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Тақырып 1. АЖ-дегі деректер базасы және ДББЖ.
Ақпаратт және мәліметтер. Ақпараттық қатынастар және деректердің
өзара байланыстары. Деректер базасының заттық салада ақпраттық модель
ретінде көрсетілуі. Деректер банкі. Деректер сөздігі.
ДББЖ немесе МҚБЖ деректер базасын құру және өңдеу құралы.
Деректер банкінің қолданушылары. Деректер базасының әкімі және оның
функциялары. Деректер банкінде сұрастарды өңдеу.Деректер базасында
қолданылатын деректер қасиеті: тәуелсіздік, интеграция, қорғау, қосалқылау.
Деректердің бүтіндігі. Схема және схема бөлшектері.
Деректер банкіде қолданылатын тілдер: суреттеу тілі, деректерді
қимылдату тілі және сұраныс тілі. Дерекетрді ұсыну деңгейлері: сыртқы,
концептуалды, ішкі.
Базадағы деректерге қолданылатын негізгі опреациялар: жүктеу, түзету,
іздеу, сұрыптау, қайта құру, реструктуризация (құрылымды бұзу).
Тақырып 2. Деректер моделі
Деректердің абстракты түрі, құрылымы және оларға қолданатын негізгі
операциялар. Деректер моделін таңдау.
Иерархиялық, тораптық және реляциялық моделдер, олардың құрылым
түрлері. Қатынас, атрибут. Деректер базасындағы қатынастарды біріңғайлау.
Реляциялық алгебра мен реляциялық есептеу. SQL тілінде деректерді
өңдеудің негізгі операторлары. Реляциялық модельдің кемшіліктері мен
артықшылықтары.
Тақырып 3. Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру
ДББЖ –ның негізгі терезесі және онымен жұмыс Деректер базасын
құру. Деректер базасымен жұмыс істейтін басқару элементтері, олардың
қасиеттері мен әдістері.
ДББЖ –да деректерді өңдеудің негізгі операциялардың орындалуының
программалық мысалдары: жазбаларды қосу және жою, түрлі критерийлер
бойынша іздеу, деректер базасы бойынша жаңартулар. ДББЖ –да
қосымшаларды өңдеу үлгілері.
Тақырып 4. Деректер базасын жобалау
Деректер базасының өмір деңгеййінің ұзақтығы.Деректер базасын
жобалаудың жалпы суреті. Талаптарды түрге келтіру және талдау.
Концептуалды жобалау. Логикалық жобалау. Физикалық жобалау.
Деректер базасының теориясының даму теңденциялары. Деректер
базасының ғылымда, техника мен бизнесте қолдануы.
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