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Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekkina hebben OPeen eenvoudige weergave v.->ncijferreeksen» als OPeen concluderende discussie van
onderzoeksresultateni In de meeste gevallen zullen de conclusies echter
van voorlopige aard siJn omdat het onderzoek nog niet is afgesloten.
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut,in
aanmerking.
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De nota's handelende over Aspecten van Informatieverwerking bevatten
inlichtingen over de ontwikkeling van de informatieverwerking binnen
het Instituut. Naast neer concluderende en toelichtende beschouwingen
wordt aandacht besteed aan het Gebruik van programma's» programmapakketten en apparatuur. Tevens worden inlichtingen gegeven over praktijkervaring i»eten toepassing van de informatieverwerking.
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1. INLEIDING
Voor een optimaal äebruik van een computersysteem ishet noodzakelijk
dat de gebruiker weet ven welke mogelijkheden het betreffende computersysteem isvoorzien. Dit äeldt niet slechts voor ter beschikking zijnde
programmatuur* maar evenzeer voor de O P S 1 * S - en verwerkin*smo<teliJkheden
van äeäevens. Immers» programmatuur en äeäevensdienen volkomen O Pelkaar
afäestemd te ziJn wil het Produkt» informatie» Juist ziJn.Nu kost het
heisas noäal eens voor dat de wensen van de äebruiker niet äeheel stroken
met de mogelijkheden van het computersysteem» waarvan «februik wordt äemaakt.
Een compromis zal dan moeten worden äevonden.
In deze nota zal wat verder OPdeze problemen worden in<*eäaan» met als
doel eniä inzicht te verschaffen in het kiezen van de Juiste vorm van **Sevensopslaä in een «Jesfevensituatie.Het zal duidelijk ziJn dat de structuur
van de äeäevens Geanalyseerd moet ziJn» voordat tot enJSe vorm van Segevensopslaâ kan worden besloten.

Wanneer we informatie willen verkrijgen dienen we ons wel te realiseren
waarover we âeinformeerd willen worden.Hierbijdoet zich al een probleem
voor» want wat is informatie? Voor het antwoord OPde7e vraaä wordt inde
informatica veelal de volgende definitie Sehanteerd»
INFORMATIE ishet PRODUKT dat verkreäen wordt na VFRWERKING van GFGEVFNS.
Om informatie te verkrijgen moeten dus <*e<äevensworden verzameld en verwerkt. Dit levert meteen het vollende probleem OP»want nu dient men zich
af te vragen welke äeäevens moeten worden verzameld en OPwelke manier de
verzamelde äeäevens moeten worden verwerkt. Het antwoord OPdeze twee vrailen isniet zo Gemakkelijk te äeven. Informatie ismeestal niet hetzelfde
als de som van een aantal äeäevens» netzomin als een cake de som isvan meel»
water en suiker.
Bovendien kan de waarde van informstie door verschillende personen verschillend worden beoordeeld. Wat voor de een als waardevol aeldt isvoor de
ander niet meer dan een nietszeääende reeks cijfers.Zo zal de directie van
een bedrijf äe-interesseerd ziJn inomzetresultaten» terwijl de produktiemödewerker meer interesse zal hebben voor de cijfers O PziJn loonstrook.
Het is duidelijk dat hier in beide gevallen van verschillende sle^evensäebruik moet worden äemaakt.
Ook de interpretatie van informatie» ontstaan uit dezelfde äestevens» kan
van persoon tot porsoon verschillend ziJn.Wanneer biJv. «en recreant O Peen
mooie zomerdag een onweersbui ziet naderen» zsl hijvan ziJn fiets afstappen en reäenkledinä aantrekken» omdat het weer verslechtert. De boer» die
slechts 100meter verder woont» zal daarentegen blij?ijn met di>naderende
reäeru omdat hijziJn akkers niet hoeft te bereäenen.

Uit bovenstaande voorbeelden moge bliJken» dat zeer voorzichtig moet worden omgesprongen met het begrip informatie. Dit z«ilnog sterker het geval
ziJn indien de inforiiatiem.b.v. een computersysteem isverkregen» Hfctverzamelen van gegevens zal inderdaad kunnen worden geautomatiseerd» evenals
het bewerken van de gegevens.Echter» het beoordelen van de ontstane informatie kan beter niet aan de computer worden overgelaten.Hoe zou een computer bijv. moeten weten wat goed of slecht weer is indien de mensheid zelf
hieromtrent van mening kan verschillen?

