100 







f

d
Bb

n
l  
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 لوکالیتی 

 زویند.مییان همسایگی فیییکی رکوردهای منطقاً همجوار را لوکالیتی رکوردها می
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 درجات لوکالیتی 

 کند:ی قوی به ضعیف را بیان میموارد زیر لوکالیت

 فعلی در یک بالک هستند و بالک در بافراست.  رکورد بعدی و رکورد -1

 .در همان استوانه بالفاصله بعدی حاوی رکورد فعلی می باشد ورکورد بعدی در بالک  -2

 ای قرار دارد که رکورد فعلی قرار دارد. ستوانههمان ا رکورد بعدی در -3

 از دیسک دیگری می باشد.استوانه همشماره  ویررکورد بعدی  -4

 .رکورد بعدی در استوانه همجوار فعلی است -5

 آید.کورد فعلی بدست میر ازآدرس آن شناخته شده است و رکورد بعدی در یک استوانه  -6

 آید.آدرس آن با انجام محاس اتی بدست میو است  شناختهرکورد بعدی در استوانه ای نا -7

 آید.ه دست میب یآدرس آن با مراجعه به فایل دیگر واست  شناختهای نا عدی دراستوانهرکورد ب -8

 یست.روی درایور نحاضر  در حالای است که رکورد بعدی روی رسانه -9

 (RAIDتوزیع شده است .)تکنولوهی   فایل روی  ند دیسک ،  4تذکر:در حالت 
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 نمی باشد.  I/Oفقط در حالت اول در بازیابی نیاز به عملیات 

 

 است. s>0و همیشه  r>0از حالت پنجم به بعد ، معموال 

 

، ، ازرر فایرل در ابتردا روی واحردهای تخصریص همجروار ذخیرره شرود (KS)در فایل ترتی ی کلیدی 

 شود.همجواری منطقی و فیییکی در لود اولیه تأمین می

 

مفهروم  آنها کمتر خواهد شد، بنرابراین در هر  ه لوکالیتی رکوردها قویتر باشد، زمان پردازد سریال 

 لوکالیتی زمان مستتر است. 

 

 سازماندهی مجدد شود.باید فایل بنابراین در دوره حیات فایل کاهش می یابد لوکالیتی 
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 : 4فصل 

 بافرینگ -سطوح نشانی دهی 

 

 نشانی دهیسطوح 

ا مجرازی )یرفایرل منطقری سیستم طریا از به کمک احکامی از یک زبان برنامه سازی و برنامه فایل پرداز 

یا  ند شریوه دسرتیابی بره داده  هر سیستم فایل یکسازی دستیابی دارد. به محیط فیییکی ذخیرهنهایتا( 

 دارد. 

 

 سیستم فایل از دو بخش عمده تشکیل شده است: 

 سیستم فایل منطقی  -1

 .نجام می دهدنوشتن فایل را ا و واندنخ ،در خواست های برنامه کاربر مانند بازکردن، بستن الیهاین    

 سیستم فایل فیزیکی  -2

ی سرتهادرخواالیه دسترسی فیییکی به فایلها در محیط فیییکی می باشد. بررای ایرن منظرور این وظیفه 

  .کند به دستوراتی جهت صدور به کنترولر رسانه ت دیل می دریافتی از بخش منطقی را 

 

و رسرانه  کی انجام می شوند ع ارتد از : خواندن از رسانه، نوشتن درعملیات اساسی که در محیط فییی

 .(Seek)پیگرد 

 

سیسرتم  تذکر: سطوح برخورد با فایل ع ارتند از: سطح برنامه کاربر، سطح سیستم فایرل فیییکری و سرطح

 فایل منطقی.

 سطوح مختلف نشانی دهی

 سه سطح نشانی دهی وجود دارد: 

 ردازدر سطح برنامه فایل پ -1   

 در سطح سیستم فایل منطقی -2   

 در سطح سیستم فایل فیییکی -3   
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 نشانی دهی در سطح برنامه فایل پرداز

 در این سطح به یکی از روشهای زیر به فایل نشانی دهی می شود:

محتوایی 
 )مقداری(

ان را به عنروان آرزومر)کلید یا غیر کلید(کاربر مقدار یک صفت خاصه 

 .می دهد جستجو 

 سبین

. کاربر محیط ذخیرره  ی دهدمرا  (RRA)رکورد نس ی کاربر آدرس  

سازی را یک ساختار خطی می بیند که در آن هرر رکرورد شرماره ای 

 دارد . شماره رکورد اول یک فرض می شود.

 نمادی

 

و خرود  کنردرکورد مورد نظرد را مشرخص می کاربر توسط یک نام ،

 شخص می شود.فایل نیی به کمک یک نام در برنامه م

 

 نشانی دهی در سطح سیستم فایل منطقی

سرازی را بره شود. سیستم فایل منطقی، کرل فضرای ذخیرهدر این سطح از آدرس دهی نس ی، استفاده می

 رد. نام دا RBAشوند که شکل آرایه ای از بالکها می بیند. آدرس بالکها از صفر شروع می

 :کندنامه را به آدرس نس ی بالک حاوی رکورد ت دیل میسیستم فایل منطقی،آدرس داده شده توسط بر

RECBOFREC
rbaRBARBA   

 که آدرس نس ی بالک حاوی رکورد ، نس ت به ابتدای فایل برابر است با:








 


B

Ri
rbaREC

)1(
 

 

Riبرابر  RECBYTEOFFSET: مقدار  تذکر   می باشد. )1(

 (i-1) ال بره جرایه اولین رکورد را به جای یک ، صفر در نظر بگیریم، آنگاه در رابطه های برا: ازر شمارتذکر

 استفاده کرد.  iباید از

 

  RBA آدرس نس ی رکورد دهم از کدام بایت شروع می شود و  قدر می باشد؟ 

)6,12,1000,250(  BOFRBAnBR  

  حل: 

2250250)110()1(  RiRRA  
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826
1000

250)110(
6)10( 







 
RBA  

 

 می باشد. 8ام شروع می شود و برابر  225۰آدرس نس ی رکورد دهم از بایت  RBAبنابراین 
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  برالک در  1۰شیار در هر سیلندر و  4ی با یسکددر بایتی را  6۰بایتی و بالکهای  2۰با رکوردهای فایلی

 را برای هشتمین رکورد بدست آورید؟ RBAمقدار  ذخیره کرده ایم.هر شیار 

 حل: 

  23.2
60

20)18(
0 







 
RBA  

 

 روش دوم: 

یرر آمرده، زاز آنجا که در هر بالک، سه رکورد ذخیره می شود، با توجه به شکل سیلندر اول دیسک کره در 

یعنی هشتمین رکرورد  ذخیره شده اند.2Bدر  9و8و7و رکورد  1Bدر  6و5و4، رکورد 0Bدر  3و2و1رکورد 

 ذخیره شده است.  2Bدر 

 

 

 
 

 

5در مثال ق ل با فرض اینکهBOFRBA فایلی ،RBA   بدست آورید؟ هشتمبرای رکورد را 

7
60

20)18(
5 







 
RBA  

 4، رکرورد  5Bدر  3و2و1رکورد می نامیم. بنابراین 5Bرا 0B، بنابراین بالک5BOFRBAبه ع ارتی  ون 

 ذخیره شده است.  7Bذخیره شده اند. یعنی هشتمین رکورد در 7Bدر  9و8و7و رکورد  6Bدر  6و  5و

 هی در سطح سیستم فایل فیزیکینشانی د
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اجریاء آدرس  ،شود. ازر رسانه دیسک باشرددر این سطح، آدرس مکان داده مورد نظر در رسانه مشخص می

 ع ارتند از: 

 شماره درایور -1 

 استوانه شماره -2 

 از استوانه( شیارشماره رویه ) -3 

 ) یا شماره بالک(از شیار سکتور شماره -4 

 ی کند:مبرای این ت دیل  نین عمل کند. را به آدرس فیییکی ت دیل می RBA، سیستم فایل فیییکی

 

 

 

نمایش می دهیم . مشخص اسرت ibو تعداد بالک در هر شیار را با  itتذکر: تعداد شیار در هر استوانه را با 

که
ii

bt  یک سیلندر به بالک است. نشان دهنده ظرفیت 

 نحوه محاسبه اجزاء آدرس 

#)( شماره استوانه ii btdivRBACyl    

 شماره شیار
iii bdivbtRBATrk )](mod[#   

ibRBABlk شماره بالک mod#   

 

. اسرتفاده شرود iceBeginofdevRBARBAاز   RBAتذکر: در فرمولهای جدول باال، در حالت کلی باید به جای 

 (0iceBeginOfDevRBA)در روابط باال فرض کردیم که : 

 

 تذکر : شماره اولین شیار هر سیلندر صفر می باشد.

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-storage-and-retrieve-pdf


 53  اطالعات یابیو باز رهیذخ

   exam-engineering-http://faradars.org/computer دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

 

  برالک در  1۰شیار در هر سیلندر و  4ی با یسکددر بایتی را  4۰بایتی و بالکهای  2۰با رکوردهای فایلی

 ام بدست آورید؟ 44رکورد را برای  #CYL#,TRK#,BLKمقادیر ذخیره کرده ایم. هر شیار 

 حل : 

 را بدست می آوریم: RBAابتدا 

21
2

43

40

20)144(
0)44( 
















 
RBA  

 

0)410(21#  divcyl  

 

210)]410(mod21[#  divtrk  

 

110mod21# blk  

 

 4۰امل شردر شکل زیر دو سیلندر از دیسک نشان داده شده است. اولین سیلندر )سیلندر با شرماره صرفر( 

 79ترا  4۰ بالک از شماره هرای 4۰و دومین سیلندر )سیلندر با شماره یک( شامل  39تا  ۰شماره  بالک از

یلندر ، در شیار شماره دو مربو  به س RBA=21ام با  44می باشد. در شکل مشخص است که رکورد شماره 

 شماره صفر قرار دارد.
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ا این رکورد برابر یک اسرت،  رون متنراظر بر #BLKخص است که همچنین با توجه به شکل به سادزی مش

 31و21و11و1برای بالک با هر یک از شماره هرای  #BLKبالک شماره یک از آن شیار است. به عنوان مثال 

 می باشد،  ون شماره بالک آنها در شیار مربو  به آنها برابر یک می باشد. 1برابر 

  با مشخصات زیر کدام است؟  ییسکدر دآدرس نس ی بالک محدوده 

 ( 4، تعداد بالک در شیار =  5تعداد شیار در استوانه =  ، 1۰)تعداد استوانه =      

2004510 ظرفیت دیسک برابرحل:  : بالک می باشد، بنابراین داریم     

1990  RBA  

 

 

 

 نحوه محاسبه شماره درایور

 داشته باشیم، از رابطه زیر محاس ه می شود:2Sو1Sتی که دو رسانه با ظرفیت هایشماره درایور در حال









12

101
#

211

1

SSRBAS

SRBA
DR  

 با فرض وجود دو رسانه زیر، طیف مقادیرRBA در کل فضای ذخیره سازی  یست؟ 

 نوع رسانه استوانهتعداد  تعداد شیار در استوانه تعداد بالک در شیار

1b 1t 1c 1D 

2b 2t 2c 2D 

111برابر 1Dحل:  از آنجا که ظرفیت   btc 2و ظرفیتD222برابر btc   می باشد، محدودهRBA  برابرر

0)1(است با :  222111  tbcbtcRBA  

  با فرض وجود سه رسانه زیر، طیف مقادیرRBA در کل فضای ذخیره سازی  یست؟ 

 نوع رسانه تعداد استوانه استوانهتعداد شیار در  تعداد بالک در شیار

7 4 1 
1D 

8 5 2 
2D 

9 6 3 3D 
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برالک مری باشرد. بنرابراین  162بالک و دیسرک سروم  8۰بالک، دیسک دوم  28حل: ظرفیت دیسک اول 

 داریم:                
 

26901)1628028(0  RBARBA  
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 بافر 

بکرار  CPUو  I/Oناحیه ای واسط در عملیات ورودی و خروجی که برای ایجاد همراهنگی برین عملیرات بافر 

در شرود. قررار داده می )در حالت فایرل برالک بنردی شرده(یک بالک یا یک رکورد حداقل رود. در بافر می

بره  ی شود، کرهپرداز تخصیص داده م سیستم فایل، بافر معموال از منطقه ای از حافظه اصلی به برنامه فایل

 ( می زویند.Buffers  Poolآن منطقه بافرها )

 بافرینگ باعث افیایش کارایی سیستم در پردازد فایل است.

 ای، کارایی سیستم و برنامه را افیایش می دهد.بافرینگ در محیط  ند برنامه 

 

 نحوه ایجاد بافرها

 بافرها به سه رود ساخته می شوند:

پرردازد  ا با فایلهای تحترا ایجاد ناحیه ای از حافظه در برنامه و با اجرای یک ماکرو که محتوای بافر ب -1

 مرت ط می کند. )در این حالت برنامه ساز خود بافر را ایجاد می کند(

 ا اجرای یک ماکرو، که از سیستم عامل درخواست ایجاد بافر می کند.ب -2

باز می شود، اقدام به ایجاد بافر می کند و پس از بسته شدن     فایل،  خود سیستم عامل وقتی که فایل -3

  بافر را باز پس می زیرد.
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 انواع بافرینگ از نظر تعداد بافرها 

 ، انواع بافرینگ به سه دسته ساده، مضاعف و  ندزانه تقسیم می شود.از این لحاظ

 

  (Single )ساده بافرینگ 

 قرار دارد.  (idle)در حالت عاطل  CPUهنگامی که بافر در حال پر شدن است، شود. میاستفاده یک بافر از 

 (Double)مضاعف  بافرینگ

ل شود و بره برافر منتقردر هنگامی که یک بالک خوانده می .شودز دو بافر استفاده میدر بافرینگ مضاعف ا

صرف مردازد محتوای یک بافر برای پ CPUکه را ی زمان. بدیهی است شودشود، بافر پر دیگر پردازد میمی

کمترر  د،نر الزم داربافیک برای انتقال بالک به و کنترل کننده دیسک  I/Oاز زمانی که پرازنده ، باید کندمی

ttBباشد. به ع ارتی داشته باشیم :  bC  ازر این شر  برقرار ن اشرد یعنری .ttB bC  بافرینرگ مضراعف ،

 کارایی نخواهد داشت و نرخ انتقال واقعی کاهش می یابد. دیگر 

 شر  کارایی بافرینگ مضاعف را می توان به صورتهای زیر نیی نوشت:

1 )   ttB bC                         2)   
t

GB
CB


           3)  

t

WR
C R

R


   

  

    
t

B
b

tt
 و             : زمان انتقال یک بالک t       :نرخ انتقال رسانه 

   
B

C    : بالک   و       زمان پردازد محتوای
R

C    : محتوای رکورد  زمان پردازد 

    G     : و             طول زپB      : و                طول بالکR      : طول رکورد 

در حالت عدم وجود شر  کارایی یعنی 
t

GB
CB


  سیستم ابتدا دو بالک در دو بافر می خوانرد و ،

رسرد، پردازد می کند. وقتی که در همین دور دیسک، آغاز بالک سوم به زیر نوک خواندن/نوشرتن ب

دو  ی خوانردنسوم را بخواند. بدین ترتیب برا بافر اول هنوز اشغال است و لذا سیستم نمی تواند بالک

rCB)ال ته با فرض بالک بعدی، به اندازه یک دور دیسک باید انتظار کشید.  ) 

 برا  مطلوو است حداکثر زمان الزم برای پردازد یرک برالک در بافرینرگ مضراف کرارا بررای رسرانه ای

 مشخصات داده شده؟ 

(180B30وG = 3۰بایت، نرخ انتقال )بایت بر میلی ثانیه 

 حل :  
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msCC
t

GB
C BBB 7

30

30180






  

بنابراین
B

C میلی ثانیه باشد. 7حداکثر می تواند 

  افرینرگ ز بابالک از دیسک و پردازد آنها ، زمان اجرای عملیات فوق در صورت استفاده  4برای خواندن

 مضاعف )یک بافر ورودی و بافر دیگر برای پردازد(  ند میلی ثانیه است؟

 میلی ثانیه()ظرفیت بافر= یک بالک( 2میلی ثانیه()زمان پردازد= 8)زمان خواندن=

 حل : 

 مراحل کار به صورت زیر است: 

 به بافر اول1Bخواندن   -1

  1Bبه بافر دوم و پردازد همیمان2Bخواندن  -2

  2Bبه بافر اول و پردازد همیمان3Bخواندن  -3

 3Bبه بافر دوم و پردازد همیمان4Bخواندن  -4

 4Bپردازد  -5

 بنابراین زمان اجرای عملیات برابر است با: 
8+8+8+8+2=34   ms 

 

دن برابرر ، عملیات خواندن و پردازد به صورت همیمان انجام می زیرد و  ون زمان خوان4و3و2در مراحل 

 8زمران یعنری  میلی ثانیه است، در هر کدام از این مراحل بیرزتررین 2میلی ثانیه و زمان پردازد برابر  8

 ثانیه تاثیر زذار است. میلی

 
 

معموال به صورت  رخشی پیاده سازی می شود، به همرین علرت بره آن بافرینرگ بافرینگ  ندزانه  

  هم می زویند.  (Circular) رخشی

 

 روشهای دسترسی برنامه به محتوای بافر 

 اشد.برنامه به دو رود انتقالی و مکان نمایی می تواند به محتوای بافر دستیابی داشته ب
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  (Move  mode) اسلوب انتقالی

دی و . بالک بنرمی شودرکورد از بافر ورودی به ناحیه کاری برنامه یا از ناحیه کاری به بافر خروجی منتقل 

اص خرود را رود به بافر دسترسی ندارد و بافر خاین برنامه در  بالک زشایی توسط سیستم انجام می شود.

 دارد.

 (Locate  mode)مکان نمائی اسلوب 

یرن ا دریرک ث رات.  ، مثال با زذاشتن آدرس آن درشودمکان بافر حاوی رکورد به برنامه فایل پرداز داده می

وسرط خرود تاستفاده می کند و بالک بندی و بالک زشرایی ناحیه کاری بافر به عنوان همان کاربر از  رود

 برنامه انجام می شود. به این رود اسلوو تعویضی نیی می زویند.

امکران در هر یک از دو عمل ورودی یا خروجری یرا هرر دو روشهای انتقالی و مکان نمائی استفاده از  

 است. پذیر

 

شرود، ناحیره کراری در خرارج در هنگامی که در بافر ورودی و خروجی از اسلوو انتقالی اسرتفاده می

 بافرها قرار دارد.

