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ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS 
INDEXADOS 

 
 Um índice consiste numa coleção de entradas, uma para cada registro de dados, 
contendo o valor de uma chave de atribuição e um ponteiro de referência que acessa 
imediatamente aquele registro. 
 Os índices são classificados de acordo com a chave de atribuição, proporcionando 
rapidez na pesquisa. 
 Quando os arquivos são muito grandes é que se faz jus ao uso de índices, formando 
vários níveis. 
 Quanto mais níveis tivermos, mais longa será a pesquisa, sendo que em cada nível 
(constituído por vários blocos de índices) apenas um índice será acessado. 
 

Formato dos índices 
 O formato dos índices para acessar os registros no arquivo, será ligado ao “fanout”. 
 FANOUT é o número de entradas que se encontra em cada bloco de índices. 
 Quanto maior o “fanout”, maior será o bloco de índice, e quanto menor o “fanout”, 
menor o bloco de índices. Logo, podemos concluir que quanto maior a amplitude da árvore, 
maior é o “fanout”. 
 As árvores altas possuem vários níveis, portanto tem “fanout’s” menores do que as 
árvores baixas. 
 A busca é mais rápida nas árvores baixas (largas), pois não perde-se tempo para 
passar de nível. 
 O termo usado para medir a largura da árvore é “FANOUT RATIO Y”. 
 As árvores indexadas são usadas em arquivos indexados, uma vez que são mais 
largas do que altas, implicando em um número de níveis menor, conseqüentemente uma 
pesquisa mais rápida. 
 O “FANOUT RATIO Y” é um parâmetro muito importante na análise da 
organização de arquivos indexados e serão freqüentemente encontrados. São similares a 
estruturas de dados usado na memória, funcionando como árvores. 
 
  ^ ^ 
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     ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^       ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^      ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 Alto fanout       Baixo fanout  
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Árvores estáticas versus dinâmica 
 Arquivos seqüenciais indexadas trabalham com árvore B iniciada como sendo 
estática, uma vez que os índices não podem ser mudados. Na inclusão de novos registros, 
estes são colocados na área de overflow. 
 Arquivos indexados trabalham com árvore B Indexada Dinâmica, uma vez que 
inclusões podem ser feitas no arquivo principal ( os espaços livres são conseguidos através 
dos índices, não existem áreas de overflow). 
 

Arquivos invertidos 
 São arquivos que são criados ou classificados tendo como ponto de referência 
índices ou outras chaves de atribuição. Logo, um arquivo indexado pode ter vários índices, 
cada um contendo como chave de atribuição um campo de registro. 
 

Diferenças entre arquivos indexados e seqüencial indexado 
 

Seqüencial Indexado 

 Estrutura estática. 
 Possui área de overflow. 
 Inserções serão físicas na área de overflow. 
 Remoções são lógicas. 
 Possui somente uma estrutura de índices. 

Indexado 

 Estrutura dinâmica. 
 Não possui área de overflow. 
 Inserções são feitas na própria árvore. 
 Remoções são físicas. 
 Acesso seqüencial pode existir mas é através dos índices. 
 

Manipulação de arquivos indexados 
 Em arquivos indexados os registros são acessados sempre através de uma ou mais 
organizações de índices, onde cada organização tem uma chave diferente para acessar os 
registros de dados. Tais registros estão num arquivo separado (principal) que tem a forma 
de arquivo de pilha (podem existir tantos índices quantos forem as chaves de acesso do 
registro). 
 Não há qualquer compromisso com a ordem física de intercalação dos registros e 
são dispensados os mecanismos complexos de administração de áreas de extensão que 
existiam nos arquivos seqüencialmente indexados. 
 Os blocos de índices são ordenados pela chave de acesso, sendo cada uma delas 
constituída por um par (chave de registro, endereço de bloco). A sequencialidade física das 
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chaves de acesso visa a tornar mais eficiente o processo de busca e permitir o acesso serial 
ao arquivo. 
 

Índices 
 Os índices podem ser exaustivo ou seletivo. 
 Um índice é dito exaustivo quando possui uma entrada para cada registro do 
arquivo, ou seja, tem TIDs para todos os registros do arquivo. TIDs são ponteiros para o 
registro de dados. E índice seletivo tem TIDs somente para registros onde a chave de acesso 
é significante, ou seja, quando possui entradas apenas para um subconjuntos dos registros. 
O subconjunto é definido por uma condição relativa à chave de acesso e/ou outros campos 
do arquivo. Um exemplo de índice seletivo seria o índice dos funcionários que ganham 
salário maior que 15.000.000,00 sobre o cadastro geral dos funcionários de uma empresa. 
 Se nenhum dos índices existentes sobre um arquivo for exaustivo, é necessária a 
manutenção de uma TABELA DE ALOCAÇÃO que identifique todos os espaços alocados 
pelo arquivo, para fins de manutenção e administração do arquivo que são feitas 
diretamente sobre os dados. 
 A manutenção dos índices do arquivo indexado é baseado na árvore-B. 
 

