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projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Direkt állomány
• A direkt és a random állományok asszociatív szerkezetű állományok.
• Felépítésük és kezelésük a korábban megismert kulcstranszformációs
táblázatokéhoz hasonló.
• A rekordok háttértárolón elfoglalt helye egy hash függvény
segítségével határozható meg, amely a logikai rekordazonosítóhoz (az
elsődleges kulcshoz) rendel egy lemezcímet.
• Amennyiben a hash függvény kölcsönösen egyértelmű, akkor direkt
állományról, ha csak egyértelmű, random állományról beszélünk.

Direkt állomány
• A nem teljesen egyenletes eloszlású rekordazonosítók esetén azt a
gyakorlatot kell követnünk a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés
érdekében, hogy az állományban a ténylegesen nem létező rekordok
számára is helyet foglalunk. Így felhasználatlan tárolási egységek
(címek) alakulnak ki.
• A kölcsönösen egyértelmű hash függvény a logikai rekordazonosítók
növekvő sorrendjét létrehozva állítja elő a címeket. Ez teszi lehetővé,
hogy a direkt elérés mellett a szekvenciális feldolgozás is használható
legyen.

Direkt állomány
• Fizikailag egyetlen területből (adatterület) épül fel, és csak címezhető
háttértárolón hozható létre.
• Az állomány helyigényét egyértelműen meghatározza az elméletileg
számba vehető rekordazonosítók darabszáma
• Csak fix rekordformátumot tud kezelni.
• Az állomány rekordjai nem blokkolhatók és nem szegmentálhatók,
azaz egy blokk mérete a logikai rekordmérettel egyezik meg.
• Programnyelvek csak egy része ismeri.

Direkt állomány műveletei
• Létrehozás: Megadjuk a hash függvényt és a kezelendő rekordok
darabszámát. Létrehozzuk az állomány vázát, azaz a tárolóterületet a
rekordok befogadására. Ezután az üres állományt feltöltjük tényleges
rekordokkal.
• Bővítés: Szűkebb értelemben véve bővítésről nem beszélhetünk.
Tágabb értelemben véve új rekordokat a leképezés által
meghatározott címre lehet beilleszteni.

Direkt állomány műveletei (folyt.)
• Törlés: Logikai törlés, azaz az adott rekordot megjelöljük, hogy már
nem élő. Legfeljebb a teljes rekordot valamilyen jellel felülírjuk. A
törlés következtében feleslegessé váló rekordhelyet más logikai
azonosítójú rekord tárolására nem lehet felhasználni.
• Csere: Egy rekordban a logikai rekordazonosítón kívül bármelyik
adatelem értekét lehet cserélni.
• Elérés: A rekordok elérése közvetlen.
• Keresés: Nem értelmezett.

Direkt állomány műveletei (folyt.)
• Feldolgozás: A rekordok mind szekvenciálisan, mind pedig közvetlen
eléréssel feldolgozhatók. Leggyorsabb feldolgozású állomány.
Feldolgozási lehetőségek:
• Soros: A rekordok fizikai sorrendjében.
• Szekvenciális: A hash függvény korábban említett tulajdonságából
következően megegyezik a soros feldolgozással.
• Direkt: A hash függvény segítségével.
• Szakaszos szekvenciális: A szakasz első rekordját közvetlenül, a
továbbiakat pedig szekvenciálisan érjük el.

Direkt állomány műveletei (folyt.)
• Újraszervezés: Hagyományos értelemben véve nincsen szükség rá,
mert az állomány létrehozásakor az elméleti rekordszámnak megfelelő
helyet foglaljuk le. Felmerülhet viszont az újraszervezés igénye akkor,
ha változik, azaz nő vagy csökken az elméletileg számba vehető logikai
rekordazonosítók tartománya.

Random állomány
• A csak egyértelmű (de nem kölcsönösen egyértelmű) hash függvény
miatt előfordul, hogy a különböző azonosítójú rekordok ugyanarra a
címre képződnek le.
• A random szerkezetű állományok túlcsordult rekordjainak
elhelyezéséről és kezeléséről külön technika segítségével kell
gondoskodnunk (szinonimakezelés).
• A random állomány mindhárom rekordformátumot (fix, változó és
határozatlan) tudja kezelni.
• A rekordokat általában nem blokkoljuk.

