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Chapter 8 – Database Management System
• ഒരേ� ഡാറ്റ തന്നെ
 പല സ് ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കു
തിന്നെ� പറയു
 രേപന്നെ�ന്ത് ?

Ans: ഡാറ്റ റിഡൻന്റൻസി 

• ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുന്നെ$ അഡ്രസ്സ് സ് കൂൾ ന്നെറരേ*ാർഡിൽ �ണ്ടു �ീതിയിൽ 

സൂക്ഷിച്ചി�ിക്കുന്നു. ഈ പ്രരേത്യകതന്നെയ പറയു
 രേപന്നെ�ന്ത് ?

Ans: ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി.

• അനുവദി*ന്നെ8ട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഡാറ്റ ഉപരേയാഗിക്കു
തിന്നെ� എങ്ങന്നെ� ത$യാൻ 

സാധിക്കും.

Ans: ഡാറ്റ ന്നെസക്യൂ�ിറ്റി.

• ഡാറ്റ പങ്കുന്നെവക്കു
ത് ഡാറ്റ റിഡൻന്റൻസിന്നെയ കുറയ്ക്കുന്നു. ശ�ിരേയാ?ന്നെതരേറ്റാ ?

Ans: ശ�ി 

• ഡാറ്റ റിഡൻന്റൻസി ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറയ്കുന്നു.ശ�ിരേയാ?ന്നെതരേറ്റാ ?

Ans: ശ�ി

• ഡാറ്റന്നെയ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റന്നെയ പറയു
 രേപന്നെ�ന്ത് ?

Ans: ന്നെGറ്റാ ഡാറ്റ 

• ഡാറ്റാരേHസിന്നെന്റ ഘ$കങ്ങൾ ഏന്നെതല്ലാം?

◦ ഹാർഡ് ന്നെവയർ 

◦ രേസാഫ്റ്റ് ന്നെവയർ 

◦ ഡാറ്റ 

◦ യൂരേസഴ്സ് 

◦ ന്നെപ്രാസീജിരേയഴ്സ് 

• താന്നെP ന്നെകാടുത്തി�ിക്കു
 ഡാറ്റാരേHസ് ഘ$കങ്ങന്നെള രേവർതി�ിന്നെച്ചഴുതുക.

Hard disk, Switch, DBA, Payroll system, End user, railway reservation system
Ans: Hardware – Hard disk, Switch

Users -  DBA,  End user
Software -  Payroll system, Railway reservation system

• ഡാറ്റരേHസുGായി ക്വറി ലാരേV്വജ് ഉപരേയാഗിച്ച് Hന്ധന്നെ8ടു
 വ്യക്തി ഏതു ത�ം യൂസർ 

ആണ് 

Ans: പ�ിചയ സമ്പ
�ായ യൂസർ. 
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• സൂ8ർ Gാർ*റ്റിൽ Hില്ല് പ്രിന്റ്  ന്നെചയ്യു
 രേജാലി*ാ�ൻ ഏതു ത�ം യൂസർ ആണ് 

Ans: പ�ിചയGില്ലാത്ത യൂസർ. 

• ഡാറ്റാരേHസിനു സു�ക്ഷിതത്വം ന്നെകാടുക്കു
ത് ആ�ാണ് ?

Ans: ഡാറ്റാരേHസ് അഡ് Gി�ിസ് രേ^റ്റർ.

• ഡാറ്റാരേHസിന്നെന്റ ഘ$� തീരുGാ�ിക്കു
ത് ആ�ാണ് ?

Ans: ഡാറ്റാരേHസ് അഡ് Gി�ിസ് രേ^റ്റർ.

• മുൻകൂട്ടി തയാറാ*ിയ കമ്പ്യൂട്ടർ രേപ്രാഗ്രാമുകൾ വPി ഡാറ്റാരേHസുGായി Hന്ധന്നെ8ടു
 

വ്യക്തിന്നെയ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ?

Ans: പ�ിചയGില്ലാത്ത യൂസർ. 

