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Απνζήθεπζε ζε δίζθν, βαζηθέο νξγαλώζεηο 
αξρείωλ θαηαθεξκαηηζκόο θαη δνκέο επξεηεξίωλ 
γηα αξρεία 



Θεωξία  

 Άηξαθηνο/απιάθη : νκόθεληξνη θύθινη ζηνλ δίζθν 

 Κύιηλδξνο: νη άηξαθηνη κε ηελ ίδηα δηάκεηξν ζε 

θάπνην παθέην δίζθσλ 

 Μπινθ ή Τνκείο(sectors): κέξε ηεο αηξάθηνπ 

 Ιζνκεγέζε κπινθ ή ζειίδεο : θαζνξίδνληαη θαηά 

ηελ δηαδηθαζία ηεο κνξθνπνίεζεο  από ην Λ 

 Υσξίδνληαη κε δηάθελα κεηαμύ ηνπο – interblock 

gaps 

 Σπζηάδα (cluster) : ζπλερόκελα κπινθ  



Γίζθνο 

Κεθαλή  
Ανάγνωζης/ 

Εγγραθής 

Άηρακηος 

(track) 

Κύλινδρος 

(cylinder) 

Δίζκος(platter) 

Τομέας (Sector) (= block=page) 



Θεωξία  

 Δγγξαθή – record : κνξθή απνζήθεπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ δίζθν. 

 Απνηειείηαη από ηιμές (values) πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία (fields) ηεο εγγξαθήο 

 Αξρείν – File : αθνινπζία από εγγξαθέο  

 Δγγξαθέο ζηαζεξνύ κήθνπο : όιεο νη εγγξαθέο 

ζην αξρείν έρνπλ ην ίδην κέγεζνο ζε Byte 

 Δγγξαθέο κεηαβιεηνύ κήθνπο 



Θεωξία  

Γηα αξρεία κε εγγξαθέο ζηαζεξνύ κήθνπο 

 Παξάγνληαο νκαδνπνίεζεο bfr= ⌊B/R⌋  
 B=κέγεζνο ελόο κπινθ ζε bytes 

 R=κέγεζνο εγγξαθήο ζε bytes 

 Αρξεζηκνπνίεηνο ρώξνο B-(bfr*R) bytes 

 Δθηεηλόκελε νξγάλωζε (spanned) – κία εγγξαθή 
κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε πεξηζζόηεξα από έλα κπινθ 
 Μέζν πιήζνο εγγξαθώλ αλά κπινθ ηνπ αξρείνπ bfr 

 # κπινθ γηα έλα αξρείν r εγγξαθώλ 

 r : ην πιήζνο ησλ εγγξαθώλ ηνπ αξρείνπ 

 b : ην πιήζνο ησλ κπινθ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ελόο αξρείνπ r 
εγγξαθώλ  

b= ⌈r/bfr⌉ κπινθ 

 Με εθηεηλόκελε νξγάλωζε (unspanned) – ε εγγξαθή 
δελ επηηξέπεηαη λα εθηείλεηαη ζε πεξηζζόηεξα από έλα 
κπινθ 



Δθθώλεζε 

 Έλα αξρείν έρεη r=20.000 εγγξαθέο ηνπ ηύπνπ 
θνηηεηήο κε ζηαζεξό κήθνο. Κάζε εγγξαθή έρεη ηα 
αθόινπζα πεδία:  
 ΟΝΟΜΑ (30 byte) 

 ΑΣ(9 byte) 

 Γηεύζπλζε(40 byte) 

 Σειέθσλν (9 byte) 

 Ηκεξ_Γελ(8 byte) 

 Φύιν (1 byte) 

 Κύξηα_θαηεύζπλζε(4 byte) 

 Γεπηεξεύζνπζα_θαηεύζπλζε (4 byte) 

 Έηνο( 4 byte) 

 Κσδ_Πηπρίνπ(3 byte)  



ΑΣΚΗΣΗ 1 - Δθθώλεζε  

 Σν αξρείν είλαη απνζεθεπκέλν ζε δίζθν κε ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά 

 Μέγεζνο κπινθ B=512 byte 

 Πιήζνο κπινθ αλά άηξαθην=20 

 Πιήζνο αηξάθησλ αλά επηθάλεηα = 400 

 Έλα παθέην δίζθσλ απνηειείηαη από 15 δίζθνπο 

δηπιήο όςεο 



ΑΣΚΗΣΗ 1 - Δξωηήζεηο 

 Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ηεο αηξάθηνπ; 

 Πόζνη θύιηλδξνη ππάξρνπλ ζε έλαλ δίζθν; 

 Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ελόο θπιίλδξνπ; 

 Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ελόο παθέηνπ 

δίζθσλ; 

 Τπνινγίζηε ην κέγεζνο εγγξαθήο R ζε byte. 

