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Тақырып 1. Деректер базасы жәнеДББЖ.
Ақпарат жене мәлiметтер. Ақпаратгық қатынастар жене
деректердiң өзара
байланыстары.
Деректер
базасының
заттық
салада
ақпараттық модель ретiнде корсетiлуі. Деректер банкi. Деректер
сөздiгi.
Деректер базасын баскару жуйесi (ДББЖ) деректер базасын
құру және өңдеу қуралдары. Деректер банкiнің қолданушылары.
Деректер базасының әкiмi және оның функциялары.
Деректер
банкiдегі
сураныстарды
өндеу.
Деректер
базасында
қолданатын
деректер
қасиеті,
теуелсiздiлiк,
интеграция, қорғау, қосалқылау. Деректердiң бүтiндiгi. Схема
және схема бөлшектері.
Деректер банкiнде колданатын тiлдер: деректерді суретгеу
тiлi, деректердi қимылдату тiлi жене сұраңыстар тiлi. Деректердi
ұсыну денгейлерi: сыртқы, концептуалды, ішкі.
Базадағы деректерге қолданылатын негiзгi операциялар:
жүктеу,
түзету,
iздеу,
сұрыптау,
қайта
құру,
реструктуризациялау.
Мәліметтер базасы (МБ) – белгілі бір арнаулы ауқымға
қатысты мәлтеттерді баяндау, сақтау мен амал-тәсілдермен
ұқсата білудің жалпы прииңиптерін қарастыратын белгілі бір
ережелер бойынша үйымдастырылған мәлімет-тердің жиынтыгы.
МББЖ
–
жаңа
база
құрылымын
құруға
арналған
программаның құралдар кешені, оны құрамын толықтыру,
құрамында барды редакциялау және апаратпен көрсетушілік
(визуализация). База ақпаратын көрсетушілік ретінде берілген
критерийге сәйкес бейнеленетін мәліметгерді іріктеу, оларды
ретгеу, сосын шығаратын құрылғыға беру немесе байланыс
арналары бойынша беру.
Әдебиет: [1], [3], [10].
Тақырып 2. Деректер моделі
Деректердiң абстракты түрi, құрылымы және оларға
колданатын негiзгi операциялар.
Деректер моделiн таңдау. белшектерi.
Мәліметтерге ену мүмкіндігінің реляциялық тәсілі жазбалар
тобының амалдарына негізделген. Амалдарды орындауға SQL
(Structured Query Language) құрылымдық сұраныс тілінің
құралдары
қолданылады.
Delphi
қосымшаларында
BDE
механизмін қолдану барысында мәліметтер жиыны ретінде SQLсұранысты
орындауды
беретін
Query
немесе
StoredProc
компоненттері қолданылады. SQL құралдарын жергілікті және
қашықтағы мәліметтер қорымен амалдар орындауға қолдануға

болады. Delphi-де мұндай компоненттерге Query, SQLQuery және
ADOQuery мәліметтер жиыны жатады.
Әдебиет: [2], [7].
Тақырып
базасын құру

3.

Қазіргі

заманғы

ДББЖ-да

деректер

ДББЖ-нын негiзгi терезесi және онымен жұмыс істеу.
Деректер базасына кіру. Деректер базасымен жұмыс iстейтiн
басқару элементтерi, олардың қасиеттерi мен әдiстерi.
ADO базалық объектісі. Базалық объектісі жеті: Connection,
Recordset, Command, Parameter , Field Error және Property. ADO
компоненттері
Delphi
компоненттер палитрасында базалық
объектілерді құрады. Базалық объектілер олармен байланысты
объектілерді шығарады.
ADO-компонентінің жиынына 4 компонента-жиынтығы кіреді:
TADODataSet, TADOTable, TADOQuery және TADOStoredProc. BDE
аналогикалық компонентісі сияқты, жалпы атасы бар — TDataSet
абстрактілі класы, және, өз методтарының көпшілігін, қасиеті
және уақиғасын олар осы кластан алды және оларды өз BDEаналогаяларымен бoлады.
Әдебиет: [5], [9].
Тақырып 4. Деректер базасын жобалау
Деректер базасының өмiр денгейiнiң ұзақтығы. Деректер
базасын жобалауының жалпы реті. Талаптарды түрге келтiру
және талдау. Концептуалды жобалау. Логикалыж жобалау.
Физикалық жобалау.
Деректер базасы теориясының даму тенденциялары.
Деректер
базасының
ғылымда,
техника
мен
бизнесте
қолданылуы.
Деректер қоры дегеніміз – мәліметтерді сақтауға арналған
ұйымдасқан құрылым. Бұл деректер қорының құрылымына
ақпаратпен қатар, оларды ұйымдастыруға, қолдануға арналған
тәсілдер мен әдістер кіреді.
Деректер қоры деректер қорын басқару жүйесімен (ДҚБЖ)
тығыз байланысты. Бұл программалық құрылымдар кешені жаңа
қордың құрылымын құруға, оны деректермен толтыруға,
мазмұнын редактрлеуге және ақпаратты визуалдандыруға
арналған. Қор ақпараттарын визуалдау дегеніміз берілген
критерий бойынша экранға шығаратын мәліметтерді таңдап,
оларды белгілі бір ретке келтіріп, безендіріп артынан баспаға
немесе байланыс каналдарына беруді айтамыз. Әлемде деректер
қорын басқаратын көптеген жүйелер бар.
Әдебиет: [4], [6].
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