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DODATEK - NARZĘDZIA DO BUDOWY 
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

Dodatek opisuje narzędzia stosowane powszechnie do budowy systemów 
informatycznych. Tradycyjnie takimi narzędziami były języki programowa
nia trzeciej generacji (Pascal, C). Obecnie panuje tendencja do stosowani 
języków obiektowych i/lub języków czwartej generacji w celu odzwiercie
dlenia logiki przetwarzania. Część tej logiki może być określona przy użyciu 
technologii baz wiedzy. System informatyczny zwykle będzie użyty jako 
system baz danych, działający pod kierunkiem systemu zarządzania bazą 
danych. Na pierwszym planie znajdują się technologie multimedialne i hi
permedialne, stosowane do budowy interfejsu użytkownika. 

1. Języki strukturalne programowania 

Języki programowania wykorzystuje się do rozwiązywania problemów 
przez komputer. Pozwalają one zapisać model zadania w postaci zrozumiałej 
dla komputera. Dzielą się na języki niskiego poziomu i języki wysokiego 
poziomu. 

W języku niskiego poziomu (języku asemblera) każda instrukcja od
powiada jednemu rozkazowi w języku maszynowym. Instrukcja jest złożona 
ze skrótu mnemonicznego -określającego rodzaj operacji- oraz argumentów 
podanych jako liczby, nazwy rejestrów procesora lub adresy. Pisanie pro
gramów w języku asemblera wymaga dobrej znajomości architektury kom
putera oraz sposobów działania procesora. Jest bardzo pracochłonne, a napi
sane programy są mało czytelne i związane z określonym typem komputera. 
Ich zaletąjest duża efektywność. 

W językach wysokiego poziomu instrukcje są zapisywane w formie 
dogodnej dla programisty. Zapis jest podobny do notacji matematycznej. 
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Języki wysokiego poziomu nie są związane z określonym typem procesora, 
czy komputera. 

Najczęściej jednak implementacje danego języka dla różnych typów 
komputerów różnią się szczegółami i przenoszenie programów wymaga 
pewnych - zazwyczaj niewielkich - zmian w programie. 

Wybór języka, w którym najlepiej zaprogramować zadania, zależy od 
rodzaju problemu. Część języków programowania jest uniwersalna, np. Pas
cal, C, Basic, Fortran. Język C, C++ stosuje się do programowania systemo
wego i tworzenia oprogramowania profesjonalnego i komercyjnego. Cechą 
tych języków są szybkie i wydajne programy. Języki te są szczególnie popu
larne wśród zaawansowanych programistów. C++ to C wzbogacony o na
rzędzia programowania obiektowego. 

2. Języki obiektowe programowania 

Zasadnicza różnica między programowaniem konwencjonalnym a obiekto
wym polega na sposobie, w jaki oba te podejścia traktują dane i procesy. 
W programowaniu strukturalnym dane i procesy stanowią oddzielne rzeczy. 
Aby stworzyć system informatyczny definiujemy strukturę danych, a na
stępnie definiujemy procedury działające na tych danych. W programowaniu 
obiektowym procesy i dane wzajemnie się przeplatają. Gdy budujemy sys
tem informatyczny przy użyciu programowania obiektowego definiujemy 
zarówno dane jak i procesy charakteryzujące obiekty. Systemy informatycz
ne w tym podejściu są traktowane jako złożone z dużej liczby połączonych 
obiektów. 

Główną zaletą programowania obiektowego jest wyższy stopień "mo
dularyzacji" programów. "Modularyzacja" jest tu rozumiana jako możliwość 
podziału programu na niemal niezależne fragmenty, które mogą opracowy
wać różne osoby (grupy) i które później bez konfliktów można łączyć 
w całość i uruchamiać natychmiast. C++ powstał, gdy programy stały się 

bardzo (zbyt) długie . W długich, rozbudowanych programach trudno spa
miętać szczegóły dotyczące wszystkich części programu. Jeśli grupy danych 
i grupy funkcji uda się połączyć w moduły, do których można później się
gać, jak do pewnej odrębnej całości, znacznie ułatwia to życie programiście. 
Na tym, w pewnym uproszczeniu, polega idea programowania obiektowego. 

Podstawowym praktycznym efektem dodania do struktur funkcji stała 
się możliwość skutecznej ochrony danych zawartych na polach struktury 
przed dostępem funkcji z zewnątrz struktury. Przed dodaniem do struktury 
jej własnych wewnętrznych funkcji - wszystkie funkcje pochodziły z ze-
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wnątrz, więc "hermetyzacja" danych wewnątrz była niewykonalna. Gdyby 
jednak cała zawartość (i dane i funkcje) znajdujące się w obiekcie zostały 
dokładnie "zakapsułkowane", to okazałoby się, że obiekt stał się "ślepy 

i głuchy", a w konsekwencji - niedostępny i kompletnie nieużyteczny dla 
programu i programisty. Po co nam obiekt, do którego nie możemy odwołać 
się z zewnątrz żadną metodą? Jeśli dane i funkcje mają status public, to 
oznacza, że możemy się do nich odwołać z dowolnego miejsca programu 
i dowolnym sposobem. Hermetyzacja danych jest cenną zdobyczą, ale od 
czasu do czasu obiekty powinny dokonywać pomiędzy sobą wymiany in
formacji , także tych wewnętrznych - prywatnych. 

Kolejna zaleta to dziedziczenie (ang inheritance), które jest próbą na
śladowania w technice programowania najcenniejszego bodaj wynalazku 
Matki Natury - zdolności przekazywania cech. Projektanci C++ wpadli na 
pomysł naśladowania mechanizmu dziedziczenia. Zamiast tworzyć te 
wszystkie struktury oddzielnie, możemy zdefiniować w C++ jeden ogólny 
typ struktur (ang. generic structure), nazywany inaczej strukturą bazową 

(ang. base structure). Wszystkie inne struktury stałyby się wtedy strukturami 
pochodnymi (ang. derived structures). 