Túlcsordult rekordok kezelése (nyílt címzés)
• Az elsődleges adatterületen tárolja a túlcsordult rekordokat.
• A módszer lényege, hogy a túlcsordulttá váló rekordot a leképezési
eljárás által megadott címet követő címen próbáljuk elhelyezni. Ha ez
nem sikerül, akkor a következőn, mindaddig folytatva így a keresést,
míg szabad tároló helyet nem találunk. Az állomány végének
elérésekor a keresés az állomány elején folytatódik, a leképezési
eljárás által megadott címig.
• Általában e módszer akkor hatékony, ha nagy a tárolási cím kapacitás.

Túlcsordult rekordok kezelése (nyílt címzés)
• Nagy hátránya, hogy a nem szinonim rekord is túlcsordulttá válhat
azáltal, hogy helyét egy előzőleg már túlcsordult rekord elfoglalta.
• Ez a negatív hatás az állomány két lépésben történő létrehozásával
csökkenthető. Az első lépésben csak azokat a rekordokat helyezzük el
az állományban, amelyek nem válnak túlcsordulttá. A túlcsorduló
rekordokat átmenetileg egy munkaterületre tesszük, és egy második
lépésben írjuk fel őket az adatállományba, miután minden nem
túlcsordult rekordot felvittünk az állományba.

Túlcsordult rekordok kezelése (láncolás)
• A hash függvény által meghatározott eredeti helyre került rekordot és
az onnan túlcsordult rekordokat egy láncba fűzzük fel a rekordokban
elhelyezett mutatómező segítségével.
• A mutató szerkezethordozó információ, nem része a logikai rekordnak,
ezzel az állományszerkezet összetetté válik.

Túlcsordult rekordok kezelése (szabad helyek
nyilvántartása)
• Egy külön nyilvántartást (táblázatot) vezetünk azokról a tárolási
címekről,
amelyekhez
még
szabad
hely
tartozik.
Ez a táblázat a tárban helyezkedik el, mérete kicsi.
• Ha a hash függvény egy újonnan érkező rekordot olyan tárolási címre
képez le, amely már foglalt, a szabad helyekről vezetett nyilvántartás
segítségével könnyen megtalálható az a tárolási cím, mely a címképző
eljárás által meghatározott, de már telített tárolási címhez a
legközelebb helyezkedik el. Az újonnan érkező rekordot ezen a címen
tároljuk.

Túlcsordult rekordok kezelése (Vyssotzkymódszer)
• A módszer azon alapul, hogy különböző leképezési algoritmusok (hash
függvények) különböző címeket eredményeznek.
• Ha tehát egy rekord túlcsordulttá válik, akkor ugyanazt a
rekordazonositót egy másik hash függvénnyel újabb tárolási címre
(rekordhelyre) képezzük le.
• Ezt mindaddig ismételjük, míg a kérdéses rekord számára szabad
rekordhelyet nem találunk. Ha az összes hash függvényt kimerítettük,
és a rekordot még mindig nem sikerült egy, a hash függvények által
meghatározott tárolási címre elhelyezni, akkor folytonos kereséssel a
rekordot a legközelebbi szabad tárolási címre helyezzük el.

Random állományok műveletei
• Létrehozás: Az első lépésben meghatározzuk a hash függvényt,
kiválasztjuk a túlcsordult rekordok kezelésének technikáját,
kiszámítjuk a kezelendő rekordok darabszámát, majd mindezeket
figyelembe véve kialakítjuk az állomány vázát, azaz előkészítjük a
tárolóterületet. A második lépés valójában nem más, mint a már
meglévő váz, vagyis az üres állomány feltöltése tényleges rekordokkal.

