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1100
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

∆∆ιιααχχεείίρριισσηη  ΑΑρρχχεείίωωνν  σστταα
ΛΛεειιττοουυρργγιικκάά  ΣΣυυσσττήήµµαατταα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει τη διαχείριση των αρχείων από ένα Λειτουργικό
Σύστηµα, δηλαδή των δεδοµένων που κρατούνται σε κάποια µονάδα δευτερεύουσας µνήµης.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς:

♦ Να ορίζεις το σύστηµα αρχείων.

♦ Να αναφέρεις τις ιδιότητες των αρχείων και τις λειτουργίες που τα επηρεάζουν.

♦ Να εξηγείς τι είναι κατάλογος και διαδροµή και πώς τα χρησιµοποιούµε.
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ΜΜάάθθηηµµαα

1100..11 Σύστηµα Αρχείων

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να εξηγήσει τη χρησιµότητα και τη λειτουργία του
συστήµατος αρχείων.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να ορίζεις το σύστηµα αρχείων
♦ Να αναφέρεις τις ιδιότητες των αρχείων και τις λειτουργίες που τα επηρεάζουν
♦ Να εξηγείς τι είναι κατάλογος και διαδροµή και πώς τα χρησιµοποιούµε

Τι θα µάθεις;

Ένα αρχείο (file) αποτελείται από ένα σύνολο δεδοµένων αποθηκευµένων στη
δευτερεύουσα µνήµη. Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να χρησιµοποιούνται από
προγράµµατα ή να περιέχουν πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από κάποιο
χρήστη και τον ενδιαφέρουν. Η βασική ιδιότητα των αρχείων, η οποία τα διαφοροποιεί
από τις διάφορες πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στην κύρια µνήµη του
υπολογιστή, είναι ότι είναι µόνιµα, δηλαδή εξακολουθούν να υπάρχουν και όταν η
διεργασία που τα δηµιούργησε έχει τερµατιστεί ή ακόµα και όταν ο υπολογιστής είναι
εκτός λειτουργίας.

Το Σύστηµα Αρχείων (file system) είναι το τµήµα εκείνο του ΛΣ που
αναλαµβάνει να οργανώσει και να διαχειριστεί τα δεδοµένα των αρχείων,
δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες:
♦ να αναφέρονται στα αρχεία µε κάποιο συµβολικό όνοµα
♦ να τα οµαδοποιούν σε µια λογική δοµή ανάλογα µε τη φύση των

δεδοµένων που περιέχουν και τη χρησιµότητά τους
♦ να εκτελούν διάφορες σύνθετες λειτουργίες σε ένα ολόκληρο αρχείο
♦ να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα των αρχείων χωρίς να ενδιαφέρονται

πού ακριβώς βρίσκονται αυτά στη δευτερεύουσα µνήµη

Για να αναφερθεί ο χρήστης ή µια διεργασία σε ένα αρχείο και να µπορεί να
χρησιµοποιήσει τα περιεχόµενά του, δίνεται σε αυτό ένα όνοµα αρχείου (file name).
Με τη βοήθεια του ονόµατος αυτού µπορεί ο χρήστης να δώσει εντολές προς το ΛΣ
ζητώντας π.χ. την αποστολή των δεδοµένων του αρχείου στον εκτυπωτή.

Το σύστηµα αρχείων ενός υπολογιστή είναι αντίστοιχο µε τη µέθοδο που
χρησιµοποιεί ο ζαχαροπλάστης για να οργανώνει τις συνταγές του. Κάθε
συνταγή είναι ένα αρχείο, µε όνοµα τον τίτλο της συνταγής.
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Το όνοµα αρχείου αποτελείται από µια ακολουθία χαρακτήρων, η οποία ανάλογα µε
το συγκεκριµένο ΛΣ µπορεί να περιέχει γράµµατα, αριθµητικά ψηφία και ειδικά
σύµβολα όπως «_», «.», «!». Κάθε ΛΣ έχει το δικό του σύνολο κανόνων για το µέγιστο
µήκος του ονόµατος ενός αρχείου, τα ειδικά σύµβολα που επιτρέπεται ή όχι να
περιέχει, το αν τα κεφαλαία και τα πεζά γράµµατα είναι ισοδύναµα κλπ.