3. ORDENING VAN GFGEVENS
Zoals we reeds zagen is informatie het Produkt» dat wordt verkregen nadat
gegevens O Pde een of andere manier ziJn verwerkt.Er zal dus eerstvastgesteld moeten worden welke gegevens nodig zijn om de gewenste informatie te
kunnen produceren. Het behoeft geen bt?toog» dat dit zorgvuldig dient teworden nagegaan. Wanneer later zou blijken» dat een bepaald begeven ontbreekt»
of dat niet ter zake doende gegevens ziJn verzameld» wreekt zich dit inonnodig versrilde tiJd en kosten.
Wanneer vast staat welke gegevens nodig ziJn om de gewenste informatie te
kunnen produceren» ishet verstandig deze gegevens nader te analyseren» Voor
alles dient vastgesteld te worden wat de relatie istussen de gegevensonderling. Voor de analase van de gegevens bestaan verschillende methoden.
Voor een beschrijving van een aantal methoden wordt verwezen naar Eilers
(1732). Aan de hand van de anblase van de gegevens kan de gegevensstructuur
worden bepaald. HierbijbliJkt vaak dat sommige gegevens een belangrijker
functie hebben dan andere. Het isbiJv. niet ondenkbaar dat ineengegevensbestand bepaalde gegevens pas bereikbaar ziJn» nadat een ander gegeven is
gelezen.We hebben dan meestal te maken met een sleutel (Eng.,key)» die de
toeäanä vormt tot d3t bepaalde gegeven.
Neclatde gegevensstructuur isvastgelegd kan worden bepaald inwelke
volgorde de gegevens eventueel gesorteerd moeten worden.Ordening heeft tot
doel het opzoeken van een gegeven in een bestand te versnellen. Voorbeelden
van ordening uit het dagelijks leven ziJn het telefoonboek» de encyclopedie»
de gouden gids.
Ordening geschiedt naar een of meer gezichtspunten. Het telefoonboek is
geordend naar woonplaats» Per woonplaats ishet telefoonboek geordend naar
achternaam en per achternaam naar straatnaam. De gevolgen van het nietordenen ziJn in dit geval duidelijk» het niet geordend ziJn van het telefoonboek zou betekenen d3t van elke naam of instelling nagegaan moet worden of
dit de gezochte persoon of instelling is» waarbijvooraan inhet telefoonboek begonnen moet worden. Overigens ishet telefoonboek niet slechts geordend naar woonplaats en achternaam» miar ook naar groepen.Zo vinden wehet
telefoonnummer van de huisarts niet alleen inhet alfabetisch naamregister»
maar ook onder de groep 'huisartsen'.
Hiermee ziJn we bijeen ander begrip aangekomen» n.l» redundantie» Redundantie wil zeggen dat een gegeven O Pmeer dan een Plaats isvastgelegd.Het
zal duidelijk ziJn dat redundantie» indien mogelijk» dient U:worden beperkt»
Het O Pmeer dan een plaats vastleggen van gegevens kost immers ruimte en dus
ook geld.Bovendien heeft redundantie consectuentiesbiJ het aanbrengen van
veranderingen in een bestand.

Echter» inber-aalde gevallen zal redundantie niet te vermijden ziJn.Wanneer biJ een bewerking gegevens uit meer dan een bestand moeten worden gelezen« ishet vaak zinvol in elk.van de bestanden een gegeven OPte slaan dat
sis sleutel fungeert» biJv. een uniek nummer?een datum o.i.d.Het opzoeken
vsn een äeäeven kan in dergelijke gevallen aanzienlijk worden versneld» terwijl de controle op de Juiste werkinä van de toepassingsprogrammatuur wordt
vereenvoudigd.
4. KETTINGEN EN TABELLEN
In de informaties worden gegevens veelal geordend net behulp van lijsten«
In het dagelijks leven wordt net het begrip lijst echter meestal een tabel
asnäeduid» biJv. een telefoonlijst of de ledenlijst van een vereniging.Ook
in de informatica heerst (noä)geen eenduidigheid in spraakgebruik t.a.v,
beide begrippen« Deze begripsverwarring is te wijten aan een aantal overeenkomsten tussen beide begrippen. Als voorbeeld kunnen we denamen van het
personeel van twee willekeurige afdelingen van enn bedrijf beschouwen« In
figuur 1TiiJnde namen van de personeelsleden in alfabetische volgorde weergegeven in de vorm van een tabel.Deze tabel stelt dus de hele verzameling
personeelsleden in de twee afdelingen voor.Binnen de tabel kunnen we verschillende deelverzamelingen onderscheiden.
- de deelverzameling public relations»
- de deelverzameling administratie.
Door middel van kaders om de afzonderlijke namen is weergegeven tot welke
deelverzameling elke naam behoort.
I