 

زمانگیر است که در اسلوو مکان نمایی بره ویرژه ی در رود انتقالکوردها به ناحیه کاری کاربر انتقال ر

 .ندارد در حالت استفاده از بافرینگ مضاعف این اتالف زمانی وجود

می باشد: شکل زیر معرف استفاده از اسلوو انتقالی در ورودی و اسلوو مکان نمایی در خروجی 

 

 

 ارتباط عملیات خواندن/نوشتن با نحوه بافرینگ

د کن است وجوبافر و اینکه سیستم با  ه اسلوبی عمل می کند، پنج حالت به شرح زیر ممبا توجه به تعداد 

 داشته باشد:

بافر نداریم و فقط ناحیره کراری داریرم. 

 )رود م نایی(

 می توان بالک بندی انجام داد.ن -الف

رکوردها به طور مجیا به ناحیه کاری کاربر در حافظره منتقرل مری  -و
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 شوند.

 انجام می شود. رکورد به رکوردعمل خواندن،  -ج

 ی توان بالک به بالک خواند یا نوشت.م -الف یک بافر داریم و ناحیه کاری نداریم.

 دن یا نوشتن پیشرس توسط کاربر، امکان پذیر نیست.عملیات خوان -و

 ی توان بالک به بالک خواند.م -الف یک بافر داریم ویک ناحیه کاری داریم.

)در اثناء پردازد آخررین رکرورد ن خواند یا نوشت توابالک بعدی را می  -و

  بالک(

ام مری پردازد محتوای یک بافر در اثناء پر یا خالی شدن بافر دیگر انج دو بافر داریم و ناحیه کاری نداریم.

 زیرد.

 وجی.کامل بودن همروندی بین پردازد رکوردها و عملیات ورودی/خر  دو بافر داریم و ناحیه کاری هم داریم.

 

از  در حالتهایی که ناحیه کاری نداریم، از اسلوو مکان نمایی و در حالتهایی کره ناحیره کراری داریرم،

 اسلوو انتقالی استفاده می شود.
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 حاالت ممکن در عمل خواندن از نوار به روش انتقالی با یک بافر

 اصلی وارسی می شود، تمام شود. ( کار پردازنده ورودی/خروجی درست در همان زمانی که توسط پردازنده1  

)(...(  کار پردازنده ورودی/خروجی تمام شده باشد و در حال انتظار باشد2   ttB bC    

)(   (  کار پردازنده ورودی/خروجی تمام نشده باشد و پردازنده مرکیی در حال انتظار باشد.3   ttB bC    

 

  انواع بافر از نظر محل ایجاد

 به دو نوع سخت افیاری و نرم افیاری تقسیم می شود. بافر از نظر محل ایجاد

  سخت افزاریبافر 

ن قررار مری می باشد که تعداد کمری کراراکتر در آ خوان یا  اپگرکارت بافر موجود در دستگاههایی مانند 

 حریط درونینی  به مزیرد و بعد از پر شدن به آن کانال تخصیص داده می شود تا داده از محیط برون ماش

 ماشینی منتقل شود.

   نرم افزاریبافر 

ل پررداز که توسط سیسرتم عامرل در اختیرار برنامره هرای فایریا حافظه پنهان ، ناحیه ای در حافظه اصلی 

 شود.زذاشته می

 

دازد ردها و زمران پرنوع بافرینگ ، نحوه دستیابی برنامه به رکور " تذکر: زمان پردازد ان وه فایل به عوامل

 بستگی دارد. "محتوای بالک
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 منتخبی از عناوین آموزشی منتشر شده بر روی فرادرس

 نویسیبرنامه

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - م انی برنامه نویسی

 ساعت 13 کلیک کنید )+( - C برنامه نویسی

 ساعت C 2۰++ آموزد برنامه نویسی

 ساعت 14 کلیک کنید )+( - سی شارپ برنامه نویسی کاربردی

 ساعت 14 کلیک کنید )+( - آموزد جامع شی زرایی در سی شارپ

 ساعت 23 کلیک کنید )+( - برنامه نویسی جاوا

 ساعت 28 کلیک کنید )+( - PHP آموزد برنامه نویسی

 ساعت 7 کلیک کنید )+( - (CodeIgniter) کدایگنایتر PHP آموزد فریمورک

 ساعت 7 د )+(کلیک کنی - jQuery آموزد اسکریپت برنامه نویسی

 ساعت 13 کلیک کنید )+( - (Visual Basic.NET) آموزد ویژوال بیسیک دات نت

 ساعت 16 کلیک کنید )+( - (Visual Basic.NET) د تکمیلی ویژوال بیسیک دات نتآموز

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - VB.Net آموزد برنامه نویسی با رود سه الیه به زبان

 ساعت 16 کلیک کنید )+( - Small Basic برنامه نویسی اسمال بیسیک یا

 ساعت 2 د )+(کلیک کنی - آموزد ساخت بازی ساده در ویژوال بیسیک

 ساعت 11 کلیک کنید )+( - SQL Server آموزد کاربردی

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - C# در LINQ to SQL ی باآموزد آشنای

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - آموزد برنامه نویسی با رود سه الیه به زبان سی شارپ

 ساعت 1 کلیک کنید )+( - آموزد برنامه نویسی تحت ش که با سی شارپ در قالب پروهه

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - در دات نت Cryptography آموزد
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 )ادامه از صفحه قبل( نویسیبرنامه

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 4 آموزد قفل نرم افیاری در سی شارپ از طریا رجیستری

 ساعت 13 کلیک کنید )+( - ها در اندرویدآموزد ساخت اپلیکیشن کتاو و کار با داده

 ساعت 14 کلیک کنید )+( - سرور در اندروید آموزد ارت ا  با دیتابیس سمت

 ساعت 16 کلیک کنید )+( - آموزد ساخت روبات و کنترل آن با اندروید

 - آموزد ساخت اپلیکیشن دیکشنری صوتی دو زبانه با قابلیت تشخیص صوت کاربر

 کلیک کنید )+(

 ساعت 7

 ساعت 9 یک کنید )+(کل - آموزد مدیریت بانک اطالعاتی اوراکل

 ساعت 7 کلیک کنید )+( - آموزد مدیریت بانک اطالعاتی اوراکل پیشرفته

 ساعت 1 در لینوکس 12cآموزد راه اندازی اوراکل 

 ساعت 3 کلیک کنید )+( -  آموزد دیتازارد در اوراکل

 ساعت 9 کلیک کنید )+( - برنامه نویسی متلب

 ساعت 14 کلیک کنید )+( - متلب برای علوم و مهندسی

 ساعت 7 کلیک کنید )+( - برنامه نویسی متلب پیشرفته

 ساعت 8 کلیک کنید )+( - در متلب (GUI) طراحی رابط های زرافیکی

 ساعت 7 کلیک کنید )+( - RStudioافیار و نرم Rآموزد برنامه نویسی 

 ساعت 5 (+) کلیک کنید - RStudio افیارو نرم R آموزد تکمیلی برنامه نویسی

 ساعت 2۰ کلیک کنید )+( - 1آموزد برنامه نویسی پایتون 

 ساعت 5 کلیک کنید )+( - 2آموزد برنامه نویسی پایتون 

 ساعت 16 (+) کلیک کنید - OpenGL آموزد زرافیک کامپیوتری با
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 ها و سرورهاراه اندازی و مدیریت وبسایت

 زمان تقریبیمدت  عنوان فرادرس

 ساعت 28 کلیک کنید )+( - PHP آموزد برنامه نویسی

 ساعت 7 لیک کنید )+(ک - (CodeIgniter) کدایگنایتر PHP آموزد فریمورک

 ساعت 3 کلیک کنید )+( -  HTML آموزد طراحی وو با

 ساعت 5 کلیک کنید )+( -  CSS آموزد طراحی وو با

 ساعت 4 لیک کنید )+(ک -کلیک کنید   - CSS و HTML آموزد پروهه محور

 ساعت 9 کلیک کنید )+( -  (JavaScript) آموزد جاوا اسکریپت

 ساعت 1 کلیک کنید )+( -  cPanel آموزد کار با

 ساعت 1 کلیک کنید )+( -کلیک کنید   -  DirectAdmin آموزد مدیریت هاست با

 ساعت 7 کلیک کنید )+( -  راه اندازی سایت و کار با وردپرس

کلیک کنید  -  Easy Digital Downloads ندازی فروشگاه دیجیتال با وردپرس وراه ا

)+( 

 ساعت 1

 ساعت 1 کلیک کنید )+( -  آموزد راه اندازی سایت شخصی با وردپرس

 ساعت 2 کلیک کنید )+( -آموزد ترجمه قالب وردپرس  

 ساعت 2 کلیک کنید )+( -  آموزد راه اندازی سایت خ ری با وردپرس
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 علوم کامپیوتر

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 1۰ کلیک کنید )+( -ها ساختمان داده

 ساعت 2۰ کلیک کنید )+( - (ارشد کنکور تست –ها )مرور آموزد ساختمان داده

 ساعت 9 کلیک کنید )+( -ها ها و ماشینآموزد نظریه زبان

 ساعت 8 کلیک کنید )+( - (ارشد کنکور تست –ها و ماشین )مرور آموزد نظریه زبان

 ساعت 11 کلیک کنید )+( - آموزد سیستم های عامل

 ساعت 12 کلیک کنید )+( - آموزد سیستم عامل )مرور اجمالی و تست کنکور(

 ساعت 8 کلیک کنید )+( -ها پایگاه دادهآموزد 

 ساعت 5 کلیک کنید )+( - (ارشد کنکور تست –ها )مرور آموزد پایگاه داده

 ساعت 1۰ کلیک کنید )+( - آموزد طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

 - (ارشد کنکور تست –آموزد طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی )مرور 

 کلیک کنید )+(

 ساعت 12

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - آموزد رود های حل روابط باززشتی

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - رود تقسیم و حل در طراحی الگوریتمآموزد 

 ساعت 8 کلیک کنید )+( - آموزد ذخیره و بازیابی اطالعات

 ساعت 16 کلیک کنید )+( - آموزد ساختمان زسسته با رویکرد حل مساله

 ساعت 1۰ کلیک کنید )+( - آموزد جامع مدارهای منطقی

 ساعت 2۰ کلیک کنید )+( - آموزد معماری کامپیوتر با رویکرد حل مسأله

کلیک  - آموزد ساختمان زسسته )مرور و حل تست های کنکور کارشناسی ارشد(

 کنید )+(

 ساعت 12

 ساعت 8 کلیک کنید )+( - طراحی الگوریتمآموزد 

 ساعت 19 کلیک کنید )+( - 1آموزد ش که های کامپیوتری 
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 )ادامه از صفحه قبل( علوم کامپیوتر

 ن تقریبیمدت زما عنوان آموزش

 ساعت 14 کلیک کنید )+( - آموزد نظریه زراف و کاربردها

 ساعت 1۰ کلیک کنید )+( - (Network+) آموزد نتورک پالس

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - Rational Roseافیار با نرم UML آموزد مدل سازی

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - آموزد پردازد ویدئو

 ساعت 16 کلیک کنید )+( - پردازد تصویر در متلب

 ساعت 1۰ کلیک کنید )+( - OpenCV پردازد تصویر با آموزد

 

 

 هوش مصنوعی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 14 کلیک کنید )+( - الگوریتم هنتیک در متلب

 ساعت 1۰ کلیک کنید )+( - در متلب PSO الگوریتم

 ساعت 2 نید )+(کلیک ک - زسسته باینری (PSO) الگوریتم ازدحام ذرات

 ساعت 1 کلیک کنید )+( - در متلب PSO ترکیب الگوریتم هنتیک و

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - حل مسأله فروشنده دوره زرد با استفاده از الگوریتم هنتیک

 ساعت 6 کلیک کنید )+( - الگوریتم مور گان در متلب

 ساعت 13 کلیک کنید )+( - الگوریتم رقابت استعماری در متلب

با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و  ANFIS طراحی سیستم های فازی عص ی یا

 کلیک کنید )+( - تکاملی

 ساعت 2

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب Cultural Algorithm گی یاالگوریتم فرهن
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 )ادامه از صفحه قبل( هوش مصنوعی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - در متلب Simulated Annealing ش یه سازی ت رید یا

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب Tabu Search جستجوی ممنوع یا

 ساعت 1 کلیک کنید )+( - در متلب Firefly Algorithm الگوریتم کرم شب تاو یا

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - لبدر مت BBO بهینه سازی م تنی بر جغرافیای زیستی یا

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب Harmony Search جستجوی هارمونی یا

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - در متلب Artificial Bee Colony کلونی زن ور مصنوعی یا

 ساعت 2 )+( کلیک کنید - در متلب Bees Algorithm الگوریتم زن ورها یا

 ساعت 1 کلیک کنید )+( - الگوریتم تکامل تفاضلی

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب IWO الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم یا

 ساعت 1 کلیک کنید )+( - TLBO الگوریتم بهینه سازی م تنی بر و یادزیری یا

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - در متلب SFLA الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه یا

 ساعت 19 نید )+(کلیک ک - بهینه سازی  ند هدفه در متلب

 ساعت 9 کلیک کنید )+( - بهینه سازی مقید در متلب

 ساعت 28 کلیک کنید )+( - ش که های عص ی مصنوعی در متلب

 ساعت 9 کلیک کنید )+( - آموزد کاربردی ش که های عص ی مصنوعی

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - آموزد استفاده از ش که عص ی مصنوعی با نروسولوشن

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - بدر متل GMDH ش که عص ی

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - ش که های عص ی زازی به همراه پیاده سازی عملی در متلب

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - در متلب LVQ ط قه بندی و بازشناسی الگو با ش که های عص ی

 ساعت 8 کلیک کنید )+( - پیاده سازی الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری در سی شارپ آموزد
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 آمار و داده کاوی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 88 کلیک کنید )+( - کاوی زنجینه فرادرس های یادزیری ماشین و داده

 ساعت 71 کلیک کنید )+( - زنجینه فرادرس های محاس ات هوشمند

 ساعت 24 کلیک کنید )+( -آموزد یادزیری ماشین 

 ساعت 24 کلیک کنید )+( - در متلب Data Mining داده کاوی یا

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - RapidMiner آموزد داده کاوی در

 ساعت 17 کلیک کنید )+( - آموزد وو کاوی

 ساعت 28 کلیک کنید )+( - ی در متلبش که های عص ی مصنوع

 ساعت 9 کلیک کنید )+( - آموزد کاربردی ش که های عص ی مصنوعی

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - در متلب GMDH ش که عص ی

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - ش که های عص ی زازی به همراه پیاده سازی عملی در متلب

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - در متلب LVQ ط قه بندی و بازشناسی الگو با ش که های عص ی

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - و فراابتکاری خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - Classifier تخمین خطای کالسیفایر یا

 ساعت 2 ید )+(کلیک کن - Feature Selection انتخاو ویژزی یا

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - انتخاو ویژزی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی

کلیک کنید  - کاهش تعداد رنگ تصاویر با استفاده از رود های خوشه بندی هوشمند

)+( 

 ساعت 1

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - آموزد پردازد سیگنال های واقعی در متلب

 ساعت 9 کلیک کنید )+( - Data Fusion م انی و کاربردهای راه رد تلفیا داده یا

 ساعت 13 کلیک کنید )+( - آمار و احتمال مهندسی
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 ساعت 3 کنید )+(کلیک  - SPSS های فرض مربو  به میانگین جامعه نرمال درآزمون

 )ادامه از صفحه قبل( آمار و داده کاوی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - آموزد محاس ات آماری در اکسل

 ساعت 5 کلیک کنید )+( - آموزد کنترل کیفیت آماری

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - SPSS آموزد کنترل کیفیت آماری با

 ساعت 7 کلیک کنید )+( - Amos آموزد مدل سازی معادالت ساختاری با

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - SASافیار تجییه و تحلیل اطالعات با نرم

 

 

 مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 7 کلیک کنید )+( - Verilog طراحی دیجیتال با استفاده از وریلوگ یا

 ساعت 1۰ کلیک کنید )+( - آموزد جامع مدارهای منطقی

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - طراحی و پیاده سازی مدارات منطقیآموزد مروری 

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - CodevisionAVRافیار و نرم AVR آموزد میکروکنترلر

 ساعت 4 ک کنید )+(کلی - CodevisionAVRافیار و نرم AVRآموزد تکمیلی میکروکنترلر 

 ساعت 6 کلیک کنید )+( - Keyence و Omron های ساخت شرکت هایPLC آشنایی با

 ساعت 9 کلیک کنید )+( - CCS با کامپایلر PIC میکروکنترلر

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - Proteus ونیکی باآموزد تحلیل و طراحی مدارات الکتر

 (PSpice) آموزد ش یه سازی و تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی با پی اسپایس

 کلیک کنید )+( -

 ساعت 3

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - ADS آموزد مقدماتی

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - ADSافیار آموزد تکمیلی آنالیی مدار با نرم
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 )ادامه از صفحه قبل( مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - OrCAD مدارات الکتریکی با تحلیل ریاضیآموزد 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - Orcad Capture آموزد ش یه سازی مدارات الکترونیکی با

 ساعت 8 کلیک کنید )+( -  (Arduinoنو ) آموزد برنامه نویسی آردوی

 ساعت 7 کلیک کنید )+( - (Arduino) آموزد تکمیلی برنامه نویسی آردوینو

 ساعت 7 کلیک کنید )+( - Altium Designer افیارمدار  اپی به کمک نرم آموزد طراحی برد

 ساعت 5 کلیک کنید )+( - آموزد م انی ربات های برنامه پذیر

 ساعت 16 کلیک کنید )+( - آموزد ساخت روبات و کنترل آن با اندروید

 ساعت 9 کلیک کنید )+( - 1آموزد مدارهای الکتریکی 

 ساعت 11 کلیک کنید )+( - 2آموزد مدارهای الکتریکی 

 ساعت 1۰ کلیک کنید )+( - آموزد سیستم های کنترل خطی

 ساعت 13 کلیک کنید )+( - 1آموزد مکاترونیک کاربردی 

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - کامسول )م احث منتخب(آموزد 

 ساعت 3 کلیک کنید )+( -ها آموزد سینماتیک مستقیم و معکوس ربات

 ساعت 27 کلیک کنید )+( - ها و سیستم هاآموزد تجییه و تحلیل سیگنال

 - های زمانی و داده های مکانیآموزد متلب با نگرد تحلیل آماری، تحلیل سری 

 کلیک کنید )+(

 ساعت 8

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - افیار متلبپردازد سیگنال های دیجیتال با استفاده از نرم

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - ش یه سازی سیستم با سیمیولینک

