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ડટાબેઝ યા યા 
 

અમે તા કક સંબંિધત મા હતી આયોજન સં હ તર ક ડટાબેઝ યા યાિયત કર છે. 

ડટાબેઝ કોઈપણ કદ અને જ ટલતા હોઈ શક છે. ઉદાહરણ તર ક, salesperson તેમના 

લેપટોપ ક ૂ ટર પર ાહક સંપક  નાના ડટાબેઝ હોય છે ક મા હતી થોડા મેગાબાઈટોમા ં

સમાવ ે ળવી શક છે. મોટ  કોપ રશન ૂ બ મોટ  મોટ  મેઇન મ કો ુટર પર ડટા ક  

િનણય આધાર અર  માટ વપરાય છે ઘણા terabytes સમાવેશ થાય ડટાબેઝ બ ડ કર  

શક છે. 

 

ઐિતહાિસક, શ દ મા હતી ઓળખાય હક કતો અને રકોડ કર  શકાય ક ુટર મી ડયા 

પર સં હાયેલ ઓળખાય છે. ઉદાહરણ તર ક, એક salesperson ડટાબેઝ, મા હતી ાહક 

નામ, સરના ુ,ં અન ેફોન નંબર મ ક ત યો સમાવેશ થશે. આ યા યા હવે એક નવો 

રયા લટ  િત બબ િવ ૃત જ ર છે. ડટાબેઝ આ  પરંપરાગત શા દક અને કડાક ય 

મા હતી ઉપરાંત દ તાવેજો, ફોટો ા ફક છબીઓ, સાઉ ડ, િવ ડયો પણ િવભાગો, મ ક 

પદાથ , સં હવા માટ વપરાય છે. ઉદાહરણ તર ક, એ salesperson ડટાબેઝ ાહક સંપક 

ફોટો ઈમેજ સમાવેશ થઇ શક છે. તે પણ ાહક સાથ ેસૌથી વ  ુવાતચીત સાઉ ડ રકો ડગ 

અથવા િવ ડયો લપ સમાવેશ થઇ શક છે. આ વા તિવકતા અસર કર છે, યાર આપણે 

નીચેની િવ ૃત યા યા વાપરો: ડટા હક કતો, લખાણ, ા ફ સ, છબીઓ, સાઉ ડ, 

િવ ડયો અને સેગમે ટો ક 'વપરાશકતાઓ પયાવરણમા ંઅથ છે સમાવેશ થાય છે. 
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અમે સંબંિધત મા હતીના સંગ ઠત સં હ તર ક ડટાબેઝ યા યાિયત છે. ારા આયો ત 

અમે તેનો અથ છે ક થી મા હતી રચાયેલ છે સરળતાથી સં હાયેલ, છેતરપ ડ , અન ે

વપરાશકતાઓ ારા મેળવી શકાય છે. અમે સંબંિધત ર ત ેઅથ છે ક  મા હતી 

વપરાશકતાઓ ૂથ રસ ડોમેન અને વપરાશકતાઓને મા હતી વાપરવા માટ ક ડોમેન 

સંબંિધત ોના જવાબ શકો છો ક  વણવ ેછે. ઉદાહરણ તર ક, ઓટોમોબાઈલ 

સમારકામની ુ કાન માટ ડટાબેઝ સમાવ ે ાહકો ઓળખ મા હતી અથ એ થાય ક મા હતી 

વ ુઓ ત ેયાદ  આપ ેછે ક દરક ાહક નામ, સરના ુ,ં કામ ફોન નંબર, ઘર ફોન નંબર, 

અને મનપસંદ ડટ કાડ નંબર, સ હત મા હતી વ ુઓ સાથ ેતે ાહકો સાથ ેજોડાયેલા 

ઓટોમોબાઈલ સમાવેશ થાય છે મોડલ નામ મ બનાવ ેછે, અન ે રપેર ઇિતહાસ વષ. 

આ સમારકામ ઇિતહાસ સેવા તાર ખ, ય ત નામ  વાહન પર કામ કરતા હતા, રપેર 

કાર દખાવ અન ેમર મત ખચ ર ૂ કર છે. 

 


