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METODOLOGICZNE PROBLEMY PROJEKTOWANIA 

BANKU DANYCH

1. Podstawowe pojęcia

I»tnioj«? dwie grupy definicji banku danych. W pierwszej z  

nich st} uwypuklone te właściwości banku danych, któro istotne 
z punktu widzenia technologii przetwarzania danych, podezsa gdy 
druga grupo definicji koncentruje się na zawartodci informacyjnej 
banku danych.

Bank danych jest rozumiany jako zespól dwóch składników j ba
zy danych i procedur umożliwiających przetwarzanie dnnych zawar
tych n bozio. Procedury programowa stanowię systera zarządzania 
b«z<ł danych.

Najpełniejsze dofinicję technologiczne bazy danych podaje O. 
Martin2 j “Soza danych moża być zdefiniowana Jako zbiór powiężą-' 
nych między aobę danych przechowywanych razem baz zbędnej lub 
szkodliwej redundancji w celu obsługiwania jednago lub więcej za
stosowań w apoaób optymalny; dane eg przechowywane tak, że sę one 
niezależne od programów, któro Ja wykorzystuję; powszechne i kon
trolowano podejście Jost stosowane przy dodawaniu nowych danych o  
raz modyfikowaniu i wyszukiwaniu danych istniejących wewnętrz ba-

*0r, adiunkt w Katadrze Informatyki UL.
1 Wg i W. B o g u c k 1, W. S t a n i a z k i &, Projekto

wanie banku informowania kierownictwa, Warszawa 1974, a. 9.
2 3. M a r t i n ,  Computer Data-8<ssa Organization, Englewaod 

Cliffa 1975, 8. 19.



zy danych". Bez* danych jest więc dużym zbioran danych i powią
zań między nimi, mojijcytn następująco własności technologiczno''t

- ziożoność organizacji donych;
~ minimalizacja zaJętośoi pamięci;
- elastyczność;
- dostępność;
- integralność;
- możliwość wyszukiwania danych według różnych kryteriów;
- wiolofunkcyjność.
Powstanie tak potężnego narzędzia, jakim jest bank danych, 

zainspirowało specjalistów w zakresie systemów zarządzania do o- 
pracowania koncepcji wykorzystani® tego narzędzia w systemie in
formacyjnym przedsiębiorstwa. Charakterystyczne dla tej grupy 
Jest totalne podejście do określenia zawartości informacyjnej 
banku danych; bańki danych traktuje eię jako magazyny wszystkich 
danych o przedsiębiorstwie4 .

Bank danych eksploatowany w organizacji gospodarczej powinien 
niewątpliwie dostarczać informacji potrzebnych w zarządzeniu. 
Koncepcja banku donych jako magazynu wezyetkioh danych o przed
siębiorstwie nie Jest jednakże możliwa do zrealizowania w obecnej 
sytuacji w dziedzinie systemów zarządzanie baz« danych, a  Martin5 
uważa, że zamiast wprowadzać pojęcie totalnego banku danych, na
leżałoby raczej mówić o "totalnej zasadzie organizowania", która 
określi strategię budowy l rozwoju banku danych. Z rozważeń wy
nika, iż bank danych na obecnym etapie rozwoju technologii prze
twarzania danych oraz teorii aarzędzanla może zawierać dano do
tyczące wybranej dziedziny działalności lub przedmiotu gospodaro
wania na Jednym lub kilku szczeblach zarządzania w przedsiębior
stwie. Przyjęcie totalnej zasady organizowania umożliwi w przy-

30ate Base Seminar - CONTROL DATA INSTITUT, Prenkfurt am Main 
1975. s. 1-33.4

Por. m. in. Osnowy sowrlemiennoj sietlemotlechnlki (tłuma
czenie z angielskiego), Moskwę 1975, S. 76; R. G. M u r d i c k,
3. E. R o s e, Information Systems for Modern Management, Engle- 
wood clAffs 1971, s. 224; Z. C a c k o w s k i ,  Projektowanie 
systemów informocyjnych zarządzenia, Warszawa 1974, s. 121; A. 
M. M c D o n o u g h ,  Systemy scentralizowane - planowanie i 
kontrola. Warszawa 1973; O. S. A p p 1 e t o n, W a t  Data Base 
I#n't, "Oatamation" Oanuary 1977.

53. M o r t i n, Principles of Data-Base Management, Engle- 
wood Cliffa 1976, e, 232.



aziodcl pouczenie zaprojektowanych i eksploatowanych oddzielnie 
banków donych.

2. Baza danych
jako element systemu automatycznego przetwarzania danych

W systemie automatycznego przetwarzania danych opartym o bank 
danych możne wyróżnić cztery elementy*

- system zarządzania baz© danych;
- administratora bazy danych;
- użytkowników banku danych:
. bazę danych.
Powiązania między tymi elementami przedstawia rya. 1.

Rys. i. Struktura systemu Informatycznego opartego na banku da
nych
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Najważniejsze funkcję oyatemu zaradzania bazy dartych jest 
obsługiwanie każdego doetępu do bazy danych. IV realizacji tej 
funkcji współpracuje on z systemom operacyjnym komputera.

Administrator bazy donych jeat strażnikiem danych zawartych w 
baziot funkcję tę może opołnisć Jedna oaoba lub grupa osób. W 
zakres ich obowiązków wchodzę trzy podstawowe problemyt

- organizacja bazy danych;
• bieżyc$ kontrola akaploatącji bazy danych;
• rozwój bazy danych.
Każdy użytkownik Jeat reprezentowany przez zbiór logiczny, 

który jeat rozu0|«ny jako podzbiór struktury logicznej bazy da* 
nych wykorzystywany przez tego użytkownika.

3ydro systemu stanowi baza danych, łęczyca ze aoby wszystkie 
pozostałe elementy.

elementarnym pojęciem w ramach obszaru bazy danych Jest d a- 
n a. Stanowi ona odzwierciedlenie atrybutu obiektu rzeczywisto
ści. Dany określaj# dwie cechy i nazw i wartość7. Nazwa Jest 
cechy umożliwiającą identyfikację danejf Jeat ona niezależna od 
wartości i stała w procesie przetwarzania informacji. Wartość jest 
zmienny cechę danej; można jy określić Jako elementarny, niepo
dzielny semantycznie fragment informacji.

Niezmienna cecha określa typ danej, tj. własność (atrybut) o- 
biektu lub zbioru obiektów, rodzaj grupy danych, typ rekordu, a 
więc Jest ono właściwa do stosowania w sferze logicznych konstru
kcji bazy danych. Wartość jest zmienny cechy danej, wobec czego 
mogy istnlsć-różne reprezentacje tego samsgo zbioru nazw danych. 
Osśli określony zbiór nazw danych elementarnych nazwie się typom 
rekordu logicznego, to różne reprezentacje tego zbioru nazw okre
śla się aianera wyetypiert danego typu rekordu.