 ساعت 11 کلیک کنید )+( - آموزد سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب

 - افیار متلبنرمآنالیی پایداری و کنترل سیستم های قدرت با استفاده از جع ه ابیارهای 

 کلیک کنید )+(

 ساعت 2

 ساعت 3 کلیک کنید )+( - در ش یه سازی سیستم های قدرت SimPowerSystems آشنایی با
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 فحه قبل()ادامه از ص مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 SimPowerSystem و Simulink ش یه سازی ماشین های الکتریکی در تول اکس های

 (کلیک کنید )+ - افیار متلبدر نرم
 ساعت 4

 ساعت 8 کلیک کنید )+( - سیمولینک و متلب در سازی ش یه –آموزد الکترونیک قدرت 

کلیک  - آموزد ش یه سازی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی در سیمولینک متلب

 کنید )+(

 ساعت 1۰

 ساعت 4 کلیک کنید )+( - اسخگویی باربرنامه های پ

 ساعت 21 کلیک کنید )+( - برای تحلیل سیستم های قدرت ETAP افیار آموزد نرم

 ساعت 5 کلیک کنید )+( - برای حل مسائل بازار برق GAMSافیار آموزد مقدماتی نرم

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - GAMS دی )دیسپا ینگ اقتصادی( درآموزد پخش بار اقتصا

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - کاربرد فازی در سیستم های قدرت

 ساعت 5 کلیک کنید )+( - HFSSافیار آموزد نرم

 ساعت 1 کلیک کنید )+( - HFSSافیار طراحی آنتن مایکرواستریپ به کمک نرم

 ساعت 1 کلیک کنید )+( - HFSS با SIW آموزد طراحی و ش یه سازی آنتن های

کلیک کنید  - CST آموزد بررسی کامل آنتن های مایکرواستریپ و طراحی آن توسط

)+( 

 ساعت 3

 Empirical Mode Decomposition آموزد تجییه سیگنال به مولفه های مود ذاتی یا

 کلیک کنید )+( -

 دقیقه 4۰

 ساعت 3 ک کنید )+(کلی - نمونه برداری و بازسازی اطالعات در سیستم های کنترل دیجیتال

 ساعت 1 کلیک کنید )+( - بررسی پاسخ ورودی پله در شناسایی فرآیندهای صنعتی

و ش که فازی  ARX مدل سازی و شناسایی سیستم های دینامیکی با استفاده از مدل

 کلیک کنید )+( - ANFIS عص ی

 ساعت 1

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - با منطا فازی PID طراحی و تنظیم ضرایب کنترل کننده

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - آموزد کنترل سیستم  هار تانک
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 5فصل 

 نرخ انتقال واقعی نوار -واقعی نوارظرفیت 

 دیسک واقعینرخ انتقال  -دیسک  ظرفیت واقعی

 

 

 ظرفیت واقعی نوار 

 آید :به صورت زیر بدست می رظرفیت واقعی با داشتن ظرفیت اسمی نوا

NE
S

GB

B
S .


  

 

(NS: ظرفیت اسمی نوار که برابرDL می باشد. که L  طول نوار وD باشد گالی نوار می. ) 

'از  Bتذکر: می توان در محاس ه  دقیقتر عمل کرد و به جای 

BWB  ( .استفاده کررد'

BW میریان حافظره :

 هرز به ازاء یک بالک، غیر از زپ است.

 1600 ت و  گالیفو 2400در یک نوار به طول  bpi ظرفیت اسمی و تعداد بالکهرای ذخیرره شرده در نروار ،

 اینچ است( 12کدام است؟)هر فوت برابر 
(B=2000 byte , R=200  byte , IBG=0.6 inch ) 

 حل: 

byteDLSN

41046081600122400.   

 و تعداد بالکهای ذخیره شده در نوار برابر است با : 

15567
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2000

122400
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 د باشد.را به واحد اینچ ت دیل کرده ایم تا صورت و مخرج کسر هم واح Bدر رابطه باال مقدار تذکر: 

 )برای ت دیل اندازه بالک از بایت به اینچ کافی است به  گالی تقسیم شود.(

 

 12۰۰ظرفیت اسمی آن است. از طرفی طول هرر برالک داده  8/۰در یک نوار مغناطیسی، ظرفیت واقعی 

 است؟  هر زپ در این نوار  ند اینچ فرض شده است. طول  بایت در اینچ 3۰۰ی گال بایت و

 حل : 

NE
S

GB

B
S .


  

inchGbyteG
GGB

B
1

300

300
300

10

8

1200

1200

10

8






 

 
 

100درصد استفاده واقعی از نوار برابر 
GB

B فضای مفید به فضای کل(می باشد( . 

 

 

 8۰کرورد ر 1۰۰۰۰که فرایلی برا  نوار وقتیستفاده واقعی از درصد ا مفروض است.نواری با مشخصات زیر 

 بایتی را در آن ذخیره کرده ایم، کدام است؟ 

dpiDinchIBGB
f

1600,0.5,70   

 :حل 

56008070  RBB
f

) BYTE) 

800160050  .G  ( BYTE ) 

587100
8005600

5600
.%


 =درصد استفاده واقعی 

 

 

 باشند. می ظرفیت واقعی نس ت به ظرفیت اسمی کاهنده اصلی عاملزپ 
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شرود. سازی، نوع سیستم عامل و امکانات درایرور تعیرین میاندازه بالک با توجه به نوع دستگاه ذخیره

یراد حافظره هررز روی نروار زو در نتیجره ها زیاد شرده  IBGتعداد، کو ک باشد  خیلیازر طول بالک 

 خواهد شد. 

 

نوار بعرد از خوانرده ،  (Block mode)بالکی کی و جریانی می توان خواند. در رود را به دو رود بالنوار 

برالک مری  N، نوار بعرد از خوانرده شردن (Stream mode)جریانی و در رود  بالک می ایستد یکشدن 

 ایستد. 
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 نوار نرخ انتقال واقعیمحاسبه 

(، در ارزیرابی نررخ وقرف )ت -ان حرکرتو زم )t(، نرخ انتقال اسمی)B(، طول بالک)G(پارامترهای طول زپ

 می شود: یر محاس هانتقال واقعی نوار دخالت دارند. نرخ انتقال واقعی نوار در حالت اسلوو بالکی از رابطه ز

1000

'






t

G

t

B

B
t  

 ، از رابطه محاس ه می شود:اسلوو جریانیو در 

1000

'






t

NG

t

NB

NB
t  

 

 بستگی دارد. هم Gو  Nاست که به  Bنتقال واقعی، یک تابع هموزرافیک از نرخ ا 

زمان خواندن یک بالک برابر
t

B  و زمان واقعا سپری شده برابر
1000




t

G

t

B  .می باشد 

 خواندن هر بالک در نواری با مشخصات زیر  ند ثانیه است؟ واقعیزمان 

))(8),(25),(60),(250( s
t

B
msbyteGbyteB    

 حل:

)(25.31
8

250

8
8

s

byteB
t

t

B
  

s
t

G

t

B
945.9

1000

25

25.31

60
8

1000
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 ارزیابی دیسک

برای دیسک نیی دو پارامتر بررسی شده برای نوار یعنی ظرفیت واقعی و نررخ انتقرال واقعری را بررسری مری 

 کنیم.

 ظرفیت واقعی دیسک 

، دارای Bدیدیم که هر برالک برا طرول  نحوه فرمت بندی شیار در ارزیابی ظرفیت واقعی دیسک مؤثر است.

بنامیم، در صد استفاده واقعری از  NTCازر ظرفیت اسمی شیار را  می باشد. Cیک بخش پیشوندی به طول 

 فضای شیار در یک دیسک برابر است با : 

100
c

c
NT

f

ET

TB.
 

 که فاکتور شیار بندی از رابطه











BC
T

cNT

f
بدست می آید. ال ته ازر بخواهیم دقیقترر عمرل کنریم، بره  

'از  Bجای 

BWB  .استفاده می کنیم 

 19۰۰۰را روی دیسکی با طول شیار  12تور بالک بندی فاکبایتی با  12۰۰خواهیم فایلی با بالکهای می 

ز فضرای ات باشد، درصد اسرتفاده واقعری بای 17۰ذخیره کنیم. با فرض اینکه بخش کنترلی هر بالک بایت 

 شیار کدام است؟

   حل:













BC
T

cNT

f
= 13

1200170

19000











  

100
c

c
NT

f

ET

TB.
 = 82%100

19000

131200


  

 

 

 مییان واقعی استفاده از شیار به نحوه بالک بندی و فرمت کردن شیار بستگی دارد. 

 

برای افیایش مییان استفاده واقعی از شیار باید، کو ک است زه بالکاوقتی اند
f

B .را زیاد کرد 
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  سکتوربندی شده هایمیزان استفاده واقعی از حافظه در دیسک

 برابر است با : سکتوربندی شده هایمییان استفاده واقعی از حافظه در دیسک

100





S

f

LN

BR
E  

 (N مورد نیاز برای ذخیره یک بالک ،ور : تعداد سکت  Ls طول سکتور :) 

داده نشده باشد، می توان از رابطه  Nتذکر: در صورتی که مقدار 









sL

B
N .آن را محاس ه کرد 

 4بایت مفروض اسرت. برا فررض 256بایت و طول سکتور  16۰ایلی با طول رکوردهای ف
f

B  میریان ،

  استفاده واقعی از دیسک  ند درصد است؟ 

 3یاز به نبایتی(،  16۰رکورد  4بایتی )شامل  64۰شکل زیر نشان می دهد که برای ذخیره یک بالک  حل: 

 بایتی می باشد: 256سکتور 

 

 1رکورد  2رکورد  3رکورد  4رکورد  

 1سکتور  2سکتور  3سکتور 

 بر است با :مییان استفاده واقعی از دیسک برابنابراین 

E= 83100
2563

4160
100 %










S

f

LN

BR
 

 

 م است:بایت در انتهای سکتور سو 128از مییان استفاده واقعی به علت خالی ماندن  %17تذکر: کاهش 

)1286402563(   

 

 انتخاو اندازه بالک و فاکتور بالک بندی و تکنیک بالک بندی، در مییان حافظه هرز تاثیر می زذارد. 

 

 یسک با سکتوربندی سخت افیاری، باید تعداد درستی از رکوردها در تعداد درسرتی از سرکتورهادر د 

 قرار زیرد تا حافظه هرز انتهای شیار زیاد نشود. 
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 نرخ انتقال واقعی دیسک 

 را در دو حالت دسترسی مستقیم و دسترسی ترتی ی بررسی می کنیم.نرخ انتقال واقعی دیسک 

 مستقیم به بالکدر حالت دستیابی  -الف 

tt

D
brs

B
t


)(  

   (ttbrs :زمان خواندن مستقیم یک بالک) 

 استفاده کرد.BWBازBال ته برای ارزیابی دقیا تر نرخ انتقال واقعی می توان به جای   

 

 پردازش انبوه در حالت دستیابی ترتیبی به بالکها در -ب

(، بالکها به ترتی ی که ذخیره شده انرد، خوانرده  BOFدر دستیابی ترتی ی با شروع از نقطه ای از فایل )مثال 

می شوند. در پردازد ان وه )پردازد تعدادی بالک(، نوع بافرینگ و زمان پردازد بالک در نرخ انتقال تاثیر 

 زذارند و  هار حالت زیر را ممکن می سازند: 

 و مرتب خوانیبافرینگ ساده  -1

ثرر دوران اسیستم یک بالک را در بافر می خواند و با شروع پردازد محتوای بافر، آغراز برالک بعردی در 

یسرک بایرد یرک دور د I/Oدیسک از زیر نوک خواندن/نوشتن رد می شود و برای خوانردن آن، پردازنرده 

منتظر بماند. 
ttbr2

B
t


 

 و درهم خوانیده بافرینگ سا -2

ی .  مثال مردر این حالت، محدودیت خواندن بالکها به ترتیب نشست آنها روی شیار را در نظر نمی زیریم

ttBخواهیم میانگین مقادیر یک فیلد از تعدادی رکورد را بدست آوریم. ازر  bC   باشد، بالکهای شریار در

                                    دو دور خوانده می شوند و داریم:      
r

T.B
t f


 

 و شرط کارایی مضاعفبافرینگ  -3

 در این حالت، تمام بالکهای شیار در یک دور دیسک خوانده می شوند و داریم:    

r

TB
t

f

2

.
'   

 و عدم شرط کارایی مضاعفبافرینگ  -4
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م بره ز بالک سوا در دو بافر خوانده و پردازد می کند. وقتی که آغادر این حالت، سیستم ابتدا دو بالک ر

ه عدی خواندبزیر نوک برسد، بافر اول هنوز مشغول است و به یک دور دیسک انتظار نیاز است تا دو بالک 

 شوند و داریم: 

tttt br

B

br

B
t







22

2'
 

'نرخ انتقال واقعی در حالت بافرینگ ساده با نماد 

)1(t و در حالت بافرینگ مضاعف با نمراد'

)2(t  نمرایش

 داده می شود.

 

  ند بایت بر ثانیه است؟ دیسکی با مشخصات زیر، نرخ انتقال واقعی  

 (بایت IBG=5۰) (بایت 65۰=طول بالک( )ثانیه 2=زمان خواندن مستقیم یک بالک)     

)(300
2

50650
)(

s

byte

brs

WB
t

tt

B
D 







  

 

ebtbrsبررالک برابررر  b ترتی ررین خوانرردن زمررا   تصررادفیو زمرران خوانرردن b  بررالک برابررر

)( bttrsb  .می باشد ),(
t

B
btt

t

B
ebt 
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 فایل  پردازشمحاسبه زمان کل 

ی مری رسربرای محاس ه زمان کل پردازد فایل، دو حالت پردازد رکوردی و بالکی به طرور تصرادفی را بر

 شودشود، فقط یک رکورد آن بالک پردازد میدر پردازد رکوردی، هر بار که یک بالک خوانده میکنیم. 

  شود.ازد میهمه رکوردهای آن پرد، شوددر پردازد بالکی، هر بار که یک بالک خوانده میدر حالی که 

 است با:  رابرپردازد رکوردی بحالت  درزمان پردازد کل فایل 

RttRpfile cnbrsnT .)()(   

 است با: برابر پردازد بالکی زمان پردازد کل فایل در حالت و 

BttBpfile CbbrsbT .)()(   

(
R

cزمان پردازد یک رکورد:، 
B

c بالک(: زمان پردازد یک 

 (n ل، : تعداد رکوردهای فایb : تعداد بالکهای فایل) 

 

 میلری ثانیره  25بالک، زمان خواندن کل فایل به صورت تصادفی و به فرم بالکری برابرر  18با در یک فایل

نرد میلری  پردازد کل فایل به صورت بالکی  میلی ثانیه باشد، زمان 3.5است. ازر زمان پردازد هر بالک 

 ثانیه خواهد بود؟

 حل: 

885.31825.).()(  Bttpfile CbbrsbBT  
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 حداکثر نرخ انتقال

قعری انتقرال وا زمان درنگ دورانی، زمان پردازد بالک و حاالت بافرینگ، تاثیر زیادی در نرخعواملی مانند 

این نرد. بنرابردارد. بهترین حالت این است که سیستم بتواند در یک دور دیسک، تمام بالکهای شریار را بخوا

 مفهوم حداکثر نرخ انتقال مطرح می شود که از رابطه زیر محاس ه می شود:

r

Tracksize
tMax

2
)(  

  اکثر نررخ میلی ثانیه، مقدار حد 16.7بایت و زمان  رخش یک دور کامل  19254در دیسکی با اندازه شیار

 انتقال  ند مگا بیت بر ثانیه می باشد؟

 حل: 

)(1.1
)(0167.0

)(19254

7.16

)(19254
)( '

s

Mbyte

s

byte

ms

byte
tMax   

 

 ارزیابی دقیقتر زمان درنگ دوران

 است با نصف زمان یک دور دیسک: می دانیم که مقدار متوسط زمان درنگ دورانی برابر 

rpm

100060

2

1
r


  

 

در  وجود دارد وولی از آنجا که در ابتدای هر شیار، فیلدی حاوی اطالعات کنترلی شیار و شناسایی آغاز آن 

از شریار هنگام واکشی یک رکورد )که بالک حاوی آن رکورد نیی خوانده می شود(، سیستم باید شناسره آغر

(Track Identifier) ر زمران مورد نظر را شناسایی کند و پس از رسیدن نوک خواندن/نوشتن به آغاز شریار دr  

 و رد شدن آن از زیر نوک، به آغاز بالک مورد نظر برسد. 

 بنابراین داریم: 

)(..
ff

f

T
rr

T

T
rr

1
22

1

2

1



  

   (
f

f

T

T
.





   :رمتوسط فاصله بین آغاز شیار تا آغاز بالک مورد نظ) 

)1(ازر در هر شیار فقط یک بالک داشته باشیم  fT با رسیدن به ابتدای شیار، به بالک مورد نظرر ،

 است. rرسیده ایم و تاخیر برابر با 
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 تکنیکهای بهبود کارایی سیستم فایل

گ کرارا و بافرینربعضی مواقع نیاز است تا فایل به طور نوبتی و به صورت پی در پی خوانرده شرود. داشرتن 

کنیکهرای امکانات تخصیص بافر، نقش مهمی در به ود کارایی پردازد تمام فایل ایفا می کنرد. همچنرین ت

 کاهش زمان درنگ دورانی و زمان استوانه جویی موجب تسریع عملیات روی فایل می شوند.

 

 زمان درنگ دوران تکنیکهای کاهش

 (Interleaving)تداخل بالکها  -1   

 (track  staggering)غییرمکان نقطه آغاز شیارها ت -2   

 پراکنده خوانی   -3   

 

  (interleaving)تداخل بالکها 

در . شرونددر میان روی شریار  یرده می nبالکها به صورت در تکنیک تداخل بالکها )درهم  ینی بالکها(، 

 شکل زیر پنج بالک به صورت یک در میان روی شیار  یده شده اند: 

 

 تداخل بالکها : ربرد تکنیککا

 فر داشته باشیم.وقتی که نتوان دو بافر به فایل تخصیص داد و یک با -1         

وقتی که -2         
ttB

bc   .باشد و بالکها را بخواهیم مرتب بخوانیم 

بالک از یک شیار به  nدر این تکنیک خواندن 
2

n سک نیاز دارد که این کاهش در نررخ انتقرال دور دی

رتیرب شرماره تکل فایل نس ت به حالتی که بالکها بره  واقعی تأثیر می زذارد و زمان الزم برای انتقال 

 یابد.سریال روی شیار  یده شده است، به نصف کاهش می

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-storage-and-retrieve-pdf


 83  اطالعات یابیو باز رهیذخ

   exam-engineering-http://faradars.org/computer دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

 

را ضریب تداخل می زویند که با  +1nمقدار 
f

i وقتی می زوئیم ضرریب ترداخل  می شود. نمایش داده

  میان  یده شده اند. یعنی بالکها یک در، است  2

 

برابر  nterleavingiنرخ انتقال ان وه در تکنیک 
f

erleaving
i

t
t

'
'

int  .می باشد 

 

  (Track   Staggering)تغییرمکان نقطه آغاز شیارها 

غراز هرر آشعاع صفحه است. اما در این رود، نقطه  در حالت معمولی مکان هندسی نقطه آغاز شیارها، یک

می سازد. این تکنیک سخت افیاری است و وقتی کرارایی دارد کره زمران  شیار نس ت به شیار ق لی زاویه

S)(باشد rرفتن به استوانه همجوار بعدی خیلی کمتر از  
1

r. 