 Τπνινγίζηε ηνλ παξάγνληα νκαδνπνίεζεο bfr θαη 

ηνλ αξηζκό ησλ κπινθ b, ππνζέηνληαο κε 

εθηεηλόκελε νξγάλσζε   



ΑΣΚΗΣΗ 1  - Απαληήζεηο 

Ποια η ζσνολική τωρηηικόηηηα ηης 

αηράκηοσ; 

 20 κπινθ * 512 Byte = 10kb 

 

Πόζοι κύλινδροι σπάρτοσν ζε έναν δίζκο; 

 Όζοι και οι άηρακηοι  κύλινδρος: ηο ζύνολο 

ηων αηράκηων με ηην ίδια διάμεηρο. Άρα 400 



ΑΣΚΗΣΗ 1 - Απαληήζεηο 

Ποια είναι η ζσνολική τωρηηικόηηηα ενός 
κσλίνδροσ 

 1 θύιηλδξνο 15 δίζθνη * δπν επηθάλεηεο = 30 
άηξαθηνη. Άξα: 

 ρσξεηηθόηεηα 30 * 10=300 kb 

Ποια είναι η ζσνολική τωρηηικόηηηα ενός 
πακέηοσ δίζκων 

 1 παθέην δίζθσλ = 400 θύιηλδξνη. Άξα 

 Υσξεηηθόηεηα 300 * 400=120Mb 



ΑΣΚΗΣΗ 1 - Απαληήζεηο 

Υπολογίζηε ηο μέγεθος εγγραθής R ζε byte 

 (30byte +9+40+9+8+1+4+4+4+3+1 ζεκάδη 

δηαγξαθήο ζε θάζε εγγξαθή) R=113 

 

Υπνινγίζηε ηνλ παξάγνληα νκαδνπνίεζεο bfr 

θαη ηνλ αξηζκό ηωλ κπινθ b, ππνζέηνληαο κε 

εθηεηλόκελε νξγάλωζε 

 bfr= ⌊B/R⌋ = ⌊512/113⌋ = 4 

 b=⌈r/bfr⌉=20000/4=5000 κπινθ 



Θεωξία - Πξωηεύνπζεο κέζνδνη 

γηα ηελ νξγάλωζε ηωλ εγγξαθώλ  

 Σερληθή ησλ κε ηαμηλνκεκέλσλ εγγξαθώλ  

 Αξρείν ζσξνύ – ηνπνζεηεί ηηο εγγξαθέο ζηνλ δίζθν 
ρσξίο θακία ηδηαίηεξε δηάηαμε 

 Γξακκηθή αλαδήηεζε ΜΠ:(b/2)block 

 Δύθνιε δηαγξαθή - εηζαγσγή 
 Σερληθή ηαμηλνκεκέλσλ εγγξαθώλ  

 Σαμηλνκεκέλν (ή ζεηξηαθό) αξρείν-δηαηεξεί ηηο 
εγγξαθέο ζε δηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ ηηκή θάπνηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ (θιεηδί ηαμηλόκεζεο) 

 Γπαδηθή αλαδήηεζε ΜΠ: log2(b) block 

 Γύζθνιε εηζαγσγή – αξρείν ππεξρείιηζεο 
 Σερληθή θαηαθεξκαηηζκέλσλ εγγξαθώλ 

 Καηαθεξκαηηζκέλν αξρείν – ρξεζηκνπνηεί ζπλάξηεζε 
θαηαθεξκαηηζκνύ πνπ εθαξκόδεηαη ζε θάπνην πεδίν 
(θιεηδί θαηαθεξκαηηζκνύ) γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ 
δηεύζπλζε ησλ εγγξαθώλ ζηνλ δίζθν 

 



 Έλα επξεηήξην (index) είλαη κηα βνεζεηηθή δνκή αξρείνπ πνπ θάλεη πην απνδνηηθή ηελ 
αλαδήηεζε κηαο εγγξαθήο ζε έλα αξρείν 

 Σν επξεηήξην θαζνξίδεηαη (ζπλήζσο) ζε έλα γλώξηζκα ηνπ αξρείνπ πνπ θαιείηαη πεδίν 
επξεηεξηνπνίεζεο (indexing field) 