Dwoistość składników bazy danych wymusza podwójne na niy 
spojrzenie* od strony zbioru nazw (spojrzenie logiczne) i od stro
ny reprezentacji tego zbioru (spojrzenie fizyczne). Między ele
mentami bazy donych występuję powlyzanie, które określajy struk
turę bazy danych. Analogicznie do dwóch spojrzeń n» bazę danych 
istnieję również Jej dwie struktury* logiczna i fizyczna.

6
okre41®niam*- danej eęt dana elemantarna (ang. data 

element), pozycja danych (ang. data item), pole (ang. field).
W. M. T u r s k i .  Struktury danych, Warszawa 1971, s.17.



Struktura logiczna lub model bazy danych odnoszą się do nazw 
danych i powiązań między nimi, Zwięzki te wynikaj? z roli da
nych w systemie informatycznym i w zależności od stopnia ich zło
żoności wyróżni® aię następujące typy modeli bazy danychs linio
wy, hierarchiczny (.drzewiasty), sieciowy i relacyjny.

W strukturze liniowej brakuje Jakichkolwiek związków między 
danymi poza zależności? sekwencyjny (ang. fiat filee).

Struktura hierarchiczna, zwana też drzewiastą (tree), chara
kteryzuje się wlelopoziomowośclę. Iotnieje tu zalożnoAć "ojciec
- syn", tzn. element nadrzędny raoże mieć wiele elementów podrzę
dnych, zaś element podrzędny podlega tylko jednemu elementowi 
nadrzędnemu.

Struktury clociowa Cnetworks) tym się różni? od struktur hie
rarchicznych, że nie obowlęzuja w nich zasado "ojciec - syn", a 
więc każdy element podrzędny może mieć wielo elementów nadrzęd
nych ..

Saza danych zbudowana na podstawi* relacji nazywa się rela
cyjni? bazg danych. Pojęcie relacji jest zaczerpnięte z matema
tyki, ma wobec tego swoją matematyczną deflnicjęj "Dane eę zbio
ry D^, 02 ,..., (niekoniecznie różne). R jest relacj* opisany 
na tych zblorsch, Jeśli Istnieje zbiór n-elewentowych. citjgów da
nych {uporządkowanych n-tekr ang. n-tupleo) d1# d2 ....  dn ta
kich, że dj należy do D^, d^ należy do O,,, ..., dn należy do D^.
O , Dg, .... aę nazywane domenami lub dziedzinami(ang.domains) 
relacji R. Wartość n zwana jest stopniem relacji R"8 . W notacji 
matematycznej można relację zapisać w postaci wyrażenia

R (Dx #  . Oz #  , .... Dn)

gdzie O2 #  aą kluczowymi domenami relacji.
Struktura fizyczna bazy danych, zwana również strukturę pa

mięci, Jest związana z rozmieszczeniem danych i powiązań między 
nimi na nośnikach pamięciowych w taki sposób, aby dane te mogły 
być niezawodnie odnalezione w późniejszym czasie. Podstawową stru-

8 C. 3. O a t e - An Introduction to Database Syatems, Ad- 
diaon-Weeley Fublishlng Company,, 1975, s. 42.



kturg, na której bazuj® fizyczna organizacja d»«ych, Jest listo 
(lub łańcuch). Z fcażdę listę jest związany atrybut. Lista zewiera 
wskaźniki5 rekordów, w których wartość tego atrybutu jest jodna- 
kowa. Wskaźniki mogę się mieścić w rekordzie lub poza ni*. Dzięki 
różnym sposobom połączeń elementów struktury fizycznej powstaje 
różne formy organizacji danych.

3. Syatem zarządzania bazą danych

Systess zarządzania bazi; danych (data bose Management syst«m) 
jest drugę części*? składów® banku danych. 3est on tym elementem 
systemu informatycznego, który udostępnia bazę danych zgodnie z 
ustalonymi wcześniej zasadami. Stopień rozwoju systemu zarządza
nia bazę danych ma znaczny wpływ na jakość systemu informatyczne
go, w którym on działa.

Ola komunikacji ze swoim otoczeniem system zarządzania bazę 
danych Jest wyposażony w następujące mechanizmy pośredniczące 
(interfftces)i

- język opisu danych fizycznych;
- język globalnego opisu danych;
- język opisu danych użytkownika;
- język manipulacji danymi.
Język opisu danych fizycznych służy do określenia fizycznego 

rozmieszczenia i struktury danych na nośnikach pamięciowych, do
tyczy więc struktury fizycznej bazy danych.

Logiczne globalne spojrzenie administratora na bazę danych 
"metefiallzuje się” do postaci użytkowej, zwanej globalnym logi
cznym opisom bazy danych lub schematem, za pośrednictwem Języka 
globalnego opisu danych (języka opisu danych schematu). Schemat, 
utworzony za pomocę klauzul języka globalnego opisu danych. Jest 
wykorzystywany przez syatem zarzęazanla bazę danych do wydobycia 
rekordów logicznych z rekordów fizycznych 1 do wydobycia rekordów 
jtędanycji przez programy zaetosowari z rekordów logicznych.

Spojrzenie użytkownika na -bazę danych może być przedstawione 
w postaci tzw. eubschoaatu, utworzonego za pomocę Języka progra-

9 Wskaźnik Jest rz®czywiatym, względnym lub symbolicznym a- 
drssem kolajnego rekordu powiązanego w Jakiś sposób z rekordemdanym.



filowania (daklaracja danych) lub za poroocg języka opisu danych eub- 
schematu dostarczonego przez system zarządzania bazę danych.

3ęzyk manipulacji danymi jeet mechanizmem pośredniczący® mię
dzy programem zastosowań a systemem zarządzania bazą danych. Sto- 
aunek tego języka do Języka oplau danych Jeat taki. Jak stosunek 
działu procedur do działu danych w programie napisanym w Języku 
COBOt. Oęzyk manipulacji danymi etanowi zestaw makroinstrukcji lub 
instrukcji wywołania podprogramu (CALL) dla programów zastosowań.

Oprócz mechanizmów pośredniczących system zarządzania bazę da
nych musi być wyposażony w inne jeszcze mechanizmy Qprogramowo).
zwane funkcjami pomocniczymi, które materializują się w następuję- 

10cych programach t
- ładowani^ bazy danych;
- kontroli poprawności elementów logicznej struktury;
- raatrukturalizacji;
- odtwarzania zawartości bazy danych;
- analizy statystycznej.
Wszystkie te funkcje pomocnicze ułatwiają bieZącę eksploatację 

bazy danych, a takZe umożliwiają Jej rozwój.

4 * Projektowanie informacyjne banku donych

4.1. Modelowanie bazy danych

Projektowanie banku danych powinno się rozpoczynać od analizy 
informacyjnej organizacji, aby następnie zbudowany model bazy da
nych odzwierciedlić w 8CheaacieŁi.

W modelu bazy danych powinny być zawarte te dane, które są 
najważniejsze z punktu widzenia celów użytkownika. Analiza orga
nizacji umożliwiające określenie zawartości informacyjnej bazy da
nych może mieć więc dwojaki charakter* może być zorientowana na 
procesy decyzyjne lub bezpośrednio na procesy produkcyjne.