).rpm.Max(S
100060

360
θ

1


  

 وانه دور در دقیقه و حداکثر زمان الزم بررای رفرتن بره اسرت 36۰۰با فرض اینکه سرعت  رخش دیسکی

تا زمان انتظار  ، ند درجه باید باشد track staggeringدر تکنیک  میلی ثانیه باشد، مقدار  2همجوار بعدی 

 دوران کاهش یابد؟

43.223600
1000

6

)Max(Srpm
100060

360
θ

1








 

 

 نده خوانی  پراک

بررای  (Sequential)تواند فاقد نظم باشد، مانند خواندن کل فایل بطور پری در پری در مواقعی که پردازد می

ایرد توان بالکها را پراکنده خواند. ال تره بمحاس ه حاصل جمع مقادیر یکی از صفت خاصه همه رکوردها، می

تقرال برالک یدن به ابتدای یک بالک نصف زمران انبرای رس rدراین حالت  به تعداد کافی بافر موجود باشد.

 است:








 


t

GB

2

1
r  

 زمان استوانه جویی  تکنیکهای کاهش

 استفاده از دیسکهای با بازوی ثابت -1   
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 توزیع فایل روی  ند دیسک  -2   

 عمال مالحظاتی خاص در جایدهی رکوردهاا -3   

 ت بازو استفاده از الگوریتمهای کنترل حرک -4   

 

 استفاده از دیسکهای با بازوی ثابت

دارد و و حرکتی ندر این دیسکها، به ازاء هر شیار از رویه ، یک نوک خواندن/نوشتن به بازو متصل است و باز

 صفر است .این تکنیک سخت افیاری است و هیینه آن باال است. Sبدین ترتیب زمان 

 

 توزیع فایل روی چند دیسک 

شرود. یمقررار داده  packفایل بر روی استوانه های هم شرماره از  نرد دیسرک  ،افیاری تکنیک نرمدر این 

 است.صفر ، زمان استوانه جویی کندحرکت نمی R/Wبنابراین  ون نوک 
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  RAIDتکنیک 

به صرورت  در این تکنیک، به جای استفاده از یک واحد دیسک با ظرفیت باال، از  ند واحد دیسک کو کتر

شود. این مجموعه دیسکها از نظر سیستم عامل به صورت یک واحرد دیسرک منطقری فاده مییک آرایه است

هرا برا افیونگری ذخیرره شروند و دادهمختلف توزیع میی ها روی دیسکهاتکنیک، دادهاین شود. در دیده می

ایرن تکنیرک، برا اسرتفاده از  ها، به راحتی انجام شرود.داده (Recovery)شوند تا در صورت خرابی، ترمیم می

 ش می یابد.افیای I/Oامکان همیمانی دستیابی به داده ها  میسر می شود و کارایی سیستم فایل در عملیات 

 

 .RAID-7تا  RAID-0در  ند سطح پیاده سازی می شود از جمله : RAIDتکنیک 

 

 اعمال مالحظاتی خاص در جایدهی رکوردها

سترسری  کرم تعداد د و رکوردها بادیسک استوانه های میانی  تعداد دسترسی زیاد دربا  قرار دادن رکوردها

 ، موجب کاهش متوسط زمان استوانه جویی می شود.در استوانه های بیرونی تر

 استفاده از الگوریتمهای کنترل حرکت بازو

 ع ارتند از :الگوریتم های کنترل حرکت بازو 

   1-( First  Come  First  Serviced )  FCFS :  

 شوند.در خواستها به ترتیب ورود، اجرا می        

   2-  SSTF :  ( Shortest  Seek  Time  First )   

 حرکت بازو نیاز دارد. کند که به کمترین زمان برای بازو به سمت رکوردی حرکت می       

    3- SCAN   

ستها پاسخ می دهد. در ابتردا برازو کرده و در مسیر به درخوا (SCAN)بازوی دیسک مرت اً رویه را مرور       

ازرر در جهرت  .کند که کوتاهترین زمان استوانه جویی را برای دسرتیابی نیراز داردبه جهتی حرکت می

 شود.انتخاو شده به همه درخواستها پاسخ داده شد، جهت حرکت عوض می

 

 در ر دارد. قررا 1۰در هد بر روی سریلن و باشدمی 12، 5، 9، 2۰، 14صف درخواستهای سیلندر به صورت

 را مشخص کنید؟ترتیب حرکت هد ها ی کنترل حرکت بازو،  الگوریتمهر یک از صورت استفاده از 

 حل: 
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FCFS   :  10  , 12  ,  5    ,  9    ,  20  ,  14 

 

SSTF   :  10  ,  9   ,  12  ,  14  ,  20  ,  5 

 

SCAN :  10  ,  9   ,  5    ,  12  ,  14  ,  20 

 
 

نوک ، در یک دیسک سختI/O HEAD ه برهای سیلندرازر تقاضا برای خواندن . قرار دارد 2۰روی سیلندر

ر مجاور سیلند بین دو  I/Oهدآن وارد شود و  نانچه حرکت  Driverبه  38و  6، 4۰، 2، 2۰، 22، 1۰ترتیب 

مورد  seek timeندرهای، کلسیلبرای خواندن  SSTFمیلی ثانیه طول بکشد، در صورت استفاده از الگوریتم  6

 نیاز  قدر خواهد بود؟

 شود: همواره به سمت نیدیکترین سیلندر حرکت می SSTFدر حل : 

403826102220   

 های برابر است با:مجموعه فاصله
2 + 12 + 4 + 4 + 36 + 2 = 60 

 د کشید.خواه میلی ثانیه طول 60×  6 کلکشد، پس در میلی ثانیه طول می 6و  ون هر حرکت 
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 6فصل 

 ساختار پایل
 

ن بره در هر سیستم فایل دو هدف سرعت عملیاتی و صرفه جویی در حافظه مورد نظر است که برای رسرید

 : در طراحی سیستمهای ذخیره و بازیابی در نظر زرفترا آنها باید جن ه های زیر 

 حداقل بودن افیونگی  -1  

 دستیابی سریع  -2  

 بهنگام سازیملیات عسهولت در  -3  

 سهولت نگاهداری سیستم -4  

 باالاطمینان قابلیت  -5  

کند بستگی دارد. بنرابراین رسیدن به این اهداف در یک سیستم فایل به ساختاری که آن سیستم ایجاد می

 شناخت ساختارهای فایل اهمیت خاص خود را دارد. 

 

 عبارتند از : انواع ساختار های فایل 

 (بی نظمپایل ) -1   

 ترتی ی  -2   

 ترتی ی شاخص دار  -3   

   ند شاخصی -4   

  مستقیم -5   

  ند حلقه ای -6   

 درختی  -7   

 

 شوند: برای ارزیابی ساختارهای مختلف فایل، ضوابط زیر بررسی می

  ( R) اندازه رکورد -1   
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)زمان واکشی یک رکورد از فایل   -2   
F

T) 

)زمان بازیابی رکورد بعدی  -3   
N

T) 

)(درج یک رکورد بهنگام سازی از طریا  زمان -4    IT 

)(از طریا ایجاد تغییر در یک رکورد زمان بهنگام سازی -5    UT 

)زمان خواندن تمام فایل  -6   
X

T) 

)زمان سازماندهی مجدد فایل  -7   
Y

T ) 

 . سازماندهی مجددحذف و درج، بهنگام سازی، تغییر دهنده محیط فیییکی  ع ارتند از : عملیات 

 

 عمل حذف حالت خاصی از بهنگام سازی است.

 

بره  (،فایل و سازماندهی مجرددتمام سازی، خواندن  ، بهنگامرکورد جدید واکشی، بازیابی رکورد بعدی، درج) انجام عملیات ششگانه

  شود.سه عمل مکان یابی، خواندن فیییکی و نوشتن فیییکی در محیط فیییکی منجر می

 

 انواع فایل

 باشند.رکوردهایش مشخص  تمامصفات خاصه  همقادیر هم تمامفایلی که  : فایل متراکم -1

 .موجود ن اشد هااز رکورد برخیدر  ز صفات خاصهابعضی  از مقادیر برخیفایلی که  فایل غیر متراکم: -2

 

نتیجه   شود که رکوردها طول ثابت و قالب ثابت مکانی داشته باشند و در هنگامی فایل غیرمتراکم می

 شود. حافظه هرز ایجاد می

 

نمری  وقتی فایلی را با رکوردهایی با قالب غیر ثابت مکان طراحی می کنیم، حالت غیر مترراکم پدیرد

 آید.
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در فایل غیرمتراکم، یک یا بیش از یک فقره اطالع در مورد بعضی نمونه هرای یرک موجودیرت وجرود 

 داریم.  (Missing information)یعنی اطالع نهست ، ندارد

 

 

  فایل با افزونگی

ه ذخیرره شرددر محریط فیییکری ذخیرره سرازی بیش از یک ار  اد فایلی که مقادیر بعضی از صفات خاصه

  می زویند. (Redundancy)اشند را فایل با افیونگی ب

 

 افزونگی انواع 

 افیونگی بر دو نوع است :

  (Technical   Redundancy)تکنیکی  افزونگی -1

ک شریوه تکرار بعضی) یا تمام( از مقادیر یک )یا  ند( صفت خاصه در محیط ذخیره سازی جهت ایجاد ی

 ،ز یک فایلاوقتی که روی صفت خاصه ای تکنیکی می زویند. مثال  دستیابی کاراتر برای فایل را افیونگی

 .ر فایل شاخص تکرار خواهند شددکنیم، مقادیر آن صفت شاخص ایجاد می

 (Natural   Redundancy)طبیعی  افزونگی -2

در  مرثال در افیونگی ط یعی ، یک مقدار مشخص از صفت خاصه در تعدادی از نمونه رکوردها وجود دارد.

یک ، اند  درس در رکورد تمامی دانشجویان که آن درس را زرفته یل ث ت نام دانشجویان وجود نام یکفا

 نوع افیونگی ط یعی است.

  از  یراافیونگی ط یعی را باید کاهش داد. مرثالً از سراختار کرارائی ماننرد  ندحلقره ای اسرتفاده کررد 

 فشرده سازی استفاده کرد. هایتکنیک

 

 

 ی ماتریس بیتیتکنیک فشرده ساز

این تکنیک هنگامی کاربرد دارد که فقره اطالع تکرار شونده )صفت  ند مقداری( داشته باشیم و همچنرین 

سرازی تمرام ایرن  برای ذخیرهمقادیر صفت خاصه از مجموعه ای محدود انتخاو شده باشند. در این رود، 
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مرورد نظرر از  که مقادیر صفت خاصهست اای تعداد عناصر مجموعه n که بیت حافظه نیاز است. nصفات به 

تکنیک  ، شوددر شرایطی که هم طول رکوردها متغیر و هم افیونگی ط یعی تشدید می.آن زرفته شده است

 ماتریس بیتی یکی از روشهای کاهش این افیونگی است.

 

درس: 13دانشجو و  5رس شامل د -ذخیره فایل اطالعات دانشجو 

 س بیتیبدون استفاده از ماتری -الف

  شماره درس شماره دانشجو

54381 177 , 179 , 183 , 184  

54407 177 , 178 , 181 , 183  

54408 176 , 177 , 184   

54503 178 , 181   

54504 178 , 183   

 

 با استفاده از ماتریس بیتی -و

 176 177 178 179 180 181 182 183 184 

54381 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

54407 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

54408 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

54503 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

54504 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 

 
 

 

 شرح اصول عملیات ششگانه

 واکشی رکورد دلخواه -1

 بازیابی رکورد بعدی -2

 بهنگام سازی از طریا درج -3

 از طریا تغییر محتوای رکوردبهنگام سازی  -4

 خواندن تمام فایل  -5
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 سازماندهی مجدد  -6

 

 واکشی رکورد دلخواه

ن مقردار یکری از صرفات خاصره رکرورد بره عنروایعنی واکشی یک رکورد دلخواه یک عمل محتوایی است. 

وی رکرورد . الزمه این عمل، جستجو کردن در فایل، دسرتیابی بره برالک حراشودآرزومان جستجو داده می

توان استفاده کررد. در رود یمرود ترتی ی یا مستقیم برای این دسترسی از مورد نظر و خواندن آن است. 

شود تا به برالک مرورد نظرر برسرد و در رود ترتی ی، تعدادی بالک به طور پی درپی خوانده می یدسترس

 شود. و بالک مستقیماً خوانده میبدست آمده آدرس بالک  مستقیم،

 

ترتی ری برابرر یزمان خواندن یرک برالک برا رود دسترسر
t

B


برابرر مسرتقیم  یو برا رود دسترسر 

tt
brs  .می باشد 

 

 

 درخواست واکشی تنظیم وشهای ر

 (Single  request) ساده -1

 . 15۰درخواست واکشی رکورد با شماره دانشجویی     

  (Range  request )طیفی -2

شانوند ن . در این درخواست    2۰۰تا   1۰۰ وییدانشج درخواست واکشی مشخصات دانشجویان از شماره   

 جستجو هر صفتی می تواند باشد و لیوما کلید نیست.

 (Functional  request) محاسباتی -3

ن از ، وقتی که خود معدل در فایل ذخیرره نشرده اسرت و بررای محاسر ه آر خواست بازیابی معدلمثل د

 اطالعات ذخیره شده در فایل استفاده می کنیم.

 (Boolean  request)بولی  -4

 به دست می  آید. AND,OR,XORدرخواستی که پاسخ به آن توسط عملگرهای   

   ( Composite  request)مرکب -5
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 حالت خاصی از درخواست بولی که در آن مقدار  ند صفت خاصه داده می شود.    
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 بازیابی رکورد بعدی

کرورد نظم خاص مورد نظر پردازشرگر فایرل، بعرد از ر رکورد بعدی منطقی، رکوردی است که بر اساس یک

 مری دهرد.نفعلی باید بازیابی شود. مشخص است که کاربر برای بازیابی رکورد بعردی، نشرانوند جسرتجو را 

 به یکی از سه صورت زیر است:موقعیت رکورد بعدی نس ت به رکورد فعلی 

 همجوار فیییکی باشند. -1   

 ی اشاره زر وجود داشته باشد.از رکورد فعلی به بعد -2   

 ) بازیابی رکورد بعدی ممکن نیست(هیچ ارت اطی بین آنها ن اشد. -3   

 

 بهنگام سازی از طریق درج

 باشد و به عملیاتی نیاز دارد که حجم آن به سراختار فایرل بسرتگیدرج رکورد، صرفاً یک عمل نوشتن نمی

 این عملیات ع ارتند از :دارد. 

 خواندن بالکی که رکورد باید در آن درج شود.یافتن و  -1   

 جا دادن رکورد در بالک  -2   

 بازنویسی بالک -3   

 عملیات پس از درج در بعضی ساختارها ) مانند تنظیم اشاره زر ها( –4   

 

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-storage-and-retrieve-pdf


 94  اطالعات یابیو باز رهیذخ

   

   http://faradars.org/computer-engineering-exam دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

         

 از طریق تغییر محتوای رکوردبهنگام سازی 

یرر زرکورد مشخص ، کره دارای اصرول این عمل یعنی تغییر مقدار یک یا بیش از یک صفت خاصه در یک 

 است:

 نگام در آمدنیواکشی رکورد به -1    

 رایجاد نسخه جدید در باف -2    

 ازنویسی نسخه جدید در جای ق لی در بهنگام سازی درجاب -3    

 نظیم ارت ا  ساختاری بین رکورد با رکوردهای دیگر فایلت -4    

 

 انواع بهنگام سازی  

  (inplace)درجا  -1

همرواره بهنگرام سرازی . الزم به ذکر است کره شودرکورد بهنگام درآمده، در محل ق لی اد نوشته می

 بعد از بهنگام سازی تغییر کند.   ون ممکن است طول رکورد ، باشددرجا ممکن نمی

  (outplace)برون از جا   -2

محرل  در« حرذف شرده » نگر نشا شود و نسخه قدیم بارکورد بهنگام درآمده در جایی دیگر نوشته می

 شود.ق لی درج می

 

در   رون باشرد، (propagating update) ازر فایل دارای افیونگی باشد، بهنگام سازی باید منتشر شرونده 

 آید. بوجود می (inconsistent)غیر اینصورت پدیده ناساززاری 

 خواندن تمام فایل 

ه فایرل، ی زرفتن و یا در ایجاد یک استراهی دسرتیابی بردر صورت درخواست کاربر، سازماندهی مجدد، کپ

در حالت پی باشد.  می (serial)سریال و یا  (sequential)به صورت پی در پی باید فایل را خواند. نحوه خواندن 

اس نظم شوند و در حالت سریال، بر اسدرپی، بالکها به ترتیب از ابتدا تا انتهای فایل پشت سرهم خوانده می

 شود.ی یکی از صفات خاصه )معموالً کلید(، عمل خواندن انجام میصعود
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 توان فایل را سریال خواند. ازر دسترسی به رکورد بعدی ممکن ن اشد، نمی

 

 محیط فیییکی به طور سریال ذخیره شده باشند، آنگاه نتیجره خوانردن پری در پری و ازر رکوردها در

 سریال یکی خواهد بود.