I Aalbers

* Arends
*
***************
* Edens
*
UW.***********
Feenstra

I

ilp ^ ^f ^V ^ ^ 4» & 4r ^ ^ ^ ^ ^»y ^
^ ^ ^k *^ *p ^ * * ^ * * ^ ^ " *T* *p

* Gorter

*

i»V*lL i l ' * * * * * * * * * * *
tf: S^ ifl Jf-.f, Q>
ty/f. ff. Q. Jf% Q, /ft /f. If.

Krol

ILeeghw3ter I
Legenda!
! Oosterhout I
^ q%^ i^ tft ^ ^ ^ ^ ^ «^ ^ ^ ^

* Versteeg

I

Iafdeling public relations

^

*

*

*afdeling administratie

Tig 1. Tabel waarin schematisch twee deelverzamelingen ziJn weergegeven.
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In figuur 1was sprake van twee deelverzamelingen. In de informatica wordt
een deelverzameling aangeduid als een liJst» Een liJst wordt al« volat Gedefinieerd*
Een LIJST is een herkenbare reeks gelijksoortige elementen» die echter
NIET NOODZAKELIJKERWIJS in opeenvolgende lokatiesvan een Seheugenmedium
behoeven te zijn vastgelegd«
Een manier on een liJst te onderkennen isdoor middel van kettingadressering»
Kettingadressering (Ena»» chaining) is een methode o» elementen uit een verzameling met elkaar te verbinden tot een liJst» waardoor een deelverzameling
ontstaat» Hiertoe wordt elk element uitgebreid met een extra veld» het kettingveld of schakelveld» waarin een verwijzing isopgenomen naar het volgende
element dat tot de deelverzameling behoort» Hierbij geschiedt de verwijzing
naar het eerste element van de ketting vanuit een speciaal veld» het z.g.n.
ankerveld (Ena.Janchor). Het einde van de ketting wordt door middel van een
niet mis te verstaan teken inhet kettingveld van het laatste element van de
betreffende liJst aangegeven. In figuur 2 ziJn de namen van de personeelsleden van de twee afdelingen door middel van kettingen weergegeven.
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Fis 2. Twee enkelvoudige kettingen» De laatste elementen van elke
ketting bevatten in het kettingveld het ster-teken alsaanduiding voor het einde van de ketting.

De hierboven geschetste kettingen worden 'one waw list* genoemd» omdat de
ketting slechts in een richting kan worden doorlopen» Wanneer wiJziäinäen in
de ketting worden worden aangebracht» Moeten de wiJzers in de elementen voorafäasnd en volgend OPhet betreffende element worden aangepant.
BiJsen "two way list* kan de kettinä in twee richtingen worden doorlopen«
Per kettinä ziJn dan twee kettinävelden nodigt een veld voor het voorwaarts
doorlopen van de kettinä en een veld voor het achterwaarts doorlopen van de
kettinä.BiJ wijzigingen moeten derhalve de wiJzers in beide richtingen worden aangepast.
Behalve eindisle kettingen kent men .inde informatica ook de gefloten kettinä» de 'circular list*. Kenmerkend voor >?engesloten kettinä isde terugverwijzing vanuit het laatste element naar het anker van de kettinä. BiJ herhaald doorlopen van de kettinä biedt dit voordelen t.o.v» de eindige kettinä»
Voor een toepassinä van het äebruik van kettinäen wordt tenslotte verwezen naar v» Gils en Vink (1983).
Inplaats van alle elementen van een liJst uit te breiden met kettinävelden kunnen de wiJzers ook worden opgenomen in een tabel» Hen deräeliJke tabel wordt verwiJzinästabel (Ena»! pointer array)genoemd. Toepassingen van
verwiJzinästabellen vindt »en vooral in de omgeving van databanken. BiJ äebruik van verwiJzinästabellen kan biJ wiJziäinäen vaak worden volstaan »et
het wiJziäen van alleen de tabel» Immers» wanneer een element niet lanäer
tot de liJst behoort» behoeft alleen de verwiJzinüstabel te worden veranderd»
Overigens wordt hier opgemerkt dat een verwiJzinästabel pas achteraf wordt
opgesteld» dit in tegenstelling tot de wiJzers in kettinäen« In figuur 3 is
een verwiJzingstsbel weergegeven»

