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Тақырып 1 Жаңа ақпараттық технология, қолданатын банкілер
жүйесі. Мәліметтерді өңдеу жүйелерінің даму тарихы.
Тақырып 2 Мәліметтер қорының негізгі құрылымы. Ақпараттар және
мәліметтер. Банктік мәліметтердің пәндік облысы. Автаматтандырылған
жүйелерде банктік мәліметтердің алатын орны мен рөлі. Банк мәліметтерін
пайдаланушы. Мәліметтер банкінің жобалауында екі сәйкестік бар: сәйкестік
"нақты әлем" және сәйкестік "пайдаланушылардың сауалы". Банкі
мәліметтерінің негізгі талабы. Орталықтандырылған мәліметтер басқарудың
артықшылықтары. Банкі мәліметтерінің негізгі компоненттері. Мәліметтер
қорымен тілдермен суреттеу және мәліметтермен манипуляциялау, мәліметтер
қорының басқару жүйесі.
Тақырып 3 Мәліметтер қорының инфологиялық жобалауы.
Мәліметтер қоры-пәндік облыс мақсаттық үлгісі тәрізді. Ақпараттық
жүйені жобалауда инфрологиялық сәйкестіктің маңызы.
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