 

 سازماندهی مجدد 

یجراد سرازی، در فایرل تغییراتری ابعد از مدتی که از لود اولیه فایل می زذرد، به علت انجام عملیات ذخیره

 دالیل سازماندهی مجدد ع ارتند از :شود. شود که باعث کاهش کارایی اولیه آن میمی

 آغازیناحیاء نظم ساختاری  -1    

 های هرز خارج کردن حافظه -2    

 راتژی دستیابی اصالح است -3    

 

 باشند.لیوماً در همه ساختار ها مطرح نمیسازماندهی مجدد، همه دالیل 

 

 برای سازماندهی مجدد ، عملیات زیر انجام می گیرد :

 خواندن تمام فایل  -1   

 الک بندی مجدد رکوردها ضمن خارج کردن رکوردهای حذف شدنیب -2   

 دستیابی )در صورت وجود( ساختار مربو  به استراتژی بازسازی -3   

 

زمان بازنویسی برابر است برا توان بالک را در همان دور جاری دیسک بازنویسی کرد. در این حالت می

:rTRW 2  ازر عملیات در بافر به موقع انجام نگیرد سیستم یک دور را از دست می دهرد و در ایرن و

rTحالت 
RW

4 شد.خواهد 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-storage-and-retrieve-pdf


 96  اطالعات یابیو باز رهیذخ

   

   http://faradars.org/computer-engineering-exam دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

         

    

 فایل با ساختار پایل )بی نظم(
ردها بخرش بنردی و برای ایجاد فایل، رکو باشندرکوردهای این فایل براساس مقادیر هیچ صفتی مرتب نمی

ند دارطول متغیر  و قالب رکوردها غیرثابت مکان دارد.نوجود  شوند و در این ساختار استراتژی دستیابینمی

بررای  های مختلف، متفاوت است. در هر رکورد اسم و مقدار صفت خاصرهو مکان فیلدهای صفات در رکورد

وجرود  همچنین برای اطالع نهست فیلدی .صفات خاصه باید ذخیره شود که باعث افیونگی خواهد شد مهه

 شود.ندارد و باعث صرفه جویی در حافظه می

 

تواند به صورت زیر باشدرکورد یک دانشجو در فایل دانشجویان می: 

                               23123  ageAliNameID ,, 

 

    ID  مقدار صفت خاصه می باشد. 123اسم صفت خاصه و 

 ساختار پایل موارد استفاده

 پیش پردازشی روی داده ها انجام نشرده اسرت و اساسرا باشند وها نظم پذیر نمیی که دادهیدر محیطها -1

 شود.فایل برای بایگانی ایجاد 

 ها مورد نظر باشد.) بی نظمی امنیت را باال می برد(ی که امنیت دادهیدر محیطها -2

 م نایی برای درک و طراحی ساختارهای بهتر.  -3
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 ساختار پایلارزیابی کارایی 

 متوسط اندازه رکورد 

 رابر است با :بمتوسط اندازه رکورد در ساختار پایل 

)2('  VAaR  

   a` ط تعداد صفات خاصه یک رکورد: متوس  

   A  متوسط حافظه الزم برای ذخیره اسم صفت خاصه :  

   V  متوسط حافظه الزم برای ذخیره مقدار صفت خاصه :  

 شود. در نظر زرفته می)کاما( جداساز و یک بایت برای عالمت ( =انتساو )یک بایت برای عالمت ،  Rتذکر: در محاس ه 

 ابی اندازه رکورد ع ارتند از:عوامل دخیل در ارزی

با در نظر داشتن همه هرزها، متراکم یا غیر متراکم   بودن فایل،  RWبخش داده ای رکورد، بخش غیر داده ای رکورد،         

 پدیده افیونگی و استفاده یا عدم استفاده از تکنیک های فشرده سازی.

 

فات صتعداد بایت و متوسط  8ة الزم برای ذخیره سازی اسم صفت خاصه در یک فایل پایل متوسط حافظ

به شرکل  رکوردهاهر یک از و فضای مقداری  4می باشد.در صورتی که تعداد رکوردها  3خاصه برای رکورد 

 کدام است؟   زیر باشد، طول متوسط رکورد

V( 1R ) = 30 , V( 2R ) = 15 , V( 3R ) = 10 , V( 4R ) = 5 

 حل: ابتدا متوسط مقدار صفت خاصه را محاس ه می کنیم: 

15
4

5101530



V  

 را محاس ه می کنیم : Rو سپس   

)2('  VAaR   , 75)2158(3 R  

 واکشی رکورد 

 :بررسی کردرا  رکورد به طور متوسط باید نصف رکوردها یا نصف بالکها برای دسترسی به یک

t

Rn
T

F


 .
2

   ,  
t

Bb
T

F


 .
2

 

  ( n : ی فایلتعداد رکوردها  -  b : ) تعداد بالکهای فایل 
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 وسرط ن مترکرورد بره یک راره، زمرا 5۰در فایل پایلی با مشخصات زیر، برای پاسخ به درخواست واکشری

 رکورد  ند میلی ثانیه است؟ یک یواکش

)](3000),(150,10000[ '

ms

B
tBRn   

 حل: 

ms
t

Rn
TF 250

3000

150

2

10000

2 '
  

msT
L

T FF 10250
50

22
)1(   

 

 بازیابی رکورد بعدی 

در ساختار پایل 
N

T  برابر
F

T  ی وجود ندارد. ون ارت ا  ساختاری بین رکورد فعلی و بعد، است  

FN TT   

 در ساختار پایل، سیستم در عمل بازیابی رکورد بعدی بسیار ناکارا می باشد.
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 درج 

ttbrsدر زمران زیرد. بنابراین بالک آخر  ون فایل بدون نظم است، بنابراین درج در انتها صورت می   ،

 RWTمان زدر ک را قال رکورد جدید از ناحیه کاری  به بالک موجود در بافر، بالباید خوانده شود و بعد از انت

 :کنیمبازنویسی می

RWttI TbrsT     ttI brST  3  

 در ساختار پایل، سیستم در عمل درج کارا می باشد.

 

 بهنگام سازی 

 نگام سازی ، رکروردبرای انجام به باشد.برون ازجا میدر حالت کلی به صورت در این ساختار  بهنگام سازی

خه جدیرد، و بعد از ایجاد نس زرفته آن قرار پیشوندیو نشانگر حذف شده در قسمت  شدهمورد نظر واکشی 

می شود:و نسخه جدید به انتهای فایل درج  شدهنسخه قدیم بازنویسی 
IRWFU

TTTT  

 کم است. شود، در ارزیابی دخالت نمی دهیم  ون زمان آنها بسیارعملیاتی که در بافر انجام میتذکر: 

حذف، حالت خاصی از بهنگام سازی است. کافی است که نسخه جدید را در انتهای فایل درج نکنریم  

:RWFU TTT
delete

 

یک فایل پایل ازر  درmsTN 3  د میلی ثانیه  ن باشد، زمان حذف 2۰۰۰و تعداد دور دیسک در دقیقه

  خواهد بود ؟

ms
rpm

r 30
2000

6000060000
2    msTrTT dNd 333032    

 خواندن تمام فایل

 زمان خواندن پی درپی فایل برابر است با : 

FX TT
SEQ

.2  

توان فایرل میال ته  باشد.ی رکورد بعدی عملی نمییابتوان به صورت سریال خواند  ون بازفایل پایل را نمی

د نخواهد برو ترتی ی کامل نیی و  را بر روی صفت خاصی مرتب کرد، که در این حالت فایل پایل نخواهد بود

واهرد بنابراین تنها بخشری از فایرل مرترب خ  ون ممکن است صفت خاصه در همه رکوردها موجود ن اشد.

:                                بود. در این صورت داریم 
seqsortX

Tx(n)TT
ser

 

و  1۰۰)تعداد بالکهرا =زمان خواندن کل فایل پایلی به صورت ترتی ی با مشخصات زیر  ند ثانیه خواهد بود؟

 بایت در ثانیه ( 4۰۰۰بایت ، نرخ انتقال = 2۰۰۰اندازه هر بالک 
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 حل : 

50
4000

2000
100

2
22 







t

B
b

t

Bb
TT

FXseq
 

 
 

 مجدد  سازماندهی

های هرز ناشی از عمل حذف، باید فایل را بطور متناوو سرازماندهی مجردد کررد. برای خارج کردن حافظه

 ابتدا باید کل فایل را خوانده و سپس فایل را با حذف رکوردهای حذف شدنی بازنویسی کرد. 

t

R
don

t

R
onT

Y





 )()(  

(o زماندهی مجردد و اولیه تا لحظره سرا ، تعداد رکوردهای درج شده از لودd  سرت کره اتعرداد رکوردهرایی

 (نشانگر حذف شده خورده اند

، آنگاه زمان خواندن کل فایل با زمان بازنویسی برابر خواهرد (d=0)ازر رکورد حذف شده نداشته باشیم 

 بود.

 

 تذکر : ساختار پایل از نظر احیاء وضع ساختاری اولیه، نیازی به سازماندهی مجدد ندارد.
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 های زمانی ساختار پایل پارامتر

 

 واکشی رکورد
t

Rn
T

F


 .
2

 

FN رکورد بعدی یواکش TT   

ttI درج رکورد در فایل brST  3  

 خواندن ترتیبی کل فایل
FX

T
t

R
nT

seq
2


  

 سازماندهی مجدد
t

R
don

t

R
onT

Y





 )()(  
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 7فصل 

 ساختار ترتیبی

 

 معرفی ساختار ترتیبی

یرب ردها بره ترترکو، زمانیترتی ی زمانی و ترتی ی کلیدی می باشد. در فایل ترتی ی فایل ترتی ی بر دو نوع 

دارای قالرب ثابرت  رکوردهراسرت کره در آن اشوند و حالت خاصی از فایل پایل ورود به سیستم ذخیره می

ل س ت به فاینترتیب کلید ذخیره می شوند. این فایل  می باشند. در فایل ترتی ی کلیدی، رکوردها بهمکان 

 پایل دو به ود ساختاری دارد :

هرا و این نظم با همجواری فیییکی رکورد رتب هستندهمه رکوردها براساس مقادیر کلید مدر لود اولیه،  -1

 پیاده سازی می شود.

باشد و فقط مقدار صرفت نمیصه خاسازی اسم صفت قالب رکوردها ثابت مکان است و نیازی به ذخیره  -2

 ست:شود. قالب رکورد آن به صورت زیر اذخیره میخاصه 

 

 این دو به ود ساختاری نس ت به فایل پایل دارای میایا و معای ی زیر می باشد : 

 مزایا  -الف

 خاصه صرفه جویی در حافظه به علت ذخیره نکردن اسم صفت -1

  سادزی قالب رکورد -2

 سادزی نرم افیار پردازد فایل  -3

 وجود یک استراتژی دستیابی -4

  سریع شدن پردازد سریال فایل  -5

 معایب  -ب

 .  ساختار کاهش انعطاف پذیری -1

 مصرف حافظه بیشتر به علت در نظر زرفتن فیلد برای اطالع نهست   -2

Vn … V2 V1 
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اسرت و صرفات دیگرر نقرش   ون استراتژی دستیابی فقط متکی به کلید:  (Asymmetry)عدم تقارن -3

 ندارند.

 توان طول رکورد را تغییر داد.در ساختار ترتی ی نمی

  T.L.Fفایل 

رج ددرج، رکرورد  در عمرلدر عملیات درج استفاده می شود.  (Transaction Log File)فایل ث ت تراکنش ها 

ارد. بره دن زیرادی نیراز این عمل به زمرا، شدنی باید در محل منطقی اد درج شود و ازر فایل بیرگ باشد

 T.L.Fکنند و تمام عملیات تغییر دهنده در فایلی به نرام همین علت فایل ترتی ی را فقط خواندنی ایجاد می

 یین می شود.با توجه به حجم عملیات تغییر دهنده و نیاز کاربر تع T.L.Fظرفیت فایل شود. انجام می

 

اسرت و دیگرری فایرل  کلیردی ی فایل اصلی که ترتی یدر ساختار ترتی ی دو نوع فایل وجود دارد، یک

T.L.F  )شود.شود و یک فایل ترتی ی جدید تولید میکه در فایل اصلی ادغام می)ترتی ی زمانی 

 

 موارد استفاده ساختار ترتیبی

 دیک الزم باشد.( پریو آنها به طورپردازد سریال کنیم،  پردازد می Batchسیستم  ابرا وقتی که رکوردها )کاربردهای تجاری  -1 

  نیازی به تغییر طول رکورد ن اشد. -2 

 مورد نظر ن اشد.واکشی سریع تک رکوردها  -3 

 ود.(ش)برای خواندن فایل پایل به صورت سریال، بهتر است عمال فایل ترتی ی ایجاد کاربرد سیستمی  -4 

 جاد زردد.ترتی ی ایالزم است که ابتدا فایل به صورت ایجاد بعضی از ساختارها در  -5 

 ساختار ترتیبیارزیابی کارایی 

 رکورد   متوسط اندازه 

 می توان نوشت : است،  قالب ثابت مکاناز آنجا که رکورد دارای 

VaR .  

 (a : )و  تعداد صفات در یک نمونه رکورد(V )متوسط حافظه الزم برای ذخیره مقدار صفت : 

 

برابر های فایل تراکنش تعداد رکورد) محاس ه می شود.  S=(n+o).Rحالت از رابطه ظرفیت فایل در این 

o  برابر  تعداد رکوردهای فایل اصلیوn ).است 
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 واکشی رکورد 

 :  برای واکشی یک رکورد در ساختار ترتی ی دو حالت ممکن است

  آرگومان جستجو کلید نباشد. -1

 یل حالتی از پایل خواهد بود و داریم :ازر آرزومان جستجو کلید ن اشد، فا    

'

'

2

)(

t

Ron
TF 


  

     ('o:   تعداد رکوردهایT.L.F در لحظه واکشی) 

 

 آرگومان جستجو کلید باشد. -2

 شود. الگوریتم های جستجو در ایرنازر آرزومان جستجو کلید باشد، از یک الگوریتم جستجو استفاده می

 .جستجو با تخمین و کاودو جستجو با پرد بالکی، جستجوی دودویی  ارتند از :حالت ع

 

 جستجوی دودویی

 سرته ذخیررهبرای اینکه بتوان الگوریتم جستجوی دودویی را پیاده سازی کرد، فایل باید در یک فضرای پیو

در . بدسرت آورد تروان هرر برار آدرس برالک میرانی راشده باشد،  ون ازر فایل ناپیوسته باشد، آنگراه نمی

شود تا بالک حاوی رکورد مورد نظر، پیدا شود. سرپس بررای هرر جستجوی دودویی، یک جستجو انجام می

شرود ترا رکرورد مرورد نظرپیردا شود، یک جستجو دودویی درون بالکی انجام میبالک که به بافر آورده می

 ا نیی خواند.باشد، که باید فایل تراکنش ر T.L.Fشود. ممکن است رکورد در فایل 

).
2

(]log)[(
'

'
)(

2
t

Ro
CbrsT B

nR

BttF   

 

   ttbrs   : بالک میانی( یک بالکمستقیم زمان خواندن( 

   
B

C  :آیا رکورد در بالک هست یا نه ( زمان بررسی محتوای بالک ( 

   
)(

2log B

nR

bیا  

2log : واحد جستجو در سطح خارجی بالک است (جعات به فایلتعداد مرا(   

   
t

R
.

2

O



 :  زمان واکشی رکورد ازT.L.F  

 

  (Skipped  block  search)جستجو با پرش بالکی 
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د نظر این جستجو مانند جستجوی خطی است، با این تفاوت که در جستجوی داخل بالک، کلید رکورد مور

خوانرده شود و در صورت بیرزتر بودن با پرد از برالک، برالک بعردی خر بالک مقایسه میبا کلید رکورد آ

کهرا . در این حالت بطرور متوسرط نصرف بالخوانده می شود و در صورت کو کتر بودن محتوای بالک شده

 باید خوانده شود.

آنگاه تعداد رکوردهایی که بایرد بررسری شرود بره ، باشد  nبرابرfBازردر جستجوی پرد بالکی ، 

. به ع ارتیحداقل می رسد
fBبهینه برابرn .است 

 

 می باشد. nحداقل تعداد مقایسه ها برای یافتن رکورد به رود جستجو پرد بالکی برابر
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 (Probing)ن و کاوش جستجو با تخمی

زیرد تا شود و از این آدرس جستجوی خطی انجام میر این جستجو آدرس تقری ی رکورد تخمین زده مید

شرود و ده میرکورد مورد نظر پیدا شود. ازر رکورد در کاود اول پیدا نشود، دوباره آدرس رکورد تخمرین ز

 م، آنگاه:در نظر بگیری kا ه شوند تا رکورد پیدا شود رازر تعداد بالکهایی که باید خواند زیرد.کاود انجام می

)()(
ttF

brs
t

B
kT 


  

 تذکر: کارایی این رود بستگی به  گونگی توزیع رکوردها دارد.

 

 بازیابی رکورد بعدی 

مران برالک هیکی به آخر بالکی را رکورد فعلی در نظرر بگیرریم، رکرورد بعردی در رکورد ازر رکورد اول تا 

ورد الک را رکربرو برای بازیابی آن نیاز به خواندن بالک بعدی نمی باشد. اما ازر آخررین رکرورد  خواهد بود

ی برالک بعرد فعلی در نظر بگیریم ، آنگاه رکورد بعدی در بالک بعدی خواهد بود و بایرد بررای بازیرابی آن

خوانده شود. احتمال این حالت
fB

می باشد.   1
''

1

t

R

t

B

B
T

f

N  

باشد ،  ون هیچ ارت ا  ساختاری مثال از طریا اشاره زر بین رکورد فعلری  T.L.Fازر رکورد بعدی در 

ر می شود منج  T.L.Fاز فایل اصلی و رکورد بعدی وجود ندارد ، بازیابی رکورد بعدی به یک جستجو در 

اشریم و کرورد بعردی را داشرته بکه عملی محتوایی است و امکان پذیر نیست، مگر اینکه مقدار کلیرد ر

 می شود. T.L.Fعمل بازیابی رکورد بعدی ت دیل به واکشی یک رکورد از 

 درج 

 برای درج دو حالت را در نظر می زیریم:

 درج در فایلهای کوچک -1

کررده و  کنیم. بررای ایرن کرار محرل درج را پیردادر فایلهای کو ک، رکورد را در محل واقعی اد درج می

در کنریم. دیگر را به سمت انتهای فایل شیفت می دهیم و رکورد را در بالک مورد نظر درج مری رکوردهای

 : شوندبه طور متوسط نصف بالکها شیفت داده میاین حالت 

)(
2 ' RWFI T

t

Bb
TT   

    (
F

T  و   : زمان پیدا کردن محل درجRWT
t

B



 (یک بالک : زمان شیفت  
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 درج در حالت کلی -2

شرود و در محرل  (Reordering)هی مجدد، برازآرایی شود تا در سازمانددرج می T.L.Fرکورد در آخرین بالک 

 واقعی اد در فایل اصلی قرار بگیرد.

o

T
brsT

y

ttI  )3(  

ttbrs   (ل پایبرابر با زمان درج در فایل )  T.L.F: زمان درج در 3

o

Ty  سرشکن کردن زمان سازماندهی مجدد بر روی :o  رکوردT.L.F 
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 بهنگام سازی 

ا همراه رم درآمده رکورد مورد نظر را واکشی کرده و بعد از انجام عملیات بهنگام سازی در بافر، رکورد بهنگا

درج  T.L.Fدر ، نشانگر حرذف شرده( با یک رکورد کو ک پیوست شده به آن )شامل تاریخ بهنگام سازی و 

 کنیم.  می

IFU TTT   

جردد، حرذف منظور از نشانگر حذف شده، این است که نسخه قدیم در فایل اصلی، در سرازماندهی م: تذکر

 شدنی است.