Ponieważ niektóre funkcje są wspólne dla wszystkich struktur można 
by było przyjąć, że każda struktura pochodna dziedziczy określone funkcje 
ze struktury bazowej. Struktura pochodna może oczywiście mieć i swoje 
odrębne cechy - dane i funkcje. W języku C++ można dziedziczyć po więcej 
niż jednym przodku także w inny sposób. W C++ takie dziedziczenie po 
dwu różnych typach bazowych jednocześnie nazywa się dziedziczeniem 
wielobazowym (ang. multi-base inheritance). 

Dzięki dziedziczeniu programista może w pełni wykorzystać gotowe 
biblioteki klas, tworząc własne klasy i obiekty, jako klasy pochodne wzglę
dem "fabrycznych" klas bazowych. Jeśli bazowy zestaw danych i funkcji nie 
jest adekwatny do potrzeb, można np. przesłonić, rozbudować, bądź przebu
dować bazową metodę dzięki elastyczności C++. 

W ostatnich latach rozpowszechnia się inny cykl budowy aplikacji 
spełniające wymagania wielowarstwowej architektury klient-serwer. Cykl 
ten schematycznie przedstawiono na rysunku 2.1. Ten cykl stosuje iteracyjne 
prototypowanie aplikacji w fazie analizy, a następnie przynosi szereg przy
rostowych dostaw. Każdy przyrost odpowiada zaimplementowaniu poje
dynczego USE CASE (przypadku użycia) lub zbioru przypadków użycia 
pojęć, wprowadzonych w metodyce obiektowej Jacobsona analizy i projek
towania. Iteracyjne prototypowanie aplikacji jest także często stosowane 
z zastosowaniem technik strukturalnych. 
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Rysunek 2.1. Przyrostowy cykl życia projektu informatycznego, uwzględniający 
wymagania budowy aplikacji w technice obiektowej 

3. Systemy baz danych 

Bazy danych stanowią główną część systemu informatycznego firmy, insty
tucji czy przedsiębiorstwa. Obecnie są szeroko wykorzystywane i można je 
znaleźć w firmach o różnej wielkości: rozpoczynając od administracji rzą
dowej a kończąc na małych firmach czy domu. 

Codzienne działania często przynoszą kontakt z bazami danych, 
np.: w przypadku użycia karty do bankomatów system weryfikuje, czy moż
na wypłacić żądaną kwotę; w kodach produktów system sprawdza w bazie 
danych wszelkie dane, takie jak nazwa, cena produktów; w przypadku re
zerwacji biletów lotniczych system pamięta rozkład lotów samolotów, re
zerwację biletów, cenę, połączenia innych przewoźników i wiele innych 
przykładów (Rojek, 2004) . 
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Bazy danych tworzone są w sytuacji, gdy firma posiada dużą liczbę 
danych lub nastąpiły trudności w ich przechowywaniu i udostępnianiu oraz 
wystąpiła konieczność szybkiego dostępu do informacji. Można je traktować 
jako strukturę do przechowywania informacji, związek informacji z rzeczy
wistością oraz określony format umożliwiający szybki dostęp do danych. 
Wprowadzenie określonej struktury (formatu) pozwala na uporządkowanie 
informacji oraz szybsze i łatwiejsze operowanie nią. Struktura ta powinna 
pozwalać na przechowywanie różnych danych, dla których przetwarzania 
należy opracować jednolite reguły. 

Obecnie standardem jest tworzenie bazy danych na podstawie tzw. 
modelu relacyjnego. Oczywiście nie jest to jedyny używany typ bazy da
nych, niemniej jednak ze względu na jego powszechność oraz dostępność 
narzędzi do tworzenia systemów relacyjnych baz danych ten model zostanie 
omówiony. Popularnym narzędziem (wchodzącym w skład pakietu MS Of
fice), służącym do tworzenia relacyjnych baz danych, jest MS Access. Na
tomiast duże, profesjonalne, relacyjne bazy danych tworzone są na podsta
wie takich produktów, jak Oracle czy SQL Server. 

Baza danych powinna być logicznie spójnym zbiorem danych. Przez 
spójność należy rozumieć jej zgodność z modelowanym miniświatem. Baza 
danych nigdy nie może być w innym stanie, niż ten, który nie występuje 
w modelowanej rzeczywistości, np. pracownik nie może mieć w bazie da
nych dwóch różnych dat urodzenia. 

Cechy bazy danych są następujące: 

• Niezależność aplikacji i danych 
Cecha ta ma dwa aspekty. Po pierwsze, dane mogą być wprowadzane do 
baz danych bez konieczności modyfikacji korzystających z nich aplikacji. 
Jednak zmiany w schemacie bazy danych pociągają za sobą konieczność 
zmian aplikacji i wtedy mówimy o zależności niepełnej. Po drugie apli
kacje mogą być modyfikowane, np. w celu ich ulepszenia, niezależnie od 
stanu bazy danych. 

• Abstrakcyjna reprezentacja danych 
Przygotowanie aplikacji bazy danych jest realizowane przy użyciu tzw. 
dedykowanych języków programowania. Twórcę aplikacji nie interesuje 
kolejność danych w bazie danych, ani też sposób ich reprezentacji i wy
szukiwania. Pracuje jedynie w kategoriach „co robić", a nie „jak robić". 