 Σν επξεηήξην αξρείνπ είλαη έλα δηαηεηαγκέλν αξρείν κε ζηαζεξνύ κήθνπο εγγξαθέο  

 Γηα έλα αξρείν κπνξνύκε λα νξίζνπκε πεξηζζόηεξα από έλα επξεηήξηα 

Θεωξία – επξεηήξηα   

Αξρείν Δπξεηεξίνπ Αξρείν Γεδνκέλωλ 

Γλώξηζκα 

επξεηεξίνπ 
υπόλοιπα γνωρίσματα 

Γλώξηζκα 

επξεηεξίνπ 

Γείθηεο ζην block 

ηεο εγγξαθήο 

Μπινθ 

ζηνλ 

δίζθν 



Πξωηεύνλ Δπξεηήξην 

 Δπξεηήξην νξηζκέλν επί ηνπ πεδίνπ θιεηδηνύ 

δηάηαμεο ελόο δηαηεηαγκέλνπ αξρείνπ εγγξαθώλ 

 Σν πξσηεύνλ επξεηήξην είλαη έλα  μη πσκνό 

επξεηήξην 

 Ππθλό επξεηήξην: κηα θαηαρώξεζε γηα θάζε ηηκή 

αλαδήηεζεο (εγγξαθή ηνπ αξρείνπ δεδνκέλσλ) 

 Αξαηό επξεηήξην: θαηαρσξήζεηο κόλν γηα κεξηθέο από ηηο 

ηηκέο αλαδήηεζεο 

 Σν θιεηδί αλαδήηεζεο ηνπ επξεηεξίνπ είλαη ζπλήζσο 

ην πξσηεύνλ θιεηδί ησλ εγγξαθώλ. 



ΑΣΚΗΣΗ 2 - Αλαδήηεζε ρωξίο 

επξεηήξην ζε δηαηεηαγκέλν αξρείν 

 Γηαηεηαγκέλν αξρείν 

 r = 30000 εγγξαθέο 

 Μέγεζνο κπινθ B=1024 byte 

 Δγγξαθέο ζηαζεξνύ κεγέζνπο – κε εθηεηλόκελεο 

 Μήθνο εγγξαθήο R=100 byte 

 

 

Πνηνο ν απαηηνύκελνο αξηζκόο πξνζπειάζεσλ κπινθ ζηνλ δίζθν γηα 
λα βξεζεί ε δεηνύκελε εγγξαθή ζηελ ΜΠ;  

1. Παξάγνληαο ζειηδνπνίεζεο  
 bfr=⌊(Β/R)⌋=10 εγγξαθέο αλά κπινθ 

2. Απαηηνύκελνο αξηζκόο κπινθ  
 b=⌈(r/bfr)⌉=3000 κπινθ 

3. Γπαδηθή αλαδήηεζε  
 ⌈log2b⌉= ⌈log23000⌉=12 πξνζπειάζεηο κπινθ 

 



ΑΣΚΗΣΗ 2 – βειηίωζε ζηελ 

αλαδήηεζε κε ρξήζε επξεηεξίνπ 
 Τπνζέζηε γηα ην ίδην αξρείν όηη 

 Μήθνο πεδίνπ θιεηδηνύ δηάηαμεο αξρείνπ V=9byte 

 Μήθνο δείθηε block P=6 byte 

Πνηνο ν απαηηνύκελνο αξηζκόο πξνζπειάζεσλ κπινθ ζηνλ δίζθν γηα λα βξεζεί 
ε δεηνύκελε εγγξαθή ζηελ ΜΠ; 

 Μέγεζνο θάζε θαηαρώξεζεο ζην αξρείν επξεηεξίνπ   

 Ri=9+6=15byte 
 Παξάγνληαο νκαδνπνίεζεο ζην επξεηήξην bfri=⌊(Β/Ri)⌋ 

  bfri=1024/15=68 θαηαρσξήζεηο αλά κπινθ 
 Οιηθόο αξηζκόο θαηαρσξήζεσλ ηνπ επξεηεξίνπ είλαη ri 

 ri=#ησλ κπινθ ηνπ αξρείνπ δεδνκέλσλ =3000 (από 
πξηλ) 

  αξηζκόο ησλ κπινθ πνπ απαηηνύληαη γηα ην επξεηήξην είλαη bi= 
⌈(ri/bfri)⌉= ⌈(3000/68)⌉ =45 block 

 Γηα κηα δπαδηθή αλαδήηεζε ζα απαηηνύληαλ  
 ⌈(log2bi)⌉ = ⌈(log245)⌉ =6 πξνζπειάζεηο block 

 Γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο εγγξαθήο ρξεηαδόκαζηε κία επηπιένλ 
πξνζπέιαζε ζην αξρείν δεδνκέλσλ. Άξα 7 πξνζπειάζεηο block 