Συνήθως το όνοµα του αρχείου είναι µια µικρή «περιγραφή» των δεδοµένων τα οποία
περιέχει. Π.χ. το αρχείο µε όνοµα «letter» κατά πάσα πιθανότητα περιέχει το κείµενο
κάποιας επιστολής. Μια σύµβαση, που χρησιµοποιείται από αρκετά προγράµµατα και
ΛΣ έτσι ώστε να δίνει το όνοµα πιο πολλές πληροφορίες για τα περιεχόµενα του
αρχείου είναι αυτή της προέκτασης ονόµατος (file name extension). Αυτή είναι το
τελευταίο τµήµα του ονόµατος του αρχείου, που χωρίζεται από το υπόλοιπο όνοµα µε
µια τελεία. Η προέκταση µπορεί να έχει περιορισµένο µήκος ή όχι, και περιέχει ένα
συνδυασµό γραµµάτων ή µια λέξη που δηλώνει τον τύπο δεδοµένων του αρχείου.

Ένα αρχείο που έχει την προέκταση «txt», π.χ. το letter.txt κατά πάσα
πιθανότητα περιέχει το κείµενο (text) µιας επιστολής. Η προέκταση αυτή
ερµηνεύεται από το χρήστη, όµως υπάρχουν άλλες που ερµηνεύονται
από προγράµµατα ή το ίδιο το ΛΣ. Ένα αρχείο µε προέκταση «lib»
µπορεί να περιέχει κάποια βιβλιοθήκη προγραµµάτων που καλεί το ΛΣ,
και ένα άλλο µε προέκταση «c» µπορεί να αναγνωρίζεται από ένα
µεταφραστή της γλώσσας προγραµµατισµού C ως ένα πρόγραµµα
γραµµένο σε C.

Συχνά τα ΛΣ προκαθορίζουν ορισµένες προεκτάσεις αρχείων οι οποίες έχουν ειδική
σηµασία, όπως προεκτάσεις για τα προγράµµατα που µπορούν να εκτελεστούν,
δηλαδή τα εκτελέσιµα (executable) αρχεία. Επίσης καθορίζουν και διάφορους άλλους
τύπους αρχείων, οι οποίοι όµως δε δηλώνονται από το όνοµα του αρχείου. Ένας
τέτοιος τύπος αρχείου είναι ο κατάλογος ή ευρετήριο (directory). Αυτός περιέχει µια
καταγραφή των αρχείων που βρίσκονται στη συγκεκριµένη µονάδα δευτερεύουσας
µνήµης, µαζί µε διάφορες πληροφορίες για το πού µπορεί το ΛΣ να βρεί τα
περιεχόµενα του καθενός αρχείου.

Χαρακτηριστικά των αρχείων
Το σύστηµα αρχείων του ΛΣ χρειάζεται διάφορες πληροφορίες για κάθε αρχείο, οι
οποίες ονοµάζονται χαρακτηριστικά (attributes - properties). Το βασικό χαρακτηριστικό
του αρχείου είναι βέβαια το όνοµά του. Υπάρχουν όµως και άλλες απαραίτητες
πληροφορίες, µερικές από τις οποίες µπορεί να είναι:

� Το µέγεθος του αρχείου

� Ο χρήστης που δηµιούργησε το αρχείο

� Ο τύπος του αρχείου

� Ο τρέχων χρήστης-ιδιοκτήτης του

� Η ηµεροµηνία και ώρα δηµιουργίας του αρχείου

� Η ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας πρόσβασης στο αρχείο

� Η ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης των περιεχοµένων του

� Μια ένδειξη αν τα δεδοµένα του αρχείου µπορούν να αλλοιωθούν ή αυτό
προορίζεται µόνο για ανάγνωση δεδοµένων (read only)

� Μια ένδειξη αν πρόκειται για αρχείο του ΛΣ
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� Οι χρήστες που δικαιούνται να το χρησιµοποιούν και µε ποιο τρόπο: να
διαβάζουν τα δεδοµένα του, να τα αλλάζουν ή να τροποποιούν κάποια
χαρακτηριστικά του

� Αν το αρχείο το χρησιµοποιούν από κοινού πολλές διεργασίες και ποιες.