IP.R. I201 !204 I206 I207 I208I
I
! Adm. I202 I203 I205 I209I

Fig 3» Twee deelverzamelingen vastgelegd d.m.v.een verwiJzinästabel«

5. VORMEN VAN BESTANDSORGANISATIE
Voor de opslag van gegevens bestaat een aantal mogelijkheden» waarvan pik
ziJn specifieke voor- en nadelen heeft.Afhankelijk van de eisen» die worden
gesteld aan de toegang tot de gegevens» de snelheid waarmee d« gebruiker de
gewenste informatie moet verkrijgen en tenslotte de opslagmogelijkheden van
het computersysteem» kan de manier van gegevensopslag worden bepaald.
OP de Vax-11/7'50computer van het Staringgebouw staan de volgende mogelijkheden voor de opslag van gegevens ter beschikking.

sequentieel.

- direct (relatief).

BiJ deze vorm v?n bestandsorganisatie kan een
willekeurig record pas worden bereikt nadat
alle voorslaande records ziJn gepasseerd.Deze
vorm vsn opslig k-3nd*n ook het bi*stworden
gebruikt wanneer het grootste deel van het bestand biJ de toepassing isbetrokken. Detoepassingsprogrammatuur zal derhalve beter niet
interactief van karakter kunnen ziJn.
BiJ deze vorm vsn bestandsorganisatie kan een
willekeurig record OPelk gewenst moment worden
bereikt. De toepassingsprogrammatuur gebruikt
in dit geval slechts een klein gedeelte van het
bestand» zodat PostgewiJze verwerking m.b.v.
interactieve programmatuur mo-âeliJk is.

- äe~indiceerd seauentieel. BiJ deze vorm ven bestandsorganisatie kan een
willekeurig record op beide bovengenoemde manieren worden bereikt. Afhankelijk van de toepassing zal een groot of klein aantal gegevens
worden geraadpleegd. Deze vorm van opslag is
dan ook te beschouwen als een compromis (met
3lle nadelen van dien) tussen de beide bovengenoemde vormen van OPS1<*Ü.
In het volgende hoofdstuk zullen de eigenschappen van elk van deze mogelijke vormen van bestandsorganisatie worden besproken»

6, EIGENSCHAPPEN MAN ELK DER VORMEN VAN BFSTANBSORGANISATIE
Afhankelijk ven een aantal eisenfwelke door de gebruiker ziJn gesteld»
zal gekozen moeten worden voor een van de hiervoor genoemde vormen van bestandsorganisatie. In dit hoofdstuk zal worden uiteengezet hoe men tot een
verantwoorde keuze kan komen. Ann de hand v?n voorheelden zal worden getracht duidelijk te maken waarom in de betreffende gevallen voor een bepaalde vorm v?n bestandsorganisatie is gekozen.

6.1 BE SEQUENTIE!E BESTANDSORGANISATIE
Kenmerkend voor de seouentiele bestandsorganisatie ishet feit dat een
willekeurig record slechts kan worden bereikt nadat alle jandat record
voorafgaande records ziJn gepasseerd. In een file van 250 records kan het
80-ste record dus pas worden gelezen n3dat de 79 voorafgaande records ziJn
gelezen. Men zou deze wiJze van bestandsorganisatie kunnen vergelijken met
het kamer ne kamer OP de deur lezon vtn de naam van de bewoner wanneer men
niet weet in welke kamer OPde gang de gezochte persoon ziJn kantoor heeft.