• ഡാറ്റന്നെയ രേറായും രേകാളവുGായി സൂക്ഷിച്ചുന്നെവക്കു
തിന്നെ� ..................... എ
് പറയുന്നു.

Ans: റിരേലഷ�ൽ രേGാഡൽ. 

• ഒരു പ്രരേത്യക കാ�്യന്നെത്ത സൂചി8ിക്കു
 വിലകളുന്നെ$ കൂട്ടന്നെത്ത .............എ
് പറയുന്നു.

Ans: രേറാ ($8ിൾ).

• ഒരു റിരേലഷ�ിന്നെല രേറാകളുന്നെ$ എണ്ണന്നെത്ത.................... എ
് പറയുന്നു.

Ans: കാർഡി�ാലിറ്റി.

• ഒരു റിരേലഷ�ിന്നെല രേകാളങ്ങളുന്നെ$ എണ്ണന്നെത്ത.................... എ
് പറയുന്നു.

Ans: ഡിഗ്രി.

• റിരേലഷണൽ രേGാഡലിൽ ഡാറ്റന്നെയ സൂക്ഷിച്ചി�ിക്കു
ത് ഏതു �ീതിയിലാണ് ?

Ans: രേ$Hിളുകളായി.

• ഓരേ�ാ $8ിളിരേ�യും തി�ിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കു
 ഒരു റിരേലഷ�ിന്നെല ആ^ിH്യുട്ട് 

അഥവാ ആ^ിH്യുട്ടുകളുന്നെ$ കൂട്ടന്നെത്ത ............ എ
് പറയുന്നു.

Ans: ക്യാൻഡിരേഡറ്റ് കീ 

• ഒരു രേ$Hിളിൽ Emp_code, Pan_no എ
ിവയാണ് ക്യാൻഡിരേഡറ്റ് കീസ് . ഇതിൽ 

Emp_code പ്രൈപ്രGറി കീ ആയി എടുത്താൽ Pan_no ന്നെ� പറയു
 രേപന്നെ�ന്ത് ?

Ans: ആൾട്ടർരേ�റ്റ് കീ 

• ഒരു റിരേലഷ�ിൽ എത്ര പ്രൈപ്രGറി കീകൾ സാധ്യGാണ് ?

Ans: ഒരു റിരേലഷ�ിൽ ഒരു  പ്രൈപ്രGറി കീരേയ സാധ്യGാകു.
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• സൂ8ർ കീ എ
ാൽ എന്ത് ?

Ans: പ്രൈപ്രGറി കീന്നെയ Gരേറ്റന്നെതങ്കിലും ആ^ിH്യുട്ടുGാരേയാ ആ^ിH്യുട്ടുകളുGാരേയാ ഒരു കൂട്ടി 

രേചർക്കു
തിന്നെ� സൂ8ർ കീ എ
് പറയുന്നു.

• രേlാറിൻ കീ എ
ാൽ എന്ത് ?

Ans: ഒരു രേ$Hിളിന്നെല ക്യാൻഡിരേഡറ്റ് കീ Gന്നെറ്റാരു രേ$Hിളിന്നെല പ്രൈപ്രGറി കീ ആണ് 

എങ്കിൽ ആ കീന്നെയ രേlാറിൻ കീ എ
് പറയുന്നു.

• DBMS ന്നെല രേഡറ്റയുന്നെ$യും ആ രേഡറ്റ ഉപരേയാഗിക്കു
 രേപ്രാഗ്രാമുകളുന്നെ$യും പൂർണ്ണ 

�ിയന്ത്രണം വഹിക്കു
 വ്യക്തി ആ�ാണ്?

Ans: ഡാറ്റാരേHസ് അഡ് Gി�ിസ് രേ^റ്റർ.

• രേഡറ്റാരേHസ് അH്സ്ട്രാക്ഷൻ എ
ാൽ എന്ത്?

Ans: രേഡറ്റാരേHസിലുള്ള മുഴുവൻ വിവ�ങ്ങളും എല്ലാവരുന്നെ$യും മുൻപിൽ തുറ
് 

�ൽകാതി�ിക്കുക, പക�ം ആവശ്യമുള്ളത് Gാത്രം �ൽകുക Gറ്റുള്ളവ ഒളിച്ചുവയ് ക്കുക.