Κάποιες από αυτές και άλλες πληροφορίες διατηρούνται από το ΛΣ στο Τµήµα
Ελέγχου Αρχείου, ΤΕΑ (File Control Block, FCB) το οποίο είναι µέρος του συστήµατος
αρχείων.

Ιδιαίτερα σηµαντικές πληροφορίες είναι εκείνες που αφορούν την πρόσβαση των
χρηστών στα αρχεία, γιατί επηρεάζουν την ασφάλεια των δεδοµένων του ΛΣ. Οι
πληροφορίες αυτές καθορίζουν ποιες λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν και από
ποιους χρήστες σε ένα αρχείο, και ονοµάζονται δικαιώµατα προσπέλασης (access
rights).

Για κάθε συνταγή του ο ζαχαροπλάστης κρατά διάφορες πληροφορίες:
την πηγή της συνταγής, πότε την κατέγραψε, το χρόνο που απατείται για
την εκτέλεσή της, το κόστος των υλικών, την ευκολία της κλπ.

Λειτουργίες που εκτελούνται στα αρχεία
Το τµήµα του ΛΣ που ασχολείται µε το σύστηµα αρχείων δίνει τη δυνατότητα στους
χρήστες να εκτελέσουν διάφορες λειτουργίες στα αρχεία µε δυο τρόπους:

1. Με κλήσεις ρουτινών συστήµατος, οι οποίες γίνονται µέσα από τα προγράµµατα
του χρήστη

2. Με εντολές του ΛΣ, οι οποίες εισάγονται απευθείας από το χρήστη προς το ΛΣ. Οι
εντολές αυτές συνήθως εκτελούν προγράµµατα που χρησιµοποιούν κλήσεις
συστήµατος.

Οι κυριότερες λειτουργίες που παρέχονται από όλα τα ΛΣ είναι:

∆ηµιουργία ενός νέου αρχείου. Αυτό αρχικά δεν περιέχει δεδοµένα, δηλαδή το µέγεθός του
είναι 0. Το νέο αρχείο, µετά τη δηµιουργία του είναι «ανοικτό» και διαθέσιµο στη διεργασία
που το δηµιούργησε για να προσθέσει δεδοµένα ξεκινώντας από την αρχή του.

∆ιαγραφή ενός αρχείου από τη δευτερεύουσα µνήµη. Ανάλογα µε το ΛΣ, τα περιεχόµενα
του αρχείου µπορεί να χάνονται αυτοµάτως ή να υπάρχει µια πιθανότητα να ανακτηθούν µε
ειδικά προγράµµατα.

Άνοιγµα ενός αρχείου από µια διεργασία, ώστε αυτή να έχει πρόσβαση στα περιεχόµενά
του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανοίγµατος ενός αρχείου: για ανάγνωση µόνο, για
ανάγνωση και εγγραφή, για σειριακή ανάγνωση (δηλαδή µόνο από την αρχή προς το τέλος
µε τη σειρά). Ένα αρχείο µπορεί να ανοιχθεί ως µοιραζόµενο· στην περίπτωση αυτή πολλές
διεργασίες µπορούν να έχουν συγχρόνως το ίδιο αρχείο ανοικτό, να διαβάζουν ή να
γράφουν σε αυτό.

Η προσπέλαση των δεδοµένων του αρχείου από µια διεργασία γίνεται πάντα στο τρέχον
σηµείο του αρχείου. Όταν το αρχείο δηµιουργείται ή ανοίγει, το τρέχον σηµείο είναι η αρχή
του.