-7Het zal duidelijk zijn dat deze wijze van bestandsorganisatie alleen dan
zin heeft indien biji.ieverwerking v--*nde gegevens het overgrote deel van
de gegevens isbetrokken» zoals dat biJv» het geval isbiJ tijdreeksen«
Ook de wijze waarop de gegevens worden verwerkt» PostgewiJs (real time)
of groepsgewijs (batch)» isbepalend voor de keuze van bestandsorganisatie.
PiJ postSewiJze verwerking dient »ieantwoordtiJd (response time) immers zo
kort mogelijk te ziJn.Wanneer we bedenken dat de verwerkingstijd van een
programma o.s, wordt bepaald door het aantal input/output handelingenzal
moeten worden geconcludeerd dat een interactief programma dat stebruikmaakt
van een groot seouentieel bestand een onaanvaardbaar lange antwoordtiJd oplevert wanneer steeds willekeurige gfgevens uit de reeks apart moeten worden
verwerkt.
Overigens wordt hier nog opgemerkt dat het al dan niet gesorteerd ziJn
van het bestand de zoektijd aanzienlijk kan be-invloeden. In<>engesorteerd
seo.uentieel bestand ishet gemiddeld aantal records dat gelezen moet worden
voordat het record wordt gevonden dat aan het zoekargument voldoet gelijk
aen (n+l)/2» waarbij nhet aantal records van het bestand is. In een ongesorteerd seauentieel bestand ligt d.H gemiddelde tussen (n+l)/2 en n» afhankelijk van de kans dat het record niet wordt gevonden. Immers» biJ niet
vinden van hst gezochte record ishet aantal records dat gelezen wordt altiJd äeliJk asn n.

Voorbeeld 1»
In het kader V3n de Cultuurtechnische Inventarisatie van een gebied wil
een gebruiker weten wst de gemiddelde kaveloppervlakte in dat gebied is.Oudst de gemiddelde kaveloppervlakte afhankelijk isvan de oppervlakte vanallekavels in het betreffende gebied zal de gebruiker de beschikking moeten
hebben over een ksvelbestand waarin alle in het gebied voorkomende kavels
ziJn opgenomen. BiJ deze toepassing list een seauentieel Georganiseerd bestand voor de hand. Het al dan niet gesorteerd ziJn van het bestand ishier
niet van belang» omdat biJ de berekening van de gemiddelde kaveloppervlakte
alle kavels ziJn betrokken.

Voorbeeld 2.
Wanneer bovengenoemde gebruiker behalve de gemiddelde kaveloppervlakte
inhet totale gebied ook de gemiddelde kaveloppervlakte per dorpsbehoren
wil weten ishet nog steeds zinvol het kavelbestand seauentieel teorganiseren.Echter» nu ishet wel van belang het bestand te sorteren nsar dorpsbehorens. Immers» nadat alle kavelrecords van een dorpsbehoren uit het bestand ziJn ingelezen kan de gemiddelde kaveloppervlakte in dat dorpsbehoren
onmiddellijk worden bepaald. Nadat alle dorpsbehorens ziJn verwerkt kan tenslotte de gemiddelde kaveloppervlakte inhet gehele gebied worden bepaald.

-86.2 DE DIRECTE (RELATIEVE) BESTANDSORGANISATIE
Kenmerkend voor de directe (relatieve) bestandsorganisatie isdat elk
record OP elk gewenst moment kan worden bereikt. Vanuit een programma kan
een gewenst record dus rechtstreeks worden opgeroepen. Bijdeze vor» van
directe bestandsorganisatie wordt aan elk record een relatief computeradres
toegekend. Het gevolg hiervan isdat de computer zelf weet waar ieder record
zich bevindt» zod«t een willekeurig record direct kan worden opgeroepen.Het
zal duidelijk zijn dat dit inbepaalde gevallen voordelen biedt« laters» biJ
de seauentiele bestandsorganisatie mo*t een record worden opgezocht en zoeken kost nu eenmaal tiJd.Wanneer biJv. een mugaziJnbediende niet weet in
welke gang en in welke stelling hiJ een bepaald artikel kan vinden zal hiJ
liethele maäaziJn sf moeten zoeken totdat hiJ het betreffende artikel heeft
gevonden. BiJ de directe bestandsorganisatie echter weet de magaziJnbediènde uit het hoofd (ziJn chef heeft deze kennis niet nodig) wat het nummer van
de gang en de stelling is zodst hiJ direct» dus zonder zoeken» naar de âoede plaats toeloopt.
Directe (relatieve) bestandsorganisatie wordt veelal toegepast biJ postgewiJze (re3l time) verwerking.Omdat een gewenst record niet hoeft te worden opgezocht in het bestand» maar eenvoudig kan worden opgeroepen» kont dit
de antwoordtiJd van het toepsssingsprogrsmma ten goede.Ook het al dan niet
Gesorteerd ziJn V3n het bestand is voor de verwerking OPzich niet van belang. Vssk zal met het oog OPcontrolemogelijkheden evenwel toch een of andere sortering worden aangebracht.