• Różnorodność sposobów widzenia danych 
Dane mogą być traktowane w różny sposób, jako (rys. 2.2): 
- model świata rzeczywistego, 
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- zasób systemu informatycznego (SI) - baza danych traktowana jest 
jako nieprzywłaszczalny zasób SI, o którego przydział współzawodni
czą procesy współbieżne, 

- element składowy SI - w tym przypadku szczególnie interesujące jest 
ustalenie związku między systemem zarządzania bazą danych a sys
temem operacyjnym komputera oraz analiza środków sprzętowych 
i programowych służących do przechowywania danych, ich transmisji 
i komunikacji z człowiekiem, 

- uniwersum (dziedzina) interpretacji języka bazy danych - baza da
nych traktowana jest jako zbiór wartości wyrażeń języka danych. Da
ne w bazie danych pojawiają się wtedy, gdy zostaje sformułowane 
wyrażenie języka danych, gdyż z takim wyrażeniem związany jest 
określony zbiór operacji na bazie danych: tworzenie danych, ich struk
turyzowanie, usuwanie, zmiana lub odczytywanie, 

- zbiór struktur danych - zbiór struktur danych, składających się na 
schemat bazy danych, jej stan, ścieżki dostępu. Struktury te przetwa
rzane są przez różne algorytmy: przeszukiwania, sortowania, modyfi
kowania, synchronizacji oraz optymalizacji. 

model świata 
rzeczywistego 

zasób systemu 
informatycznego 

zbiór struktur 
danych 

universum 
interpretacji 

języka danych 

element składowy 
systemu 

informatycznego 

Rysunek 2.2. Sposoby „widzenia" danych 

• Fizyczna i logiczna niezależność danych 
Fizyczna niezależność danych polega na tym, że rozszerzenie systemu 
komputerowego, na którym pracuje system zarządzania bazą danych 
(SZBD) o nowy sprzęt nie narusza danych w bazach danych. 
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Logiczna niezależność danych ma dwa aspekty. Po pierwsze, wprowa
dzanie nowych danych do baz danych nie dezaktualizuje starych danych. 
Po drugie dane, które nie są wzajemnie powiązane tzw. związkami inte
gralnościowymi, mogą być usuwane z baz danych niezależnie od siebie. 

Użytkownik (projektant) bazy danych ma do dyspozycji zwykle cztery 
różne języki: 

• język definiowania danych (DDL - Data Definition Language), który 
umożliwia definiowanie struktury danych przechowywanych w bazie da
nych, a więc tworzenie schematu implementacyjnego), 

• język manipulowania danymi (DML - Data Manipulation Language), 
który umożliwia wypełnienie bazy nowymi danymi, ich aktualizację 

i usuwanie, 

• język sterowania danymi (DCL - Data Control Language), który umoż
liwia użytkownikowi bazy danych sterowanie jego transakcjami, np. ich 
wycofanie i zatwierdzanie, 

• język zapytań (Query Language), który umożliwia pobieranie z bazy 
danych informacji zgodnie z wyspecyfikowanymi warunkami. 

W praktyce języki te są ze sobą zintegrowane. 

System zarządzania bazą danych (SZBD) jest to zbiór programów 
umożliwiających tworzenie i eksploatację bazy danych. SZBD jest oprogra
mowaniem ułatwiającym procesy definiowania, konstruowania i przekazy
wania baz danych dla różnych aplikacji. Definiowanie baz danych polega na 
specyfikacji typów danych przechowywanych w tej bazie. Konstruowanie 
baz danych polega na zapamiętaniu danych na nośniku kontrolowanym 
przez SZBD. Przekazywanie baz danych polega na generowaniu zapytań do 
baz danych w celu wyszukania potrzebnych danych, uaktualnianiu danych 
zgodnie ze zmianami zachodzącymi w miniświecie i generowaniu raportów 
o przechowywanych danych. 

System zarządzania relacyjną bazą danych, w skrócie SZRBD, jest 
programem wykorzystywanym do tworzenia i modyfikowania relacyjnych 
baz danych. Służy również do generowania aplikacji, z której będzie korzy
stał użytkownik gotowej bazy. Producenci oprogramowania baz danych 
opracowali system zarządzania relacyjną bazą danych typu klient/serwer. 

W tym typie SZRBD dane znajdują się w centralnym komputerze, na
zwanym serwerem bazy danych, a użytkownicy uzyskują do nich dostęp, 
wykorzystując aplikacje zainstalowane w ich własnych komputerach PC, 
nazwanych klientami bazy danych. Serwer kontroluje zarówno integralność 
danych, jak i ich bezpieczeństwo, umożliwiając stworzenie wielu różnych 
aplikacji - klientów, których zastosowanie nie wyklucza się nawzajem i nie 
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zagraża danym przechowywanym na serwerze. Zarówno sama baza danych, 
jak i obsługujące ją aplikacje są nadzorowane przez oprogramowanie 
SZRBD typu klient - serwer. Bazy danych typu klient - serwer są obecnie 
szeroko wykorzystywane przy obsłudze dużej liczby danych współdzielo
nych przez wielu użytkowników. Najnowsze systemy zarządzania takimi 
bazami to między innymi: Microsoft SQL Server firmy Microsoft, Oracle 
Cooperative Server korporacji Oracle czy Sybase System SQL Server firmy 
Sybase. 

Każdy system zarządzania bazą danych powinien, co najmniej ofero
wać: 

• mechanizm definiujący strukturę bazy danych, w postaci języka defi
nicji danych- DDL (Data Definition Language), 

• mechanizm manipulacji danymi, obejmujący dostęp do danych, sor
towanie, wyszukiwanie i filtrowanie, w postaci języka manipulacji 
danych - DML (Data Manipulation Language ), 

• język macierzysty wysokiego poziomu - na przykład standardowy ję
zyk programowania, taki jak C lub Visual Basic, lub język aplikacji 
bazodanowej, takiej jak Microsoft Access, 

• wydajne i prawidłowe współużytkowanie bazy danych, 

• efektywne zabezpieczanie danych, 

• stabilność, czyli wychodzenie z awarii systemu bez utraty danych, 

• słownik danych lub katalog danych, czyli bazę danych zawierającą li
stę definicji wszystkich obiektów znajdujących się w głównej bazie 
danych; ta specjalna baza danych powinna przechowywać m.in. in
formacje o wszystkich encjach bazy danych oraz o ich atrybutach i in
deksach; informacje te są określane mianem metadanych, czyli „da
nych o danych"; słownik danych powinien umożliwić dostęp do me
tadanych. 

Cyklem życia systemu baz danych nazywamy zbiór kroków niezbęd
nych do zaprojektowania globalnego schematu logicznego bazy danych, 
alokacji danych w sieci komputerowej oraz zdefiniowania lokalnych sche
matów baz danych. 