10 Por. C. 3. O e t o, op.cit, 3 . 16; W. B o g u c k i , V’/.
S t a n i a z k i e* Podstawowa alementy architektury systemów 
zarządzania bazę danych,. "Informatyka" 1974, nr 10; Raport gru«, 
py roboczej do spraw baz danych CODASYL, Warszawa 1977, o. 31-32.

ii >°pr» O, C. 1 ' a i c h r i t z i c ,  F.H. L o c h o v 3 ky, 
Oesigning ehe Data Sasa, “Oatamation" 1978, vol. 24, No 8.



Analiza zorientowana na procesy decyzyjno powinna uka&ać rze
czywiste potrzeby informacyjne w organizacji, ustalajęc mlejece w 
systemie Informacyjnym, w którym informacje Jeet skoncentrowana, i 
decyzje, do których podjęcia Jeet ona potrzebna. Przykładem ta
kiej metody analitycznej jeat metoda m o d e l u  b e  de -

12w e z e 8 o ("strumienia głównego") McOonougha . Model badawczy 
obejmuje cały zakres organizacji, począwszy od zdefiniowania ce
lów 1 zadań - poprzez ustalenie zbioru kluczowych decyzji 1 infor
macji niezbędnych do ich podjęcie - aż do szczegółów tworzących 
bank danych, który służy przygotowaniu informacji dla kierowni
ctwa. Możne określić tę metodę Jako dekompozycję podejmowanych de
cyzji. Nazwę tę usprawiedliwia hierarchiczny układ elementów ma- 
dołu badawczego, którego najwyższy poziom stanowię cele organiza
cji. zaś najniższy - dane elementarne. Tak więc cele organizacji 
dekoaponujs się na opisy obowięzków 1 odpowiedzialności, następnie 
na zbiory kluczowych decyzji, raporty, moduły systemu przetwarza
ni* danych 1 dane źródłowe. Najniższy poziom tego modelu stanowi 
podstawę do identyfikacji elementów banku danych.

Przy analizie zorientowanej na procesy produkcyjne wychodzi się 
z założenie, źe w przedsiębiorstwie istnieje jedna i tylko jedna 
struktura pracy (produkcyjna)13, która jeat poziomy strukturę sie
ciowy 1 obejmują wszystkie czynności związane z tworzeniem produk
tu gotowego. Oprócz wspomnianej struktury przedsiębiorstwo ma rów
nież strukturę organizacyjny. Zapotrzebowania na informacja tworzę 
obie te struktury, jednakże dane konieczne do zaspokojenia tych 
zapotrzebowań istnieję tylko w strukturze pracy. Metody analizy
p r o d u k c y j  n e j  polegaję na dekompozycji systemu produk-

14cyjnego i wyodrębnieniu obsługującego go syntemu informacyjnego . 
Dekompozycja systemu produkcyjnego może być realizowana w różnych 
przekrojach, w zależności od przyjętego kryterium analizy. Podo
bnie, tzn. wieloprzskrojowo, powinien być ujęty system informacyj
ny. jadnakże proces ten jest informacyjny, a nie materialno-produ- 
kcyjny. Dowolny proces informacyjny składa się z czterech fazi

- przygotowani* technicznego obsługiwanych procesów produkcyj
nych?

12 A, M. M c O o n o u g h, op. cit., a. 16-25 i 206-212.
13 O. S. A p p 1 e t o n, op. cit,
14 S- C h a J t m a n. Metodyczne podstawy Identyfikacji i



• plonowania obsługiwanych proceeówj
- ewidencji etanów obsługiwanych procesów;
- regulacji obsługiwanego procesu,
W przypadku dekompozycji procesu produkcyjnego według struktu

ry komórek produkcyjnych i funkcjonalno-informocyjnych integracja 
informacji o komórkach najniższych (stanowiskach roboczych) nastę
puje w ramach komórek wyższego stopnia itd. Tworzy się w ten spo
sób tzw. stożek informacyjno-hlerarchiczny.

Na takiej dekompozycji opiorą się setoda projektowania bloko^
15wego Buschardta . Projektowanie to rozpoczyna się od wstępnego 

rozpoznania organizacji w układzie funkcjonałno«etrukturalnyra. Po
lega ono na i

- wyodrębnieniu podsystemów wykonawczych i
- ustaleniu lokalnych celów podsystemów wykonawczych; wyspecy

fikowaniu czynności wykonywanych w ramach podsystemów oraz okreś
leniu towarzyszących im materiałów i nośników informacji;

- określeniu jednostek odpowiedzialnych za realizację poszcze
gólnych działań.

Po zakończeniu wymienionych prac tworzy się trój poziomowy mo
del przedsiębiorstwa. Na najniższy*# poziomie b$ usytuowane pod
systemy wykonawcze zwane funkcjami szczegółowymi, które maj.? okro- 
ślone wewnętrzne schematy przetwarzania oraz powiązania informa
cyjno i zasileniowe z zespołami funkcji znajdującymi się na wyż
szym i najwyższym poziomie.

Oba opisane podejścia analityczne powinny być w zasadzie sto
sowane łęcznle. Analiza zorientowana no proce* produkcyjny pozwa
la na ustalenie podstawowego zestawu danych o . przedsiębiorstwie
i powiązań między nimi, zaś analiza decyzji, odzwierciedlająca 
niejako żądanie użytkowników, umożliwia zweryfikowanie utworzone
go modelu bazy danych. -

projektowania systemów informacyjnych* cz-i~3,."Informatyka" 1977, : nr JO, 11, 42.
15 E. K o l b u s z ,  5- K r a m ,  Wdrażania systemów infor

matycznych w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warezawa 1977, s. 37- 
-39. Patrz również P. S i e n k i e w i c z ,  Warunki infor
matyzacji systemu kierowania,' "Wojskowy Przegląd Organizacji i 
Informatyki" 1976, nr 4. J



4.2. Metody aelekcjcnowanla danych 1 powiązań

Selekcję ctoeuje oię w odniesieniu do wstępnego zestawu danych 
Ł powięzań ustalanego w wyniku analiay istniejącego ayatarnu prze
twarzania danych lub przez określanie żędari użytkowników na pod
stawie wywiadów.

Przy selekcjonowaniu danych i powiązań z punktu widzenie ich 
nadmiarowości nożne atoeować metody macierzowe i relacyjne. Wybór 
metody selekcji zależy od .postaci wykazu obiektów, atryb.utów i po- 
wi^zań^uzyakanego w trakcie analizy systemu informacyjnego16. 0- 
znacza to przede wszystkim, że metody relacyjne mogą być stosowana 
jedynie wtedy, kiedy system informacyjny został zidentyfikowany 
Jako zbiór relacji17. W pozostałych przypadkach do celów selek
cji wykorzystuje się metody macierzowa.

Przy selekcji metodami macierzowymi wychodzi eię z założenia, 
ie system można przedstawić w postaci równania1®*

Y ■ F (X) Cl)
gdzie i

Y • wyjóeie systemu;
X - wej&cle aystemus
F - funkcja transformująca.