 

 خواندن تمام فایل 

                                               ازر فایل به طور پی در پی خوانده شود:

`
`)(

t

R
onT

Xseq
  

 :   مرتب شودباید  T.L.F برای خواندن سریال،و 

'

'' )()(
t

R
onoTT sortxser    

) م مری کننرد. ادغرا T.L.Fال ته زاه در عمل، ازر پریود خواندن سریال طوالنی باشد، فایل اصلی را با : تذکر

 است، خوانده می شود. سازماندهی مجدد( و سپس فایل اصلی جدید که کامال ترتی ی
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 سازماندهی مجدد 

 مراحل زیر انجام می شود: برای سازماندهی مجدد فایل ترتی ی

 )همتوالی کردن با فایل اصلی( فایل تراکنشمرتب کردن  -1   

 فایل اصلی خواندن  -2   

 فایل تراکنش خواندن  -3   

 ن رکوردهای حذف شدنیارج کردضمن خ)ادغام آنها ط ا نظم(  رکوردهابالک بندی مجدد  -4   

 .فایلبازنویسی کل  -5   

t

R
don

t

R
o

t

R
noTTy

sort








 )(.)(  

 پارامترهای زمانی ساختار ترتیبی

 )جستجوی خطی( واکشی
'

'

2

)(

t

Ron
TF 


  

.( )جستجوی دودویی(واکشی 
2

(]log)[(
'

'
)(

2
t

Ro
CbrsT B

nR

BttF   

 بعدی یواکش
't

R
TN   

 درج در یک فایل بزرگ
o

T
brsT

y

ttI  )3(  

)( درج در یک فایل کوچک
2 ' RWFI T

t

Bb
TT   

 خواندن ترتیبی
`

`)(
t

R
onT

Xseq
  

 خواندن سریال
`

`)(`)(
t

R
onoTT

sortXseq
  

 سازماندهی مجدد
t

R
don

t

R
o

t

R
noTTy

sort








 )(.)(  
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 8فصل 

 ساختار چند شاخصی –ساختار ترتیبی شاخص دار 

 

 دارمعرفی ساختار های شاخص 

توان به رکوردها دسترسی پیدا کررد. ، به کمک شاخص می(indexed  structures)در ساختار های شاخص دار 

و شیوه بکار رفته در این سراختار در دسرته روشرهای دسرترس تصرادفی اسرت. در سراختار شراخص دار، د

 مجموعه رکورد وجود دارد:

 (فایل شاخص بندی شده)رکوردهای داده ای  -1   

 (فایل شاخص)رکوردهای شاخص  -2   

 دتذکر: زاه به فایل شاخص بندی شده، مجموعه داده ها و به فایل شاخص، مجموعه شاخص می زوین

 

 

 ایل شاخص ف

 V+Pطرول است که از دو قسمت مقدار و آدرس برا د ای از تعدادی مدخل، که هر مدخل یک رکورمجموعه

در حالرت کره  تواند قررار بگیرردصفت ساده یا مرکب می در فیلد مقدار، مقدار یکتشکیل شده است. بایت 

ایرل ففیلد آدرس به یک رکرورد یرا زروهری از رکوردهرا در . همچنین  خاص شامل مقدار کلید اصلی است

 کند.ای اشاره میداده

 انواع شاخص 

 شاخص را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

 .اخص، کلید اصلی باشدصفت خاصه ش :   )  (Primary  indexاصلی  خصشا -1  

 ثانویه است. صفت خاصه شاخص، کلید : )  (Secondary  indexثانویه شاخص -2  

 

 صفت خاصه ای غیر از کلید اصلی که خاصیت کلید بودن را دارد، کلید ثانویه نام دارد.تذکر: 

  (Anchor  point)لنگرگاه 
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زراه ه بره لنگرکه با توج. را لنگرزاه می زویند دنقطه ای از فایل داده ای که مدخل شاخص به آن اشاره دار

 می توان شاخص را به دو دسته تقسیم کرد :

  (Dense  index)شاخص متراکم  -1  

 .رکورد باشد لنگرزاهازر        

  (Non Dense index)شاخص غیرمتراکم   -2 

 .زروهی از رکوردها )بالک، باکت( باشدلنگرزاه، ازر       

ر شاخص غیرمتراکم برای اینکه ولی د باشدکم لیومی بر مرتب بودن فایل داده ای نمیدر شاخص مترا

 باید فایل داده ای مرتب باشد.د، زروه بندی کر بتوان رکوردها را

 

 در هر دو حالت شاخص، فایل داده ای می تواند بالک بندی شده باشد. 

 (Clustering  index)شاخص خوشه ساز 

کم نام دارد. این شاخص غیرر مترراشاخص خوشه ساز وشه ساز ایجاد شده باشد، صفت خ روی کهی شاخص

 است.

 

 ، صفت خوشه ساز نام دارد.صفتی که مقادیرد در فایل تکراری است

 

صرف تکراری بودن مقادیر صفت خاصه ایجاو نمی کند که شاخص حتما غیر مترراکم و خوشره سراز 

رد و برای اجتنراو از تکررار مقردار شراخص در مردخلهای باشد و می توان شاخص متراکم هم ایجاد ک

 شاخص، از یک سطح آدرس دهی غیر مستقیم می توان استفاده کرد.

 

 خت افزاری شاخص س

 :از دو سطح شاخص تشکیل شده است  شاخص سخت افیاری

 

  (Cylinder  index)ص استوانه شاخ -الف
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 موارد زیر وجود دارد :در هر مدخل شاخص استوانه،

 کو کترین مقدار رکوردهای آن استوانه -1  

 شماره استوانه -2  

 آدرس شاخص شیارهای همان استوانه  -3  

   (Track  index)شاخص شیار  -ب

 موارد زیر وجود دارد : شاخصاین در هر مدخل از 

 هشیارهای هر استوان -1  

 کو کترین مقدار رکوردهای همان شیار  -2  

 شماره شیار  -3  

 

 ب شاخص سخت افیاری، عدم انعطاف پذیری می باشد.عی

 

 است.سخت افیاری  مثالی از شاخص بندی IBMاز ISAMسیستم فایل 

 ظرفیت نشانه روی بالک شاخص 

ا: بربرابرر اسرت کره زوینرد تعداد مدخلهای یک بالک شراخص را ظرفیرت نشرانه روی برالک شراخص می













PV

B
y 

 (Multi  Level  index)شاخص چند سطحی 

مترر کازر تعداد مدخلهای شاخص زیاد باشد، آنرا در  ند سطح می سازند تا زمان یرافتن مردخل شراخص 

 و برابر است با :زویند می  (index  deep)شود. تعداد سطوح شاخص را عما شاخص 

 1log
e

yx   

 ا قرار داد.ر bمقدار  1eتذکر: می توان به جای

 

  زویند.، آنگاه شاخص را خطی میباشد  x=1ازر  

 

 .شاخص سطح اول متراکم یا غیرمتراکم است 
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 شاخص های سطح دوم به بعد، غیر متراکم هستند.  

 

 یک بالک است  ، به اندازهباالترین سطح شاخص )سرشاخص( 

 

 . شود در حافظه اصلی ذخیره می (Master  index) سر شاخص 

 

بالکهای سایر سطوح شاخص در شیارهای استوانه آغازین یا شیارهای آغازین هر استوانه ذخیرره مری  

XXشوند. yy e 

1

1 

 

بنابراین باید مقدار  بیشتر باشد، تعداد دفعات دستیابی برای واکشی رکورد بیشتر خواهد بود. xهر  ه  

x  را کاهش داد و برای اینکار بایدy دهیمفیایش را ا . 

 

اما اندازه بالک شاخص برابر انردازه برالک داده ، زرفتبیرزتر توان بالک شاخص را می yبرای افیایش 

باشد و انتخاو آن به امکانات بافرینگ سیستم بستگی دارد. بنابراین مردخل شراخص را فشررده ای می

 یابد.  افیایش  yکرده تا 

 جمع بندی انواع شاخص 

 شاخصهای خوشه ساز) غیر متراکم( اصه غیر کلیدروی صفت خ -1   

 روی صفت خاصه کلید -2   

 وی کلید اصلی )معموال غیر متراکم(ر -الف       

 کلید ثانوی )معموال متراکم( روی -و       

 

 معایب شاخص بندی

 : به ویژه در حالت  ند شاخصی ع ارتند از  معایب ساختارهای شاخص دار
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 .مصرف حافظه برای ایجاد شاخص -1   

 .سازیدر عملیات ذخیره (Over head)فیونکاری  -2   
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 (indexed  sequential)ساختار ترتیبی شاخص دار 

 :است هار جیء برای تسریع عمل واکشی تک رکورد از فایل ترتی ی طراحی شده و شامل  این ساختار

             (overflow  area)ناحیه سررییی  -2      فایل ترتی ی )ناحیه اصلی( -1  

 مجموعه شاخص  -4                       اشاره زرها  -3  

 ویژگی های ساختار ترتیبی شاخص دار

 فایل ترتی ی روی صفت خاصه کلید مرتب است.  -1  

 شاخص ایستا است. -2  

 افیاری فرض می کنیم. شاخص را نرم -3  

 است. شاخص غیر متراکم -4  

 اندن فایل کاربرد ندارد.در عمیالت خوبرای تسریع واکشی رکوردها استفاده می شود و شاخص از  -5  

  ناحیه اصلی ناظر است. بهباشد و فقط ناحیه سرریی نمی بهشاخص ناظر  -6  

شرود نره همرونرد برا عملیرات بنابراین شاخص در سازماندهی مجردد تنظریم میاست، شاخص ایستا  -7  

 سازی در فایل.رهذخی

 کند. میوجود زنجیره ها از ناحیه اصلی به ناحیه سرریی، امکان پردازد سریال را فراهم  -8  

 دازه بالک شود.کو کتر یا مساوی انفایل شاخص اندازه تا  دادهشاخص بندی را آنقدر ادامه  -9  

 نحوه انجام عملیات خواندن در ساختار ترتیبی شاخص دار

 ر پیخواندن پی د -1

شروند و  رون رکوردهرای در پی، ناحیه اصلی و ناحیه سرریی، بالک به بالک خوانده می ر خواندن پید

 شوند.ه طور سریال خوانده نمیبباشند، رکوردها ناحیه سررییی مرتب نمی

 

 خواندن سریال -2

دارای  هکربرسرد ر خواندن سریال، بالکهای ناحیه اصلی روی کلید خوانده شده تا به بالک یا رکوردی د

شرود. ی میبه ناحیه سرریی رفته و زنجیره سرررییی طر اشاره زری به ناحیه سرریی باشد.در این حالت، 

 بعد از پایان زنجیره به ناحیه اصلی برمی زردیم و خواندن را ادامه می دهیم.

  ی،  ند سطح شاخص نیاز است؟بایت 2۰۰رکورد ده میلیون   فایلی بادر 
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(V=14  byte , P=6 byte , B=2000 byte) 

 حل: تعداد بالکهای فایل برابر است با : 

6
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f
B

n
b  

 برابر است با : ظرفیت نشانه روی بالک شاخص 

100
20

2000

pV

B
y 



















  

 برابر است با :شاخص و دوم و سوم ر سطح اول تعداد مدخل د

6

1
10e  b   , 

4
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10

100
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e   , 100

100

10

y

e
e
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2

3
  

 2۰مردخل  1۰۰بایرت اسرت ) 2۰۰۰می باشد،  ون حجم فایل شراخص سروم برابرر  3عما شاخص برابر 

 فایرلانردازه دهیم ترا شاخص بنردی را آنقردر ادامره مریبایتی( که برابر اندازه یک بالک است. به ع ارتی، 

 کو کتر یا مساوی اندازه بالک شود.شاخص 

 :با توجه به رابطه زیر، مستقیما تعداد سطوح شاخص را بدست آورد توانمیتذکر: 

  3
2

6
LogLogLogX

6
10

2
10

6
10

100

b

y 




















  

 شکل زیر این شاخص بندی را نشان می دهد:
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مدخلها در سطح دوم شاخص کدام است؟ با مشخصات زیر را در نظر بگیرید. تعداد یفایل 
(n=1000000  ,  B=2000 Byte ,  R=200Byte , V+P=20 Byte ) 

 حل :

10
R

B
B

F
 , 100

20

2000





PV

B
y   

5

6

1
10

10

10


F
B

n
e  , 1000

100

105

2
e  

 
 

تعداد سطوح شاخص کدام است؟ در فایلی با مشخصات زیر 

(n=
710 , 10fB  , V=14 , P=6 , B=2000 ) 

 حل :

100
614

2000
























PV
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y  , 

6
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n
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100 
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 مییان حافظه الزم )دیسک( برای شاخص  ند بایت است؟ 

)20,3,10,1000,10( 32

5

1  pvxeee  

 حل: 

byteSSSS
x

i

iI 202000020100020105

21

1

1






 

 )توجه شود که سطح سوم در حافظه اصلی نگهداری می شود نه در دیسک(
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 برای درج رکوردهای سرریزی های انتخاب فضای الزم روش

 اولیه  در نظر گرفتن جا در هر بالک در لود -1

مانردن    ی در برخی بالکها و امکان خرال لوکالیتی رکوردها قوی است ولی امکان کم ود جادر این رود  

 .فضا در بالکهای دیگر وجود دارد

 ایجاد یک فایل جداگانه  -2

 ود. همچنرینین فایل باید ارت ا  برقررار شرود، زمرانگیر خواهرد بر ون بین فایل اصلی و ادر این رود     

 از این رود در فایل ترتی ی استفاده شد.لوکالیتی رکوردهای سررییی ضعیف است. 

  در نظر گرفتن ناحیه ای جداگانه در همان فایل داده ای -3

 تذکر : سومین مورد، مناس ترین راه حل است.
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 طرح های تخصیص فیزیکی 

اده نتخاو شده برای ناحیه سرریی در محیط فیییکی به فایل به دو صورت ممکرن اسرت تخصریص دفضای ا

 شود:

 خصیص استوانه هایی در انتهای فایل، برای ایجاد ناحیه جداگانهت -1

 Sدر نتیجره،باعث ضعیف شدن لوکالیتی رکوردهای سرررییی خواهرد شرد و رود مناس ی نیست،  ون 

 افیایش می یابد.

  شیارهایی در انتهای استوانه، به عنوان ناحیه سر ریزی استوانه تخصیص -2

برا  ی زیرند.رکوردهای سررییی هر استوانه در همان استوانه قرار مرا کاهش می دهد،  ون  sاین راه حل 

ی سرازمانده پر شدن ناحیه سررییی یک استوانه، باید ناحیه سررییی ثانویه ایجاد شود و یا فایرل مجرددا

 شود.

نطقا نیازی به یکسان بودن اندازه ناحیه سررییی در هر استوانه نیست ولی معموال یکسان زرفته می م

 شوند.

 

 تکنیکهای درج سرریزی 

 درج در اولین بالک جادار در ناحیه سرریزی  -1

یجاد ا زر شود و از رکورد منطقاً ق لی به آن اشارهرکورد جدید وارد اولین بالک جادار در ناحیه سرریی می

دارد. م ردا وجرود شود.برای هر رکورد  ه در ناحیه اصلی و  ه در ناحیه سررییی یک فیلد اشاره زرر می

 دارد.زنجیره ها در ناحیه اصلی است و زنجیره سرریییهای رکورد در این رود وجود 

 (Push  through)درج با جابجایی  -2

شرود و ه منطقراً بایرد قررار بگیررد، درج مریرکورد جدید در بالک مربو  در ناحیه اصلی، در محلری کر 

شروند و یبه سمت انتهای بالک شیفت داده م)به غیر از اولین رکورد بالک(رکوردهای بعدی همان بالک 

 شود. رکورد آخر بالک به اولین بالک جادار در ناحیه سررییی، منتقل می

د دارد و برای هرر برالک از ناحیره وجو (Block Overflow Chain)زنجیره سرریییهای بالکدر رود دوم 

 .اصلی یک اشاره زر وجود دارد
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 بیشتر است.طول زنجیره رود دوم ساده تر و  پردازد سریال فایل در 

 

 ترتیبی شاخص دار کاربرد ساختار 

 وقتی که پردازد سریال برحسب مقادیر کلید مطرح است )نه صفات دیگر آنها( -1  

 ی می باشد.ا از طریا کلید آنها، عملی رایجوقتی که واکشی تک رکورده -2  

 .ستم های داده پردازی تجاری ر مدیریتیسی -3  

 ساختار ترتیبی شاخص دار ارزیابی کارایی

 کنیم: با فرض مفروضات زیر، کارایی ساختار ترتی ی شاخص دار را بررسی می

 غیرمتراکم بودن سطح اول شاخص  -1

 ایل شاخصای و فهمتوالی بودن فایل داده -2

  ناحیه سررییی استوانهداشتن قرار داشتن بالکهای شاخص در یک استوانه و  -3

  Push throughتکنیک درج  -4

  ایستا بودن ساختار شاخص -5

 ر بودن ناحیه اصلی و بالکهای شاخص و خالی بودن ناحیه سرریی بعد از سازماندهی مجددپ -6

 در سازماندهی مجدد  نطقی رکوردها و انجام حذف فیییکیحذف م -7

 .بایت Bبالک بندی شدن فایل داده ای و شاخص با طول هر بالک  -8

 

 متوسط اندازه رکورد

 ، ع ارتند از: Rعوامل مؤثر در محاس ه 

 حافظه الزم برای یک رکورد از ناحیه اصلی  -1

 حافظه مصرف شده برای ناحیه سررییی به ازاء یک رکورد از ناحیه اصلی  -2

 مصرف شده برای شاخص به ازاء یک رکورد از ناحیه اصلی  حافظه -3
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  : کل حافظه مصرف شده برای شاخص(    
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 واکشی رکورد 

ص ، باید ابتدا سرشاخص که در حافظره اصرلی اسرت را بررسری کنریم، سرپس درسرطح شراخبرای واکشی