Główne czynności w typowym projekcie tworzenia bazy danych zo
stały omówione poniżej. Każdy projekt systemu bazy danych rozpoczyna się 
od wyodrębnienia fragmentu rzeczywistości i zebrania wymagań. Jeśli 

projekt dotyczy całkowicie nowego systemu, to analityk danych zbiera wy
magania, przeprowadzając rozmowy z różnymi pracownikami organizacji. 
W wielu wypadkach istnieje potrzeba wzięcia pod uwagę pełnego zakresu 
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wymagań sformułowanych wcześniej. Tak dzieje się w przypadku, gdy ist
nieje już działający system bazy danych, który musi być zmodyfikowany. 
Proces zbierania wymagań powinien ostatecznie doprowadzić do powstania 
modelu koncepcyjnego aplikacji . 

Model koncepcyjny jest modelem świata rzeczywistego, wyrażonym 
za pomocą wymagań dotyczących danych. Etap modelowania koncepcyjne
go może być widziany jako złożenie dwóch podetapów: modelowania sche
matu, które przekształca wymagania poszczególnych użytkowników w pew
ną liczbę cząstkowych schematów, i integracji schematów, która łączy te 
schematy w jeden globalny schemat. Modelowanie koncepcyjne polega na 
udokumentowaniu zidentyfikowanych wymagań, zwykle przy użyciu jakiejś 
metody graficznej. Większość modeli koncepcyjnych jest budowana przy 
użyciu diagramów związków encji. Chociaż wykonano wiele prób skonstru
owania bezpośrednich środków do implementacji modeli koncepcyjnych, 
większość tych modeli musi być najpierw przetłumaczona na reprezentację 
bliższą konwencjonalnej technologii baz danych. 

Proces modelowania logicznego jest związany z określeniem zawar
tości bazy danych, niezależnie od wymogów konkretnej implementacji fi
zycznej. Możemy to osiągnąć przez wzięcie modelu koncepcyjnego za punkt 
początkowy i przetworzenie go na architektoniczny model danych, związany 
z docelowym systemem zarządzania bazą danych (SZBD). Jest to zazwyczaj 
relacyjny model danych. Z modelem relacyjnym wiąże się proces normali
zacji. Normalizacja może prowadzić do pogorszenia efektywności przetwa
rzania zapytań. Dlatego przeprowadza się denormalizację, która polega na 
rozszerzeniu relacji o dodatkowe atrybuty w celu poprawy efektywności. 
Denormalizacja wymaga uwzględnienia częstości zapytań, ich priorytetów, 
wolumenów danych. 

Dalej należy przeprowadzić fazę rozproszenia danych, która składa się 
z dwóch kroków: fragmentacji danych oraz alokacji danych. W tej fazie jest 
uwzględniane środowisko fizyczne (m.in. konfiguracja sieci). Dzięki rozpro
szeniu danych nastąpi wzrost dostępności danych, wzrost niezawodności, 
wzrost efektywności oraz zwiększenie otwartości systemu z możliwością 
rozbudowy. 

Kolejny etap to modelowanie fizyczne, które wiąże się z przetworze
niem modelu logicznego na definicję modelu fizycznego, odpowiedniego dla 
określonego SZBD i języka SQL. Na tym etapie następuje zdefiniowanie 
struktur fizycznych i określenie metod dostępu. 

Następny etap to implementacja bazy danych przy użyciu języków czwartej 
generacji (4GL). Kiedy mamy gotowy system baz danych, następuje stroje
nie systemu, polegające na zwiększaniu jego elastyczności przy użyciu me-
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chanizmów dostępnych w SZBD. Strojenie systemu realizowane jest przez 
administratorów baz danych. Oprócz strojenia dokonywane są modyfikacje 
oraz monitorowanie systemu baz danych. 

Implementację aplikacji baz danych można przeprowadzić przy uży
ciu narzędzi czwartej generacji - języków 4GL (ang. Fourth Generation 
Language). Języki 4GL przyśpieszają i upraszczają programowanie. 

Programowanie w 4GL charakteryzuje się następującymi własnościami: 

• określeniem, do czego się dąży, a nie „jak to zrobić", 

• graficzną budową aplikacji, 

• konstrukcją z gotowych elementów, 

• uniknięciem pisania kodu, 

• dążeniem do unifikacji. 

Zastosowanie języków 4GL jest szczególnie przydatne, gdy: 

• jest prawidłowo zbudowana struktura bazy danych, 
• występuje konieczność analizy i projektu bazy danych, skonstruowa

nej zgodnie z zasadami modelu relacyjnego, 

• istnieje możliwość zastosowania narzędzi CASE (ang. Computer 
Aided Software Design), które wspomagają proces projektowania bazy 
danych, wspierają narzędzia 4GL w generowaniu struktury bazy da
nych na podstawie projektu. 

Oprócz zalet języki 4GL mają następujące ograniczenia: 
• nie nadają się do realizacji złożonych algorytmów, 

• występują trudności w realizacji zadań niedopasowanych do modelu 
relacyjnego, 

• występuje czasochłonna realizacja operacji z powodu tłumaczenia za
pytania w języku SQL oraz tłumaczenia na procedurę. 

Fazy realizacji aplikacji baz danych przy użyciu języków 4GL można po
dzielić na: 

1) definiowanie struktury bazy danych: 
- tabele (pola, typy, nazwy), 
- związki, 

2) tworzenie interfejsu użytkownika: 
menu, 
formularze, 
raporty. 



