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1. Arquivos Seqüenciais 
 
1.1. Introdução 
 
 Historicamente, os arquivos seqüências são associados as fitas magnéticas devido a 
natureza seqüencial deste meio de gravação. Mas os arquivos seqüências são também 
armazenados em dispositivos de acesso aleatório como discos e tambores quando o acesso a 
sucessivos registros em alta velocidade e um registro de processamento. Cuidado deve ser 
tomado em relação à observação anterior porque, para os sistemas de multi-programação,  
em que um dispositivo de disco é compartilhado por diversos usuários, ler o registro 
seguinte num arquivo seqüencial pode envolver considerável tempo de posicionamento da 
cabeça de leitura/gravação sobre o cilindro que contém o registro seguinte. Claro que o 
tempo de movimento da cabeça de leitura/gravação que realmente afeta o processamento de 
uma aplicação depende, de certa forma, do esquema de memória intermediária usado e 
também se leituras antecipadas são feitas ou não no arquivo seqüencial, pelas rotinas de 
acesso do sistema operacional. 
 Devido a natureza, os arquivos seqüências são utilizados para a classificação e 
acesso a grande volumes de dados para o processamento para o processamento, pois 
consegue-se acessar rapidamente o próximo registro do arquivo. 
 A organização seqüencial tem como princípios a busca e a inserção, bem como a 
exclusão de informações de forma seqüencial, ou seja, o acesso a uma posição N requer N-1 
acessos. 
 Um exemplo de armazenamento seqüencial é muito evidente em fitas magnéticas 
onde um registro é armazenado ou lido um após o outro. Mas por outro lado podem ser 
armazenados em disco quando se requer uma alta velocidade ao acesso de sucessivos 
registros. 
 Pelo ponto de vista prático teríamos uma organização simples, de fácil 
entendimento, mas pelo ponto de vista de eficiência teríamos um arquivo onde qualquer 
processamento que o utilizasse se tornaria lento, comprometendo o tempo do sistema, desde 
que o arquivo não fosse pequeno. 
 Os arquivos seqüências  em disco, são armazenados em trilhas dentro de cilindros 
contíguos em tambores são armazenados em trilhas adjacentes. 
 Em um arquivo seqüencial, os registros são dispostos ordenadamente, obedecendo a 
seqüência determinada por uma chave primária, chamada chave de ordenação e para 
arquivos seqüências sem chave de ordenação, os registros estão ordenados um série, sendo 
que geralmente, cada novo registro é colocado no final do arquivo. 
  
1.2. Vantagens e Desvantagens 
 
 A utilização de arquivos organizados seqüencialmente oferece problemas. Se o novo 
registro for maior ou menor que o registro que existia anteriormente, os registros adjacentes 
podem ser destruídos ou se tornarem inacessíveis quando o novo registro for gravado. Além 
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disso, é difícil inserir novos registros ou retirar registros de um arquivo organizado 
seqüencialmente. 
 
1.3. Estrutura 
 
 Quando se tem uma organização seqüencial, pode-se ou não ter chaves para 
ordenação. Caso não se tenha chave, os registros serão inseridos no fim do arquivo em 
ordem de cronológica. Caso contrário, quando fizermos um inserção em uma posição N, os 
registros seguintes serão incrementados em uma posição. O conceito de chaves artificiais se 
resume ao fato de podermos adicionar campos numéricos aos registros dos arquivos para 
ordenação. 
 Existe a possibilidade de se trabalhar com um Arquivo de Transação durante as 
operações, fazendo assim ao final do dia ou após um determinado período de tempo, uma 
intercalação com o Arquivo Principal. Desse modo seria inibida toda a demora que se torna 
tão evidente quando se tem arquivos seqüências muito grandes. 
 O Arquivo de Transação é ordenado de acordo com as mesmas chaves utilizadas 
pelo arquivo principal. 
 

 
2. Operações em Arquivos Seqüenciais 
 
2.1. Inserções 
 
 A maneira usual de processar inserções de registros em um arquivo seqüencial 
consiste em montar um arquivo de transações contendo os registros a serem inseridos, 
ordenado pela mesma chave de ordenação do Arquivo Principal. Os arquivos Principal e de 
Transação são então intercalados através de Merge, gerando um Arquivo Principal 
Atualizado. 
 Este procedimento é adotado, porque a inserção de um registro isolado apresenta um 
custo proibitivo, pois todos aqueles registros com chaves superiores ao inserido seriam 
necessariamente deslocados de sua posição, o que é inviável em se tratando de arquivos 
armazenados em um meio externo. 
 O arquivo de Transação pode ser usado como uma extensão do Arquivo Principal 
até assumir um tamanho que justifique a efetivação da operação de intercalação. 
 
2.2. Exclusões 
 
 É usualmente implementada como a inserção, sendo as indicações de exclusão 
coletadas no mesmo arquivo de Transação para posterior efetivação das operações. Pode, 
ainda, se implementada com o uso de um campo adicional que indique o estado de cada 
registro, sendo excluído um de seus possíveis valores. 
 Neste caso, a operação de exclusão consiste na localização do registro a excluir e 
alteração no seu campo de estado para o valor excluído. Durante o processamento de um 
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arquivo seqüencial, os registros marcados como excluídos não são considerados. Com este 
procedimento, é eliminada a necessidade de movimentação de outros registros para o 
preenchimento do espaço liberado pelo excluído. 
 