ه شردیک بالک خوانده ، جستجو کرده تا به مدخل مربوطه در سطح اول برسیم. یعنی در هر سطح شاخص

یی و ه ناحیه سرررباحتمال رفتن . )ال ته بعد از پیدا کردن آدرس مورد نظر در ناحیه اصلی، آنرا می خوانیمو 

 (ها وجود دارد.جستجو در زنجیره سررییی

))(
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.
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 کمتر باشد، زمان واکشی رکورد از ناحیه اصلی کمتر خواهد بود.  x ه  هر

 بازیابی رکورد بعدی 

 اصرلی اسرت با توجه به آخرین رکورد واکشی شده، متوجه می شویم که آیا رکورد بعدی در بالکی از ناحیه

ن یا در بالکی از ناحیه سرریی. ازر رکورد بعدی در بالکی از ناحیه اصلی باشد، با زما
tt

F

b
B

و بدست می آید  1

ttbrازر در ناحیه سرریی باشد، در زمان  :بدست می آید 

   (
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)(             : احتمال اینکه رکورد در ناحیه سرریی باشد .( 
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 ارزیابی دقیق تر 

 حالت ممکن است بوجود آید: ششد بعدی نس ت به رکورد فعلی، با توجه به وضعیت رکور

  است. بعدی نیی در همان بالک است و بالک در بافردر بالکی از ناحیه اصلی است و رکورد رکورد فعلی  -1

 همان استوانه.رکورد فعلی آخرین رکورد بالک است از ناحیه اصلی و رکورد بعدی در بالک بعدی است از  -2

 .می باشد راستوانه دیگ ازفعلی آخرین رکورد بالک از آخرین بالک استوانه است و رکورد بعدی در بالک بعدی رکورد  -3

 رکورد فعلی آخرین رکورد بالک است و رکورد بعدی در بالکی از ناحیه سررییی است. -4

 انه است.استو همان رییی و ازرکورد فعلی در بالکی از ناحیه سررییی است و رکورد بعدی هم در بالکی از ناحیه سر -5

 رکورد فعلی در بالکی از ناحیه سررییی است و رکورد بعدی در بالکی از ناحیه اصلی. -6

 و ساده کردن خواهیم داشت : proبا در نظر زرفتن حاالت ششگانه به کمک مقدار 
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که با قرار دادن 
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 داشت :   خواهیم                    
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 درج 

 به صورت زیر است: یک رکوردمراحل درج 

 ی که رکورد باید در آن درج شود.بالکپیدا کردن   -1  

فر کمکی و ساختن این بالک و خارج کردن آخرین رکورد بالک و قرار دادن در بارکورد در وارد کردن  -2  

 د جابجا شونده.به رکور PTRفیلد 

 بالک بازنویسی این  -3 

 از ناحیه سرریی  یبالکخواندن  -4 

 ارد کردن رکورد خارج شده از بالک اصلی، در این بالکو -5 

 .بالکبازنویسی همین  -6 

RWttRWFI TbrTTT   

r2TRWبا در نظر زرفتن    : داریم                                              

ttFI br5TT   

 در عمل درج در ساختار ترتی ی شاخص دار، به دو بازنویسی نیاز می باشد.

 

 بهنگام سازی 

بررای اینکرار رکرورد بهنگرام در . ام دادانج (inplace)توان بهنگام سازی درجا می، ازر مقدار کلید تغییر نکند

 کنیم:ا در بافر ایجاد کرده و سپس بازنویسی میآوردنی را واکشی کرده و نسخه جدید آن ر

r2TT FUinplace
  

ایم را ختهکه در برافر سرا یرا نشانگر حذف می زنیم و رکورد جدیدرکورد در حالت کلی، نسخه قدیمی اما 

                                                    کنیم:درج می

IRWFoutplaceU TTTT   

  خواهیم داشت :RWTوITقرار دادن مقدار  که با

ttFoutplaceU brTT    

 خواندن کل فایل 
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 خواندن ترتیبی -1

t

R
`)on(Txseq


  

 خواندن سریال -2

 دی، خوانردهد بعیک سلسله عملیات بازیابی رکور این حالت اولین رکورد واکشی شده و بقیه رکوردها در در

 شوند.می

NFxser T)1on(TT   

 سازماندهی مجدد 

کنند. فایل را سازماندهی مجدد می ، شودوالنی میطشود یا طول زنجیره ها هنگامی که ناحیه سرریی پر می

 ه وها، برالک بنردی کرردبرای اینکار فایل را به طور سریال خوانده و رکوردها را با خارج کردن حذف شدنی

 کنند.بعد از بازنویسی نسخه جدید ساختار شاخص را بازسازی می

t

S

t

R
)don(TT I

xsery





  

t

SI


 : زمان بازنویسی بالکهای شاخص

 

 معایب ساختار ترتیبی شاخص دار 

 عدم تقارن -1   

 ایستا بودن شاخص -2   

 سیستم را کم می کند.(ره های طوالنی کارایی )زنجیمسئله درج سررییی ها  -3   
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 پارامترهای زمانی ساختار ترتیبی شاخص دار

 

 واکشی رکورد
)()( verFmainFF

TTT
0

  

)( واکشی رکورد بعدی
`)(

`
tt

F

F

N
br

Bon

Bon
T 




  

ttFI درج یک رکورد br5TT   

 خواندن ترتیبی کل فایل
t

R
`)on(Txseq


  

 خواندن سریال کل فایل
NFxser T)1on(TT   

 سازماندهی مجدد
t

S

t

R
)don(TT I

xsery
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 ساختار چند شاخصی)فایل شاخص دار(

ج ساختار ترتی ی شاخص دار دارای معرای ی ماننرد عردم تقرارن، ایسرتا برودن شراخص و مشرکل برودن در

صرلی سراختار باشد که این معایب در ساختار  ند شاخصی بر طرف شده است. اجیاء ارکوردهای جدید می

  ند شاخصی ع ارتند از: 

 فایل داده ای -1  

  ندین فایل شاخص -2  

 

 چند نکته :

 ایل داده ای در این ساختار از نوع پایل می باشد.ف  -1

 توان شاخص ایجاد کرد.(. ) ون روی تعدادی یا حتی تمام صفات خاصه میاخصی دارای تقارن استساختار  ند ش -2

 زویند. ون میفایل را وار صفات خاصه شاخص ایجاد شود، وقتی که روی تمام -3

تواند هر یک از آنها را توان شاخص ایجاد کرد، بنابراین کاربر میر یک از صفات خاصه میه ون بر روی  -4

 به عنوان آرزومان جستجو به کار ب رد.

تعرداد صرفات شراخص  توان داشت. هر  هفایل شاخص می aصفت خاصه در فایل باشد، حداکثر  aازر  -5

 بیشتر شود، فایل در بازیابی کاراتر و عدم تقارن آن کمتر می شود.

 

 موراد استفاده از ساختار چند شاخصی 

 حیط هایی که واکشی سریع تک رکوردها مطرح است.م -1  

 باشند.ها مرت اً در حال تغییر میحیط هایی که فایل حالت نامانا دارد یعنی دادهم -2  

 ستیابی داشته باشد.دیط هایی که کاربر بخواهد از طریا صفات خاصه مختلف به رکوردها مح  -3  

به عنوان مثال در سیستم رزرواسیون جا در خطو  هوایی که در آن اطالعرات مربرو  بره جرا مرت را 

 ی مناسب است.، استفاده از ساختار  ند شاخصتغییر می کند

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-storage-and-retrieve-pdf


 128  اطالعات یابیو باز رهیذخ

   

   http://faradars.org/computer-engineering-exam دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

         

 ساختار شاخص 

ل شاخص، ر فایل  ند شاخصی، همان شاخص است. ساختار داده ای در ایجاد فایتنها استراتژی دستیابی د

تهرایی یکسران اسرت. است. در این درخت عما تمام شاخه ها از ریشه تا زرره ان ( B-TREE)درخت متعادل 

، یرک درخرت m ره از مرت B – TREEاین درخت برای نگهداری اطالعات برا تغییرر زیراد کراربرد دارد. یرک 

 واص زیر است: خاست که یا تهی است یا دارای   (m-way search TREE)طرفه mجستجوی 

 یشه دارای حداقل دو فرزند است. زره ر -1

همه زره ها دارای  -2








2

m  )فرزند هستند. ) بجی ریشه و زره های خطا 

 ای خطا در یک سطح هستند. همه زره ه -3

رابر بحداقل تعداد داده ها  - 4







1

2

m  1و حداکثر-m .می باشد 

رحداقل تعداد فرزندان براب -5








2

m و حداکثرm   .می باشد 

 شود. (Split)زر داده های یک زره بیش از حداکثر شود، نود باید شکسته ا -6

 چند نکته :

 نطقی می باشد.قادر به پاسخگویی به تقاضاهای ساده، محدوده ای و م Bدرخت  -1

 ده ها زیاد باشد.وقتی در پاسخگویی به تقاضاهای محدوده ای موثر است که تنوع دا Bدرخت  -2

شته باشد و همروند با عملیات روی فایل امکان می دهد تا فایل شاخص رفتاری پویا دا B-TREEساختار  -3

 تنظیم شود. 

 کرد. مثال در بازیابی رکورد بعدی یرا خوانردنی توان فایل را به کمک شاخص به طور سریال پردازد م -4

 تمام فایل به پردازد سریال نیاز است.

باشد که در لود اولیه قسمتی از آن خالی اسرت.  یعنری می  B-TREEرخت دهر بالک شاخص، زرهی از  -5

  گالی لود اولیه کمتر از صددرصد می باشد.
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اشاره زر اسمی  برابر  ظرفیت -6











PV

B
Y شرود و تعردادی می باشد و به تمامی در لود اولیه پرر نمی

شوند. ظرفیت واقعی اشاره زر در لود اولیه حداقل مدخل به عنوان رزرو در نظر زرفته می
2

y  و حداکثر

y باشد. یعنی در لود اولیه، حداقل نیمی از مدخلهای یک زره درخت پر است. می 
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 در درج  ساختار شاخص

در  یجراد مردخلرکورد را در فایل داده ای اضافه کرده و ارت ا  ساختاری را برقرار می سرازیم. ازرر بررای ا

)(بالک شاخص مربوطه در سطح اول دیگر جا ن اشد effyy  آنگاه بالک شاخص پر شده را تقسیم ،)split(  

ز بره فایرل شراخص اختصراص داده و نیمری ا (Partner)کرده و یک بالک شاخص خالی به نام بالک همرراه 

ود، ر مرت ط شرمدخلهای پر شده، به این بالک منتقل می شوند. این زره جدید باید با زره ای در سطح باالت

 .بنابراین در عمل تقسیم بالک پر شده، اقال سه بالک شاخص باید ایجاد و یا بهنگام در آیند

 

  با داده های زیر یکB-TREE  طرفه بسازید: 5صورت به 
12  , 13  , 14  , 1  , 5  , 9  , 3  , 10  

 حل: 

رتب شرده آن مداده اول را خوانده و  4داده می باشد و بنابراین  4طرفه شامل حداکثر  5هر زره در درخت 

 را در ریشه قرار می دهیم: 

 
یشره و ردر  پ  5و1دارهای درخت زیر حاصل می شود. در واقع زره شکسته می شود و مق 5با درج مقدار 

 در ریشه قرار می زیرد:  12در راست ریشه قرار می زیرند و مقدار  14و13مقدارهای 

 
 ، درخت زیر حاصل می شود :  3و  9و با درج مقدارهای 

 

 را درج می کنیم :  1۰و در نهایت مقدار 

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-storage-and-retrieve-pdf


 131  اطالعات یابیو باز رهیذخ

   exam-engineering-http://faradars.org/computer دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

 

   

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-storage-and-retrieve-pdf


 132  اطالعات یابیو باز رهیذخ

   

   http://faradars.org/computer-engineering-exam دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

         

 ساختار شاخص در حذف 

 از فایرل داده ای حرذف کررده و همچنرین ارت را   "هحرذف شرد"رکورد حذف شدنی را با ض ط نشرانگر 

ساختاری آن با درخت شاخص را از بین می بریم. ازر بعد از حذف، تعداد مدخلهای واقعی از 
2

y  کمتر شود

 شوند. کمتر شود، دو بالک با هم ادغام می yو مجموع مدخلهای واقعی این بالک و بالک همراه آن از 

 از درخت  12و11و است به ترتیب حذف داده های مطلوB .سه طرفه زیر 

 
 

 عمل توزیع انجام می شود: 12به راحتی انجام می شود ولی برای حذف  11حل : حذف 

 

طرفه برابر یک می باشد: ) 3تذکر: حداقل ظرفیت هر زره در درخت 







1

2

3) 

 
  از درخت  1۰مطلوو است حذف دادهB یر :ز 

 

ندارد ، عمل  می شود و همیاد آن نیی از حداقل بیشتر 1دارای ظرفیت کمتر از  1۰حل :  ون زره با مقدار 

 توزیع ممکن نیست و عمل ترکیب انجام می زیرد:
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 واکشی رکورد

پایرل  واکشی رکوردی که بر روی نشانوند جستجوی آن شاخص وجود نداشته باشد، مانند واکشی در فایرل

ی ا. در صورت وجود شاخص، ابتدا بالکهای شاخص را در شاخه مناسرب خوانرده و سرپس برالک داده است

 حاوی رکورد مورد نظر را می خوانیم.

 

برای واکشی سریع تک رکوردها، لیومی ندارد که حتماً از کلیرد اصرلی بره عنروان آرزومران جسرتجو 

 استفاده کرد.

 

 بازیابی رکورد بعدی 

کند. با فررض اینکره مردخل بعردی در همران است که مدخل بعدی به آن اشاره می رکورد بعدی، رکوردی

رس اسرت و بالکی باشد که مدخل ناظر به رکورد فعلی در آن قرار دارد، آنگاه آدرس رکورد بعردی در دسرت

شرده  کافی است آن را بخوانیم. ازر بالکهای شاخص موجود در سطح اول براساس نظم بره یکردیگر متصرل

 آید.آنگاه آدرس بالک بعدی شاخص، از بالک فعلی به دست میباشند، 

 

 درج

شرود. سرپس مردخل بالک مربوطه باید خوانده شود و بعد از قرار دادن رکورد در آن، برالک بازنویسری می

 شود و به احتمالی امکان عمل تقسیم وجود دارد.شاخص مربوطه در سطح اول ایجاد می

 بهنگام سازی

زم الد. عملیات پایل است، بنابراین در حالت کلی، بهنگام سازی برون از جا انجام می شو ون فایل داده ای 

 ع ارتند از:

 در آمدنی واکشی رکورد بهنگام -1  

 در نسخه قدیم "حذف شده"ساختن نسخه جدید و ض ط نشانگر  – 2  

 درج نسخه جدید -3  

 حذف نسخه قدیم -4  
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 خواندن تمام فایل 

لیرات ایل به صورت سریال، رکورد اول واکشی شده و بقیه رکوردها طی یک سلسرله عمجهت خواندن کل ف

 بازیابی رکورد بعدی به دست می آیند.
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 سازماندهی مجدد 

 توان عمل سازماندهی مجدد را انجام داد: در ساختار  ند شاخصی به علت وجود یکی از دالیل زیر می

 های هرزباز پس زیری حافظه -1

های همسایه، از  برین رج زرهندن یکنواختی توزیع زره های درخت شاخصی که در اثر حذف یا دبرزردا -2

 رفته است.

برای سازماندهی مجدد، ابتدا فایل را خوانده و سپس با حذف رکوردهای حرذف شردنی، فایرل را بازنویسری 

 کرده و سپس شاخص ها سازماندهی مجدد می شوند. 

 

ای دستیابی به هر داده ، باید از طریا داده هرای موجرود در پردر آن این است که بر B-TREEمشکل  

 استفاده می کنیم. -BTREEداده، خود را به داده مورد نظر برسانیم. برای رفع این مشکل از 

 

 1Lmقررار دارنرد، حرداکثر   + 1Lکه همه زره های خطا در آن در سطح  mاز مرت ه  TREE–B یک 

 کلید دارد. 
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 9فصل 

 ساختار فایل مستقیم

 معرفی ساختار مستقیم

باشرد و اسرتراتژی دسرتیابی بره سراختارهای ق لری وابسرته نمی(،  Hashedساختار فایل مستقیم )درهم یا 

 کری ازاولیره، ی ددر هنگام ایجاد فایرل در لرو شود.مستقیم به رکوردها از طریا آدرس هر رکورد تامین می

م اده شد، سیسرتدبعد از آنکه مقدار کلید به سیستم فایل  .شودصفات خاصه رکورد، کلید در نظر زرفته می

 ارایرن پرردازد  را روی آن انجام داده و آدرسی که رکورد باید در آن قرار زیرد را بر می زردانرد. یپردازش

KAT بع می دهد را ترا کلید به آدرس را انجام و تابعی که عمل ت دیل زویندیعنی ت دیل کلید به آدرس می

 درهم ساز می نامند.

کره هرر  اشرد( مری ب m-1یا از صرفر ترا )  mتا 1آدرس از  mفایل در این ساختار دارای یک فضای آدرس با 

کره   )n<m(رکرورد درج شرود  nدر ایرن فضرای آدرس بایرد . مرت ط است )slot(آدرس به یک حفره 
m

n ا ر

 باشد.مساوی یک مییا همواره کو کتر  وزویند فاکتور لود می

د اول لید به عدیکی از توابع درهم ساز )م دل( ، تابع تقسیم نام دارد که آدرس ، باقیمانده تقسیم صحیح ک

 3۰88رابر ب 5000..1 در فضای آدرسی  12345678کلید  می باشد. به طو نمونه آدرس حاصل از  mنیدیک به 

 شد ،  ون : می با
12345678   mod   4997 = 3088 

 می باشد.( 5۰۰۰، عدد اول نیدیک به  4997) عدد 

 (collision)تصادف 

 یرد متفراوت،وقتی رخ می دهد که پس از اعمال تابع م دل کلید به آدرس، به ازای دو کل تصادف یا برخورد

jiji  تولید شود. یآدرس یکسان aaKK  

د رکوردهرای تصرادفی کمترر باشرد، واکشری رکوردهرا سرریعتر خواهرد برود. )رکوردهرای هر ه تعدا

 شوند.(دستیابی بازیابی می غیرتصادفی با یک ار

 های حل مشکل تصادف و درج سرریزی ها روش

 ایجاد فایل جدازانه -1    

 در نظر زرفتن ناحیه ای جدازانه در خود فایل -2    
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 دفی در اولین باکت جادارجستجوی خطی و درج تصا -3    

  (Rehashing) درهم سازی مجدد -4    

 ایجاد زنجیره بدون جایگیینی -5    

 ایجاد زنجیره با جایگیینی  -6    

را  6و5ی و روشرها ( open addresing)را آدرس دهری براز 4و3روشرهای  ،باشندرایج نمی 2و1روشهای تذکر: 

chaining .می نامند 

  ایجاد فایل جداگانه

ایرن رود شروند. یک فایل جدازانه در نظر زرفته شده و رکوردهرای تصرادفی در آن درج میدر این رود 

 دارای دو عیب زیر می باشد:

 بوجود می آید. حفره های هرز در فایل اصلی -1  

 سیستم فایل باید دو فایل را پردازد کند. -2  

 در نظر گرفتن ناحیه ای جداگانه در خود فایل

شود. عیب ده میود ناحیه ای جدازانه مثالً درانتهای هر استوانه برای درج رکوردهای سرریی استفاراین در 

حیره ایی از نااین رود در این است که امکان دارد باکت هایی از ناحیه جدازانه پر شود در حالیکه باکت هر

 اصلی دارای حفره های خالی باشند.