Θεωξία - Γεπηεξεύνλ 

Δπξεηήξην 

 Οη εγγξαθέο ηνπ αξρείνπ δελ είλαη δηαηεηαγκέλεο σο 

πξνο ην πεδίν επξεηεξηνπνίεζεο  

 ην πεδίν επξεηεξηνπνίεζεο κπνξεί είηε λα είλαη 

ππνςήθην θιεηδί είηε όρη  

 Ππθλό επξεηήξην: κία θαηαρώξεζε γηα θάζε 

εγγξαθή ηνπ αξρείνπ δεδνκέλσλ 

 Μήθνο εγγξαθήο ζηαζεξό ή κεηαβιεηό 

 Μία εγγξαθή επξεηεξίνπ γηα θάζε ηηκή ηνπ πεδίνπ 

επξεηεξηνπνίεζεο  + έλα ελδηάκεζν επίπεδν γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πνιιαπιώλ δεηθηώλ 



ΑΣΚΗΣΗ 3 – Γξακκηθή 

αλαδήηεζε  
 Γηαηεηαγκέλν αξρείν 

 r = 30000 εγγξαθέο 

 Μέγεζνο κπινθ B=1024 byte 

 Δγγξαθέο ζηαζεξνύ κεγέζνπο – κε εθηεηλόκελεο 

 Μήθνο εγγξαθήο R=100 byte 

 

Πνηνο ν απαηηνύκελνο αξηζκόο πξνζπειάζεσλ κπινθ ζηνλ δίζθν γηα 
λα βξεζεί ε δεηνύκελε εγγξαθή ζηελ ΜΠ κε ρξήζε γξακκηθήο 
αλαδήηεζεο; 

 Παξάγνληαο ζειηδνπνίεζεο  
 bfr=└(Β/R)┘=10 εγγξαθέο αλά κπινθ 

 Απαηηνύκελνο αξηζκόο κπινθ  

 b=┌ (r/bfr) ┐=3000 κπινθ 

 Γηα γξακκηθή αλαδήηεζε ζην αξρείν ζην αξρείν ζα ρξεηαδόκαζηαλ 

  b/2=3000/2=1500 πξνζπειάζεηο κπινθ ζηελ ΜΠ. 



ΑΣΚΗΣΗ 3 – Φξήζε 

δεπηεξεύνληνο επξεηεξίνπ 

 Καηαζθεπάδνπκε δεπηεξεύνλ επξεηήξην 

 Τπνζέζηε όηη 
 Μήθνο πεδίνπ-θιεηδί ηνπ αξρείνπ V=9byte 

 Μήθνο δείθηε block P=6 byte 

 Γεδνκέλα ίδηα κε ηελ πξνεγνύκελε άζθεζε 

 

Πνηνο ν απαηηνύκελνο αξηζκόο πξνζπειάζεσλ κπινθ ζηνλ δίζθν γηα λα βξεζεί ε 
δεηνύκελε εγγξαθή ζηελ ΜΠ κε ρξήζε δεπηεξεύνληνο επξεηεξίνπ 

 Μέγεζνο θάζε θαηαρώξεζεο ζην επξεηήξην Ri=9+6=15byte 

 Παξάγνληαο νκαδνπνίεζεο ζην επξεηήξην bfri= └(Β/Ri)┘=1024/15=68 
θαηαρσξήζεηο αλά κπινθ 

 ε έλα ππθλό δεπηεξεύνλ επξεηήξην. O  νιηθόο αξηζκόο θαηαρσξήζεσλ ri είλαη  
ίζνο κε ην πιήζνο εγγξαθώλ ηνπ αξρείνπ δεδνκέλσλ πνπ είλαη 30000.  

  αξηζκόο ησλ κπινθ πνπ απαηηνύληαη γηα ην επξεηήξην είλαη bi= ┌(ri/bfri)┐= 
┌(30000/68)┐=442 block 

 Γηα κηα δπαδηθή αλαδήηεζε ζα απαηηνύληαλ ┌(log2bi)┐= ┌(log2442)┐=9 
πξνζπειάζεηο block 

 Γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο εγγξαθήο ρξεηαδόκαζηε κία επηπιένλ πξνζπέιαζε άξα 
10 πξνζπειάζεηο block 

 



Πνιπεπίπεδα επξεηήξηα 

 ηόρνο : λα κεηώζνπκε ην επξεηήξην πνπ δηεμάγνπκε ηελ 

αλαδήηεζε θαηά έλαλ παξάγνληα bfri =fo (παξάγνληαο 

δηαθιάδσζεο (fan-out)) 

 Αλ fo>2 ηνηε logfobi<log2bi πξνζπειάζεηο κπινθ 

 fo ζηαζεξό γηα θάζε επίπεδν 

 Σν πξώην επίπεδν ρξεηάδεηαη ⌈(r1/fo)⌉κπινθ =r2  = # 

θαηαρσξήζεσλ γηα ην 2ν επηπέδν θηι.  

