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Abstract 
          Data reduction is the important thing in the real time database but the 
information in this data must not be changed. There are very huge data in the real time 
system and all these data must not be stored because the restriction in storage media. 
The general method which is widely used is comparing the recent data with the previous 
data, if there is change in the value by a factor or large from this factor, the recent value 
is stored otherwise the current value is not stored. Periodically (daily, weekly or 
monthly), the data is deleted if there is no need for to it. Here another suggestion is 
added to this method according which pivot and critical points and specific factor 
specify the points which can be deleted. This is done according to the increasing and 
decreasing in the values of data, and then the middle points can be deleted. This deleted 
data can be retrieved mathematically approximately (near original data). This method 
has been tested on real data and it’s successful. 
 

 تقليل البيانات في قواعد بيانات الزمن الحقيقي باستخدام
  نقاط االنقالب و النقاط الحرجة

 
 الخالصة

انات المخزونة من األمور المهمة في قواعد بيانات الزمن الحقيقي بحيث     باإلضافة إلى الوقت فان تقليل البي     
وألننا نتعامل مع منظومات الزمن الحقيقي فهناك كم    . تال تؤثر على المعلومات المستخلصة من هذه البيانا       

من الطـرق   . بسبب التحديد في الوسط ألخزني     تهائل من البيانات وليس من المنطقي خزن كل هذه البيانا         
تقليدية المتبعة بشكل واسع هي مقارنة القيمة المقروءة الحالية مع القيمة السابقة فإذا كان هنالك اختالف ال

وبشكل . بمقدار محدد أو اكبر من ذالك المقدار فأن القيمة الحالية سوف تسجل و إال فال تسجل تلك القيمة                 
في بحثنا هذا   . بيانات إذا انتفت الحاجة لها    يتم حذف ال  ) ألسابيع أو ألشهر اعتمادا على النظام     ,أليام(دوري  

 يحدد القيم التي عامل والنقاط الحرجة باإلضافة إلى بإضافة جديدة لهذه الطريقة وهي استخدام نقاط االنقال  
وهذا باألساس يعتمد على الصعود والنـزول التـدريجي لقـيم    . سوف تحذف بدون التأثير على المعلومات   

وهذه البيانات المحذوفة يمكن استرجاعها رياضـيا بشـكل         . ف النقاط الوسطية  البيانات وبالتالي يمكن حذ   
 .هذه الطريقة جربت على بيانات حقيقية وأثبتت نجاحها).قريب جدا من البيانات األصلية(تقريبي

 