Jedli nałoży się przy tym, że X i V t>ę wektorami, zaó F stano-

3.6 Z drugiej atrony postać wykazu obiektów, atrybutów i powię- 
zart jeet determinowana przez dostępne oprogramowanie wspomagające 
procea projektowania informacyjnego bazy donych. Każdy z propono
wanych przez firmy komputerowe pakietów ma "wbudowany" metodę se- 
lekcji danych, która narzuca sposób opisu ayetemu informacyjnego. 
Por. np. Oeta Base Design Aid, New York 1977» R. G e r r i t s e n ,  
A Preliminary System for the Design of OBTG Oata Structures, "Com
munications of the ACM" 1975, vol. 18, No 10; a. N o w i c k i  
Analiza systemów informacyjnych, Wrocław 1977.

Metody relacyjne można w zasadzie stosować pod warunkiem, 
ża pierwotna poatać opisu aęruktury danych w systemie informacyj
nym zostanie oprowadzona do poataci relacyjnej. 3est to możliwa, 
.-ponlewafi wszystkie struktury danych (poza sieciami) daja się
przedstawić w formie relacji.

3.9



wi Macierz t ran®f orraacji ( powięzoA ), wówczas równani© (1) przyjmie 
naatępujęc? postaci

r f12' * * • • f -Xro '"i

f22’ f2«
X

X2
" »
• . (
* * *
fn2' * * * ' nm f

_ mJ

( 2)

nr
Selekcjonowanie donych odbywa się na podstawie dwóch rodzajów 

macierzy Fj zerojedynkowej i wagowej. Macierz zerojedynkowa Jeet 
macierzy powiązań, która umożliwia oliminocję danych nie uczestni
czących w przetwarzaniu. Wierszom takiej macierzy odpowiadaj? da
ne wejściowe, zaś kolumnom - dane wynikowej wykorzystanie danych 
w procesie przetwarzania oznacza się jedynkę, zaś niewykorzyatanie
- zerera. Utworzonę w ten sposób macierz możno interpretować na
stępuj ?co t

- Jeżeli wiersz z nazw? danej zawiera samo zera, to znaczy, że 
dana nie uczestniczy w tworzeniu innych danych.*

- Jeżeli kolumna z nazwę danej zawiera same zera, to znaczy, że 
żadna dana nie uczestniczy w tworzeniu tej danej) danę, której od
powiadają same zera w wierszu lub kolumnie, aożna wyeliminować.

Budowa macierzy wagowej19 jeat kolejnym krokiem przy selekcjo
nowaniu danych. Macierz wagowa jest to macierz tran»for»c«Ji, 
któro dotyczy tylko niezerowych elementów macierzy zerojedynkowej. 
Kolumnom tej macierzy odpowiadaj? zwykle Jednostki organizacyjne 
instytucji, zad wiersze charakteryzuj? dane wejściowe. Przecięcie 
wiersza i kolumny (element'macierzy) stanowi liczba (waga) okreś
lająca znaczenie danej w odpowiedniej Jednostce organizacyjnej20. 
Analiza macierzy wagowej realizowana przy zastosowaniu metod eta
tystycznych pozwala na eliminację danych-na Jurniej znaczących w 
procesie przetwarzanie.

Zastosowania metod relacyjnych umożliwia dokonywanie aolakcji

19
20

A. N o w i c k i ,  op. cit., ». 77 i
Wagi mog? dotyczyc takich charakterystyk. Jak funkcje pai- 

niona przez dana, czynności przetwarzania lub liczby transforma
cji dokonywanych na danych.
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powięzert, « przez to upraszcza model bazy danych. Można do togo 
calu wykorzystać dwie metody^** metodę dekompozycji trzeciej formy 
normalnej Codda lub metodę ayntozy Bernsteina.

E. F. Codd wprowadził trzy normalna formy ralacji. Aby wyja
śnić postacie relacji zapisanych w tych trzech formach, należy zda- 
finiowac niektóre pojęcia podstawowe.

Zależność funkcjonalna między atrybutami należącymi do zbio
rów A i B polega na tym, że w dowolnym momencie określonej warto
ści x e A  (x) odpowiada tylko Jedna wartość y e B  (x), co można za
pisać wzoramit

f i a  (x) ---- - e (r)
tzn., że

{(x, y) | x€A (X) n yeB (Y)j

Mówi aię wtedy, że Y Jeat zależne funkcjonalnie od X.
Zależność częściowa występuje wtedy, kiedy pewien atrybut jeat 

zależny funkcjonalnie od podzbioru danego zbioru atrybutów. Ozna
cza to, że jeśli

* A* .... An ► u  f2 * At •••* A„ --- 8

gdzie «<n, to AJ( .... A# c A ^  An i a ,̂ .... a  określa fun
kcjonalnie B, czyli B jeat częściowo zależne od A., .... a' . Oeśli 
dla zależnośoi nie ietnieje zależność fj, która spełniałaby 
wymieniony warunek, wówczas mówi al», że B jaat w pełni zależna od
A1......V

•Zależność pośrednia atrybutu Ai od zbioru atrybutów X w rela
cji R (A^ .... An) występuje wtedy, kiady iatnieje taki zbiór 
atrybutów YcjAj, An ) ■ •

X ---- y, y x i Y ---- a ,

gdzie Ax nie jeat elementem X lub Y, a —  oznacza zależność wie
lokrotne [...]**.

---------•_... *

21
, p°'“* W i e d e r h o l d ,  Database Oealan. M>n> y  o r t

M. G n i ł k a, op. cit.



Pierwsza forma normalna Jeat- takę- postacią relacji, która 
składa się z elementarnych (tzn. nie będęcych zbiorami lub rela
cjami) wartości danych.

Druga forma normalna Jeet tok przekształcony pierwszy forra§ 
nórmalnę, w której każdy atrybut nie będęcy kluczem jest w pełni 
zależny od klucze relacji.

Trzecia forma normalna tym się różni od pierwszej formy nor
malnej , że każdy z atrybutów nie będęcych kluczem jest zależny 
bezpośrednio od klucza relacji.

Zgodnie z metodę Codds zbiór relacji optymalizuje się według 
wymagań trzeciej formy normalnej, stoeujęc następujący algorytm i

- eliminacja zależności częściowych bez utraty informacji, zgo
dnie z* schematem* R(A #, B #, C, D ), gdzie A —*• (A ■&, C>
i R2 ( A 8 M  O);

- eliminacja zależności pośrednich według schematut R (A, B,
C. O), gdzie A — B i B —  C<=>R, (B. C) i R_ (A, B, O).

