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S t r e s z c z e n i e  • A b s t r a c t  • C o j c p * a H H c

Wprowadzenie do metodologii projektowania banku danych technologicznych

W procesie wytwarzania szczególnie ważnym problemem jest zgromadzenie potrzebnej informacji i termi
nowe przekazanie jej odbiorcy. Zadania te mogą spełnić banki danych. Praca poświęcona jest metodologii 
projektowania systemów informatycznych, ogólnym metodom i zasadom projektowania banku danych, za
wartości baz danych, metodom zarządzania bazą danych i podstawowym pojęciom z tej dziedziny. Daje ona 
odpowiedź, co robić w zakresie tworzenia banku danych technologicznych wyznaczając tematykę i zakres 
realizowanych prac w poszczególnych etapach projektowania.

Praca adresowana jest głównie dla pracowników przedsiębiorstw przemysłowych, zwłaszcza technologów 
zainteresowanych problematyką komputerowo wspomaganych metod projektowania, a szczególnie budową 
banków danych technologicznych.

An introduction to the methodology of technological data bank design

Collecting necessary information and making it accessible to the user on time is a very important problem 
of the production process. This task can be performed by data banks. The paper is devoted to the 
methodology of information systems design, general methods and principles of data bank design, methods of 
data base management, data base contents and basic notions of this domain. It also answers the question 
what to do when creating a technological data bank by determining the subject matter and scope of tasks 
accomplished at individual stages of design.

The paper is addressed mainly to industrial enterprise employees, particularly to technologists interested 
in the computeraided design methods and, especially, in the construction of technological banks.

B u en eH H e b M eT O A onorm o  npoeK T H poB aH H fl 6 aH K a T ex H o n o rcm ccK H X  n a n H b ix

B n p o n e c c e  npoH 3B oncrB a o c o 6 chho  BaxatoA  npo6 jieM o(ł HBjmeTCH HaKonnneH H e KH<t>opManHH h c p o ł 
H a a  n e p en a n a  e e  n o n u o B a r e j iH M . 3 th  3 a / ia w  M o r y r  B h ino jiH H T bca CauK aM H  oaHHbix.

P aC oT a nocBmueHa MeroAonorHH npoekthpobbhhh HHifiopMaTHMecKHx chctcm, o6uihm MeTonaM h 
npH H U H naM  npoeKTHpoBSHHH S a jiK a  n aH H bix , cojrepxaHHio 6 a 3 naH H U X , M eT onaM  y n p a a n e H H H  6a3oA hsh- 
hux h ocHOBHbiM  noHHTHaM b  3Toft o & i a c n i .  OHa f laeT  oTBeT Ha B o n p o c ,  mto n e jia T b  b  n poC neM aT H K e C03- 
oaB aH H x S a iiK a  T exH O Jionm ecK H X  naH H bix  nyT eM  onpeneneHHH tcm3thkh h o C jia c r e f t  n pocK T H poB aH H «.

PaGoTa npenHa3HaMena, b ochobhom, him pa60THHK0B npoMbinineHHbix npennpHSTHft, ocoCchho arm 
TexnoJioroB 3aHirrepecoBaHHbix npo6neM aTH K oR H cnonbsoBaHH » cpeacrB BMMHaiHTejibHofl tcxhhkh arm 
aBTOM3TH3aUHH npoeKTHpOB3HHH, B 0C06eHH0CTH nOCTpoeHHH 6aHK0B TCXHO/IorHMeCKHX naHHbix.
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WSTĘP

Wysoki poziom współczesnej techniki wytwarzania produkcji wynlaga nowoczesnych 
metod organizacji zarządzania wykorzystujących szybkie i niezawodne elektroniczne maszyny 
cyfrowe. W procesie wytwarzania szczególnie ważnym problemem jest zabezpieczenie odpo
wiedniej informacji i terminowe przekazanie jej odbiorcy. Zadania te w przedsiębiorstwie 
przemysłowym mogą spełniać banki danych. Potrzeba ujednolicenia metod, zasad i sposobów 
projektowania banków danych dla przedsiębiorstw przemysłowych staje się koniecznością. 
Niniejsze opracowanie zawiera pewne zagadnienia z zakresu metodologii projektowania banków 
danych technologicznych, daje odpowiedź, co robić w zakresie projektowania banków danych 
technologicznych dla przedsiębiorstwa przemysłowego.

