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ENOTHTA 8

∆IAXEIPIΣH KAI ΣYΣTHMATA APXEIΩN
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1. ∆οµή αρχείων

• Ένα αρχείο είναι η µονάδα αποθήκευσης πληροφοριών στο δίσκο.

Aποτελείται από ένα αριθµό εγγραφών η κάθε µία των οποίων αποτελείται

από ένα αριθµό από πεδία.

• Πολλά αρχεία µαζί αποτελούν µία βάση δεδοµένων.

2. Λειτουργίες επί των αρχείων

• Oι πιο κοινές κλήσεις σε ένα Λ.Σ. που σχετίζονται µε τα αρχεία είναι οι εξής:

� ∆ηµιουργία, άνοιγµα, κλείσιµο, ενός αρχείου.

� Aντιγραφή, διαγραφή ενός αρχείου.

� Aλλαγή ονόµατος ενός αρχείου.

� Προσπέλαση στα περιεχόµενα ενός αρχείου.

• H προσπέλαση στα περιεχόµενα ενός αρχείου µπορεί να γίνει για τους εξής

λόγους:

� Για διάβασµα ενός αριθµού εγγραφών.

� Για προσθήκη νέων ή αφαίρεση υπάρχοντων εγγραφών.

� Για αλλαγή στα περιεχόµενα κάποιων εγγραφών.

• Σκοπός ενός συστήµατος διαχείρισης αρχείων (file management system)

είναι η υποστήριξη για χάρη του χρήστη των ανωτέρω λειτουργιών και η

εκτέλεσή τους όσο γίνεται πιο αποδοτικά, η διαφύλαξη της ακεραιότητας

των περιεχοµένων ενός αρχείου και η παροχή ρουτινών για διασύνδεση µε

συσκευές E/E.

• Eπίσης, η αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν από τη

µακροχρόνια αποθήκευση πληροφοριών όπως: µεγάλη ποσότητα,

διατήρηση των πληροφοριών και µετά τον τερµατισµό της διεργασίας που

τις δηµιούργησε, πρόσβαση σε αυτές από πολλές διεργασίες, κλπ.
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3. Oργάνωση αρχείων

• Aνάλογα µε τον τρόπο προσπέλασης στα περιεχόµενα ενός αρχείου έχουµε

τα εξής είδη οργάνωσης των εγγραφών ενός αρχείου:

― Σειριακό.

― Σειριακό µε δείκτες.

― Tυχαίας προσπέλασης.

4. Iδιοχαρακτηριστικά αρχείων

• Kάθε αρχείο εκτός του ονόµατος και των περιεχοµένων του έχει επίσης και

µερικές άλλες πληροφορίες που είναι χρήσιµες σε ένα Λ.Σ. για να

καθορισθεί ο τρόπος χρήσης του αρχείου από τους χρήστες. Aυτές οι

πληροφορίες λέγονται ιδιοχαρακτηριστικά (attributes) και περιλαµβάνουν

µεταξύ άλλων:

― Tον δηµιουργό του αρχείου.

― Tον ιδιοκτήτη του αρχείου.

― Ένδειξη αν το αρχείο µπορεί να διαβασθεί ή/και να τροποποιηθεί.

― Ένδειξη αν το αρχείο είναι µορφής ASCII ή δυαδικής.

― Mήκος εγγραφής και µέγεθος του αρχείου.

― Ώρα δηµιουργίας και τελευταίας τροποποίησης του αρχείου.

5. Kατάλογοι αρχείων

• Tα αρχεία οργανώνονται σε καταλόγους (directories). Συνήθως οι

κατάλογοι οργανώνονται σε δενδροειδή και ιεραρχική δοµή. H εύρεση

κάποιου αρχείου γίνεται µέσω του ονόµατος διαδροµής (path name) που

είναι η ακολουθία των ονοµάτων των καταλόγων από το σηµείο αναφοράς

µέχρι τον κατάλογο όπου βρίσκεται το αρχείο. Aν το σηµείο αναφοράς είναι

ο πρωταρχικός (root) κατάλογος, τότε το όνοµα διαδροµής είναι απόλυτο

(absolute path name) ενώ αν είναι ο τρέχων κατάλογος εργασίας (working

directory) τότε το όνοµα διαδροµής είναι σχετικό (relative path name).
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6. ∆ιαχείριση του χώρου του δίσκου

• Ένα θέµα είναι το µέγεθος του µπλοκ και το αν αυτό θα πρέπει να είναι

σταθερό ή µεταβλητό. Στην περίπτωση σταθερού µεγέθους σπαταλάται

χώρος αλλά η χρήση µεταβλητού µεγέθους είναι δύσκολο να υλοποιηθεί.

• Eπειδή λοιπόν συνήθως χρησιµοποιείται η πρώτη µέθοδος το επόµενο

ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποιο είναι το µέγεθος του µπλοκ. Aν

είναι σχετικά µεγάλο, τότε σε κάθε πράξη E/E µεταφέρονται περισσότερες

εγγραφές που είναι ωφέλιµο όταν η προσπέλαση στο αρχείο είναι σειριακή.

Aν είναι σχετικά µικρό, τότε ωφελεί την τυχαία προσπέλαση όπου κατά

κανόνα χρειάζεται η µεταφορά λίγων εγγραφών.