23Metoda syntezy Bernsteina przewiduje następujący algorytm 
umożliwiający eliminację zbędnych powiązań»

- podział zbioru zależności funkcjonalnych na grupy o identy
cznych lewych stronach;

- eliminacja obcych atrybutów w grupach;
- ijjczenie grup o identycznych kluczach;
- eliminacja zależności pośrednich;
- tworzenie relacji z wydzielonych grup zależności funkcjonal

nych.
Metody macierzowe umożliwiaję Jedynie selekcjonowanie danych, 

zaś metody relacyjne eliminuj* powiązania częściowe i pośrednie, 
a więc upraszczajQ przedstawiony w postaci relacji wykaz obiektów, 
atrybutów 1 powlęzaó, który stanowi Już wstępny projekt modelu ba
zy danych. 3est rzeczą zrozumiałą, że wstępny model bazy donych 
uzyskany w wyniku selekcjonowania metodami macierzowymi może za
wierać redundantne powiązania. Eliminacja tych zbędnych powięzaó

24może być dokonana metodę analizy ścieżek prostych powiązań . 
ścieżkę stanowi dwu lub więcej elementowa tablice liniowa, w któ
rej między przyległymi parami elementów istnieję proste powięzania

Tamże, s. 93.
Dato Bose Design Aid, S. 240 i n
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(typu 1)2&, wszystkie sklarowane w jedną stronę. Przykłady ścieżek 
pokazuje rys. 2.

. 0 - M J h ^ © - 1- ®

Rya. 2. Ścieżki prostych powiązań 
a) ścieżka czteroelementowa; b) przykład dwóch ścieżek prostych

powiązań| ABC 1 DC

Pierwszym krokiem w omawianej metodzie Jeat budowa ścieżek 
prostych powiązań. Analiza ścieżek rozpoczyna się od klasyfikacji 
wyspecyfikowanych ścieżek według istniejących w ich ramach powią
zań na następująca grupy*

- ścieżki z podstawowymi powiązaniami;
• ścieżki z pośrednimi (przechodnimi) powiązaniami;
• ścieżki z nowymi powiązaniami.
Powiązanie podstawowa między elementami A i 8 jest to takie 

powiązanie, które stanowi Jedyną ścieżkę od A do B. Powiązania 
to »ą podstawy budowy logicznej struktury bazy danych. Powiązanie 
pośrednie Jest rozumiane analogicznie jak pośrednia zależność w 
relacyjnym modelu bezy danych| takie powiązania podlegaję elimi
nacji. Przykład powiązań pośrednich przedstawia rys. 3.

Powiązanie nowa określa się Jako takie, które wynika nie z 
identyfikecji obiektów, atrybutów i powiązań, ale z powiązań pod
stawowych. To nowe powiązanie można potraktować Jako takie, które 
nio Jest w danej chwili uświadamiane przez użytkownika, ele nale
żałoby umieścić w bazie danych, ponieważ może ©no *a»pokaJać 
przyszła potrzeby informacyjne.

Powiązanie typu i stanowi zależność “syn - ojci«cM (odwró
cone hierarchia). Strzałka w echemacie między A 1.8 ooż® byc in
terpretowane Jako* B zależy od A.,



Rys. 3. Ścieżka z powiązaniami pośrednimi; AC i AO stanowię powią
zania pośrednie. ponieważ można Ja zastąpić powiązaniami podstawo

wymi i AB, SC i CO

Otrzymany w wyniku selekcji danych i powiązań aatępny model 
bazy danych stanowi podstawę do konstruowania struktury logicznej 
bazy danych.

Nietrudno zauważyć, że przeprowadzania selekcji przy zastoso
waniu aetod relacyjnych umożliwia uzyskanie gotowego modelu bazy 
danych, tzn. modelu relacyjnego. V takim przypadku faza selekcjo
nowania danych jest równoważna z konstruowaniem struktury logicz
nej bazy danych.

Inaczej przedstawia 9I9 sprawa z niarelaoyjnym wykazem obie
któw, atrybutów i powiazaA. W wyniku procesu selekcjonowania uzy
skuje al« zestaw ścieżek danych niersdundantnych z powiązaniami 
podstawowymi 1 nowymi. Zanim powstanie na tej podstawie model ba
sy danych, należy ustalić klucze pierwotne i wtórne dla każdego 
obiektu, 9 następnie przeprowadzić strukturallzacj^ zestawu ścle- 
żfk.

Zarówno klucza pierwotne, jak 1 wtórne określa elf na podsta
wie przeprowadzonej analizy systemu Informacyjnego. Klucz pierwo
tny jednoznacznie identyfikuje obiekt (rakord), przy ozym kluczem 
oote być pojedynczy atrybut (pole) lub kilka atrybutów (grupa pól). 
Klucz pierwotny wr&z z atrybutami tworzy rekord, a Identyfikując 
jednoznacznie obiekt, atojo sl« Jego "przedstawicielem* w tworze
niu struktury logleznoj. Klucze wtórn® 04 to te pola, któr® bio
rę utlzir.ł ® wyszukiwaniu inforaacji.

Konstrukcja struktury logicznej polega ssa syntezie kluczy (o- 
bloktów) i powiązań wifdzy nimi. Syntezie podlegają wl?« ścieżki 
podstawowych powi$zaA, w których elementami 39 klucze obiektów. 
Budowa aodolu frazy danych polega na łączeniu ze 30b* ścieżek z



powtarzającymi się kluczami w colu utworzenia odpowiadającej temu 
zestawowi ścieżek Cwynikającej z niego; atruktury logicznej.

Ł«czny model bazy danych powinien obejmować - oprócz diagramu 
przedstawiającego schemat atruktury logicznej bazy danych - również 
uporządkowane informacja o wszystkich obiektach, atrybutach i po
wiązaniach (uzyskana z analizy systemu informacyjnego)26,

"Ręczna" realizacja metody selekcjonowania danych jest nie
zwykle pracochłonna. Dlatego firmy komputerowe opracowały pakiety 
programów usprawniające projektowanie banku danych tą metod#. Dę- 
żęc do standaryzaoji dokumentacji zwlęzanej z analizę danych i a- 
nallzę funkcjonalny, opracowuje się odpowiednie matody prezenta
cji wyników analizy (metody SAOT - Structured Analysle and Design

27Tschniqua oraz ZA - Information Analyais)

4.3. Weryfikacja struktury logicznej

Model bazy danych można potraktować Jako swoistego rodzaju hi
potezę, której prawdziwości naleZy dowieść; innymi słowyt koniecz
ne jest przeprowadzenie Jego woryfikacji.

Weryfikacji struktury logicznej (modelu bazy danych) dokonuje 
się w różnych momentach procesu projektowania bazy danych, a więc 
czynność ta nie stanowi oddzielnej fazy projektowania. Weryfiko
wania polega na konfrontacji kolejno uzyskiwanych przybliżeń mode
lu bazy danych z rzeczywietości#28. Istnieje więc podstawa, aby 
stwierdzić, iż zarówno w metodzie modelowanie, jak i selekcjonowa
nia dokonuje się weryfikacji struktury logicznej bazy danych.