W pracy stawiam sobie za zadanie dostarczenie technologom zatrudnionym w przedsię
biorstwach przemysłowych wiadomości dotyczących budowy banków danych technologicz
nych, zawartości baz danych, metod zarządzania bazą danych i innych zagadnień. Praca ta 
może być pomocna innym grupom pracowników zainteresowanych w budowie banków danych 
w przedsiębiorstwie przemysłowym. Zawarty w książce materiał został zebrany podczas wielo
letniej współpracy z różnymi przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym omówiono rozwój badań z zakresu 
metodologii projektowania systemów informacyjnych oraz wskazano na potrzebę budowy 
danych technologicznych w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Rozdział drugi zawiera informacje dotyczące sformułowania problemu, określenia celu i 
zadań, jakie wynikają w trakcie budowy banku danych technologicznych.

W trzecim rozdziale przedstawiono tematykę warunkującą budowę banku danych techno
logicznych dla przedsiębiorstwa przemysłowego.

Rozdział czwarty obejmuje zagadnienia dotyczące projektowania banku danych i za
wartości bazy danych. Większość materiału przedstawiona w tym rozdziale została zebrana w 
Warszawskim Zakładzie Maszyn Budowlanych im. L. Waryńskiego i w Zakładach Wytwórczych 
Aparatury Wysokiego Napięcia im. G. Dimitrowa „ZWAR” .

W skład rozdziału piątego wchodzą problemy z zakresu szczegółowego opracowania pro
jektu banku danych technologicznych.

Rozdział szósty zawiera zagadnienia związane z oprogramowaniem banku danych, infor
macje dotyczące zawartości dokumentacji programowej, wymagania dotyczące organizacyjnego 
przygotowania przedsiębiorstwa do wdrażania banku danych oraz przykład opracowania 
dokumentacji technologicznej przy wykorzystaniu informacji zawartej w banku danych.

Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie: prof. drowi hab. inż. L. J. Kulikowskiemu za 
przeczytanie maszynopisu tej pracy i przekazanie bardzo cennych uwag, które wzbogaciły treść 
książki, oraz doc. drowi hab. J. Kisielnickiemu za wiele rad i propozycji dotyczących układu 
pracy i niektórych sformułowań.
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Algorytm -  w języku potocznym przepis wykonania określonych czynności za pomocą, których zrealizo
wane zostanie zamierzone przedsięwzięcie, osiągnie się zamierzony cel.

Algorytm -  rozwiązania -  jednoznaczny przepis postępowania, w wyniku którego uzyskujemy poszukiwane 
rozwiązanie.

Atrybut -  pewien zespół cech, który charakteryzuje byt (np. część w wyrobie). Byt -  część będzie miał 
atrybuty: wagę, nazwę materiału, numer rysunku, przeznaczenie itp.

Bajt -  informacja wyrażona przez umowną liczbę bitów od 5 do 9 (często ta liczba wynosi 8), w niektórych 
organizacjach maszyn cyfrowych przyjęta jako podstawowa adresowalna komórka pamięci. Często bajt 
interpretowany jest jako znak.

Byt (ang. entity) -  rzecz, przedmiot, osoba, fakt, zjawisko, czynność itp. Dla banku danych technolo
gicznych może to być: wyrób, zespół, część, stanowisko pracy, narzędzie, operacja, proces techno
logiczny itp.

Czas dostępu -  czas, który upływa od chwili zgłoszenia pytania przez użytkownika banku danych do 
momentu uzyskania przez niego odpowiedzi. Na jego wielkość składa się czas: przesłania zapytania, 
przygotowania maszynowych nośników informacji, przetwarzania, przesłania użytkownikowi 
odpowiedzi.

Języki banku danych -  zbiór znaków, ustaleń umownych oraz ręguł (semantycznych i syntaktycznych- 
umożliwiających realizację określonych funkcji systemu zarządzania bazami danych, takich jak: opis 
struktur danych, manipulacja danymi, realizacja zapytań.