Κλείσιµο ενός αρχείου που είχε ανοιχθεί νωρίτερα από µια διεργασία. Η διεργασία δεν έχει
πλέον πρόσβαση στα περιεχόµενα του αρχείου, και όποιες αλλαγές είχαν γίνει σ’ αυτό και
δεν είχαν οριστικοποιηθεί τώρα µπορούν να αποθηκευθούν µόνιµα.
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Ανάγνωση δεδοµένων από ένα ανοικτό αρχείο. Η ανάγνωση γίνεται στο τρέχον σηµείο του
αρχείου. Κατόπιν το τρέχον σηµείο µετακινείται αυτόµατα στα αµέσως επόµενα δεδοµένα
από αυτά που διαβάστηκαν.

Εγγραφή δεδοµένων σε ένα ανοικτό αρχείο, στο τρέχον σηµείο του. Μετά από την εγγραφή
το τρέχον σηµείο προωθείται αµέσως µετά από τα δεδοµένα που γράφτηκαν· εκεί θα γίνει η
επόµενη εγγραφή.

Αν στο σηµείο όπου έγινε η εγγραφή υπήρχαν δεδοµένα, τότε αυτά χάνονται. Αν δεν
υπήρχαν δεδοµένα (π.χ. στο τέλος του αρχείου), τότε χρησιµοποιείται νέος χώρος στη
δευτερεύουσα µνήµη για να καταγραφούν οι νέες πληροφορίες.

Ανάγνωση ή αλλαγή των χαρακτηριστικών ενός αρχείου. Μια διεργασία µπορεί π.χ. να
µάθει τον ιδιοκτήτη του αρχείου, την ηµεροµηνία δηµιουργίας του κλπ. ∆εν είναι δυνατόν
όµως να αλλάξουν όλα τα χαρακτηριστικά του αρχείου, όπως το µέγεθος του αρχείου, το
οποίο καθορίζεται έµµεσα από τα δεδοµένα που περιέχει. Το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός
αρχείου που µπορεί να αλλάξει είναι το όνοµά του.

Για να εκτελέσει µια διεργασία κάποια λειτουργία σε ένα αρχείο, πρέπει να διαθέτει τα
ανάλογα δικαιώµατα προσπέλασης σ’ αυτό. Για να ανοίξει π.χ.ένα αρχείο για εγγραφή
δεδοµένων, η διεργασία (δηλαδή ο χρήστης στον οποίο ανήκει η διεργασία) πρέπει να
έχει δικαίωµα εγγραφής στο αρχείο αυτό.

Για να εκτελέσει το ΛΣ όλες αυτές τις λειτουργίες χρησιµοποιεί δικά του αρχεία, τα
οποία φυσικά δεν είναι προσπελάσιµα από τους χρήστες.

Κατάλογοι συστήµατος αρχείων

Για να εντοπίζει εύκολα τις συνταγές του, ο ζαχαροπλάστης τις οργανώνει
στα ράφια µιας βιβλιοθήκης και σε διαφορετικούς φακέλους. Στο πρώτο
ράφι π.χ. έχει όλες τις συνταγές για κέικ, στο δεύτερο ράφι όλες τις
συνταγές για γλυκά του κουταλιού κλπ. Στο ράφι µε τα κέικ έχει ένα
φάκελο για τα κέικ µε αλεύρι, έναν για τα κέικ µε σιµιγδάλι και έναν για τα
υπόλοιπα. Τα κέικ µε αλεύρι τα έχει χωρίσει στα απλά, αυτά µε σοκολάτα,
µε ξηρούς καρπούς κλπ. Έτσι του είναι πολύ εύκολο να βρει τη συνταγή
που θέλει, αλλά και να ταξινοµήσει µια νέα συνταγή ανάλογα µε το
περιεχόµενό της.

Στο σύστηµα αρχείων ενός υπολογιστή, όπου τα αρχεία συνήθως είναι πάρα πολλά,
υπάρχει η ανάγκη για λογική οργάνωσή τους ανάλογα µε τη λειτουργικότητα και το
«θέµα» τους. Έτσι γίνεται κατανοµή των αρχείων σε διαφορετικούς καταλόγους ή
ευρετήρια (directories)· για να αναφερθεί ο χρήστης σε ένα αρχείο χρειάζεται το όνοµα
του αρχείου και τον κατάλογο όπου αυτό βρίσκεται. Οι κατάλογοι έχουν συµβολικά
ονόµατα ακριβώς όπως και τα αρχεία.