Nie moZna jednakże założyć. Ze uzyskany w wyniku konstrukcji 
fodel bazy danych etanowi rozwięzanie optymalna. JeZell nie był on 
konfrontowany z potrzebami użytkowników. Taka konfrontacja nastę
puj**

2f> Wykaz danych o oblakoie powinien zawierać» nezwę i opla o- 
blektu, reguły występowanie, działy organizacji odpowiedzialne za 
wyetępowanie obiektu oraz oczekiwany liczebność i wepółczynnlk . 
w z r o s t W  wykazie informacji o atrybutach występuję! nazwa* opia, 
reguły występowania, typ danych, dopuszczalny odcinek czasu między 
zaistnieniem zdarzenia a aktualizację warrtośel.. Ola powl«?art nale
Zy podać ich opla óraz liczebność.

27 Por. The Analycis of Ueer Needs, *EDP Analyzer" 19 79, vol. 
17, No i.

Tekle projektowania z jednoczesnym weryfikowaniem można o-



- v* momencie zaprojektowania funkcjonalnego modelu danych;
- w momencie implementacji bezy danych;
- w czasie ekeploatacji bazy danych. „
Równolegle lub prawie równolegle z konstruowaniem atruktury 

logicznej bazy danych tworzy aię tzw. funkcjonalne modele da
nych29. S« one odzwierciedleniem spojrzenia użytkowników na bazę 
danych, a więc wyrażaj* potrzeby tychże użytkowników. Projektowa
nia funkcjonalnych modeli danych jeat oparte na wynikach analizy 
funkcjonalnej organizacji. Analiza ta Określa wymagania dotyczęce 
przetwarzania danych dla każdej funkcji zastosowań, co pozwala 
na utworzenie koncepcyjnego modelu danych zwięzanego z tę funkcję. 
Konfrontacja zbioru funkcjonalnych modeli danych z modelem bazy 
danych umożliwia odpowiedź na pytanie $ czy każdy funkcjonalny mo
del danych etanowi podzbiór modelu bazy danych, tzn. czy model bazy 
danych zaopokajo potrzeby wszystkich funkcjonalnych modeli danych? 
Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie pozwala stwierdzić, 
żo model bazy danych jeet w danym momencie kompletny.

Pojęcie kompletności modelu bazy danych Jeet względne, ponie
waż z uwagi na długotrwałość procesu projektowania bazy danych po
trzeby użytkowników mogę ulegać zmianie. Z tego powodu ponowienie 
weryfikacji modelu bazy danych w momencie jej uruchomienie staje 
się konieczności*. Weryfikacja na tyra etapie Jeat dokonywana przy 
wykorzystaniu testowej bazy danych. Na testowej bazia danych 
lizuje Się działanie przewidziane w systemie informatycznym od
partym o bank danych. Pozwala to m. in. stwierdzić, czy strukturo 
logiczna bazy danych jest poprawna. Niezgodności wynikłe w tra
kcie testowania bazy danych usuwa się przed wdrożeniem rzeczywia- 
tej bazy danych.

Cięgła weryfikacja struktury logicznej podczas rzeczywistej 
eksploatacji bazy danych umożliwia udoskonalenie tej etruktury. 
Udoskonalenia struktury logicznej bazy danych możs polegać na usu
waniu elementów zbędnych (martwych) lub dodawaniu nowych. Uetala- 
nie elettentów zbędnych następuje w wyoiku działania funkcji pomoc
niczej tiyatamu zaradzania bazę danych, która analizuje częstość

kreślić Jako Itaraoyjna. Momenty procesu pro taktowania, w których 
dokonuje alę weryfikacji, Sf nazywane punktami przerwań.

Oatabaaa Design, "XCL Dataekil" Dune 1976.



wykorzystania poszczególnych elementów struktury logicznej bazy 
danych. Usunięcia elementów zbędnych wymaga reorganizacji tej 
struktury. Dodawanie nowych elementów do modelu bazy danych jeat 
konieczne wtedy, kiedy uległy zmianie istniejące modele danych lub 
kiedy pojawiły się nowe funkcjonalne modele danych. W takim przy
padku musi następie przebudowa modelu bazy danych. Zorówno reor
ganizacje, Jak i przebudowa etruktury logicznej bozy danych należę 
do obowięzków administratora bazy danych.

5. Projektowanie technologiczne banku danych

Projektowanie technologiczne więżę opracawanę strukturę logi
czną z systemem zarzędzania bazę danych. Plerwezę czynno&clę w 
tej części procesu projektowania jest określenie systemu zarzędza
nia bezę danych, które może polegać na *

- zaprojektowaniu systemu zarzędzania bazę danych przy uwzglę
dnieniu potrzeb użytkownika:

«• wyborze jednego z uniwersalnych systemów zarzędzania bezę 
danych zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Obecnie daje się zauważyć tendencje do korzystania z uniwer
salnych systemów zarzędzania bazę danych (USZBO), 3est to spowo
dowane tym, że3(3*

- uniwersalna SZBO oszczędzaję czas wdrożenia;
- tylko w przypadku użycia uniwerealnego 6Z0O można wykorzys

tać pakiety programów zaatoeowaó, które sę na nim oparte;
• czasem trudno Jest użytkownikowi sformułować precyzyjnie 

swoje potrzeby zwięzane z bankiem danych;
• użytkownikowi brakuje kompetenojl w zakresie problemów doty- 

częcych banku danych;
- zastosowanie USZBO prowadzi do obniżki kosztów podstawowych 

zwlęzanych z wdrożeniem i eksploatację eystemu banku danych.
OOie drogi postępowania przy określaniu .. systemu zarzędzania 

bazę danych wymagaję ustalenia zestawu kryteriów, które pozwolę

30 t. 0 i 1 b, Data Base Software; A Sceptical Viewpoint and 
Some Alternatlves, "Management Informatice" 1973, vol. 2, No 5.



zdecydować, czy rozwalany system odpawiede wymaganiom SZBO rea
lizującego cele użytkownika. System zarządzania bezę danych możne 
oceniać z punktu widzenia atrybutów banku danych (integralność, 
kompleksowość, elastyczność, dostępność itd.). O przydatności aya- 
temu zarządzania bezę danych decyduj niewątpliwie wbudowane w 
niego funkcje pomocnicze (kontrole poufności, zapewnienie Jedno
czesnego dostępu do bezy danych, prowadzenie stetyityk itd.). Uży
tkownik powinien również rozważyć czynniki wpływające na koszt za
stosowanie określonego systemu zarządzania bazą danych, a miano
wicie31, t

- możliwość adaptacji (portebility> - w Jaki** zakresie system 
jest możliwy do eksploatacji w nowych warunkach]

- koszty wdrażania (implewentability) - Jaki Jest rzeczywisty 
koszt oceny, planowania, administrowania, nauczania, programowania 
i monitorowania określonego SZBO, zanim zacznie on działać dosta
tecznie dobrzał

- możliwość utrzymywani® (maintainebility) - Jaki Jaat koazt 
utrzymywania w stanie aktualnym badanego SZBO w porównaniu * in
nymi systemami i

- niezawodność oprogramowania (software feliability) - ooona 
kosztu i wysiłku zwięzanogo z wykrywaniem błędów w tak skompliko
wanym oprogramowanius

- koszt działanie (operational coat) - Jaki Jeet rzeczywisty 
koszt użytkowania USZBO w porównaniu z innymi ayeternami)

- bezpieczeństwo i niezawodność danych (data security «nd re~ 
liability) - czy dane będę wrażliwe na zniszczenie i Jaki będzie.
koszt odtwarzania bazy denych.

