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APA ITU TEKNOLOGI DATABASE?

❑Essential Fitur penting dari teknologi

database adalah bahwa ia

menyediakan Representasi

INTERNAL (model) dari dunia Minat

EKSTERNAL.

❑TEKNOLOGI yang terlibat terutama

berkaitan dengan mempertahankan

representasi internal yang konsisten

dengan realitas eksternal; ini

melibatkan hasil R&D yang luas

selama 30 tahun terakhir.

External Schema

-User View-

Internal Schema

-Computer View-
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DATABASE

Definisi:

Basis data adalah kumpulan

catatan atau data yang disimpan

dalam sistem komputer. Struktur

database tergantung pada

bagaimana data diorganisasikan,

sesuai dengan model database

tertentu. Hari ini kita biasanya

menggunakan model basis data

relasional. Model lain termasuk

model hierarkis dan model

jaringan.
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SIMPLE APPROACHES TO DATA 
MANAGEMENT

❑Ada beberapa cara untuk
mengelola data

● Paket perangkat lunak.

● Manajemen informasi pribadi.

● Perangkat genggam.

● Perangkat lunak anggaran rumah.

● Pendekatan basis data

● Meningkatkan fbasis leksibilitas
dalam penggunaan data

● Membutuhkan sistem manajemen
basis data (DBMS)
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THE DATABASE APPROACH TO DATA 
MANAGEMENT

Gambar 7.7: Manajemen Data yang Relatif Sederhana

Manajemen Informasi Pribadi (PIM) membantu orang melacak Nomor Telepon, Alamat, Situs Web, dan Alamat email. Ini juga memiliki aplikasi kalender.
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DATABASE DESIGN

❑ Field design 

● Numeric field 

● Alphanumeric 

● Date 

● Logical piece of data 

❑Computed field Record and table design 

● Record 

● Table 

❑Dalam basis data apa pun, Anda harus

● Identifikasi bidang yang tepat untuk setiap catatan

● Identifikasi jenis catatan untuk setiap tabel 6
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DATABASE DESIGN

Gambar : Field data Types

Tabel ini dari distributor makanan

mencakup bidang alfanumerik

(Produk), beberapa bidang

numerik yang diperlukan untuk

kalkulator dan tiga bidang yang 

dihitung : Available Inventory, 

Combined Total and Qty To 

Reoder.
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CREATING AND MODIFYING A DATABASE…

❑Penggunaan khusus dari data dictionary 

Berikan definisi standar tentang istilah dan elemen data yang dapat

dirujuk oleh programmer, administrator basis data, dan pengguna

untuk menjaga integritas data.

Sederhanakan modifikasi database.

❑Data Dictionary membantu mencapai keunggulan pendekatan basis 

data dengan

Reducing data redundancy. 

Meningkatkan keamanan.
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CREATING AND MODIFYING A DATABASE…

Gambar : A Typical data 

dictionary Entry

Data Dictionary mencakup

informasi seperti nama item 

data, yang menyiapkan data, 

yang menyetujui data, tanggal, 

deskripsi, nama lain, kisaran nilai

untuk data, tipe data (numerik

atau alfanumerik), dan jumlah

posisi atau ruang yang 

dibutuhkan untuk data.
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UPDATING A DATABASE

❑Database diperbarui dengan menambahkan, memodifikasi, atau

menghapus catatan

● Penting untuk menjaga akurasi dan integritas data

● Aplikasi front-end dapat digunakan untuk memasukkan perubahan

yang kemudian ditransfer ke database
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UPDATING A DATABASE

Gambar : Morphbank

Basis data Morphbank berbasis

web memungkinkan para

ilmuwan dunia untuk

mengunggah dan berbagi foto-

foto dan deskripsi biologis dan

mikroskopis yang mendukung

penelitian di banyak bidang.
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MANIPULATING DATA AND GENERATING 
REPORTS

❑Data manipulation language (DML) 

❑Query by example (QBE) 

❑Structured Query Language (SQL)
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MANIPULATING DATA AND GENERATING 
REPORTS

Gambar : Morphbank

Microsoft Access memanggil

QBE pertanyaan sederhana: 

Select  tabel untuk dimasukkan, 

tentukan kriteria, dan klik Run. 