 Κάζε επίπεδν ειαηηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ θαηαρσξήζεσλ 

ηνπ πξνεγνύκελνπ θαηά έλαλ παξάγνληα fo Ιζρύεη : 

1≤(r1/((fo)t)  

  Έλα πνιπεπίπεδν επξεηήξην κε r1 θαηαρσξήζεηο ζην πξώην 

επίπεδν ζα έρεη t=   ⌈(logfo(r1))⌉ 

 t = ην πιήζνο ησλ επηπέδσλ πνπ ζα έρεη ην επξεηήξην  



Δπίπεδν Ρίδα (1 Block) 

FO = 3 

4 

7 

12 

14 

25 

27 

33 

36 

38 

49 

51 

66 

69 

74 

80 

86 

100 

103 

108 

111 

125 

129 

133 

136 

142 

144 

158 

4 

14 

33 

49 

69 

86 

108 

129 

142 

4 

49 

108 

36 

Αξρείν 

δεδνκέλσλ 

36 … 



Άζθεζε 4 – Φξήζε 

πνιπεπίπεδωλ επξεηεξίωλ 

 Τπνζέζηε όηη 
 Μήθνο πεδίνπ θιεηδηνύ δηάηαμεο αξρείνπ V=9byte 

 Μήθνο δείθηε block P=6 byte 

 Λνηπά ζηνηρεία όκνηα κε ηηο πξνεγνύκελεο αζθήζεηο 

 

Πνηνο ν απαηηνύκελνο αξηζκόο πξνζπειάζεσλ κπινθ ζηνλ δίζθν γηα λα βξεζεί ε 
δεηνύκελε εγγξαθή ζηελ ΜΠ κε ρξήζε πνιπεπίπεδνπ επξεηεξίνπ 

 

 Μέγεζνο θάζε θαηαρώξεζεο ζην επξεηήξην  

 Ri=9+6=15byte 

 Παξάγνληαο νκαδνπνίεζεο ζην επξεηήξην  

 bfri= └(Β/Ri)┘=1024/15=68 θαηαρσξήζεηο αλά κπινθ 

 Παξάγνληαο δηαθιάδσζεο fo = bfri=68 

 αξηζκόο ησλ κπινθ πξώηνπ επηπέδνπ b1= ┌(r1/fo)┐= 442 block 

 αξηζκόο ησλ κπινθ δεύηεξνπ επηπέδνπ b2= ┌(b1/fo)┐= 7 block 

 αξηζκόο ησλ κπινθ ηξίηνπ επηπέδνπ b3= ┌(b2/fo)┐= 1 block 

 Άξα t=3 θαη ην ηξίην επίπεδν είλαη ην θνξπθαίν 

 Γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο εγγξαθήο ρξεηαδόκαζηε κία πξνζπέιαζε γηα θάζε κπινθ θάζε 
επηπέδνπ ζπλ έλα κπινθ από ην αξρείν δεδνκέλσλ άξα 3+1=4 πξνζπειάζεηο block 



Θεωξία  Β-δέληξα (B-trees) 
Κάζε θόκβνο ηνπ δέληξνπ είλαη  έλα block ζην δίζθν 

Ιζνδπγηζκέλν: όινη νη θόκβνη-θύιια ζην ίδην επίπεδν 

Έλα Β-δέληξν ηάμεωο (order) p νξίδεηαη σο εμήο: 

1. Κάζε εζωηεξηθόο θόκβνο είλαη ηεο κνξθήο 

 <P1, <K1, Pr1>, P2, <K2, Pr2>, … <Kq-1, Prq-1>,  Pq>,  

•q <= p,  

•όπνπ Pi δείθηεο δέληξνπ,  

•Ki ηηκή αλαδήηεζεο,  

•Pri δείθηεο δεδνκέλσλ 

P1                      ...                    Pj …      Pq-1                      P q 

X < K1 Kj-1< X < Kj 
Kq-1 < X 

Σπκβνιηζκόο Ki* 

K1 Pr1 Kj-1 Prj-1 Kq-1 Prq-1 



Β-δέληξα 

1. ε θάζε θόκβν Κ1 < Κ2 < … Κ q -1 

2. Γηα όιεο ηηο ηηκέο X ζην ππνδέληξν πνπ δείρλεη ην Pj ηζρύεη Κj-1 < X < Kj γηα 1 

< j < q, X < Kj γηα j =1, θαη Κj -1 < Υ γηα j = q 

3. Κάζε θόκβνο έρεη ην πνιύ p δείθηεο δέληξνπ 

4. Κάζε θόκβνο  εκηός ηης ρίζα θαη ησλ θύλλων έρεη ηνπιάρηζηνλ (p/2) δείθηεο 

δέληξνπ. Η ξίδα έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 εθηόο αλ είλαη ν κόλνο θόκβνο ηνπ 

δέληξνπ. 