Izabela Rojek 141 

Współczesne relacyjne systemy zarządzania bazą danych SZBD skła
dają się zwykle z dwóch części, które traktowane są jako jądro oraz zestaw 
narzędzi, tak jak to ma miejsce w przypadku narzędzi Oracle. Jądro zawiera 
podstawowe funkcje SZBD, zwykle realizowane w języku SQL. Wraz z tym 
standardowym narzędziem większość sprzedawców oferuje dodatkowe na
rzędzia programowe do tworzenia systemów informatycznych. Jądro środo
wiska czwartej generacji zawiera maszynę relacyjnej bazy danych. Wokół 
jądra znajduje się standardowy interfejs znany jako SQL *Plus. Umożliwia 
on użytkownikowi tworzenie i modyfikowanie tabel, wprowadzanie i mody
fikowanie danych oraz tworzenie zapytań. Wokół tego jądra, współdziałając 
z jego interfejsem oferowanych jest szereg produktów: 

- SQL *DBA zapewnia administrację bazy danych z funkcjami po
trzebnymi do tworzenia, pielęgnacji, uruchamiania, zatrzymywania 
i odtwarzania bazy danych, 

PRO*SQL zapewnia środki do integracji SQL ze standardowymi 
językami programowania, takimi jak C, Fortran, COBOL, 

- Oracle Forms jest narzędziem tworzenia aplikacji opartych na for
mularzach, służących do wprowadzania i wyszukiwania danych, 
które mogą wywoływać obiekty bazy danych takie jak programy 
PL/SQL i wyzwalacze, 

Oracle Reports jest pakietem służącym do generowania złożonych 
raportów, 

- Oracle Graphics może być użyty do automatycznego konstruowa
nia graficznej reprezentacji dla danych będących wynikiem zapy
tania do bazy danych, 

- Wbudowany SQL jest to język SQL wbudowany w język bazowy 
np. COBOL, C. Jego zadaniem jest uproszczenie dostępu do bazy 
danych z programów aplikacyjnych za pomocą standardowego in
terfejsu, 

PL/SQL jest wersją proceduralnego 4GL. Celem jego opracowania 
było umożliwienie konstruowania złożonych operacji bazy danych 
całkowicie na serwerze bazy danych. 
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4. Wspomagana komputerowo inżynieria systemów 
informacyjnych- narzędzia CASE 

4.1. Wstęp 

Do narzędzi wspomagających projektowanie systemów informatycznych 
należą narzędzia CASE. Termin CASE (ang. Computer Assisted/ Aided So
ftware/System Engineering) oznacza komputerowo wspomaganą inżynierię 
oprogramowania/systemów. Nazwa ta sugeruje, że pod hasłem tym kryją się 
wszelkie narzędzia komputerowe wykorzystywane w trakcie prac nad opro
gramowaniem, a więc także kompilatory, debuggery, edytory tekstu, narzę
dzia harmonogramowania przedsięwzięć, arkusze kalkulacyjne. Tradycyjnie 
jednak pod pojęciem CASE rozumie się narzędzia, które: 

- wspomagają ogólnie rozumiane wytwarzanie oprogramowania, 

- koncentrują się na fazach analizy i projektowania oraz bezpośred-
nim wykorzystaniu wyników tych faz w implementacji. 

Narzędzia CASE pełnią w pracy inżyniera oprogramowania podobną 
rolę jak narzędzia CAD/CAM w pracy inżynierów innych dziedzin. Trady
cyjnie dzieli się na narzędzia Upper-CASE i Lower-CASE. Programy 
Upper-CASE, czyli narzędzia wysokiego poziomu, koncentrują się na 
wstępnych etapach realizacji przedsięwzięcia, tj. określaniu wymagań, mo
delowaniu i projektowaniu systemu realizującego te wymagania. Narzędzia 
takie nie wspomagają bezpośrednio implementacji systemu. Programy Lo
wer-CASE, czyli narzędzia niskiego poziomu, koncentrują się natomiast na 
fazie implementacji. Punktem wyjścia dla ich rozwoju była chęć ułatwienia 
programistom pracy nad złożonym oprogramowaniem. Opierają się one na 
obserwacji, że notacje graficzne są bardziej naturalnym sposobem prezento
wania dużych programów niż tradycyjny zapis tekstowy. 

Rozwój narzędzi CASE doprowadził do powstania narzędzi zintegro
wanych I-CASE (Integrated-CASE), które łączą w sobie możliwości narzę
dzi Upper-CASE i Lower-CASE. W efektywny sposób wspomagają one 
wykonywanie praktycznie wszystkich faz produkcji oprogramowania (Jasz
kiewicz, 2004) . 

Narzędzia Upper-CASE powstały w odpowiedzi na potrzeby anality
ków i projektantów wysokiego poziomu, którzy zmagali się z analizą i pro
jektowaniem złożonych systemów, lecz z reguły nie byli zaangażowani bez
pośrednio w implementację systemu. Narzędzia Lower-CASE powstały 
w odpowiedzi na potrzeby projektantów niskiego poziomu oraz programi
stów. Chyba każdy, kto pracował nad implementację dużego oprogramowa-
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nia zgodzi się, że zapis kodu dużego programu w postaci tekstu nie ułatwia 
panowania nad całością systemu. Posługiwanie się notacjami graficznymi, 
w których poszczególne symbole odpowiadają dającym się logicznie wyróż
nić konstrukcjom programistycznym oraz dialogowa edycja atrybutów tych 
konstrukcji wydaje się po prostu bardziej naturalna. 

4.2. Elementy składowe narzędzi CASE 

Rozdział ten zawiera charakterystykę poszczególnych składowych narzędzi 
CASE. Podkreślone są te cechy poszczególnych składowych, które mają 
istotny wpływ na ocenę poszczególnych systemów. 

Wymienione poniżej składowe narzędzi CASE nie we wszystkich pa
kietach są wyraźnie wyodrębnionymi modułami . W wielu przypadkach 
funkcje kontroli poprawności są integralną częścią słownika danych i edyto
ra diagramów. Często słownik danych i edytor diagramów stanowią jeden 
moduł, który stanowi jądro pakietu. W innych przypadkach wymienione 
składowe sąjednak niezależnymi modułami. 