Dalam hal ini Query 

mencantumkan pelanggan yang 

membeli lebih dari $ 2000 

produk.
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DATABASE BACKUP AND RECOVERY

● Database backup 

● Database recovery 

● Redundant array of independent 

disks (RAID) 

● Storage area network (SAN)

Data Center
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USING DATABASE SYSTEMS IN 
ORGANIZATIONS 

❑ Organisasi perlu memproses transaksi rutin

● Kegiatan pemrosesan rutin

o Bayar karyawan. 

o Kirim tagihan untuk menjaga arus kas yang sehat.

o Kirimkan buletin bulanan

o Membayar pemasok untuk suku cadang dan bahan baku.

❑ Informasi dan Dukungan Keputusan

● Alat yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan. 
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DATA WAREHOUSES, DATA MARTS, AND DATA 
MINING

❑ Data warehouse 

❑ Data mart 

❑ Data mining 

❑ Business intelligence
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DATA WAREHOUSES, DATA MARTS, AND DATA 
MINING

Gambar : Menghasilkan Kecerdasan bisnis dari 

gudang data dan data mart

Data warehouses dihasilkan dari database dan

sumber lain; data mart adalah small data 

warehouses, sering dikembangkan untuk tujuan

atau tujuan tertentu.

Data mining dapat digunakan untuk menghasilkan

Intelijen bisnis.
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TRENDS – DISTRIBUTED DATABASES

❑ Distributed database

o Juga disebut basis data tervirtualisasi

o Data aktual dapat tersebar di beberapa basis data di lokasi yang

berbeda, memungkinkan lebih banyak pengguna mengakses

langsung di situs pengguna yang berbeda

❑ Replicated database

o Basis data yang menampung duplikat data yang sering digunakan
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TRENDS – DISTRIBUTED DATABASES

Gambar : A Distributed Database

Untuk produsen sepatu, komputer dapat

ditempatkan di kantor pusat perusahaan, di

pusat penelitian dan pengembangan, di

gudang, dan di toko ritel milik perusahaan. 

Sistem telekomunikasi menghubungkan

komputer sehingga pengguna di semua

lokasi dapat mengakses Database 

terdistribusi yang sama tidak peduli di mana

data sebenarnya disimpan.
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DATABASE SYSTEMS, THE INTERNET, AND 
NETWORKS

❑ Basis data biasanya digunakan untuk mengatur dan mengirimkan data

dan informasi Web.

❑ Akses internet ke basis data memungkinkan kolaborasi.

❑ Keamanan menjadi perhatian

■ Menurut teks, beberapa pakar keamanan percaya bahwa hingga 40

persen situs Web yang terhubung ke database perusahaan rentan

membiarkan peretas mengambil kendali penuh atas database.
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DATABASE SYSTEMS, THE INTERNET, AND 
NETWORKS

Gambar : Database Access 

Through the Internet

Situs belanja online ini menggunakan

Web sebagai ujung depan ke

database tentang ribuan produk dan

ulasan. Dari perspektif pengguna, 

database back-end tidak terlihat dan

berada di belakang layar.
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VISUAL, AUDIO, UNSTRUCTURED, AND OTHER 
DATABASE SYSTEMS

❑ Organizations are finding needs to store visual and audio 

data. 

■ Music companies 

❑ Drug companies. 

❑ Law enforcement. 

❑ Unstructured database
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VISUAL, AUDIO, UNSTRUCTURED, AND OTHER 
DATABASE SYSTEMS

Gambar : Visual Database

Database Visual sidik jari telah

menjadi alat penting untuk penegakan

hukum dan investigasi kejahatan.
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CONCLUSION

❑ Masa depan akan membutuhkan penanganan objek yang

efisien dan penyajian Web yang canggih.

❑ Serving Penyajian Web yang sederhana adalah fitur

sebagian besar sistem dan seharusnya tidak menimbulkan

masalah - Penyimpanan objek akan menarik untuk dilihat-

terutama karena permintaan meningkat untuk

perpustakaan untuk menyimpan dan memberikan lebih

banyak gambar, teks digital, dan video dll.
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