• രേഡറ്റ ഇൻഡിന്നെപൻഡൻസ് എ
ാൽ എന്ത്?

Ans: ഒരു ന്നെലവലിന്നെന്റ രൂപരേ�ഖ �ിർവ്വച�ം അതിന്നെന്റ അടുത്ത ന്നെലവലിന്നെന്റ രൂപരേ�ഖ 

�ിർവ്വച�ന്നെത്ത Hാധി*ാന്നെത പ�ിഷ് ക�ി*ാൻ സാധിക്കു
തിന്നെ�യാണ് രേഡറ്റ 

ഇൻഡിന്നെപൻഡൻസ് എ
് പറയു
ത്.

• lിസി*ൽ രേഡറ്റ ഇൻഡിന്നെപൻഡൻസ് രേലാജി*ൽ രേഡറ്റ ഇൻഡിന്നെപൻഡൻസ് ഇവ 

തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം എന്ത് ?

Ans: രേലാജി*ൽ ന്നെലവലിന്നെ� Hാധി*ാന്നെത lിസി*ൽ ന്നെലവൽ 

പ�ിഷ് ക�ിക്കു
തിന്നെ�യാണ് lിസി*ൽ രേഡറ്റ ഇൻഡിന്നെപൻഡൻസ് എ
് 

പറയു
ത്.വ്യൂ ന്നെലവലിന്നെ� Hാധി*ാന്നെത രേലാജി*ൽ ന്നെലവൽ 

പ�ിഷ് ക�ിക്കു
തിന്നെ�യാണ് രേലാജി*ൽ രേഡറ്റ ഇൻഡിന്നെപൻഡൻസ് എ
് 

പറയു
ത്.

• രേഡറ്റ അH്സ്ട്രക്ഷന്നെന്റ രേലാന്നെവസ്റ്റ്  ന്നെലവൽ ഏതാണ്?

Ans: Physical  ന്നെലവൽ

• രേഡറ്റ അH്സ്ട്രക്ഷ�ിൽ പ്രൈഹന്നെയസ്റ്റ് ന്നെലവൽ ഏതാണ്?

Ans: View  ന്നെലവൽ
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• DBMS ന്നെന്റ ഗുണങ്ങൾ എന്നെന്തല്ലാം?

◦ രേഡറ്റ റിഡൻന്റൻസിന്നെയ �ിയന്ദ്രിക്കുന്നു.

◦ ഇൻ*ൻസിസ്റ്റൻസി ഒPിവാക്കുന്നു.

◦ രേഡറ്റ പങ്കുന്നെവ*ാൻ സാധിക്കും.

◦ �ിലവാ�ം ഉറ8ാക്കുവാൻ സാധിക്കും.

◦ സു�ക്ഷിതത്വത്തി�് �ിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉപരേയാഗി*ാം.

◦ സമ്പൂർണ്ണത �ില�ിർത്താൻ സാധിക്കും.

• താന്നെP ത
ി�ിക്കു
 റിരേലഷൻ പ�ിഗണിച്ച് attributes, degree, cardinality എ
ിവ 

കണ്ടുപി$ിച്ചു എഴുതുക. Department എ
 ആ^ിH്യുട്ടിന്നെന്റdomain എന്നെന്തല്ലാം?

Emp_Code Name Department Designation Salary

1000 Sudheesh Purchase Manager 25000

1001 Dhanya Sales Manager 25000

1002 Fathima Marketing Clerk 12000

1003 Shajan Sales Clerk 13000
Ans: 
ആ^ിH്യുട്ട് - Emp_code, Name, Department, Designation, Salary.

ഡിഗ്രി  - 5 (രേകാളങ്ങളുന്നെ$ എണ്ണം)

കാർഡി�ാലിറ്റി - 4 (രേറാകളുന്നെ$ എണ്ണം)

ന്നെഡാപ്രൈGൻ  - { Purchase, Sales, Marketing }
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