Edytory notacji graficznych 
Edytory notacji graficznych są to specjalizowane programy graficzne, 

pozwalające na realizację następujących funkcji: 

- tworzenie i edycja diagramów wykorzystywanych w fazach określania 
wymagań, analizy i projektowania, 

- tworzenie i edycja powiązań pomiędzy poszczególnymi symbolami 
i diagramami (np. powiązań pomiędzy symbolem procesu a diagramem, 
do którego dany proces jest dekomponowany) oraz nawigowanie po sieci 
powiązanych diagramów, 

- wydruk diagramów. 
Na ocenę edytorów notacji graficznych wpływają między innymi na

stępujące czynniki: 
- Ergonomia pracy. Diagramy graficzne sąjednym z podstawowych narzę

dzi pracy w fazach analizy i projektowania. Powinny one pozwalać anali
tykom i projektantom skupić się na jego pracy, a nie na „zmaganiach" 
z edytorem. 

- Możliwości kontrolowania ilości informacji prezentowanej w sposób 
graficzny. 

- Jakość i możliwość formatowania wydruków. 
- Wykrywanie na bieżąco niepoprawnych w danej notacji konstrukcji. 
- Zapewnianie spójności i informacji umieszczonych na różnych diagra-

mach. 
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Słownik danych 
Słownik danych lub repozytorium oznacza nie tylko bazę danych za

wierającą informacje o realizowanym projekcie, lecz także narzędzia służące 
do jego edycji i przeglądania. Podstawowe funkcje słownika danych to: 

- wprowadzanie oraz edycja specyfikacji modeli i projektu, a także 
innych informacji związanych z przedsięwzięciem, 

- wyszukiwanie pożądanej informacji. 

W większości profesjonalnych narzędzi CASE dane zawarte w repo
zytorium przechowywane są w sposób, który czyni je dostępnym dla pro
gramów zewnętrznych. Z reguły dane te przechowywane są w bazie danych 
dostępnej dla innych programów. W przypadku pakietu System Architect 
jest to np. baza zgodna z formatem DBase III. Pakiet Paradigm Plus pozwala 
na wybór jednej z kilku baz danych w tym każdej zgodnej ze standardem 
ODBC. Podobne możliwości ma użytkownik pakietu Visible Analyst Work
bench. Inna strategia jest zastosowana w pakiecie Select OMT Professional, 
w którym dostęp do słownika danych zapewnia mechanizm OLE Automa
tion. Niektóre pakiety udostępniają specjalne sprzęgi programistyczne, które 
pozwalają na dostęp do informacji zawartych w słowniku danych. W przy
padku pakietów StP (ang. Software through Pictures) jest to język zapytań 
SQL. W pakiecie Paradigm Plus jest to specjalny język skryptowy zbliżony 
do języka Visual Basic. Również pakiet Oracle Designer 6i zawiera słownik 
danych oraz narzędzie do jego obsługi. 

W wielu systemach użytkownik ma możliwość konfigurowania struk
tury słownika danych. Użytkownik może konfigurować strukturę słownika 
danych edytując tekstowy plik konfiguracyjny. Istnieje tylko bardzo ograni
czony stały zbiór atrybutów, opisujących poszczególne elementy słownika 
danych. Są to: nazwa, czas, data oraz identyfikator użytkownika, który do
konał ostatniej modyfikacji. Wszystkie pozostałe atrybuty opisu mogą być 
modyfikowane przez użytkownika. Oczywiście pewne z tych atrybutów 
mogą być wykorzystywane przez inne składowe pakietu, np. generatory 
kodu, więc ich usunięcie ze słownika danych może uniemożliwić pracę tych 
składowych. Użytkownik może dodawać także zupełnie nowe typy elemen
tów umieszczanych w słowniku danych. Podobne możliwości ma na przy
kład pakiet Select OMT Professional. W tym wypadku nie można jednak 
dodawać do słownika nowych klas elementów, a liczba stałych atrybutów 
jest większa. W pakiecie tym można wprowadzać atrybuty, które nie będą 
widoczne dla użytkownika korzystającego ze standardowych narzędzi edycji 
słownika danych. Atrybuty takie mogą być wykorzystywane przez ze
wnętrzne moduły za pośrednictwem sprzęgu programistycznego. 
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Słownik danych należy uznać za podstawową składową narzędzi 
CASE. W wielu systemach możliwe jest pełne zdefiniowanie wymagań, 
modelu i projektu wyłącznie z poziomu słownika danych bez odwoływania 
się do diagramów graficznych. W profesjonalnych narzędziach CASE dia
gramy graficzne są wygodnym narzędziem, służącym wizualizacji i edycji 
informacji zawartych w słowniku danych. 

Słownik danych i edytor notacji graficznych stanowią często najprost
szą konfigurację, w jakiej można nabyć pakiety CASE. 

Moduł kontroli poprawności 
Pewne błędy mogą być wykrywane na bieżąco w trakcie edycji dia

gramów i słownika danych. Przykład takiego błędu to próba uczynienia kla
sy swoją specjalizacją lub generalizacją. Wykrycie innych błędów wymaga 
uruchomienia specjalnych funkcji odpowiedzialnych za weryfikację po
prawności. 

Moduł kontroli jakości 
Pewne systemy zawierają funkcje pozwalające na automatyczną ocenę 

pewnych miar jakości projektu. Dotyczy to przede wszystkim złożoności 
oraz stopnia powiązań składowych. 

Generator raportów 
Jest to moduł służący do przygotowywania raportów na podstawie 

zawartości słownika danych. Niektóre narzędzia obejmują raporty parame
tryczne, w przypadku, których zakres i rodzaj informacji zależy od podanego 
parametru(ów). Przykładem może być raport, który otrzymuje jako parametr 
nazwę diagramu i obejmuje specyfikację symboli zawartych na tym diagra
mie. Narzędzia CASE dostarczane są z reguły ze sporym zbiorem gotowych 
raportów. Wiele systemów pozwala na definiowanie własnych raportów. 