Η οργάνωση των αρχείων σε καταλόγους προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα:

� Το σύστηµα αρχείων δεν κρατά µια µεγάλη λίστα από όλα τα αρχεία, αλλά πολλές
µικρές. Έτσι η αναζήτηση π.χ. ενός αρχείου είναι πιο γρήγορη, αν γνωρίζουµε τον
κατάλογο στον οποίο αυτό βρίσκεται.

� Κάθε χρήστης του υπολογιστή µπορεί να κρατά τα αρχεία του σε διαφορετικό
κατάλογο, στον οποίο µόνο αυτός έχει πρόσβαση. Έτσι, διευκολύνεται το έργο του
συστήµατος αρχείων ως προς τη διαχείριση των δικαιωµάτων πρόσβασης.
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� Πολλά αρχεία µπορούν να έχουν το ίδιο όνοµα, αρκεί να βρίσκονται σε
διαφορετικό κατάλογο. Έτσι π.χ. κάθε χρήστης µπορεί να κρατά τα µηνύµατα του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του σε ένα αρχείο µε το όνοµα «mailbox» χωρίς να
ενδιαφέρεται αν και οι άλλοι χρήστες διαθέτουν τέτοιο αρχείο.

� Τα αρχεία του ΛΣ µπορούν να διατηρούνται χωριστά από τα αρχεία των χρηστών
και µόνο οι διαχειριστές του συστήµατος (system administrators) να έχουν
πρόσβαση σ’ αυτά.

Κατάλογοι ενός επιπέδου
Στην πιο απλή µορφή του συστήµατος αρχείων, όπου ο αριθµός των χρηστών και των
αρχείων δεν είναι µεγάλος, το σύστηµα αρχείων κρατά έναν κεντρικό πίνακα µε µια
θέση για κάθε χρήστη. Κάθε θέση στον κεντρικό πίνακα αντιστοιχεί σε έναν κατάλογο.
Όλα τα αρχεία του κάθε χρήστη βρίσκονται µέσα στον κατάλογο
που του ανήκει, χωρίς καµία περαιτέρω οργάνωση· οι
κατάλογοι δηλαδή περιέχουν µόνο αρχεία.

Σε µια αντίστοιχη οργάνωση των συνταγών,
κάθε χώρισµα στα ράφια της βιβλιοθήκης
του ζαχαροπλάστη θα περιείχε µια γενική
κατηγορία γλυκών, και σε κάθε χώρισµα
οι συνταγές θα ήταν τοποθετηµένες µε
τυχαίο τρόπο, χωρίς να έχουν χωριστεί
παραπέρα σε φακέλους.

Στην οργάνωση αυτή, όλοι οι κατάλογοι
βρίσκονται στην ίδια απόσταση από τον
κεντρικό πίνακα. Για να αναφερθεί κανείς σε ένα αρχείο χρησιµοποιεί
το όνοµα του καταλόγου στον οποίο βρίσκεται αυτό µαζί µε το όνοµά του. Εκτός
από τους καταλόγους των χρηστών µπορεί να υπάρχουν κατάλογοι για τα αρχεία
του ΛΣ.

Κατάλογοι πολλαπλών επιπέδων
Όταν το σύστηµα αρχείων οργανώνει τους καταλόγους σε πολλά επίπεδα, κάθε
κατάλογος µπορεί να περιέχει άλλους καταλόγους, αλλά και αρχεία. Όταν ο κατάλογος
Α περιέχει τον κατάλογο Β, ονοµάζουµε τον Β υποκατάλογο (subdirectory) του Α και
τον Α κατάλογο-πατέρα (parent directory) του Β. Έτσι δηµιουργείται ένα «δένδρο»
καταλόγων, όπου ο υποκατάλογος είναι «παρακλάδι» του καταλόγου που τον περιέχει
και ο κεντρικός πίνακας καταλόγων του συστήµατος αρχείων παίζει το ρόλο της ρίζας
(root directory).