Klucz — informacje identyfikujące zapisy w zbiorze danych użytkowych, np. numer pracownika w zbiorze 
ewidencji osobowej, numer rysunku części w wyrobie itp. Klucz często nazywamy identyfikatorem 
zapisu.

Koszt przetwarzania -  w różnych stanach otoczenia koszty wynikające z eksploatacji elektronicznej maszyny 
cyfrowej wraz z urządzeniami peryferyjnymi. W zakres tej działalności wchodzą: przetwarzanie zbiorów 
według określonej organizacji, przechowywanie zbiorów oczekujących na przetwarzanie, maszynowa 
reorganizacja zbiorów, koszty transmisji.

Metodologia — „Najogólniej metodologię można określić jako naukę o metodach, czyli o sposobach umie
jętnego działania” (T. Kotarbiński £s i j ) .

Podschemat -  podobnie jak schemat wyrażenie języka opisu danych według CODASYL-u. Podschemat 
dotyczy jednego zastosowania bazy danych i opisuje logicznie tylko tę część, która jest związana z tym 
zastosowaniem. Główna potrzeba wprowadzania podschematu polega na konieczności ograniczenia infor
macji o bazie danych, dostarczanych dla jednego użytkownika. Inna potrzeba polega na konieczności 
ograniczenia niekiedy dostępu do niektórych danych dla każdego pojedynczego programu.

Pointer (wskaźnik) -  adres umieszczony w pewnym rekordzie i wskazujący miejsce w pamięci, gdzie znaj
duje się inny rekord. Pointer umożliwia zapisanie związków pomiędzy bytami.

Pole -  najmniejsza semantyczna jednostka informacji w strukturze kartoteki. Pole odpowiada w przybliżeniu 
słowu języka naturalnego, może jednakże być tak małe jak pojedyczny bit.

Porządkowanie -  informacji -  proces przetwarzania informacji, w którym są dokonywane zmiany kolejności 
zapisów informacyjnych (tworzących plik informacyjny) według jednocznacznie określonej reguły.

Relacja -  n-tego rzędu R (Dy D ^  ■■■, £ „ )  określona na zbiorach (D y  0 ,  niekoniecznie różnych -
zbiór n-tek uporządkowanych d y  dy ..., dn , takich że i- ty element n-tki d ̂  należy do zb io ru /).. Zbiory 
D j  D'n nazywane są dziedzinami relacji. Definicja relacji została zaczerpnięta z artykułu C73J.

Schemat -  wyrażenie języka opisu danych (określenie według CODASYL-u). Jest logicznym opisem 
wszystkich danych przechowywanych w bazie danych. Na jeden schemat może się składać wiele pod- 
schematów.

Określenia niektórych pojęć występujących w pracy
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Set -  w terminologii CODASYL-u (odpowiednik) opis klasy związków, które dzielą się na dwie klasy: 
rekordy właścicieli i rekordy członkowskie. Każdy właściciel posiada (związany jest) kilka członków. 
Rekord członkowski posiada tylko jednego właściciela. Posiadanie rozumiane jest jako zapisanie 
związków pomiędzy odpowiednimi bytami.

Zapis -  notacja przedstawienia danych.tub rekord.
Zbiór roboczy -  zbiór danych wykorzystywanych w określonym cyklu przetwarzania, po jego realizacji 

(np. aktualizacji kartoteki) zbiór roboczy ulega likwidacji.

Inne określenia nazw i definicji przyjęto w opracowaniu zgodnie z przepisami PN 7 l/T-01016 Przetwarza
nie danych i komputery.



1. ROZWÓJ I ZASTOSOWANIE METODOLOGII PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW 
INFORMACYJNYCH

1.1. ROZWÓJ BADAŃ W ZAKRESIE METODOLOGU PROJEKTOWANIA

Metodologią projektowania zajmowało i zajmuje się wiele osób. Pierwsze publikacje z tego 
zakresu powstały w 1963 r. W tym też czasie sformułowano treści i cele metodologii jako 
nauki. Były to prace G. Nadlera i M. Asimowa £ \  ,5 9 j. Badania te były  ogólne i nie dotyczyły 
metodologii projektowania banków danych technologicznych.