Voorbeeld 3.
Een reisorganisatie heeft een groot aantal reizen inhaar Programms opgenomen. Elke reis wordt Gekenmerkt door een uniek nummer» De reisorganisatie heeft biJ al hasr vertegenwoordigers een terminal geplaatst en al haar
reizen opgenomen in een reizenbestsnd.Van elke reis iseen record aanwezig
waarin de voor een boekingsksntoor relev3ntc gegevens van elke reis ziJn
opgenomen. Per record konieno.a. de vertrekdata en het aantal niet gereserveerde plaatsen voor» OPeen willekeurig moment komt een cliënt het kantoor
van een der vertegenwoordigers van de reisorganisatie binnenstappen en geeft
tekennen dst hiJ een reis wil boeken. Het if.hier van belang dat decliënt
OF-een snelle wiJze OPde hoogte gebracht kan worden van de plaatsingsmogelijkheden OPde door hem verkozen vertrekdatum. Het reizenhestand moet daarom direct toegankelijk ziJn. Immers» alle reizen wssrvoor de cliënt geenbelsngstelling heeft doen hier niet ter zake.

-9Voorbeeld 4*
Wanneer blijkt dat de gewenste vertrekdatum van de reis waarvoor declient uit voorbeeld 3belangstelling heeft isvolgeboekt» kan hijof een andere vertrekdatum of een andere reis kiezen. Inhet eerste geval isdit apen
probleem» omd3t de gegevens V3n de betreffende reis reeds voor handen ziJn.
Indien de cliënt echter besluit een andere reis te kiezen» zou biJ seauentiele bestandsorganisatie het hele reizenbestand opnieuw moeten worden gelezen» totdat de gewenste reis isgevonden» BiJ de direct bestandsorganisatie kan het record waarop de gegevens van de nieuw gekozen reis voorkomen»
eenvoudig worden opgeroepen«
Wanneer een cliënt OPeen gekozen vertrekdatum van een bepaalde reis kan
worden geplaatst moet het reizenbestand onmiddellijk worden gemuteerd» Het
OP een later tijdstip uitvoeren van mutaties kan hier n.l. vervelende conseouenties hebben» Met isbiJv. niet ondenkbaar» dat O Peen dag meer dan
een boekingen voor dezelfde reis en vertrekdatum plaatsvinden» Dit zou tot
äevolä kunnen hebben dat er meer plaatsen worden gereserveerd» den erbeschikbaar ziJn. Hier wordt dit voorkomen d.m.v» de PostgewiJze werkwijze»
waarbijtelkens het direct toegankelijke bestand wordt geraadpleegd engemuteerd.