Στην οργάνωση του συστήµατος αρχείων που φαίνεται στο σχήµα της
επόµενης σελίδας, ο κατάλογος-ρίζα περιέχει δυο βασικούς καταλόγους:
ένα για τα αρχεία του ΛΣ και ένα για τα αρχεία των χρηστών. Ο
κατάλογος για τα αρχεία των χρηστών περιέχει διάφορα αρχεία, και από
έναν υποκατάλογο για κάθε χρήστη. Ο Νίκος π.χ. κρατά όλα τα αρχεία
του στον κατάλογο που έχει το όνοµά του. Για τα αρχεία όµως που
περιέχουν µουσικά κοµµάτια έχει φτιάξει ένα ξεχωριστό υποκατάλογο, µε
το όνοµα «Μουσική»· το ίδιο έχει κάνει και για τα κείµενα που γράφει.

Για να προσδιορίσουµε ένα αρχείο σε ένα σύστηµα καταλόγων µε πολλά επίπεδα,
πρέπει να δώσουµε µια σειρά από ονόµατα καταλόγων, ξεκινώντας από τον
κατάλογο-ρίζα, τα οποία προσδιορίζουν τον τελικό κατάλογο όπου βρίσκεται το
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αρχείο. Αυτή η σειρά από ονόµατα καταλόγων αποκαλείται διαδροµή ή µονοπάτι
(path). Στα πιο πολλά ΛΣ µια διαδροµή δίνεται χωρίζοντας τα ονόµατα των καταλόγων
µε κάποιο ειδικό χαρακτήρα, π.χ. «/» (όπως στο Unix) ή «\» (όπως στο DOS και τα
Windows). Ο ειδικός χαρακτήρας αυτός µόνος του (ή στην αρχή µιας διαδροµής)
συµβολίζει τον κατάλογο-ρίζα.

Η Μαρία έχει µια φωτογραφία στο αρχείο µε όνοµα
«photo», µέσα στον κατάλογο µε τις εικόνες. Η
διαδροµή προς το αρχείο αυτό είναι: Κατάλογος-ρίζα
→ Χρήστες → Μαρία → Εικόνες → photo. Αν τα
ονόµατα των καταλογων χωρίζονται µε το χαρακτήρα
«\», η διαδροµή θα είναι
«\Χρήστες\Μαρία\Εικόνες\photo»1. Ο µεταγλωττιστής
της γλώσσας Pascal, που έχει το όνοµα «pascal» θα
κρατείται µε τα αρχεία του ΛΣ, στον κατάλογο των
µεταγλωττιστών. Η διαδροµή που προσδιορίζει το
µεταγλωττιστή είναι: Κατάλογος-ρίζα → ΛΣ →
Μεταγλωττιστές → pascal.

Οι διαδροµές αυτές που περιγράψαµε ορίζονται πάντα ως προς τον κατάλογο-ρίζα,
είναι λοιπόν απόλυτες διαδροµές (absolute paths). Μπορεί όµως να θέλουµε να
ορίσουµε µια διαδροµή ως προς έναν άλλο κατάλογο, να ορίσουµε δηλαδή µια σχετική
διαδροµή (relative path).

Ο Νίκος θέλει να ορίσει τον κατάλογο που κρατά τα κείµενά του ως προς
τον κατάλογο των χρηστών. Για το σκοπό αυτό θα ακολουθήσει το
µονοπάτι του δένδρου από τον κατάλογο «Χρήστες» έως τον κατάλογο
«Κείµενα», το οποίο είναι: Χρήστες → Νίκος → Κείµενα. Αν τα ονόµατα
των καταλόγων χωρίζονται µε τον ειδικό χαρακτήρα «/», το σχετικό
µονοπάτι θα είναι «Νίκος/Κείµενα». Αυτό προκύπτει εύκολα αν
αφαιρέσουµε από την απόλυτη διαδροµή «/Χρήστες/Νίκος/Κείµενα» την
απόλυτη διαδροµή /Χρήστες».