5. Έλαο θόκβνο κε q δείθηεο δέληξνπ πεξηέρεη q - 1 ηηκέο πεδίνπ αλαδήηεζεο (θαη 

άξα θαη q - 1 δείθηεο δεδνκέλσλ) 

6. Όια ηα θύιια βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν. Σα θύιια έρνπλ ηελ ίδηα δνκή 

εθηόο ηνπ όηη νη δείθηεο δέληξνπ είλαη null. 

 

 



 

Δηζαγωγή ζε Β-δέληξν 

 Δηζαγσγή ζε θύιιν;  
 ζε πεξίπησζε ππεξρείιηζεο πξνώζεζε ηελ κέζε ηηκή ζην 

επάλσ επίπεδν (πεξηνδηθά) 

 Γηέζπαζε (split) ώζηε λα δηαηεξνύληαη νη ηδηόηεηεο ελόο  

B - tree  

 Δάλ ππάξρνπλ κέζεο ηηκέο; (Π.ρ., ηάμε 4) 

 Δπηιέγνπκε πνηνλ θόκβν ζα πξνσζήζνπκε πξνο ηα επάλσ 

 Σν ύςνο απμάλεηαη όηαλ ππάξμεη ππεξρείιηζε θαη 

δηαζπαζηεί ε ξίδα 
 Απηόκαηε αύμεζε θαη αλαδηνξγάλσζε (ζπγθξηηηθά κε 

ISAM!) 



Γηαγξαθή 

Ο αιγόξηζκνο ζπλνπηηθά : 

 Γηέγξαςε θιεηδί  

 ε πεξίπησζε ππνρείιηζεο κπνξεί λα 

πξνθιεζεί ζπγρώλεπζε 

 
ηελ πξάμε θάπνηνη ζρεδηαζηέο απιά αθήλνπλ λα ζπκβεί 

ππνρείιηζε ... 



Γηαγξαθή Β-δέληξα  

Πεξηπηώζεηο 

 1ε Πεξίπηωζε: δηαγξαθή θιεηδηνύ από θόκβν θύιν - ρσξίο 
ππνρείιηζε  

 2ε  Πεξίπηωζε: δηαγξαθή θιεηδηνύ από εζσηεξηθό θόκβν - 
ρσξίο ππνρείιηζε 

 3ε  Πεξίπηωζε: δηαγξαθή θιεηδηνύ από εζσηεξηθό θόκβν - 
ππνρείιηζε θαη “πινύζηνο” γεηηνληθόο θόκβνο 

 4ε  Πεξίπηωζε: δηαγξαθή θιεηδηνύ από εζσηεξηθό θόκβν - 
ππνρείιηζε θαη “θησρόο” γεηηνληθόο θόκβνο 



Άζθεζε 5 

 ε θάζε ππνεξώηεκα ηεο παξνύζαο άζθεζεο 

ζαο δίλεηαη έλα ζηηγκηόηππν ηεο αλάπηπμεο 

ελόο B-tree. Δζείο θαιείζηε λα ζρεδηάζεηε ην 

δέληξν πνπ ζα πξνθύςεη κεηά από κία πξάμε 

εηζαγσγήο ή δηαγξαθήο 



Άζθεζε 5-1 

 Δηζαγσγή ηνπ ζηνηρείνπ 75 

11 
65 

112 21 

45 78 

 

 

 

 

 

 Λύζη : 

 

11 65 112 21 

45 78 

75 



Άζθεζε 5-2 

 Δηζαγσγή ηνπ ζηνηρείνπ 20 

11 
65 

112 21 

45 78 

 

 

 

 

 Λύζη : 

11 21 

20 

45 

78 

65 112 



Άζθεζε 5-3 

 Γηαγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ 21 

11 
65 

112 21 

45 78 

 

 

 

 

 

 

    Λύζη : 

11 65 112 

45 78 



Άζθεζε 5-4 

 Γηαγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ 
45 

 

 

 

 
 Δπέιεμε ην κεγαιύηεξν θιεηδί από ην 

αξηζηεξόηεξν ππνδέληξν (ή ην 
κηθξόηεξν από ην δεμί ππόδεληξν) 