Busca de um registro em um arquivo indexado 
 para a busca de um registro em um arquivo indexado, deve-se acessar tantos blocos 
de índices existirem e finalmente acessar o dado no arquivo principal. 
 

Acesso ao próximo registro 
 Para acessar um registro sucessor ou antecessor ao que se está naquele momento. Na 
maioria dos casos o bloco do índice que contém a próxima entrada está no buffer, por ser o 
mesmo que contém a última entrada acessada. Assim basta fazer uma busca do índice neste 
último bloco. Então, a maioria dos acessos seriais requer apenas uma leitura do disco, para 
a obtenção do registro de dados. mas se o índice para acessar o bloco desejado não se 
encontrar neste bloco, é necessário fazer um retorno aos blocos de índices. 
 

Inserção de um registro 
 Para inserir um registro em um arquivo indexado, o registro é colocado na primeira 
área livre do arquivo (de pilha) e então todos os índices são atualizados. 
 Para um índice seletivo, é necessária uma verificação prévia, para determinar se o 
registro satisfaz a condição de seleção 
 Neste processo de inserção, pode ocorrer uma situação de overflow nos blocos 
correspondentes de um ou mais índices. O tratamento de situações deste tipo é feito como 
na árvore-B. 
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Exclusão de um registro 
 Na exclusão de um registro, é liberada a área de dados ocupada pelo registro e são 
removidas dos índices de entradas a ele correspondente. 
 A remoção de uma entrada de índice pode ser implementada de um modo direto, 
pela retirada física do par ( chave do registro, endereço do registro ) e conseqüente 
reagrupamento das entradas daquele bloco do índice para o preenchimento do espaço 
liberado. Outra alternativa consiste de marcar a entrada correspondente ao arquivo excluído, 
pela substituição do endereço do registro por um endereço inválido. 
 Quando há índices seletivos sobre o arquivo, surge o problema de determinar em 
quais deles o registro excluído é referenciado, para que deles sejam removidas as entradas 
correspondentes ao registro excluído. Este problema pode ser resolvido pela avaliação de 
cada uma das condições de seleção relativas aos índices, para o caso do registro excluído. 
 

Alteração de um registro 
 Para a alteração, o endereço do registro é determinado por uma busca sobre o índice. 
Achado o registro, este é lido, seus campos alterados, e novamente gravado, na mesma 
posição. 
 

Reorganização do arquivo 
 Esta operação não é usualmente exigida pelos arquivos indexados, visto que os 
espaços liberados na área de dados, pela exclusão de registros, são reutilizados na operação 
de inserção. 
 

Manipulação de índices 
 Para se fazer inserção e deleção de índices em árvore-B, deve-se manter os blocos 
de índices com metade de sua capacidade em armazenar índices. 
 

Inserção 
 Novas entradas são inseridas no bloco de índices de primeiro nível, até que o limite 
y seja alcançado. 
 A próxima entrada a ser inserida irá requerer a alocação de um bloco de índices que 
é então inicializado com metade das entradas de índices pegas do bloco que estava cheio. O 
bloco foi dividido. A entrada que forçou a divisão pode ser agora inserida dentro de um 
nível apropriado de um bloco de índice. Ao mesmo tempo uma nova entrada pode ser 
criada para um novo bloco de índice mais alto, contendo o par {Vn+1, Pn+1}. o valor Vn+1 
é o primeiro Vy/2+1 pego da divisão do bloco que é V1 no novo bloco. 
 O bloco do próximo nível apropriado pode já estar cheio e ainda requerer outra 
divisão. Se o bloco raiz estiver cheio, o novo bloco é criado com duas entradas, uma para o 
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novo bloco raiz e a outra para o novo parceiro. Desta maneira podemos dizer que a árvore 
cresceu um nível. Esta inserção mantém o valor do Yeff no ponto desejado. 
 

Remoção 
 Quando uma entrada é deletada, um bloco de índice pode deixar de ter y/2 entradas. 
Daí o bloco parceiro será inspecionado. Se o número total de entradas em ambos os blocos 
é menor do que y, eles poderão ser combinados. Uma entrada no bloco de índices de nível 
mais alto é então deletado, e esta deleção irá se propagar talvez, até o bloco raiz. Se o bloco 
raiz tiver apenas uma entrada, esta poderá ser deletada, implicando, assim, na redução de 
um nível. 
 OBS: se o total de dois blocos, quando combinados em vista da deleção, for igual a 
y, então é melhor não combinar os blocos, evitando assim um custo excessivo. 
 