6.3 DE GE-INDICEERD SEQUENTIËLE BESTANDSORGANISATIE
Kenmerkend voor de ge-indiceerd sectuentielebestandsorganisatie ishet
Feit dat een willekeurig record zowel seauentieel» als direct bereikt kan
worden. OPhet eerste gezicht liJkt dit de ideale vorm van bestandsorganisatie» Echter» we hebben hier niet slechts tf>doen met de voordelen van de
twee bovengenoemde vormen van bestandsorganisatie» maar ook met de nadelen
van beide vormen van bestandsorganisatie.Het werken met een ge-indiceerd
seauentieel bestand isveräeliJkbair mat het zoeken in een woordenboek» Immers» we kunnen een record 'aanwijzen'en vervolgens seauentieel verder zoeken.
BiJ de ge-indiceerd sequentiële bestandsorganisatie wordt elk record
gekenmerkt door een of meer sleutels (Eng.» key).Een sleutel iseen unieke
waarde» biJv. een grondgebruikersnummer. De computer houdt zelf tabellen
(indices) biJ» waarin (meestal) p>?rschiJvenpakket een cslinderindex aanwezig is.Hierin wordt per cylinder biJgehoudtn wat de hoogst voorkomende
sleutelwaarde is.Per cylinder wordt dan een spoorindex bijgehouden» waarin
van elk spoor de hoogst voorkomende sleutelwaar-de voorkomt.Aan de hand van
deze inde>,tebellen rekent de computer uit OPwelk spoor van welke cylinder
hst gezochte record zich bevindt. Hft betreffende spoor wordt vervolgens
'direct'geselecteerd en vervolgens seauentieel afgezocht.
EiJ de initialisatie van een ge-indiceerd seauentieel bestand worden alle records seauentieel ingelezen» wsarbiJ tegelijkertijd de verschillende
inde;:tabellen worden aangemaakt. Wanneer nu OPeen later tijdstip een record zou moeten worden verwijderd» wordt (meestal) slechts de bijbehorende
sleutel uit de relevante index-tabeld e n ) verwijderd. Dit heeft tot gevolg
dat rvvtbetreffende record fysiek wel aanwezig» maar logisch niet meer toegankelijk is.Wanneer veel records moeten worden verwijderd isopnieuw initialiseren van het bestand dus raadzaam»
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QoVhet naderhand toevoegen van records kan problemen opleveren» Dit te
meer-wanneer het om het tussenvoeJen vsn records gaat. Omdat biJ de initiaüsatie van het bestand alle recordr sectuentieel worden weggeschreven is
fysiek tussenvoeäen onmoäeliJk geworden. Immers» aan elke recordsleutel is
een fysiek adres gekoppeld. Het tussenvoeäen van records zou tot gevolg kunnen hebben dat de indextabcllen niet meer consistent ziJn» Meestal zal het
tussenvoeäen van records om deze reden plaatrvinden in speciale overloopäebieden, OPde pleats waar het record eigenlijk had moeten staan» vinden we
dan een verwijzinä naar het betreffende overloopgebied. Bijhr*tOPdeze wijze 'tussenvoeäen' van records wordt de consistentie van de verschillende indextabellen dus niet aanäetast. Overiäens vindt het weäschriJven van records
naar overloopäebieden seouentieel plaats» zodat de computer biJ het teruglezen v3n een tussengevoegd record noäal wat handelingen moet verrichten»
Ce tiJd» benodiäd om een later toeäevoeäd record terug te vinden» zal hierbij toenemen naarmate de overloopäebieden vollopen» Het voordeel van het
"direct* toegankelijk ziJn V3n het bestand wordt hierdoor sterk afäezwakt.
Indien binnen een reeds bestaand record een veld moet worden gemuteerd»
hanät de toeä3nästiJd af van de plaats waar het record zich bevindt. Wanneer
het record zich niet in een overloopäebied bevindt» isde toeäanästiJd korter dan wannesr het record zich achteraan in «en overloopäebied bevindt.Htt
äemuteerde record kan vrijwel altiJd OPdezelfde plaatn worden teruggeschreven,
Samenvattend kan worden gesteld d;<tde gr-indiceerd sequentiële bestandsorganisatie voordelen biedt W3nne>;rhot betreffende bestand»
- zowel voor stapelsgewiJze als voor postgewiJze toepassingen moet worden
gebruikt»
- een laäe vervanginsgraad (Eng.5 file turnover) heeft.
Opgemerkt wordt nog dat de vervangingsäraad» d.i.het percentage records
dat per tijdseenheid wordt vervangen» hierbij een goede indicatie geeft
over het tijdstip waarop het bestand dient te worden gereorganiseerd»

Voorbeeld 5.

In het personeelsbestand van een groot bedrijf bevindt zich van elk personeelslid een aantal gegevens.Achtereenvolgens komen per record voor?
-Personeelsnummer
- Neem
Adres
--Woonplaats
- Burgerlijke staat
- Adfitsl k i n d e r e n