Random állományok műveletei (folyt.)
• Bővítés: Először a hash függvény által meghatározott rekordhelyre
próbáljuk elhelyezni a rekordot, de ha az a rekordhely már foglalt,
akkor a bővítő rekord az alkalmazott szinonimakezelési technika által
előírt helyre fog kerülni.
• Törlés: Logikai törlés értelmezhető. Az adott rekordot először
megkeressük a hash függvény és az alkalmazott szinonimakezelési
technika segítségével, majd megjelöljük, hogy a rekord már nem élő.
Esetleg a teljes rekordot valamilyen jellel felülírjuk.

Random állományok műveletei (folyt.)
• Csere: Egy rekordban a logikai rekordazonosítón kívül bármelyik
adatelem értéket lehet cserélni. Ha a rekord fix rekordformátummal
rendelkezik, vagy ha a csere során csökken a rekord mérete, akkor
egyszerűen felülírjuk a módosítandó rekordot a módosított értékkel.
• Ha viszont a csere során a módosított változat mérete meghaladja a
módosítandó rekordot (változó vagy határozatlan rekordformátum
esetén), akkor a módosítandó rekordot túlcsordult rekordként kell
kezelni, és a bővítés folyamatával azonos módon kell elhelyezni a
módosított rekordot. A módosítandó rekordot törölni kell.

Random állományok műveletei (folyt.)
• Elérés: Közvetlen, a hash függvényen és az alkalmazott
szinonimakezelési technikán alapul.
• Feldolgozás: A random állomány feldolgozása alapvetően a közvetlen
elérésen alapul. Lehetőség van azonban a cím szerinti szekvenciális,
valamint a soros feldolgozásra is.
• Újraszervezés: Általában elég gyakori, hacsak nem statikus
állományról van szó. Ha ugyanis nagy a rekordok fluktuációja (sok a
törlés és a bővítés), akkor egyre több túlcsordult rekord áll elő, így egy
bizonyos ponton túl gazdaságtalanná válik a kialakított struktúra.

Összetett állományok
• Alkalmazásának célja a feldolgozás gyorsítása, kényelmesebbé tétele
közvetlen elérésű háttértárolókon..
• Alapját egy egyszerű szerkezetű állomány, az alapállomány képezi,
amely legtöbbször szeriális vagy szekvenciális. Ehhez társulnak további
információhordozó adatok. Lehetséges megoldások:
• Láncolás esetén az információhordozó adatok az állományon belül
jelennek meg mutatómezők formájában, ekkor a rekordokat
láncolt listába fűzzük fel.
• Indexelés eseten a plusz információk az állományon kívül,
általában egy (vagy több) indextábla formájában jelennek meg.

Indexelési technikák
• A rekordok elsődleges vagy másodlagos kulcsain alapul.
• Elsődleges kulcs esetén az indextábla kialakítása a következő:
A kulcsok oszlopában a rekordok elsődleges kulcsértékei növekvő
sorrendben helyezkednek el. A címek oszlopában pedig a megfelelő
rekordok lemezcímei. Az indextábla általában kis méretű, ezért elfér a
memóriában, ha mégsem, akkor szekvenciális állományként jelenik
meg a háttértáron.

Indexelési technikák (folyt.)
• Különböző indexelési technikák ismeretesek az irodalomban:
• Elsődleges kulcsra épülő, egyszintű, teljes indexelés.
• Részleges indexelés. Az indextáblában csak a részhalmazok első
elemeit tüntetjük fel, így kisebb az indextábla. A részhalmaz
behatárolása után annak kezdőcímétől kiindulva lineárisan
folytatjuk a keresést az alapállományban, aminek így
szekvenciálisnak kell lennie.
• Többszintű indexelés. Nagyméretű állományok esetén célszerű
lehet magát az indextáblát is indexelni, amely igény szerint ismét
indexelhető, stb.

Indexelési technikák (folyt.)
• Másodlagos kulcs esetén az indextábla kulcs oszlopában a
rekordokban található különböző másodlagos kulcsok értékei
szerepelnek. Így a táblának annyi sora lesz, ahány különböző
másodlagos kulcs szerepel az alapállományban. A címek oszlopában
azon rekordok címei találhatók, amelyekben megtalálható az adott
másodlagos kulcs.

Köszönöm a figyelmet!