• Ένα άλλο θέµα είναι το πότε γίνεται η κατανοµή των µπλοκ δίσκου στα

αρχεία: στατικά τη στιγµή δηµιουργίας του αρχείου ή δυναµικά. H πρώτη

µέθοδος προϋποθέτει ότι γνωρίζουµε εκ των προτέρων το µέγιστο µέγεθος

του αρχείου. H δεύτερη θέτει το επιπλέον ερώτηµα του πόσο χώρο δίνουµε

αρχικά για την αποθήκευση του αρχείου και αν αυτός είναι ο ίδιος σε

µέγεθος κάθε φορά.

• Ένα τελευταίο θέµα είναι η διαχείριση των ελεύθερων µπλοκ, δηλαδή η

εύκολη και γρήγορη εύρεση ελεύθερων µπλοκ για να δοθούν σε αρχεία.

Eδώ χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι µέθοδοι:

� Xάρτες bits όπου υπάρχει ένα διάνυσµα των n bits όπου n είναι ο 

αριθµός των µπλοκ σε ένα δίσκο. H τιµή 0 δείχνει ότι το µπλοκ είναι 

ελεύθερο και η τιµή 1 ότι έχει δοθεί σε κάποιο αρχείο. Eίναι εύκολο 

να υλοποιηθεί και µια και χρειάζεται λίγο χώρο µνήµης µπορεί να 

βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στην κύρια µνήµη.

� Συνδεδεµένη λίστα των ελεύθερων µπλοκ δίσκου.

� Aποθήκευση όσων περισσοτέρων αριθµών ελεύθερων µπλοκ δίσκου 

χωράνε σε ένα µπλοκ. ∆υνατή εδώ και η χρήση οµάδας τέτοιων 

µπλοκ συνδεδεµένων µεταξύ τους σε µορφή λίστας.

� Aποθήκευση της διεύθυνσης του πρώτου µπλοκ και ενός αριθµού 

που υποδεικνύει το πλήθος των ελεύθερων µπλοκ δίσκου που 

έπονται. Bασίζεται στο ότι η δέσµευση και αποδέσµευση των µπλοκ 

γίνεται οµαδικά.
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7. Yλοποίηση αρχείων

• Tο βασικό ζήτηµα στην υλοποίηση της αποθήκευσης των αρχείων στο δίσκο

είναι να γνωρίζουµε κάθε στιγµή ποια µπλοκ του δίσκου ανήκουν σε ποιο

αρχείο. Eδώ υπάρχουν οι εξής µέθοδοι:

• H συνεχής κατανοµή (contiguous allocation) αποθηκεύει κάθε αρχείο σαν ένα

συνεχόµενο µπλοκ δεδοµένων. Eίναι εύκολη στην υλοποίηση (χρειάζεται να

θυµόµαστε µόνο το πρώτο µπλοκ κάθε αρχείου και το µέγεθος του αρχείου)

και έχει καλή απόδοση. Όµως δεν είναι ευέλικτη (ιδιαίτερα αν δεν

γνωρίζουµε το µέγιστο πιθανό µέγεθος του αρχείου) και οδηγεί σε

(εξωτερικό) κατακερµατισµό του δίσκου και ανάγκη συµπίεσής του

περιοδικά. Tα µπλοκ δίνονται εκ των προτέρων και είναι διαφορετικού

µεγέθους.

• H κατανοµή συνδεδεµένης λίστας (chained allocation) αποθηκεύει ένα

αρχείο κάνοντας χρήση µίας οµάδας µπλοκ, όχι κατ’ ανάγκη συνεχόµενων.

H πρώτη λέξη του κάθε µπλοκ είναι ένας δείκτης στο επόµενο. H µέθοδος

αυτή δεν προκαλεί κατακερµατισµό και είναι σχετικά εύκολη η υλοποίησή

της (χρειάζεται η αποθήκευση της διεύθυνσης του πρώτου µπλοκ κάθε

αρχείου). Aλλά η χρήση δεικτών δεσµεύει κάποιο ποσό µνήµης. Eπίσης η

τυχαία προσπέλαση είναι πιο αργή δηµιουργώντας την ανάγκη

συγχώνευσης (consolidation) των µπλοκ σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης. Tα

µπλοκ δίνονται δυναµικά ένα-ένα όποτε παρίσταται ανάγκη.

• H κατανοµή συνδεδεµένης λίστας µε δείκτες (indexed allocation) απαλείφει

τα προβλήµατα των προηγούµενων µεθόδων µε τη χρήση ενός πίνακα για

κάθε αρχείο, κάθε εγγραφή του οποίου είναι ένας δείκτης στο αντίστοιχο

µπλοκ του αρχείου. Tα µπλοκ µπορεί να δίνονται ένα κάθε φορά που

παρίσταται ανάγκη (παραλλαγή της δεύτερης µεθόδου) ή σε οµάδες

περιοδικά. Για τη δεύτερη αυτή περίπτωση το µέγεθος της οµάδας µπορεί

να είναι σταθερό ή µεταβλητό (παραλλαγές της πρώτης περίπτωσης). H

τυχαία προσπέλαση τώρα είναι πιο εύκολη. Όµως ο πίνακας αυτός πρέπει

να βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στην κύρια µνήµη. Kαι εδώ µπορεί να γίνεται

περιοδικά συγχώνευση των µπλοκ.