W Polsce również są prowadzone prace z zakresu metodologii projektowania przez różne 
osoby i zespoły badawcze. Do najbardziej aktywnych należą:

— Zespół Prakseologii Polskiej Akademii Nauk, który zajmuje się ogólnymi sformułowa
niami metodologicznymi. Z wielu wydanych przez ten Zespół prac wymienimy ciekawsze [ 30, 
607,

— Zespół w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, który zajmuje 
się wybranymi zagadnieniami z teorii projektowania systemów wspomaganych przy pomocy 
elektronicznej maszyny cyfrowej. Problematyka ta została opisana w książce C45J.

Metodologią programowania zajmuje się W. M. Turski. Wydana przez tego autora książka 
[11J  stanowi bardzo cenną pozycję z zakresu metodologii programowania.

Badania dotyczące metodologii projektowania były prowadzone przez E. V. Kricka i 
opublikowane w książce [ 5 3 j .  Autor tej publikacji uważa, że proces projektowania powinien 
przebiegać w następujących etapach:

— ogólne sformułowanie problemu,
— analiza i szczegółowe sformułowanie problemu,
— wyznaczenie rozwiązań,
— ocena rozwiązań,
— opis rozwiązań.
Do wyżej wymienionej grupy prac można zaliczyć książkę [ 1J  napisaną przez M. Asi

mowa. Jest to próba teorii projektowania inżynierskiego. W przedmowie do tej książki 
Cz. Bąbiński napisał: „Jest to niewątpliwie istotny krok w kierunku podporządkowania pod
staw projektowania w technice i przechodzenie w tym projektowaniu z pozycji sztuki na 
pozycje bardziej naukowe” .

Według M. Asimowa proces projektowania systemu przebiega w następujących etapach:
— analiza,
— synteza rozwiązań,
— optymalizacja,
— weryfikacja,
— wdrażanie systemu.
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Według G. Nadler proces projektowania systemu opisany w książce [5 9 J  przebiega 
według następujących etapów:

— określenie celu i przeznaczenia,
— poszukiwanie systemu idealnego,
— zbieranie informacji,
— ocena i decyzja,
— synteza i weryfikacja projektu.
A. D. Hall w swej publikacji [ 3 9 ]  określa następujące etapy projektowania systemu:
— definicja problemu,
— selekcja celów,
— synteza wariantów,
— analiza wariantów,
— wybór najlepszego wariantu,
— prezentacja wyników.
Metodologia projektowania systemów informatycznych zaczyna się dopiero kształtować 

natomiast metodologia projektowania banków danych technologicznych jest w sferze two
rzenia.

Pogląd'autora na temat metod, sposobów i zasad budowy banków danych technologicznych 
zostanie przedstawiony w następnych rozdziałach niniejszej pracy.

1.2. PRZYKŁADY ISTNIEJĄCYCH PRAC Z ZAKRESU BANKÓW DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

W uzupełnieniu zagadnień dotyczących metodologii projektowania wydaje się celowe 
podanie przykładów funkcjonowania niektórych banków danych w kraju i za granicą:

PATENT — bank danych opisów patentowych i wynalazków opatentowanych w Urzędzie 
Patentowym PRL. Został opracowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Techno
logii i Konstrukcji Maszyn w Warszawie. Tworzony jest zbiór mikrofilmów opisów patentowych 
i wynalzków. Wyszukiwanie informacji o opisach patentowych odbywa się automatycznie 
przez elektroniczną maszynę cyfrową. Metoda wyszukiwania polega na badaniu relacji między 
elementami wskazanymi w pytaniu, a analogicznymi zapisami w banku danych. Zadaniem 
banku danych PATENT jest dostarczenie użytkownikom informacji na zadany temat w postaci 
skrótów opisów patentowych.

