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ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ?        

ਡੇਟਾ ਉਹ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤੱਥ ਜਾਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਪਜਰਭਾਜ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਹੈ, ਤੱਥਾਾਂ, 

ਸੰਕਲਪਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਨਰਦੇ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇ਼ਿਕਾਰੀ, ਜਜਸ ਲਈ ਢ ਕਵਾਾਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਅਤ ੇਪਰੋਸੈਜਸੰਗ. ਡੇਟਾ ਨ ੰ  ਵਰਣਮਾਲਾ (A-Z, a-z), 

ਅੰਕਾਾਂ (0-9) ਅਤ ੇਜਵ਼ੇਿ਼ਿ ਅੱਖਰ (+,-.#,$, ਆਜਦ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਜਵੇਂ: 25, “ਅਜੀਤ” ਆਜਦ 

 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਾਧਿਤ ਡੇਟਾ ਹੈ ਧਜਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਿਾਰਤ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮ ੁੱਲ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਧਿਤ ਅਤੇ ਵਰਗੀਧਕਰਤ ਡੇਟਾ ਵਜੋਂ ਪਧਰਭਾਧ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: "ਰਾਵੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਹੈ" 
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ਫਾਈਲ: 

ਫਾਈਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਜਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਸਬੰਜਿਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਗਰਜਹ ਹੈ। 

 

 

 

ਡਾਟਾਬੇਸ: 

 

ਇੁੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇੁੱਕ ਸੰਗਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਗਧਿਤ ਸੰਗਰਧਹ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵ ੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮ ੱਖ ਵ ਸੇਸਤਾ ਹਨ: 

1. ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੰਗਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

2. ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ 

3. ਇਹ ਧਬਨਾਂ ਧਕਸੇ ਮ ਼ਿਕਲ ਦੇ ਇੁੱਕ ਲਾਜੀਕਲ ਕਰਮ ਧਵੁੱਚ ਪਹ ੰਚਯੋਗ ਹੈ 

4. ਇਹ ਧਸਰਫ ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 

 



ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਫਾਈਲ ਜਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ 

ਸੰਗਰਜਹ ਹੈ ਇੱਕ ਅਪਰਤੱਖ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਿਤ ਡੇਟਾ ਦਾ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਵੱਚ ਡੇਟਾ ਜਨਰੰਤਰ, ਏਕੀਜਕਰਤ ਅਤ ੇਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਾਂਝਾ 

ਕੀਤਾ। 

 

ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਸਸਟਮ (DBMS): 

ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪਰਬੰਿਨ ਪਰਣਾਲੀ ਜਵੱਚ ਸੰਬੰਜਿਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਗਰਜਹ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮ ਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਦੰਦਾ ਹੈ 

ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪਜਰਭਾ਼ਿਾ, ਰਚਨਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤ ੇਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ। 

 

 

DBMS ਦਾ ਕੰਮ: 

1. ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਕੀਮਾ ਨ ੰ  ਪਜਰਭਾਜ਼ਿਤ ਕਰਨਾ: ਇਸ ਨ ੰ  ਡੇਟਾਬੇਸ ਢਾਾਂਚੇ ਨ ੰ  ਪਜਰਭਾਜ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਅਜਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਪਹ ੰਚ ਅਜਿਕਾਰ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

2. ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ: dbms ਜਵੱਚ ਜਰਕਾਰਡ ਨ ੰ  ਸੰਜਮਜਲਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੰਕ਼ਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਡੇਟਾ ਨ ੰ  ਅਪਡੇਟ 

ਕਰਨਾ, ਡੇਟਾ ਨ ੰ  ਜਮਟਾਉਣਾ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਮ ੜ ਪਰਾਪਤੀ 

3. ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਸਾਾਂਝਾਕਰਨ: DBMS ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦ ਆਰਾ ਮਲਟੀਪਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਆਈਟਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ. 

4. ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸ ਰੱਜਖਆ: ਇਹ ਅਣਅਜਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਜਵਰ ੱਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 



5. ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਰਕਵਰੀ: ਜੇਕਰ ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਸਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ DBMS ਨ ੰ  ਡਾਟਾ ਬਸੇ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜਰਕਵਰੀ 

 

 

 

DBMS ਦੇ ਫਾਇਦੇ: 

1. ਫਾਲਤ ਆਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: 

ਡੀਬੀਏ ਦ ਆਰਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਜਕਰਤ ਜਨਯੰਤਰਣ ਡੇਟਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਡ ਪਲੀਕੇ਼ਿਨ ਅਤ ੇਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 

ਜਵੱਚ ਡ ਪਲੀਕੇ਼ਿਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕ ੱਲ ਮਾਤਰਾ ਨ ੰ  ਘਟਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀਆਾਂ ਡੇਟਾ 

ਫਾਈਲਾਾਂ ਜਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

2. ਡਾਟਾ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ: 

ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਕਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕ਼ੇਿਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਜਨਯੰਤਰਣ ਜਵੱਚ ਡੇਟਾ ਨ ੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੰਦਾ ਹ ੈ

ਉਪਭੋਗਤਾ। 

 

3. ਡਾਟਾ ਇਕਸਾਰਤਾ: 

ਡੇਟਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਜਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਅਤ ੇਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਮ ੱਲਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਜਕ ਉਹ ies ਜਵੱਚ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ ਜਨਰਿਾਰਤ 

ਰੇਂਜ ਅਤ ੇਸਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਹਨ । 



 

4. ਡਾਟਾ ਸ ਰੱਜਖਆ: 

DBA ਜਜਸ ਕੋਲ dbms ਜਵੱਚ ਡੇਟਾ ਲਈ ਅਤੰਮ ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਪਹ ੰਚ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਸਸਟਮ ਤਕੱ 

ਪਹ ੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪਰਮਾਜਣਕਤਾ ਸਮੇਤ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ ਸੰਵੇਦਨ਼ਿੀਲ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹ ੰਚ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਵਾਿ  ਜਾਾਂਚ । 

5. ਜਵਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ: 

DBA ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇ਼ਿਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ 'ਤੇ ਜਵਵਾਦ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। DBA ਚ ਣਦਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇ਼ਿਨ ਲਈ 

ਜਵਕਲਜਪਕ ਪਰਦਰ਼ਿਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੀਆ ਫਾਈਲ ਬਣਤਰ ਅਤ ੇਪਹ ੰਚ ਜਵਿੀ । 

6. ਡਾਟਾ ਸ ਤੰਤਰਤਾ: 

ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜਦਰ਼ਿਟੀਕੋਣਾਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਜੀਕਲ 

ਡਾਟਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 

a. ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਡੇਟਾ ਦੀ ਸ ਤੰਤਰਤਾ: 

ਭੌਜਤਕ ਡੇਟਾ ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਭੌਜਤਕ ਸਟੋਰੇਜ ਜਡਵਾਈਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਸੰਕਲਜਪਕ ਜਦਰ਼ਿ ਜਾਾਂ ਜਕਸੇ 

ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਦਰ਼ਿ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਬਣਾਈਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਫਾਈਲਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਐਪਲੀਕੇ਼ਿਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਜਵੱਚ । 

 

b. ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਡਾਟਾ ਸ ਤੰਤਰਤਾ 

ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਡੇਟਾ ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਦਰਸਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਸੰਕਲਜਪਕ ਸਕੀਮਾ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਜਵਤ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਾਂ ਬਦਜਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਕੀਮਾ ਜਾਾਂ 

ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇ਼ਿਨ ਪਰੋਗਰਾਮ । 

 

 

DBMS ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ: 

 

1. DBMS ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤ ੇਹਾਰਡਵੇਅਰ (ਨੱੈਟਵਰਜਕੰਗ ਇੰਸਟਾਲੇ਼ਿਨ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ । 

2. ਸ ਰੱਜਖਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤ ੇ਼ੇਿਅਜਰੰਗ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ dbms ਦ ਆਰਾ ਪਰੋਸੈਜਸੰਗ ਓਵਰਹੈੱਡ ਡਾਟਾ । 

3. ਕੇਂਦਰੀਜਕਰਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਨਯੰਤਰਣ 

4. ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਸਸਟਮ ਦੇ ਸੱੈਟਅੱਪ ਲਈ ਵਿੇਰ ੇਜਗਆਨ, ਪੈਸੇ, ਹ ਨਰ ਅਤ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। 

5. ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਗ ੰਝਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 



 

 

 

 

 