Είναι λοιπόν απλό να ορίσουµε µια σχετική διαδροµή που διασχίζει το δένδρο των
καταλόγων από τη ρίζα προς τα «φύλλα». Τι κάνουµε όµως αν θέλουµε να
διασχίσουµε το δένδρο από τα «φύλλα» προς τη ρίζα; Για το σκοπό αυτό, κάθε
κατάλογος έχει ένα υποθετικό υποκατάλογο, µε όνοµα π.χ. «..», που παριστάνει τον
κατάλογο-πατέρα του. Όταν σε µια σχετική διαδροµή εµφανίζεται αυτός ο
υποκατάλογος, τότε η διαδροµή διασχίζει το δένδρο προς τη ρίζα. Αυτή η µέθοδος
χρησιµοποιείται τόσο στα ΛΣ DOS/Windows όσο και στο Unix.

Ο κατάλογος µουσικής του Νίκου σε σχέση µε τον κατάλογό του των
κειµένων (Κείµενα → Νίκος → Μουσική) περιγράφεται από τη σχετική
διαδροµή «..\Μουσική», ενώ η απόλυτη διαδροµή για αυτόν είναι η
«\Χρήστες\Νίκος\Μουσική».

Αν θέλουµε να ορίσουµε το µεταγλωττιστή της Pascal ως προς τον
κατάλογο της Μαρίας που περιέχει τα προγράµµατά της, πρέπει να
διατρέξουµε το δένδρο ως εξής: Προγράµµατα → Μαρία → Χρήστες →
Κατάλογος-ρίζα → ΛΣ → Μεταγλωττιστές. Κάθε µετάβαση προς τη ρίζα
στη διαδροµή αυτή παριστάνεται µε τον κατάλογο «..». Αν λοιπόν οι

                                                     
1 Τα ονόµατα αρχείων και καταλόγων µε ελληνικούς χαρακτήρες δεν επιτρέπονται σε όλα τα ΛΣ.
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Κείµενα

Μουσική
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κατάλογοι χωρίζονται µε το σύµβολο «\», η σχετική διαδροµή αυτή είναι
«..\..\..\ΛΣ\Μεταγλωττιστές», και είναι ισοδύναµη µε την απόλυτη
διαδροµή «\ ΛΣ\Μεταγλωττιστές».

Λειτουργίες των καταλόγων
Οι κατάλογοι µπορούν να υλοποιηθούν σαν αρχεία ειδικού τύπου (π.χ. µε ένα
χαρακτηριστικό που προσδιορίζει ότι είναι κατάλογοι), τα οποία επεξεργάζεται το
σύστηµα αρχείων και περιέχουν πληροφορίες για τα αρχεία και τους άλλους
καταλόγους που περιέχουν.

Οι βασικές λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει κανείς σε ένα κατάλογο είναι:

∆ηµιουργία ενός νέου καταλόγου, ο οποίος περιέχεται σε ένα άλλο κατάλογο. Κατά τη
δηµιουργία του συστήµατος αρχείων, ο κατάλογος-ρίζα προϋπάρχει, οπότε αρχίζουν και
δηµιουργούνται κατάλογοι µέσα σε αυτόν. Αρχικά ο νέος κατάλογος είναι κενός, δηλαδή
δεν περιέχει αρχεία ή άλλους καταλόγους.

∆ιαγραφή ενός καταλόγου· για να µπορεί να διαγραφεί ένας κατάλογος πρέπει να είναι
κενός, να µην περιέχει δηλαδή αρχεία ή άλλους καταλόγους. Ο κατάλογος-ρίζα δεν µπορεί
να διαγραφεί.

Ανάγνωση των περιεχοµένων ενός καταλόγου, δηλαδή απαρίθµηση των αρχείων και των
υποκαταλόγων που αυτός περιέχει. Η ανάγνωση γίνεται συνήθως από ειδικά
προγράµµατα που εµφανίζουν στο χρήστη τα περιεχόµενα του καταλόγου.

Εγγραφή σε ένα κατάλογο· η λειτουργία αυτή γίνεται µόνο έµµεσα, όταν δηµιουργείται ένα
νέο αρχείο ή υποκατάλογος µέσα στον κατάλογο, όταν διαγράφεται ένα αρχείο ή
υποκατάλογος ή όταν µετονοµάζεται κάποιο από τα περιεχόµενα του καταλόγου.