 

 Κάζε δηαγξαθή νδεγεί ηειηθά ζε 
δηαγξαθή θιεηδηνύ από θάπνην θόκβν 
θύιιν 

11 
65 

112 21 

45 78 

 

 

 

 

 

 

    Λύζη : 

11 65 112 

21 78 



Άζθεζε 5-5 

 Γηαγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ 65 

11 
65 

112 21 

45 78 

 

 

 

 

 

 

    Λύζη : 

11 45 112 

21 78 
‘Πινύζηνο γείηνλαο‟ = κπνξεί 

λα δώζεη έλα θιεηδί ρσξίο 

ππεξρείιηζε 

„Γαλείδεη‟ έλα θιεηδί : πάληα 

ΓΙΑΜΔΟΤ ηνπ ΜΗΣΡΙΚΟΤ 

ΚΟΜΒΟΤ! 



Άζθεζε 5-6 

 Γηαγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ 21 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 
65 

112 21 

45 78 

 

 

 

 

 

 

    Λύζη : 

11 65 112 

45 78 



Άζθεζε 5-7 

 Γηαγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ 112  

 

 

 

 

 

 
 πγρώλεπζε, απνζπώληαο έλα θιεηδί 

από ηνλ παηέξα 

 Αθξηβώο ην αληίζεην από ηελ εηζαγσγή: 

„δηέζπαζε θαη πξνώζεζε πξνο ηα 

επάλσ‟, vs. „πγρώλεπζε θαη πξνώζεζε 

πξνο ηα θάησ‟ 

11 
65 

112 21 

45 78 

 

 

 

 

 

 

    Λύζη : 

11 65 

45 

78 21 



Β-δέληξα πξαθηηθά:   

Πξαθηηθά:  

1 3 

6 

7 

9 

13 

<6 

>6 <9 
>9 

ΑΦΜ … … 

3 

7 

6 

9 

1 



B-Trees vs B+-Trees 

 Πιενλεθηήκαηα επξεηεξίσλ πνπ πινπνηνύληαη κε B-Trees: 
 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ιηγόηεξνη θόκβνη από έλα αληίζηνηρν  

B+-Tree. 

 Μεξηθέο θνξέο είλαη δπλαηό λα βξνύκε ηελ ηηκή ηνπ θιεηδηνύ αλαδήηεζεο 
πξηλ πξνζπειάζνπκε ηνλ θόκβν θύιιν. 

 Μεηνλεθηήκαηα επξεηεξίσλ πνπ πινπνηνύληαη κε B-Trees: 
 Μόλν έλα κηθξό θιάζκα ησλ θιεηδηώλ αλαδήηεζεο κπνξεί λα βξεζνύλ 

λσξίο 

 Οη εζσηεξηθνί θόκβνη είλαη ζπλήζσο κεγαιύηεξνη, έηζη ν βαζκόο 
δηαθιάδσζεο(fan-out)fo κεηώλεηαη. Έηζη, ηα B-Trees έρνπλ ζπλήζσο 
κεγαιύηεξν βάζνο από ηα αληίζηνηρα B+-Trees. 

 Η εηζαγσγή θαη δηαγξαθή πεξηζζόηεξν πνιύπινθε απ όηη ζηα B+-Trees  

 Τινπνίεζε δπζθνιόηεξε από όηη γηα B+-Trees. 

 Σππηθά ηα πιενλεθηήκαηα ησλ B-Trees δελ θαηαξγνύλ ηα κεηνλεθηήκαηα 



Θεωξία  - Τερληθή 

θαηαθεξκαηηζκέλωλ εγγξαθώλ 

 Δζσηεξηθόο θαηαθεξκαηηζκόο 
 Έρνπκε Μ ζέζεηο θαηαθεξκαηηζκνύ 

 Αλαδίπιωζε : εθαξκνγή κηαο αξηζκεηηθήο πξάμεο ζε ηκήκα/ηα 
ηεο ηηκήο ηνπ πεδίνπ θαηαθεξκαηηζκνύ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 
δηεύζπλζεο θαηαθεξκαηηζκνύ 

 Σύγθξνπζε: ε ηηκή ηνπ πεδίνπ θαηαθεξκαηηζκνύ αληηζηνηρίδεηαη 
ζε δηεύζπλζε πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη 
 Αλνηρηή δηεπζπλζηνδόηεζε 