2.3. Alterações 
 
 A operação de alteração consiste em modificação do valor de um ou mais atributos 
de um registro. O registro deve ser localizado, lido e seus campos alterados sendo, após, 
gravado novamente. Esta operação deve ser feita sem maiores problemas, desde que não 
ocorra uma das duas seguintes situações: 
  
• A alteração faz com que os registros assumam um tamanho maior do que o original; 
• A alteração modifica o valor do campo que determina a seqüência dos registros dentro 

do arquivo (chave de ordenação). 
 
 No primeiro caso, o registro não pode ser gravado em sua posição original por falta 
de espaço, e, no segundo caso, a mudança do valor da chave de ordenação implica em uma 
mudança da posição do registro dentro do arquivo. Por esses motivos , esta operação é 
usualmente implementada da mesma forma que a inserção e da exclusão, com o uso do 
arquivo de Transação. 
 
 
2.4. Reorganização 
 
 Esta  operação precede, geralmente, ao uso do arquivo seqüencial para a emissão de 
relatórios ou efetivação de consultas, sendo pouco comum a utilização do arquivo de 
transação como uma extensão do arquivo seqüencial, durante o processamento normal. O 
arquivo de transação é usualmente empregado apenas nesta operação de reorganização e no 
registro de atualização, sendo nos demais casos usado o arquivo reorganizado. 
 O conceito de reorganização em arquivos seqüências consiste na intercalação 
(Merge) do Arquivo de Transação Diariamente mais o Arquivo Principal, onde ambos já 
estariam ordenados por uma mesma chave. 
 
 O tempo da reorganização seria: 
 
 TR=TOAT + TLAT +TLAV + TEAN 
 
 onde, 
 
 TR = tempo de reorganização  
 TOAT =  tempo de reorganização do Arquivo de Transação 
 TLAT = tempo de leitura do Arquivo de Transação 
 TLAV = tempo de leitura do Arquivo Velho 
 TEAN = tempo de escrita no Arquivo Novo 
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2.5. Pesquisas 
 
 O acesso a um registro, dado o argumento de pesquisa, é facilitado se a chave de 
acesso coincide com a chave de ordenação (ou com a sua parte inicial), pos nos demais 
casos, não há vantagens na seqüencialidade do arquivo. 
 
2.5.1. Seqüencial 
 
 O primeiro caso é aquele no qual a chave de acesso não coincide com a chave de 
ordenação, sendo a localização do registro desejado feita, necessariamente, por meio de 
Pesquisa Seqüencial, que consiste no exame de cada registro, a partir do primeiro, até ser 
localizado aquele que possui, para a chave de acesso, um valor igual ao argumento de 
pesquisa ou então, ser atingido o final do arquivo. 
 No segundo caso, a chave de acesso coincide com a da ordenação. Se o arquivo 
estiver armazenado em um dispositivo de acesso seqüencial (fita magnética, fita de papel, 
etc.), a única vantagem em relação ao primeiro caso é a constatação mais rápida de que o 
argumento de pesquisa não esta presente no arquivo, quando for o caso. 
 
2.5.2. Binária 
 
 Se o arquivo estiver armazenado em um dispositivo de acesso direto (disco, tambor, 
etc.), torna-se viável a utilização de um método de pesquisa mais eficaz, sendo mais 
conhecido o método de Pesquisa Binária, no qual o primeiro registro a ser pesquisado é o 
registro que ocupa a posição média do arquivo. Se a chave do registro for igual ao 
argumento de pesquisa, esta termina com sucesso, caso contrário, ocorre uma das seguintes 
situações: 
• a chave do registro é maior que o argumento de pesquisa e o processo de busca é 

repetido para a metade inferior do arquivo; 
• a chave do registro é menor do que o argumento de pesquisa e o processo de busca é 

repetido para a metade superior do arquivo. 
 A busca é realizada sem sucesso quando a área de pesquisa, que a cada comparação 
é reduzida a metade, assumir comprimento zero. 
 Com a Pesquisa Binária, o número máximo de comparações necessário para 
localizar um registro ou determinar que ele não está presente no arquivo é  
 

 (Log N) + 1 
 
2.5.3. Binária Feita por Blocos 
 
 Matem a mesma idéia da Pesquisa Binária original, sendo que nesta forma de 
pesquisa nos preocupamos primeiramente com os blocos, depois com os registros 
propriamente ditos. 
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 A seguir é apresentado um exemplo de Pesquisa Binária feita por bloco, onde o 
registro procurado é o 68: 

: 18 29 32 : 45 47 48 : 67 68 69 : 70 78 79: 82 88 89 : 95 97 99:  
                                                         :                : 
      :          : 
          :  :  
            : 
     Bloco Médio 
 
 Achando o Bloco Médio, compara-se o primeiro registro desse bloco com o registro 
procurado. Se este for menor que o registro procurado, compara-se o último registro desse 
bloco. Se este for maior temos motivos para procurar nosso registro neste bloco. É feita 
então um Pesquisa Binária nesse bloco. 
 
2.5.4. Probing 
 
 É literalmente um “chute” para começarmos a busca do registro procurado. Seu 
funcionamento se baseia na fórmula: 
 
 Local= [(C-Cmin/Cmax-Cmin) (n-1)] +1 
 
 onde,  
 
 Local = localização do registro 
 C = chave procurada 
 Cmin = chave de menor valor 
 Cmax = chave de maior valor 
 N = número de chaves 
 
 Após calculado o endereço provável para se encontrar o registro procurado, é feita 
uma pesquisa seqüencial caso o endereço dado pela fórmula seja menor que a chave 
procurada.  
 Tudo dependerá do algoritmo implementado. Existe a necessidade de se ter 
conformidade no valor das chaves de modo que sempre que se utilizar a fórmula de Probing 
possamos sempre nos localizarmos perto do registro procurado. 