Generator dokumentacji technicznej 
Jest to moduł służący do przygotowywania dokumentacji technicznej 

złożonej z szeregu diagramów, raportów oraz dodatkowych opisów teksto
wych. Moduł taki powinien pozwalać na swobodne formatowanie dokumen
tu oraz osiągnięcie wysokiej jakości wydruku. Moduł taki może być dostar
czany ze zbiorem przykładowych dokumentów, na przykład zawierających 
informacje opisujące wyniki fazy analizy i projektowania. Użytkownik po
winien mieć także możliwość definiowania własnych dokumentów o okre
ślonej przez niego zawartości . Generator dokumentacji technicznej powinien 
pozwalać na łatwe i efektywne uaktualnienie dokumentu po dokonaniu 
zmian w projekcie. 
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Generator(y) kodu 
Są to narzędzia służące do generowania szkieletu kodu w rozmaitych 

językach programowania. Pozwalają one użytkownikowi uzupełnić specyfi
kację poszczególnych składowych o elementy specyficzne dla konkretnego 
języka programowania, np. określenie typów danych w konkretnym języku 
programowania. Wygenerowany kod może być uzupełniony o dodatkowe 
informacje zawarte w słowniku danych (np. słowny opis), umieszczane 
w wygenerowanym kodzie w formie komentarzy. Narzędzia takie pozwalają 
także użytkownikowi na określenie plików, w których ma być umieszczony 
kod wygenerowany dla poszczególnych składowych. Wygenerowane pliki 
powinny być automatycznie uzupełniane o odwołania do innych modułów. 
Konieczność wprowadzenia tych odwołań powinna być wyprowadzana na 
podstawie opisu projektu. Przydatna jest także możliwość czasowego zanie
chania generowania pewnych składowych, np. funkcji, które nie są jeszcze 
w pełni opracowane lub powiązań z klasami, które nie są jeszcze w pełni 
zdefiniowane. Generator kodu powinien także generować i uaktualniać plik 
definiujący sposób kompilacji systemu. 

Narzędzia CASE nie narzucają zbyt wielu ograniczeń na stosowane 
w opisie projektu identyfikatory. Możliwe jest wprowadzanie długich nazw, 
zawierających spacje i znaki specjalne, w tym znaki polskie. Kompilatory 
z reguły nie dopuszczają tak swobodnej składni identyfikatorów. Generator 
kodu powinien w sensowny sposób, tj. nieprowadzący do niejednoznaczno
ści, skracać zbyt długie nazwy oraz usuwać/zastępować niepoprawne znaki. 
W przeciwnym wypadku już na etapie analizy niezbędne będzie posługiwa
nie się nazwami dostosowanymi do ograniczeń danego kompilatora. Może to 
w wyraźny sposób zmniejszyć czytelność projektu. 

Moduł zarządzania wersjami systemu 
Moduł taki wspomaga zarządzanie projektami opisującymi różne wer

sje tego samego systemu. 

Moduł projektowania interfejsu użytkownika 
Moduł ten służy do dialogowego projektowania składowych interfejsu 

użytkownika, na przykład dialogów, okien, menu. W stosunku do narzędzi 
tego typu, które nie wchodzą w skład narzędzi CASE, zaletą takich modułów 
jest wykorzystywanie informacji zawartej w słowniku danych. Pozwala to 
np. na automatyczne wygenerowanie dialogu służącego do edycji pewnej 
struktury danych, który następnie musi jedynie zostać odpowiednio sforma
towany. Podobne możliwości można osiągnąć również przez integrację sys
temu CASE z narzędziami RAD. 



Izabela Rojek 147 

Moduł(y) inżynierii odwrotnej 
Są to moduły, których celem jest odtwarzanie zawartości słownika 

danych oraz, w niektórych wypadkach diagramów, na podstawie istniejące
go kodu (czasami także na podstawie struktury istniejącej bazy danych). 

Sprzęg(i) do narzędzi RAD 
Wiele narzędzi CASE posiada moduły pozwalające na ścisłą współ

pracę z narzędziami RAD. W przypadku pakietu Oracle CASE są to 
np. narzędzia RAD firmy Oracle. Select OMT Professional współpracuje 
z systemem Visual Basic Enterprise Edition. System Architect może zostać 
zintegrowany z pakietem Power Builder. Visible Analyst Workbench zawie
ra sprzęgi do pakietów Power Builder, SQL Windows i kilku innych narzę
dzi RAD. Sprzęgi do narzędzi RAD pozwalają na automatyczne generowa
nie składowych interfejsu użytkownika, definicji relacji oraz wiązanie ele
mentów interfejsu użytkownika ze składowymi bazy danych na podstawie 
opisu projektu. Niektóre narzędzia pozwalają także na przepływ informacji 
w drugą stronę, to jest z pakietu RAD do pakietu CASE. Możliwe jest 
np. wprowadzenie definicji nowej encji na podstawie relacji zadeklarowanej 
w pakiecie RAD. 

Moduł importu/eksportu danych 
Wiele narzędzi CASE pozwala na wymianę danych z innymi pakie

tami tego typu. Opracowane zostały standardy wymiany danych, na przykład 
CDIF (CASE Data Interchange Format) opracowany przez Electronic Indu
stries Association. Z reguły narzędzia CASE pozwalają także na eksport 
i import danych w prostej formie tekstowej. 

Moduł zarządzania pracą grupową 

Większość przedsięwzięć, w których wykorzystuje się narzędzia 

CASE wymaga współpracy wielu osób. Nad tym samym projektem może 
pracować wiele osób, które powinny mieć dostęp do fragmentów projektu. 
Moduł zarządzania pracą grupową realizuje następujące funkcje: 

- dodawanie i usuwanie użytkowników oraz grup użytkowników 
mających prawo pracy nad projektem, 

- ochronę dostępu do projektu za pomocą haseł, 
- określanie praw użytkowników i grup użytkowników do odczytu 

i modyfikacji poszczególnych fragmentów projektu, 
- udostępnianie przez uprawnionych użytkowników praw dostępu do 

tworzonych przez nich fragmentów projektu innym użytkowni
kom, 

- zabezpieczanie fragmentów projektu przed przypadkową zmianą, 
- śledzenie pracy poszczególnych użytkowników. 
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Moduł pracy sieciowej 
W wielu pakietach CASE pracujących na komputerach klasy PC ista

cjach roboczych możliwość równoczesnej pracy kilku osób nad tym samym 
projektem zapewnia umieszczenie plików opisujących projekt w ogólnie 
dostępnym katalogu sieciowym. Moduł pracy sieciowej powinien zapewniać 
blokowanie składowych edytowanych przez jednego z użytkowników. Blo
kowany powinien być oczywiście jak najmniejszy fragment projektu. Po
dobne możliwości pozwala osiągnąć zastosowanie wielodostępnej bazy da
nych do przechowywania słownika danych. 