- Beroep
- Loonschaal
- Datum in dienst treding

•11-

Het personeelsbestand isgesorteerd naar personeelsnummer» Het personeelsnummer fungeert hierhiJ als sleutel» Imkers» in het bestand heeft het
personeelsnummer voor elk personeelslid een unieke waarde» Van de overige
velden kan dit bepaald niet sfezetfdworden» Zo ishet zeer wel mogelijk dat
er Smensen in dienst ziJn net de naam Jansen» Ook ishet niet uitgesloten
dat een aantal personeelsleden hetzelfde aantal kinderen heeft»
Het bestand moet maandelijks in z'n geheel worden geleren t.b»v.de salarisberekening V3n elk personeelslid» Bijdeze toepassing isdus een seQuentiele bestandsorganisatie gewenst.
Wanneer echter een personeelslid verhuist of in het huwelijk treedt moet
het record van het betreffende personeelslid onmiddellijk worden 'femuteerd.
In dit geval ishet niet zinvol het hele bestand in te lezen» BiJ deze toepassing is een directe bestandsorganisatie äewenst»
OP grond van deze twee noodzakelijke toepassingen» waarbij gebruik wordt
gemaakt van dezelfde gegevens» ishet personeelsbestand ge-indiceerd seouentieel georganiseerd.

7. OPSLAGMEDIA
Elk van de boven genoemde vormen van bestandsorganisatie stelt bepaalde
eisen aan de opslagmogelijkheden van het computersysteem» Het gevolg hiervan is dat niet altiJd de meest gewenste vorm van bestandsorganisatie kan
worden toegepast. Voor elk van de vormen van bestandsorganisatie zal inhet
onderstaande worden nagegaan welke opslagmedia in aanmerking komen»

SEQUENTIËLE OPSLAG
Voor de opslag van sectuentiele bestanden kunnen in het algemeen de volgende opslagmedia worden gebruikt!
- magneetband
- maäneetschiJf
- floppy disk
- maäneetbandcassette
- ponsband
- r-onskasr-t
- microfilm
Pe media ponskaart en microfilm ziJn OPde Vax computer van het Staringgebouw niet in gebruik» Overigens kunnen de media magneetschiJf en floppy
disk ook voor de beide andere vormen van bestandsopslag worden gebruikt»
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DIRECTE (RELATIEVE) OPSLAG
Voor de opslag van direct toegankelijke bestanden kunnen in het algemeen de
voläende OPS1aamedia worden gebruiktt
- magneetschijf
- magneetkaart
-floppy disk (in beperkte mate)
Het medium magneetkaart voor het opslaan van grote hoeveelheden gegevens
is sterk verouderd en wordt derhalve vrijwel nergens »eer toegepast. Voor
wat betreft het medium floppy disk wordt hier opgemerkt» dat het meestal mogelijk is een willekeurig adres te kiesen» waarna seouentisel verder gezocht
moet worden. Voor de opslag van direct toegankelijke bestanden O Pde Staringvsx biedt de maäneetschiJf derhalve de beste mogelijkheden.

GE-INBICEERD SEQUENTIËLE OPSLAG
Voor de opslag van ge-indiceerd seouentiele bestanden kunnen in het algemeen de voläende opslagmedia worden gebruikt!
- maäneetschiJf
- floppy disk (in beperkte mate)
- microfiche
•-beeldplaat (nog in ontwikkeling)
Voor het medium floppy disk geldt» dat het meestal mogelijk iseen willekeurig adres te kiezen» waarna seouentieel verder gezocht moet worden» De
media microfiche en beeldplaat ziJn OPde Vax computer van het Staringgebouw
(nog)niet in gebruik» zodat de m3gneetschiJf debeste mogelijkheden biedt
voor de opslag van äe-indiceerd seouentiele bestanden«

8. TOEPASSINGSPROGRAMMATUUR
Reeds in een ander hoofdstuk werd gezegd» dat de wiJzc van bestandsorganisatie afhankelijk zal moeten ziin van de toepassing en de mogelijkheden
ven het computersysteem. Wanneer eenmaal voor deeen of andere vorm'van bestandsorganisatie is gekozen kan de toepassingsprogrammatuur verder worden
ontwikkeld. In onderstaand schema isweergegeven welke soorten bestanden bij
welke soorten toepassingsprogrammatuur passen.
Globaal kan worden gesteld dat biJ stapelgewiJze verwerking seouentieel
äeorgBniseerde bestanden in aanmerking komen» terwijl direct toegankelijke
bestanden het meest gechikt ziJn voor postgewiJze verwerkingsproärammatuur.
Voor wat betreft de regels voor het OPde Vax-11/750 computer van het
Staringgebouw openen en verwerken van elk der drie soorten bestanden intoepassingsprogrammatuur» wordt verwezen na3r v.Doorne (1983).

1
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