Uso de arquivos indexados 
 Arquivos indexados são usados principalmente em áreas onde a necessidade de 
informações é exigida rapidamente ou o acesso a estas informações têm de ser rápido. 
 Como exemplo da aplicação de arquivos indexados temos: empresas aéreas, 
trabalhos em bancos, sistemas de dados militares. 
 Arquivos indexados também são usados quando os dados são altamente variáveis e 
dinâmicos, ou seja, quando necessitamos recuperar registros que satisfaçam em mais de um 
campo. 
 

Atualização de registro em um arquivo indexado 
 Uma atualização em um arquivo indexado consiste na pesquisa do registro, a 
atualização dos dados do registro, seguido pela mudança daqueles índices para o qual o 
novo registro contém valores a serem mudados. 
 A atualização é na maioria das vezes mais dispendiosa que a inserção e as técnicas 
para prorrogar parte do processo de atualização podem ser bem úteis para abrir o tempo de 
resposta para o usuário. 

Pequenas mudanças de valores 

 Quando uma atualização muda um pouco um determinado valor, é possível que 
tanto o velho quanto o novo valor caíam no mesmo bloco. 

Distribuição de atualização não-uniforme 

 A atualização tende a ser periodicamente pesada em uma área de depois ela se 
concentra novamente em outros atributos. Considere por exemplo, um arquivo de estoque 
de mercado, por algumas horas há grande atividade em um estoque que é novidade e mais 
tarde, poderá haver pouca atividade lá. Estas irregularidades afetam o desempenho do 
sistema. 
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Ler por inteiro um arquivo indexado 

 Para que se possa ler um arquivo indexado por inteiro podemos optar por 2 
métodos: 
 - Ler os registros através da estrutura de índices, no caso necessitaremos de índices 
exaustivos. 
 - Ler os registros através da alocação de espaço, onde teríamos uma caminhada 
seqüencial pelo arquivo sem se preocupar com a estrutura de índices tomando os espaços 
em branco do arquivo de dados. 

Reorganização de arquivos indexados 

 Os arquivos indexados não necessitam de uma reorganização periódica como os 
outros arquivos. A reorganização de um índice específico se fará necessária em arquivos 
indexados após atualizações, deleções ou inserções. 

Recuperação através de uma combinação parcial  

 O acesso é feito lendo mais de um atributo de cada vez. 
 Vários atributos estão combinados em um pedido de recuperação. Um importante 
uso de se ler índices com vários atributos é a redução na pesquisa para pedidos de 
informação com combinação parcial. 

Uso de índices múltiplos 

 Para uma busca de recuperação de um determinado registro todos os argumentos de 
um pedido de informação são passados para os índices. 
 

Seleção de indices 
 muitos arquivos e sistemas de bancos de dados não têm a capacidade de manipular 
TID’s neste caso, torna-se importante escolhermos o índice mais seletivo para esta questão 
mesmo quando nós podemos combinar índices, como visto acima, não vale a pena unir 
índices com uma seletividade relativamente baixa nem deveriam ser indexados. 
 A avaliação da seletividade de uma atributo é muito difícil. A maioria dos sistemas 
fazem a suposição de uma distribuição  uniforme dos índices. infelizmente, distribuições 
uniformes são raras, a não ser que a repartição de valores dos atributos tenha sido planejada 
deste jeito. Na prática, é mais comum a ocorrência de outros valores. 
 A avaliação pode ser melhorada se for mantida, para cada atributo, alguma 
informação adicional. Para pequenas consultas de valores, as contas atuais podem ser 
mantidas. Contas podem dar valores exatos. Conservando, ao invés da escala do limite de 
dez da distribuição de valores, permite uma avaliação mais precisa dos valores contínuos 
num esquema melhor é manter os patamares de distribuição, onde a separação tem 
tamanhos iguais. 
 A distribuição de informações tendem a ser associadas a índices e são mais 
facilmente atualizadas que os próprios índices. Quando apenas poucos parâmetros são 
mantidos para descrever a distribuição, nós podemos encontrar a informação no bloco raiz e 
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rapidamente recuperá-la. os valores no bloco raiz já dispõem de uma estimação inicial das 
características da distribuição para cada sub-árvore que deverá ser similar. 
 

Índices múltiplos para queries de combinação parcial 
 Nós mostramos técnicas para melhorar o desempenho dos acessos com combinação 
parcial. isto é, lidando com QUERIES que especificam mais que um atributo. Acessar 
alguns índices para uma recuperação PARTID-MATCH é muito custosa. Podemos reduzir 
o número de índices necessários pela criação de índices adicionais que combinam múltiplos 
atributos. 
 

Índices de combinação parcial 
 Um índice não é necessariamente baseado em um simples atributo, mas pode ser 
baseado em entradas que contém a concatenação de muitos campos de um registro se 
observarmos que dois ou mais atributos ocorrem juntos nós podemos construir um único 
índice para aqueles atributos específicos. 
 O número e o tamanho das chaves e conseqüentemente o tamanho de um índice 
combinado será muito maior tanto que o fanout poderá ser menor que o tamanho de um 
índice de atributo único. 