5. Systemy multimedialne i hipermedialne 

Hipermedia są sposobem budowy systemu informatycznego złożonego z 
węzłów różnych mediów (takich jak tekst, dane dźwiękowe, dane video itp.), 
połączonych za pomocą zbioru powiązań asocjacyjnych. Podzbiór tej dyscy
pliny, zwany hipertekstem, koncentruje się na konstrukcji luźno powiąza
nych systemów tekstowych. Jako synonim pojęcia hipermedia jest często 
stosowane pojęcie multimedia, chociaż dokładniej pojęcie multimedia odno
si się do każdego systemu obsługującego wiele mediów. Tak, więc multime
dia mogą być traktowane jako nadzbiór hipermediów. Hipermedia rozszerza
ją pojęcie hipertekstu, dołączając do niego także inne środki przekazu: 

dane - trzymane w bazach danych i arkuszach kalkulacyjnych, 

- grafika - piktogramy, zdjęcia, rysunki, diagramy, 

dźwięk - komentarze, efekty dźwiękowe, 

- obrazy - film, animacja. 

Hipermedia a właściwie multimedia związane są nierozłącznie z Internetem. 
Technologia internetowa, jak WWW, stała się tak popularna, że wiele orga
nizacji korzysta z Internetu do komunikacji wewnętrznej w ramach intrane
tu. 

6. Systemy oparte na wiedzy 

Systemy oparte na wiedzy (ang. Knowledge Based Systems - KBS), zwane 
też inteligentnymi systemami wiedzy stały się uznanym narzędziem w ze
stawie narzędzi projektanta systemów informatycznych. 

Pojęcie wiedzy w odniesieniu do komputeryzacji można zdefiniować 
jako symboliczną reprezentację aspektów pewnej nazwanej dziedziny roz
ważań. Wiedza to informacja połączona z doświadczeniem i użyta w okre-
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ślonym kontekście. Zasoby wiedzy organizacji to jej aktywa intelektualne, 
będące sumą wiedzy pojedynczych pracowników oraz zespołów pracowni
ków, które organizacja wykorzystuje w swych działaniach. Zasoby wiedzy 
obejmują również dane i informacje, na bazie, których budowana jest wiedza 
indywidualna i zbiorowa. Podlegają one ciągłym zmianom, które są przeja
wem procesu uczenia się organizacji. 

Wiedzę możemy podzielić na jawną i ukrytą. Wiedza jawna to obrazy, 
słowa, dane. Prowadzi do fachowości, jest łatwa w wyrażaniu i łatwa do 
skopiowania. Wiedza ukryta to doświadczenie, know-how, intuicja. Jest 
trudna w artykulacji, trudna do transferowania, trudna do skopiowania i daje 
dużą przewagę konkurencyjną. 

Zarządzanie wiedzą to zintegrowany zestaw działań, którego celem 
jest odpowiednie kształtowanie zasobów wiedzy. To proces identyfikowania, 
zdobywania i wykorzystywania wiedzy mający na celu poprawę pozycji 
konkurencyjnej organizacji. System zarządzania wiedząjest system informa
tyczny zarządzania wiedzą lub każda aplikacja, jeżeli wspiera ogólnie rozu
miane zarządzanie wiedzą w organizacji. 

W narzędziach zarządzania wiedzą wykorzystywane są następujące 
techniki i narzędzia informatyczne: 

E-mail, Internet, Intranet, Extranet, 

System obiegu dokumentów, zarządzania dokumentami, 

System wspomagający zarządzanie, 

Telekonferencje, Wideokonferencje 

System pracy zespołowej - Groupware, 

Hurtownie danych i eksploracja danych, 

System CRM, 

System wspomagania decyzji, 

Sztuczna inteligencja, w tym systemy ekspertowe. 

Podstawowa idea systemu ekspertowego polega na przeniesieniu wie
dzy eksperta do programu komputerowego, wyposażonego w bazę wiedzy, 
konkretne reguły wnioskowania oraz język komunikacji z użytkownikiem 
lub interfejs graficzny na taką komunikację pozwalający. Cała wiedza zgro
madzona w systemie może być wykorzystywana wielokrotnie przez wielu 
użytkowników, zwracających się do komputera, kiedy potrzebują rady. 
Komputer powinien zawracać najlepsze rozwiązanie problemu i jeśli to ko
nieczne tłumaczyć logikę na podstawie, której powstały wnioski wyjściowe. 

System ekspertowy jest programem komputerowym, który wykonuje 
złożone zadania o dużych wymaganiach intelektualnych i robi to tak dobrze 
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jak człowiek, będący ekspertem w tej dziedzinie. Określenie „system eksper
towy" może być zastosowane do dowolnego programu komputerowego, 
który na podstawie szczegółowej wiedzy może wyciągać wnioski i podej
mować decyzje, działając w sposób zbliżony do procesu rozumowania czło
wieka. 

Utworzenie systemu opartego na bazie wiedzy wymaga pozyskania 
(akwizycji) wiedzy eksperta, który często znajduje rozwiązanie na podstawie 
informacji o problemie oraz na swoim doświadczeniu. System ekspertowy 
dysponując zapisana wiedzą eksperta z wybranej dziedziny, może jej uży
wać wielokrotnie w sposób ekonomicznie efektywny, gdyż nie jest przy tym 
wymagana obecność eksperta. 

Systemy z bazami wiedzy wydzielonymi od pozostałych modułów 
programu nazywamy systemami opartymi na bazie wiedzy (knowledge based 
systems). Systemy takie często są wykorzystywane jako systemy wspomaga
jące podejmowanie decyzji (decision support systems). 





ISBN 978-83-89475-13-8 
ISSN 0208-8029 