Podjęcie decyzji związanej z zastosowaniem określonego eystemu 
zarzędzsnia bazę danych rozpoczyna właściwa projektowanie techno
logiczne. 0 ile efektem projektowania informacyjnego był model ba
zy danych, o tyle w wyniku projektowania technologicznego powsta
je projekt techniozno-ekaploatacyjny banku danych.

W trakcie projektowania technologicznego następuje “zderzenie" 
modelu bazy- danych oraz funkcjonalnych modeli danych z elementami, 
oyetemu zarządzania bazę danych. latniaje tyle metodyk w taj 
ozęści projektowania banku danych, ile Jeat systemów zarządzania 
bazę danych. W każdym systemie zarzędzania baz« danych działaj*



odrębna mechanizmy pośrednicząca oraz funkcje pomocniczo, która 
wymuszaj® różna podajścla do projektowania. Można Jednak wyróżnić 
fezy występujące we wszystkich metodykach technologicznego pro
jektowania banku danych.

Pierwsze fazę w tej części proceeu projektowania jeet opia 
struktury logicznej bazy danych, czyli utworzenie schematu. Oo te
go celu wykorzystuje się język globalnego opisu danych, który spe-
cyflkuje wszystkie informacjo dotyczęce poszczególnych elementów

32modelu bazy danych. W tej fazie następuje t
- identyfikacja danej elementarnej, grupy danych, rekordu, 

zbioru i
- nadanie nazwy każdemu typowi danych;
• określenie, które typy danych elementarnych 1 w jakiej kole

jności składaję alę na typ grupy danych lub typ rekordu]
- określenie, które typy danych elementarnych lub kombinacji 

danych elementarnych sę wykorzystywane Jako klucze i
- nadanie nazw powięzanlom między typami rekordów:
- definiowanie spoeobu reprezentacji danej elementarnejj
- określanie długości danych elementarnych!
- określenie liczby danych elementarnych, które tworzę wektor, 

wymiarów 1 wielkości macierzy lub liczby grup danych w grupie pow
tarza Jęcej sięt

- określenie kolejności rekordów w zbiorze lub kolejności grup 
rekordów w bazie danych s

- określenie zaeed zabezpieczenie przed nieupoważnionym czy
taniem lub modyfikację danych.

Kolejna faza projektowania technologicznego polega na opraco
waniu programów zastosować w powiężeniu z subschemataml. Faza ta 
stanowi zmaterializowanie drugiego nurtu projektowania informacyj
nego, czyli funkcjonalnych modeli danych zbudowanych na podstawie

33analizy potrzeb użytkowników . W zasadzie pierwsze czynnością w

□. M a r t i n ,  Principia* • 162.
33*O. Appleton uważa. iż zamiast przeprowadzać wyczerpujęcę 

analizę wymagań użytkowników, aby otrzymać "zsmrożonę" specyfika
cję potrzeb, należy szybko zbudować system na podstawie"zgrubnej* 
analizy l pozwolić mu się rozwijać w miarę nabywania doświadczenia 
i narastajęcych umiejętności użytkownika. Patrz* Baza danych, 
"Europejski Program Badawczy Diobolde" Warszawa 1975, a. 110,



omawianej fazie Jeat zaprojektowanie programów, ponieważ, one do
piero (wraz za achematem) stanowię podstawę do opracowania sub- 
schematów. Ustalona podczas analizy potrzeby użytkowników służę do 
określenia funkcji użytkowych (rodzajów zastosowań)34, Umożliwiaję 
one Jednocześnie określenie wejściowych i wyjściowych formatów da
nych. Lista danych wejściowych i wyjściowych umożliwia z kolei de
finicję systemu informatycznego korzystającego z banku danych} jej 
wynikiem jest specyfikacja procesów przetwarzania danych wejścio
wych na wyjściowe oraz projekt programów 1 przebiegów. Programy za
stosowań działajęce na podstawie danych powstaje przy użyciu klau
zul i instrukcji języka manipulacji danymi, etanowięcego część sy
stemu zarzędzania bazę danych. Specyfikacja danych wejściowych dla 
programu określa Jednocześnie postać aubschematu przedstawiony w 
Języku opisu danych eubschematu odpowiednim dla wybranego systemu 
zarzędzania bazę danych.

Ostateczny projekt eubschematu powstaje w wyniku konfrontacji 
formy tegoż aubschematu odpowiadajęcej wymaganiom programu zasto
sowań ze schematem bazy danych. Subechenat musi być bowiem tak 
zaprojektowany, abyi

• odpowiadał potrzebom programu:
- nie był wrażliwy na zmiany w schemacie i strukturze fizycz

nej bezy danych;
- był zgodny ze schemstem 1 możliwy do uzyskanie z niego.
Subschemat może się różnić od achemótu35:
- pominięciem opleu niektórych denyoh:
- zmienionymi charakterystykami danych elementarnych i
- kolejności? danych elementarnych w grupie danyeh lub rekor

dzie oraz kolejności* rekordów w zbiorze;
- zdefiniowaniem Innych powięzań;
- tym, że w eubechemacie można opleać typy rekordów (grup da-' 

nych), które sę złożone z danyeh elementarnych zawartych w różnych 
typech rekordów (grup danych).

Pojęcie "funkcja użytkowe* oznacza "proce* lub sekwencję 
procesów obliczeniowych, w następstwie realizacji których genero
wany jeet odpowiedni zestaw raportów pozwalejęcy użytkownikowi na 
podjęcie określonych działań w przedsiębiorstwie stosownie do 
przyjętego Zakresu użytkowego funkcji*. (Przykład projektowenia be
zy danych, W«rautem 1977, s. 16.

. 35
Nł* M © r  t  i - « t *  P r i n c s t p l e a , * . .  s .  1 6 3 .



Trzeci* fazę wyodrębniortę% proceele projektowania technologi
cznego Jest opracowanie struktury fizycznej bazy danych. Sposób 
realizacji tej fazy zależy nie tylko od systemu zarzędzania baz* 
danych, ala również od sprzętu i aysteau operacyjnego. Uogólniaj»o 
stosowans w tya zakresie netodykl. aożna wyróżnić w omawianej fa
sie dwie grupy czynności* opracowanie struktury fizycznej bazy 
danych i opis opreeowanej struktury fizycznej.

Struktura fizyczna basy danych powinna z jadnej strony w apoaób 
efektywny zaspokajać potrzeby użytkowników dotyczęoe dostępu do 
danych, a z drugiej strony - uwzględniać ograniczenia związane z 
wykorzystywenyal zaaobaai sprzętowyal. Opraoowenie struktury fizy
cznej Jeat wito dzlałanisn optymalizacyjny*.. Ma ono polegać na 
ainiaalizacji pewnej złożonej funkcji36!