Μετονοµασία του καταλόγου· το νέο όνοµα δεν πρέπει να υπάρχει ήδη στον κατάλογο-
πατέρα. Φυσικά, το όνοµα του καταλόγου-ρίζα δεν µπορεί να αλλάξει.
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Το Σύστηµα Αρχείων είναι ένα πολύ σηµαντικό τµήµα ενός ΛΣ που έχει ως σκοπό
να οργανώσει τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στη δευτερεύουσα µνήµη. Τα
δεδοµένα είναι µοιρασµένα σε αρχεία, κάθε ένα από τα οποία έχει ένα όνοµα. Οι
διεργασίες αναφέρονται στο αρχείο µε το όνοµά του, και µπορούν να εκτελέσουν σε
αυτό διάφορες λειτουργίες. Οι πιο σηµαντικές είναι η ανάγνωση και η εγγραφή
δεδοµένων, τα οποία είναι µόνιµα, δηλαδή δε χάνονται όταν ο υπολογιστής
σταµατήσει να λειτουργεί. Η οργάνωση των αρχείων γίνεται καλύτερα µε το
µοίρασµά τους σε καταλόγους οι οποίοι περιέχουν οµοειδή αρχεία. Οι κατάλογοι
µπορούν να είναι οργανωµένοι σε ένα ή σε πολλά επίπεδα· στη δεύτερη περίπτωση
οι κατάλογοι δηµιουργούν µια δοµή δένδρου. Οι αναφορές στα αρχεία γίνονται
µέσω διαδροµών, ακολουθιών δηλαδή από καταλόγους.

Απόλυτη ∆ιαδροµή Absolute Path
Αρχείο File
Αρχείο Μόνο για Ανάγνωση Read Only File
∆ιαδροµή ή Μονοπάτι Path
∆ιαχειριστής Συστήµατος System Administrator
∆ικαιώµατα Προσπέλασης Access Rights
Κατάλογος ή Ευρετήριο Directory
Κατάλογος-Πατέρας Parent Directory
Κατάλογος-Ρίζα Root Directory

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Όνοµα Αρχείου File Name
Προέκταση Ονόµατος File Name Extension
Σύστηµα Αρχείων File System
Σχετική ∆ιαδροµή Relative Path
Τµήµα Ελέγχου Αρχείου - ΤΕΑ File Control Block - FCB
Υποκατάλογος Subdirectory
Χαρακτηριστικό Attribute - Property

Ερωτήσεις
? Σε τι χρησιµεύουν τα ονόµατα των αρχείων;

? Ποιες λειτουργίες µπορούµε να εκτελέσουµε σε ένα αρχείο;

? Σε τι διαφέρει µία απόλυτη από µία σχετική διαδροµή;

? Ποιες λειτουργίες µπορούµε να εκτελέσουµε σε έναν κατάλογο; Είναι οι ίδιες µε
αυτές των αρχείων και γιατί;



Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 10

Τι
µάθαµε
σε
αυτό
το

κεφάλαιο

♦ Το Σύστηµα Αρχείων είναι ένα πολύ σηµαντικό τµήµα ενός ΛΣ που έχει ως
σκοπό να οργανώσει τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στη δευτερεύουσα
µνήµη.

♦ Τα δεδοµένα είναι µοιρασµένα σε αρχεία, κάθε ένα από τα οποία έχει ένα
όνοµα.

♦ Οι διεργασίες αναφέρονται στο αρχείο µε το όνοµά του, και µπορούν να
εκτελέσουν σε αυτό διάφορες λειτουργίες.

♦ Η οργάνωση των αρχείων γίνεται καλύτερα µε το µοίρασµά τους σε
καταλόγους οι οποίοι περιέχουν οµοειδή αρχεία.

♦ Οι αναφορές στα αρχεία γίνονται µέσω διαδροµών, ακολουθιών δηλαδή
από καταλόγους.
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