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байланысы.



Интернетте мәліметтер қорын жариялау.
Деректер қорын Интернетте жариялау дегеніміз - олардың дерекқорларынан ақпараттарды
желідегі WEB-парақтарға орналастыру. Мұндай басылым заманауи бағдарламалық жасақтама
жасаушылардың алдында туындайтын келесі типтік мәселелерді шешумен байланысты екенін
ескеріңіз:

• Әр түрлі платформаларда жұмыс істейтін МҚБЖ-ның өзара байланысын ұйымдастыру.

• Интернеттегі көп деңгейлі мәліметтер базасының архитектурасына негізделген ақпараттық
жүйелерді құру (мұндай жүйелердің архитектурасына қосымша деңгей кіреді - серверлік бөліктің
кеңейту модульдері бар WEB-сервер, бұл ақпарат алмасу және мәліметтер базасын әлемдік
желіде жариялау мүмкіндігін іске асырады)

• Интернетте мәліметтер базасын шығару технологиясы негізінде жергілікті интранет желілерін
құру.

• Интернеттегі ақпаратты қолданыстағы жергілікті желілік мәліметтер базасынан пайдалану.

• Ақпаратқа тапсырыс беру үшін мәліметтер базасын қолдану.

• SQL тілін қолдау.

• Деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ДҚБЖ құралдарын пайдалану.

• WEB-шолғышты қолдануға негізделген қолданушы интерфейсін стандарттау.

https://all4study.ru/bd/publikaciya-baz-dannyx-v-internet.html

https://all4study.ru/bd/publikaciya-baz-dannyx-v-internet.html


Деректер қорын веб-қызметке жариялау

• Object Explorer бағдарламасында Деректер базасын кеңейтіп, мәліметтер базасын тінтуірдің
оң жағымен басып, Тапсырмалар тармағын таңдап, сценарийлерді құру және жариялау
Шебердегі қадамдардан кейін дерекқор нысандарын жариялау үшін сценарий жасаңыз.

• Нысандарды таңдау бетінде веб-хостинг қызметінде жарияланатын нысандарды таңдаңыз.

• Сценарий параметрлерін көрсету бетінде Веб-қызметке жариялау пәрменін таңдаңыз.

• Провайдер өрісінде веб-қызмет үшін провайдерді көрсетіңіз. Егер хостинг провайдері
конфигурацияланбаған болса, «Провайдерлерді басқару» батырмасын басыңыз және
«Провайдерлерді басқару» диалогтық терезесінде провайдерді веб-қызмет үшін теңшеңіз.

• Қосымша жариялау параметрлерін орнату үшін Веб-қызметке жариялау астындағы
Қосымша түймешігін басыңыз.

• Қорытынды бетінде сіз таңдаған барлық параметрлерді қарап шығыңыз. Таңдалған
параметрлерді өзгерту үшін «Кері» батырмасын басыңыз. Таңдалған нысандарды жариялау
үшін Келесі түймешігін басыңыз.

• Сценарийлерді сақтау немесе жариялау бетінде басылымның жүру барысын байқауға
болады.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/databases/publish-a-database-sql-server-management-
studio?view=sql-server-ver15



Қазіргі заманғы ДҚБЖ.
Oracle 12c

Oracle корпорациясы дәл осындай атаумен өнімді ұсынуы ғажап емес, ол әдетте
танымал ДҚБЖ нұсқаларын қарастыруды бастайды. Oracle-дің алғашқы нұсқасы 70-ші
жылдардың соңында жасалды және бүгінгі таңда керемет беделге ие болды.
Сонымен қатар, осы өнімнің белгілі бір ұйымның қажеттіліктеріне сай бірнеше
нұсқалары бар.
Артықшылықтары

• Бұл өнімде ең соңғы инновациялар мен әсерлі функциялар енгізілген, өйткені
Oracle басқа мәліметтер базасын жасаушылардың фонында да жолақты ұстауға
тырысады.

• Oracle МҚБЖ өте сенімді, іс жүзінде бұл ұқсас жүйелер арасындағы сенімділік
стандарты.

кемшіліктер

• Oracle шығындары, әсіресе кішігірім ұйымдар үшін өте үлкен болуы мүмкін.

• Орнатқаннан кейін жүйе маңызды ресурстарды қажет етуі мүмкін, сондықтан
Oracle бағдарламасын іске қосу үшін жабдықты жаңарту қажет болуы мүмкін.



Қазіргі заманғы ДҚБЖ.
MySQL

MySQL - веб-қосымшаларға арналған ең танымал мәліметтер қорының бірі. Шын мәнінде, бұл Linx
амалдық жүйесін басқаратын веб-серверлер үшін де-факто стандарт. MySQL - бұл ақысыз
бағдарламалық жасақтама, бірақ жаңа нұсқалар үнемі шығарылады, функционалдылықты кеңейтеді
және қауіпсіздікті жақсартады.

Артықшылықтары

• Ақысыз тарату

• Керемет құжатталған

• Тіпті тегін нұсқасында да көптеген мүмкіндіктер бар

• MySQL пакеті ең көп таралған Linux дистрибутивтерінің стандартты репозиторийлеріне енгізілген, бұл
оны орнатуды жеңілдетеді

• Пайдаланушы интерфейстерінің жиынтығын қолдайды

• DB2 және Oracle сияқты басқа мәліметтер базасымен жұмыс істей алады.

кемшіліктер

• MySQL-ді қарапайым тапсырмаларды орындау үшін көп уақыт пен күш қажет болады, дегенмен басқа
жүйелер оны автоматты түрде жасайды, мысалы: қосымша резервтік көшірмелер жасау.

• XML немесе OLAP үшін жергілікті қолдау жоқ.

• Тегін нұсқа үшін ақылы қолдау ғана қол жетімді.



Қазіргі заманғы ДҚБЖ.
PostgreSQL

PostgreSQL - бұл мәліметтер қорының веб-сайттарын жүргізу үшін жиі қолданылатын,
мәліметтер қорын басқарудың бірнеше тегін, танымал нұсқаларының бірі. Бұл дерекқорды
басқарудың алғашқы дамыған жүйелерінің бірі болды, сондықтан ол қазір дамыған және
пайдаланушыларға құрылымдалған және құрылымдалмаған деректерді басқаруға мүмкіндік
береді.

Артықшылықтары

• Бұл ауқымды және терабайттық деректермен жұмыс істеуге қабілетті.

• Json пішімін қолдайды.

• Алдын ала анықталған көптеген функциялар бар.

• Бірқатар интерфейстер қол жетімді.

кемшіліктер

• Құжаттары түсініксіз, сондықтан кейбір сұрақтарға Интернеттен жауап іздеуге тура келуі
мүмкін.

• Конфигурация дайын емес пайдаланушыны шатастыруы мүмкін.

• Бумалық операциялар кезінде немесе оқылған сұраныстар кезінде өнімділікті баяулатуға
болады.

MongoDB, MariaDB, SAP HANA, RED мәліметтер қоры және т.б.



Тапсырма

• Қазіргі заманғы ДҚБЖ

• Басқа қосымшалармен сілтемелерді ұйымдастыру