 

 جادار جستجوی خطی و درج تصادفی در اولین باکت

دفی رود با شروع از محل تصادف، جستجوی خطی به سمت انتهای فایل شروع شده و رکرورد تصرااین در 

 معایب این رود ع ارتند از : شود.در اولین باکت جادار درج می

یش مری طوالنی شدن زمان جستجوی خطی برای واکشی رکورد تصرادفی وقتری کره فراکتور لرود افریا -1

 کوردهای غیر مرت ط(.)به علت بررسی ریابد

توان به راحتی حذف کرد،  ون احتمال دارد برا وجرود اینکره رکروردی در فایرل وجرود رکوردها را نمی -2

ی شود و مزیرا در صورت حذف یک کورد، حفره ای خالی  صادر شود.، پیام رکورد یافت نشد، داشته باشد

 رد برا یرک حفرره خرالی پایران مری ون کاود خطی برای یافتن یک رکورد مورد نظر ، به محض برخرو

 پذیرد، سیستم قادر به یافتن رکورد مورد نظر نخواهد بود.
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در این رود  ون هر باکت پر شده ، از حفره های خالی نیدیکترین باکت استفاده می کنرد، بره رود 

 معروف است.  "همسایگی بد  "

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-storage-and-retrieve-pdf


 14۰  اطالعات یابیو باز رهیذخ

   

   http://faradars.org/computer-engineering-exam دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

         

  (Rehashing) درهم سازی مجدد

و  مرل کنردع( 1ود. ازر اولین تابع به صرورت )شمی داده  دیگریبه تابع رود کلید رکورد تصادفی این در 

 خواهد بود. A+Dدر نهایت آدرس جدید برابر  ( عمل کند،2تابع مشابه دیگری به صورت )
A=key   mod   m1          (1) 

D=key   mod   m2+1      (2) 

  (m1  عدد اول نیدیک بهm   وm2  ز بالفاصله کو کتر اعدد اولm1 ).می باشد 

 باید انجام شود. mعمل جمع به پیمانه ، بیرزتر باشد  mاز A+D ازر -1  

 باشد، باکت بندی فایل لیومی ندارد.می BKfبیرزتر از  D ون معموالٌ مقادیر -2  

 کمتر از رود کاود خطی است. در این رود، تعداد حفره های بررسی شونده  -3  

 

 زینی روش ایجاد زنجیره بدون جایگ

شوند. برای جلوزیری از بررسی این رکوردهرا، در رود جستجوی خطی، رکوردهای غیرمرت ط بررسی می  

 شوند تا از رکوردهای غیر دخیل پرد شود.رکوردهای تصادفی به یکدیگر زنجیر می

  در  رت زیره صوبتابع درهم ساز را روی کلید  ند رکورد اعمال کرده ایم و فایل بعد از درج این رکوردها

 د.را درج کنی 15با آدرس  R10و رکورد  18با آدرس  R9و رکورد  15با آدرس  R8. رکورد آمده است

 

 

 

 R1ز شود و ادرج می 18در اولین آدرس خالی یعنی ، است 15که آدرس تولید شده برای آن  R8 رکوردحل: 

است، از خانه  18که آدرس تولید شده برای آن  R9سپس برای درج رکورد . شوداشاره زری ایجاد می  R8به 

کره آدرس  R10شود. در نهایت، رکورد اشاره زری ایجاد می 21به 18شود و از حفره استفاده می 21با آدرس 

 18شروع و از  15آدرس جیره ای که از زن و کنیمدرج می 24است را در حفره آدرس  15تولید شده برای آن 

 شود.ختم می 24زذشته بود به  21و 

 

 

 

….  R7 R6  R5 R4  R3 R2 R1 ….. 
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15  

…. R10 R7 R6 R9 R5 R4 R8 R3 R2 R1 ….. 
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15  
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ایرن  .انددهوجود دارد، که به یرک زنجیرره ت ردیل شر 18 و یکی به م دأ 15در واقع دو زنجیره یکی به م دأ 

 زویند. می (Coalesce)ها ف زنجیرهمشکل را ائتال

 
 

شود که با افیایش فاکتور لود، طول زنجیره ها طوالنی شرده و کرارایی فایرل در پدیده ائتالف باعث می

 درج و حذف کاهش می یابد.

در ایرن حالرت  .مشکل اساسی رود درج بدون جایگیین وقتی است که رکورد سر زنجیره حذف شود

ره زنجیر ین سرررکورد از زنجیره، پیام رکورد وجود ندارد اعالم خواهد شرد. بنرابرادر هنگام بازیابی یک 

عالم ایعنی نشانگر حذف شده برای آن درج شود و به عنوان حفره خالی ، بهتر است حذف منطقی شود

 نشود. 

 

 کمتر است. های ق لیایجاد زنجیره بدون جایگیینی از روشرود زمان جستجو در 

 

 ه با جایگزینی روش ایجاد زنجیر

 ی کنرد. دررود ایجاد زنجیره با جایگیینی، عالوه بر رفع مشکل حذف، زمان جستجو را باز هم کوتراهتر مر

ربو  به ماین رود هنگام درج رکورد جدید،  نانچه آدرس ط یعی آن اشغال باشد، رکورد موجود در حفره 

 ط یعی خود جای می زیرد.رکورد درج شدنی از حفره برداشته شده و رکورد جدید در حفره 

 

 یرل ه رکورد فاسبعد از درج  با توجه به مثال ق ل ، در صورت استفاده از رود ایجاد زنجیره با جایگیینی

 به صورت زیر در خواهد آمد:

 

 18در حفررره  R8ابترردا 

پرس از  زیرد وقرار می

 زرفترهقرار  21یعنی شود و در اولین حفره خالی برداشته می R8، است  18برابر  R9 یعی ط ون آدرس آن 

 و پدیده ائتالف زنجیرره هرا رخ نمری دهردو  در این حالت دو زنجیره داریم .شودبه جای آن درج می R9و 

گیرد، بیشتر بس ط یعی اد قرار احتمال اینکه یک رکورد در آدرهمچنین طول زنجیره ها کاهش می یابد .

 است.

…. R10 R7 R6 R8 R5 R4 R9 R3 R2 R1 ….. 

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15  
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 موارد استفاده فایل مستقیم 

 باشد و دستیابی سریع به رکوردها مورد نظر باشد.در محیط هایی که ماهیت پردازد ترتی ی نمی -1

 در محیط هایی که نرخ عملیات درج پایین باشد. -2

 در محیط هایی که طول رکوردها ثابت و کو ک باشند. -3

 (شاخص طح اول)دسترسی به سرآیندها در فایل  ند حلقه ای یا دسترسی به مدخلهای شاخص در سیجاد ساختارهای ترکی یدر ا -4

 

 مبناییمستقیم معایب فایل 

 در فایل و توزیع نایکنواخت رکوردها در فضای آدرسیبروز حافظه هرز  -1   

 .(ودشعدم تقارن )فقط یک صفت خاصه به عنوان کلید معرفی می -2   

 ثابت بودن طول رکوردهامحدودیت  -3   

 پدیده تصادف  -4   

 عدم امکان بازیابی رکورد بعدی به علت پایل بودن فایل -5   

 ردازد سریال رکوردهاعدم امکان پ -6   

 

 واکشی رکورد 

 عملیات الزم برای واکشی رکورد: 

)(و یافتن آدرساعمال تابع  -1      hc 

 بدست آمده است.خواندن باکتی که آدرس آن  -2   

  بررسی محتوای باکت  -3   

 ر باکت ن اشد، تصادفی است و باید آن را در رکوردهای تصادفی جستجو کرد.ازر رکورد د -4   

 

 بازیابی رکورد بعدی 

ی یک نند واکشما بنابراین بازیابی رکورد بعدی ون فایل از نوع پایل است، رکورد بعدی هیچ مفهومی ندارد.

FN رکورد جدید است.)مانند ساختار پایل TT  ) 

 

 بهنگام سازی 
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 ورد واکشی شرده وبرای اینکار رک. شود بهنگام سازی به صورت درجا انجام می ،ازر مقدار کلید عوض نشود

برا  ود، نسخه قدیمشکورد عوض ال ته ازر کلید ر شود.بعد از ایجاد نسخه جدید در بافر، رکورد بازنویسی می

 شود.شود و نسخه جدید درج مینشانگر حذف شده بازنویسی می

 

 خواندن کل فایل 

 .باشد، در هنگام خواندن ترتی ی، باید همه آنها خوانده شوند ون این فایل دارای حفره های خالی می

 می باشد. FnTاستفاده از کلید در فایل با ساختار مستقیم زمان الزم برای بازیابی تمام رکوردها با 
 

 سازماندهی مجدد 

رای بدد زردد. ازر زنجیره تصادفی طوالنی شود یا ناحیه جدازانه سررییی پر شود، فایل باید سازماندهی مج

ایرل ود کرردن فکره بررای لر اینکار ابتدا کل فایل را باید خواند و سپس فایل را با رکوردهای فعال لود کرد.

 : مستقیم، رکوردها را یکی یکی در فضای آدرس می نویسیم

 فایل مستقیم از نظر احیاء نظم آغازین نیازی به سازماندهی مجدد ندارد.

 های لود کردن فایل مستقیم روش

 فایل مستقیم را به دو رود مستقیم و ترتی ی می توان لود کرد:

 مستقیملود 

 یرد رکرورد،خوانده شده و بعد از اعمرال ترابع م ردل روی مقردار کل ردها از فایل ورودیدر این رود ، رکو

رریی درج خواهد شد. سپس بودن آدرس در فایل س شود و در صورت پررکورد در آدرس تولید شده درج می

 رکوردهای فایل سرریی در فایل مستقیم درج خواهند شد.

 لود ترتیبی

روی کلیرد  آدرس تولید شده بعد از اعمال تابع م ردلرکوردهای فایل ورودی خوانده شده و در این رود ، 

شرود. سرپس ی ری زمرانی درج میترت شود و رکورد در یرک فایرل، در فیلد جدیدی از رکورد درج میاصلی

شوند و رکوردهرای سرررییی نوشته می مستقیم دیگرفایل  یک رکوردها براساس آدرس ها مرتب شده و در

ای سررییی در نهایت این رکوردهای سررییی بر اساس یکی از تکنیکه وارد شده و یک فایل سررییینیی در 

 در فایل مستقیم لود می شوند.
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 انتخاب تابع درهم ساز مناسب 

ع را هتررین ترابطراح سیستم فایل باید از ضوابط انتخاو تابع توسط پردازشگر فایل مطلع باشد، ترا بتوانرد ب

 انتخاو کند. این ضوابط ع ارتند از :

 توان تابع را روی تمام ارقام کلید اعمال کرد.ب -1   

 رکوردها به طور یکنواخت تری توزیع شوند. -2   

 الزم برای واکشی یک رکورد. یبودن تعداد تصادفی ها کمتر -3   

 الزم برای واکشی یک رکورد. I /Oکمتر بودن متوسط تعداد عملیات  -4   

  21کدام یک از دو تابع,hh رکورد موجود در یک فایل اعمال شرده انرد و آدرسرهای زیرر را  7که بر روی

 )تابع بر روی تمام ارقام کلید اعمال شده است(  تولید کرده اند، مناسب ترند؟

1h :1,2,3,4,5,1,1    , 2h :1,2,3,4,5,1,2 

 کسان است: تعداد تصادف ها در هر دو تابع یحل: 

،  2hدرترابع و رکورد ششم با رکورد یکم و رکورد هفتم نیی با رکورد یکم تصرادف کررده اسرت ، 1hدر تابع 

هر  ادف ها دربه ع ارتی تعداد تص رکورد ششم با رکورد یکم و رکورد هفتم با رکورد دوم تصادف کرده است.

را  ی یرک رکروردالزم برای واکش I/Oمتوسط تعداد عملیات است و برای انتخاو تابع بهتر باید  دو تابع برابر

 محاس ه کرد.

4.1
7

10

7

3211111
:1 


h   ,  2.1

7

9

7

2211111
:2 


h  

 مناس تر است. 1hاز  2hبنابراین تابع

 باکت بندی 

 ( M-1را باکت بندی کنیم، بره جرای آدرس حفرره، آدرس باکرت )از صرفر ترا حفره  m ازر فایل مستقیم با

حفره وجود داشته باشد، داریم:  fBKحواهیم داشت. با فرض اینکه در هر باکت
fBK

m
M  

Mآدرس حداقل به Mکه برای ساختن 

2log .بیت نیاز است 

 ای باکت بندیمزای

 وتاهتر شدن طول آدرسهاک -2سهیل در حل مشکل تصادف      ت -1  

 مکان ایجاد فایل مستقیم با رکوردهای با طول متغیرا -3  
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 س باکرت ازر در حل مساله تصادف از رود باکت بندی استفاده نمائیم و رکوردهای تصادفی در یک آدر

)( و تعداد حفره ها در باکرت 512برابر  )m(قرار زیرند و فرض کنیم تعداد حفره ها  kfB  باشرد،  32برابرر

16در این صورت تعداد بیت های الزم برای آدرس دهی را بدست آورید؟
32

512
M 

4log16بیت نیاز داریم: 4حفره به  16بنابراین برای ساختن 

2  

 ثال ق ل،  ند بیت طول آدرسها را کوتاهتر کرد؟استفاده از باکت بندی در م 

 حل: ازر از باکت بندی استفاده نمی کردیم، تعداد بیت های مورد نیاز برابر بود با:

9loglog 512

22 m
 

بیت  5ین مییان بیت برای آدرس دهی نیاز داریم. بنابرا 4و  دیدیم که در صورت استفاده از باکت بندی، به 

 اهش یافت.طول آدرسها ک
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 کاربردهای ساختارهای مطالعه شده

 

 موارد استفاده ساختار

 

 

 پایل

 

 

باشرند و پریش پردازشری روی ها نظم پذیر نمیکه داده در محیطهایی -1

 شود.داده ها انجام نشده است و اساسا فایل برای بایگانی ایجاد 

 ها مورد نظر باشد.ر محیطهایی که امنیت دادهد -2

 ر.برای درک و طراحی ساختارهای بهت م نایی  -3

 

 

 

 ترتیبی

 

 کاربردهای تجاری  -1

 یازی به تغییر طول رکورد ن اشد. ن -2 

 اکشی سریع تک رکوردها مورد نظر ن اشد.و -3 

 کاربرد سیستمی -4 

  یجاد بعضی از ساختارهاادر  -5 

 

 

 ترتیبی شاخص دار

 

)نره صرفات د مطررح اسرتقتی که پردازد سریال برحسب مقادیر کلیو -1  

 دیگر آنها(

شی تک رکوردها از طریا کلید آنها، عملی رایجری مری وقتی که واک -2  

 باشد.

 یستم های داده پردازی تجاری ر مدیریتی.س -3  

 

 

 

 چند شاخصی

  

 حیط هایی که واکشی سریع تک رکوردها مطرح است.م -1

ییر ا مرت اً در حال تغهحیط هایی که فایل حالت نامانا دارد یعنی دادهم -2

 باشند.می

ه کراربر بخواهرد از طریرا صرفات خاصره مختلرف بره محیط هایی کر -3

 رکوردها دستیابی داشته باشد.
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 مستقیم

 

باشد و دستیابی سریع ی که ماهیت پردازد ترتی ی نمیدر محیط های -1

 به رکوردها مورد نظر باشد.

 باشد.ر محیط هایی که نرخ عملیات درج پایین د -2

 ر محیط هایی که طول رکوردها ثابت و کو ک باشند.د -3

 جاد ساختارهای ترکی یدر ای -4
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 :فرادرس، در ادامه آمده است یهاآموزش یموضوع یبنددسته
 

 –برنامه نویسی 

 کلیک )+( 

   

آموزش های دانشگاهی و 

   کلیک )+( –تخصصی 
هوش مصنوعی و یادگیری 

   کلیک )+( –ماشین 
مهندسی برق الکترونیک و 

   کلیک )+( –روباتیک 

 –دروس دانشگاهی 

 کلیک )+( 

   

  –مباحث مشترک 

   کلیک )+(
 –مهارت های دانشگاهی 

   کلیک )+(
 –نرم افزارهای تخصصی 

   کلیک )+(

کلیک  –   مهندسی نرم افزار

)+( 

   

 –نرم افزارهای عمومی 

   کلیک )+(
 –طراحی و توسعه وب 

   کلیک )+(
 –آموزش های عمومی 

   کلیک )+(
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 منبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این کتاب

 

 ذخیره و بازیابی اطالعات آموزش

و  یابیباز ره،یذخ ندیآروز افیون اطالعات، فر شیبا افیا
در  برخوردار است. یاژهیو تیاستخراج اطالعات از اهم

 ،یسازرهیرود ذخ یاطالعات معمار یابیو باز رهیدرس ذخ
 یهاو سامانه سکیعملکرد د ،یخروج/یورود یکربندیپ

 یخروج /یورود یهاکیتکن سک،ید یکربندیساز، پرهیذخ
 یسازو درهم یبندشاخص ل،یفا ستمیها، مفهوم سرسانه

 .ردیزیمورد بحث قرار م

 دی، توسط مهندس فرشو بازیابی اطالعاتآموزد ذخیره 
، این م احثمسلط به  نیمدرس نیاز بهتر یکی رافکن،یش

 ارائه شده است.

 افکن ریش دیمهندس فرش مدرس:

 ساعت 2۰ مدت زمان:

 

 faradars.org /fvsft106 کلیک کنید –یی این آموزش دئویآموزش وجهت مشاهده 
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