 ε δηαδνρηθή ζέζε 
 Αιπζηδσηή ζύλδεζε 

 Γηαηεξνύκε πεξηνρέο ζέζεσλ ππεξρείιηζεο 
 Πνιιαπιόο θαηαθεξκαηηζκόο 

 Δθαξκνγή δεύηεξεο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνύ 

 Αλνηρηή δηεύζπλζε   



Θεωξία  - Τερληθή 

θαηαθεξκαηηζκέλωλ εγγξαθώλ 

 Δμσηεξηθόο θαηαθεξκαηηζκόο (γηα αξρεία δίζθνπ) 
 Κάδνο= block ή ζπζηάδα από block 

 Η ζπλάξηεζε h(K) απεηθνλίδεη θιεηδί ζε αξηζκό θάδνπ 

 ηαηηθόο θαηαθεξκαηηζκόο  
 (ρώξνο δηεπζύλζεσλ ζηαζεξόο) 

 Γπλακηθόο θαηαθεξκαηηζκόο 
 Δπεθηαηόο θαηαθεξκαηηζκόο (Extendible hashing) 

 Γηαηεξείηαη πίλαθαο κε 2d δηεπζύλζεηο θάδσλ d=νιηθό βάζνο 

 2 πξνζπειάζεηο block 1ζηνλ θαηάινγν 1 ζηνλ αληίζηνηρν θάδν 

 Γξακκηθόο θαηαθεξκαηηζκόο (Linear hashing) 
 Δπηηξέπνπκε ζε έλα αξρείν θαηαθεξκαηηζκνύ λα επεθηείλεη 

ή λα ζπξξηθλώλεη ηνπο θάδνπο ηνπ δπλακηθά 

 Ύπαξμε μερσξηζηήο αιπζίδαο ππεξρείιηζεο γηα θάζε θάδν  



 Αξρηθά ππάξρνπλ Μ θάδνη 0,1 ...Μ-1 

 πλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνύ h(K)=K mod M 

 Τπεξρείιηζε ζηνλ θάδν 0 
 Γεκηνπξγία λένπ θάδνπ Μ 

 Οη εγγξαθέο ηνπ θάδνπ 0 θαηαλέκνληαη ζηνπο δύν θάδνπο 
(hi+1(K)=K mod 2M 

 n = ΝΝ+1 όηαλ ζπκβεί δηάζπαζε 

 Αλ n=M όινη νη θάδνη έρνπλ δηαζπαζηεί 

 Αλάθηεζε κηαο εγγξαθήο κε ηηκή θαηαθεξκαηηζκνύ Κ 

1. Δθαξκόδνπκε hi ζην Κ 

2. Αλ hi(Κ) <n ηόηε hi+1(Κ)  δηόηη ν θάδνο έρεη δηαπαζηεί 

3. Αλ n =M  n=0 (όινη νη αξρηθνί θάδνη έρνπλ δηαζπαζηεί) 

 

Θεωξία - Γξακκηθόο 

θαηαθεξκαηηζκόο  



Θεωξία  - Γξακκηθόο 

θαηαθεξκαηηζκόο 
 Η  δηάζπαζε κπνξεί λα ειέγρεηαη από ηνλ παξάγνληα 

θόξησζεο αληί λα  γίλεηαη κεηά από θάζε ππεξρείιηζε 

 Παξάγνληαο θόξησζεο αξρείνπ : καο δίλεη ηνλ αξηζκό 
ησλ θάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

 

 

 

 

 

 

 

 r= ην ηξέρνπλ πιήζνο εγγξαθώλ. 

 bfr=ην κέγηζην πιήζνο εγγξαθώλ πνπ κπνξνύλ λα 
ρσξέζνπλ ζε έλαλ θάδν. 

 Ν=ην ηξέρνλ πιήζνο θάδσλ ηνπ αξρείνπ. 

( * )l r bfr N



Άζθεζε 6 

 Τπνζέζηε όηη ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

έλα γξακκηθό αξρείν θαηαθεξκαηηζκνύ κε 

παξάγνληα θόξησζεο 0.7 θαη παξάγνληα 

νκαδνπνίεζεο 20 εγγξαθέο αλά θάδν πνπ 

αξρηθά ζα πεξηέρεη 120.000 εγγξαθέο. 

 Πόζνπο θάδνπο πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ζηελ 

πξσηεύνπζα πεξηνρή; 

 Πόζα κπηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο 

δηεπζύλζεηο θάδσλ 



 

Γεδνκέλα  

 l = 0.7 

 Bfr=20 

 r=120.000 

 

Λύζε: 

 #Κάδσλ  N=r/(bfr*l)=120.000/(20*0.7) = 8572…. 

 #bit γηα ηηο δηεπζύλζεηο θάδσλ: 

 2Υ>8572 2Υ=214>8572>213 

 Υ=14 

 



Τέινο 

 Δπραξηζηώ!!! 