- ©bazaru paalęcl poaocnlezeji
- obszaru paalęcl głównej j
- czasu kanałów;
- czaau procesora.
W procesie projektowania struktury-fizycznej bazy danych nie

zbędne 39 następujące informacje i
- paraaetry wyalenlonych zasobów sprzętowych łącznie z ©kre

ślenie* znaczenia każdago x tych zasobówj
- liczba operacji dodawanie, kasowania. Modyfikowania 1 wyazu- 

fciwania dotyozfcych każdego rekordu bazy danych;
- częstotliwość wykorzystania wszystkich ścieżek dostępu37 w 

trybie partlowya 1 bezpośrednia.
Projekt struktury fizycznej powinien określać poszczególne s- 

laaanty taj struktury, a. in.*
- stosowane urzędzenia paalęcl poaocniczej ;
- sposób łęezenla rekordów logicznych w rekordy fizycznej
- setody lokalizowania rekordów w bazię danych (adresowanie po

średnie i bezpośrednie)!
- sposoby organizacji zbiorów fizycznych i
- aotody reprezentacji powlęzaó olędzy obiektami.;
- zasady stronicowania w paalęcl wirtualnej.

* Oatabaae Design.
ścieżki dostępu (ang. aocesa patha) sf określone przsz po

więżenia stosowane uiędzy rekordani 1 połasi, pola kluczowe, spo
sób uporzędkowanla rekordów craz kryteria wyszukiwania inforaaojl.



Drug® grupł? czynności w fazie projektowania struktury fizy
cznej jest opis opracowanej struktury. Oo realizacji *.®go zadanie, 
służy język opisu danych fizycznych, stanowiący Jeden z mechani
zmów pośredniczących systemu zarzędzanio baz? danych.

Opis atruktury fizycznej bazy danych kończy proces właściwego 
projektowania banku danych i jednoczaśnia rozpoczyna Jego wdroże
nie. Wdrażanie banku danych (podobnie jak projektowanie) może od
bywać się radykalnie lub ewolucyjnie.

Wykorzystanie metody ewolucyjnej jeet możliwe Jedynie wtedy, 
gdy w przedsiębiorstwie istnieję Już systemy Informatycznej metoda 
ta polega na określeniu liczby 1 rodzajów minimalnych zmian w fun
kcjonujących systemach informatycznych. Taki minimalny zestaw

38zmian zaproponował I. A. Palmer t
- reorganizacja fizycznej struktury danych;
- zmiana logicznej struktury danych;
-zmiana dostępu do danych;
- zmiana wymagań programów indywidualnych względem danych;
- zmiana zarzędzanla danymi;
- wprowadzenie użytkowania systemu na bleżęco;
- kompletna zmiana wyposażenia sprzętowo-programowego systemu.
Metoda radykalna polega na zaprojektowaniu całego banku danych

1 wdrożeniu go od razu. Taki sposób jest droższy* a osiągnięcie 
pełnego wdrożenia nie zawsze pewne. Możwa go jednak stosować za
równo w warunkach funkcjonowania konwencjonalnych systemów infor
matycznych, Jak 1 wówczas, kiody takich systemów nie ma. Pierwsz? 
czynności* przy wdrażaniu banku danych metodę radykalnę jest prze
niesienia na nośniki pamięciowa poszczególnych elementów projektu 
technologicznego (schematu, subschamatów, programów zastosowań 1 
opisu danych fizycznych). Wymieniona elementy mogę być zapiaane w 
pamięci w formie ź r ó d ł o w e j  lub s k o m p i l o w a 
n o  j39.

Forma skompilowana schematu, subachamatów i programów powsta
je w momencie kompilacji programówi wszystkie potrzebne informa- 

/ cje ze schematu i subschamatów sę włęczone do programów zastoeowań.

38 Za 8. W y a o ć k i m .  Technologia banku danych - pro
blemy projektowa, Materiały z konferencji nt. Teoretyczno-prakty
czne problemy ...

39 G. W i a  d a r h o 1 d, op. cit., a. 390-391.
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Forma źródłowa więie otę z interpretacyjna metod# korzystanie 
z banku danych i w przypadku dostępu do bazy danych program zasto
sowań Jeat traktowany Jako program uniwersalny "wywołujący pod
program", czyli schemat, w którym odnajduj* alę potrzebna dane 
elementarna i ustala powiężenia między nimi. "Ładowanis^Cloadlng), 
czyli przenoszenie omawianych elementów na nośniki pamięciowa, od
bywa się w sposób automatyczny.

Podobnie, tzn. przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonych 
programów (funkcji pomocniczych systemu zarzędzania bazę danych), 
dokonuj* się ładowanie sam*J bazy danych (wyetępień rekordów). W 
poczętkowej fazie wdrażania wprowadza się na nośniki pamięciowe 
testowy bazę danych w celu sprawdzania poprawności działania sy
stemu banku danych. Pozytywne wyniki testowania umożliwiaj* łado
wani* rzeczywistej bazy danych i rozpoczęcie właściwej eksploata
cji systemu.

Projektowanie banku danych nie kończy się w momencie urucho
mienia systemu banku danych. Administrator bazy danych Creprę- 
zentujęcy bank danych) i administratorzy zastosowań Cr*prez*ntuję- 
cy interesy użytkowników) muszę zapewniać rozwój banku danych w 
czasie jego eksploatacji.

Gabriela M. Idzikowska

METHOUOLOGICAL PROBLEMŚ IN DESIGNING DATA BANK

The firet part of the artlcla deals with main concapte eon-
nocted with the data bank, and moro precisely with ito tno ele- 
ments i.o, data base and data base management system.

In th* second and ma in part of the article, the author present* 
her oomments on proposltions concemlng deslgnlng of th* data bank 
as d*scrlbed in th* literatur* of th* subj*ct. and presents h*r 
o m  approach to th* problem. Th* ontlre deslgnlng proces* 1* divi- 
<!ed into two stagesi Information deslgnlng and technolooioal 
dsslgnlng.

Information deslgnlng alms at construction of th* dat* bas* 
»od*l. which-cen balonu accordinp totwo m«thoda d*seribed In the 
artiel* t modelling and selectlng.

I*chnołogicel deslgnlng link* the elaboroted model of dat* b*- 
«* with the data beso managemant system. Th*ro ar* ci* mtny m«» 
tthodological approache* in thl* psrt of deslgnlng tha data bank a*- 
ciony dat* bese msnsgement systamn exist. How*ver, *o®» »t»gcs w*y



ba diatinguiahad hera. whieh appear io ail these approaehas. Tha 
artlcle specifiass and daacribes atagoa In daalgning the techooio-
gical data bank. . . _ .

A separata paragraph haa baon davotad to tha probi©» ot vari»
fication of tha data beao oodol parforstad durlng the onti.ro period 
of doalgning and 9xploi,ting tha data bank.