ADABAS — oznacza Adaplable Data Base System. Wykorzystywany jest na maszynach 
IBM 360 lub IBM 370, Simens 4004 i Univac z serii 70. System został zaprojektowany przez 
firmę Software AG w FRN i wprowadzony jest tam na rynek. ADABAS dostosowany jest do 
maszyn bajtowych. Opiera się na organizacji zbiorów częściowo odwróconych. Pamięć 
ADABAS-u składa się z dwóch części: pamięci danych i asocjatora instrumentu zarządzania, 
który zawiera opis pól zbiorów rozmieszczonych w pamięci maszyny. Sieć asocjacji potrzebna 
jest do szybkiego odpowiadania na zadawane pytania przez użytkowników systemu. Oprócz 
modułów ładowania zbiorów ADABAS spełnia funkcje: ochrony danych, zabezpieczenia 
zbiorów, prowadzenia statystyki przetwarzania oraz ogólnego administrowania danymi. Wy
korzystywany jest najczęściej w przedsiębiorstwach przemysłowych. Podane przykłady nie 
wyczerpują listy istniejących i funkcjonujących banków danych technologicznych. Z tego 
zakresu można znaleźć wiele informacji w literaturze [ 7, 22, 32, 35 j.
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1.3. POTRZEBA BUDOWY BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

Na obecnym etapie projektowania wyniki, jakość, efekty uzależnione są często od sto
sowanych narzędzi i metod projektowania. Narzędzia (elektroniczne maszyny cyfrowe) i 
metody projektowe sprzężone z człowiekiem powiększają jego możliwości twórcze. Jednym z 
podstawowych czynników rozwoju jest określone zapotrzebowanie społeczne (zapotrzebo
wanie nauki i praktyki). Szczególnie ważnym problemem jest projektowanie, gromadzenie i 
udostępnianie właściwej informacji w określonym czasie dla potrzeb technologa i innych służb 
w przedsiębiorstwie przemysłowym. Na zaspokojenie potrzeb praktyki i rozwoju nauki w 
zakresie tworzenia banku danych technologicznych składa się wiele działań, które można 
podzielić na dwie zasadnicze grupy:

-  działania wstępne,
— działania w zakresie realizacji potrzeb.

Działania te w sposób ogólny zostały przedstawione na rys. 1. Wybór czynników (działań)

i

Potrwa ba 
ro-zvsoju nauki

Poł-rzcby
praktyczne

i ł
.identyfikacja

potrzeb

Metody i sposoby 
zaspokajana potneb

DobcJr 
metod daiotania

i ł
Działanie

techniczne
Dziatanie

organizacyjne

Działania
inne ■

j

Dziołania
techniczne

Dziatonia
organizacyjne

Wyb<5r środków 
fechniczngch

Języki 
banku danych

Budowa bazy 
danych

Wybdr systemu 
zarzekania

Działania
inne

Zaspokojenie potrzeb iJ
Rys. 1. Działalność w zakresie budowy banku danych technologicznych
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tworzenia banku danych technologicznych dla spełnienia wyznaczonego celu ma decydujący 
wpływ na zastosowanie określonych metod, sposobów i procedur służących do rozwiązania 
problemu. Wybór tych metod uzależniony jest od następujących warunków:

-  ilości informacji,
-  częstotliwości i sposobu wykorzystywania informacji,
— czasookresu przechowywania informacji,
— stosowanych środków technicznych (elektroniczna maszyna cyfrowa i jej wyposażenie).
W projektowaniu banku danych technologicznych najważniejszy nacisk należałoby położyć

na dobór struktury zbiorów, dla zapewnienia odpowiedniego doboru systemu zarządzania bazą 
danych. Struktura zbiorów powinna być też dostosowana do potrzeb i zadań, które ma do 
spełnienia.

A. Sielicki w swej pracy [ 6 9 ]  podaje, że jedną z ważniejszych cech banku danych jest 
możliwość jednoczesnego korzystania z jego zawartości przez kilku użytkowników, ponadto 
różniących się wymaganiami. Istnieje łatwa możliwość modyfikacji i aktualizacji zbiorów. 
Jeszcze inna cecha banku danych to łatwy i szybki dostęp do zbiorów. W procesach automa
tycznego projektowania technologii i konstrukcji wyrobu istnieje możliwość zbierania bardzo 
wielu informacji i wykorzystania jej w różnych przekrojach.

1.4. ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W OPRACOWYWANIU TECHNICZNEGO 
PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Przez techniczne przygotowanie produkcji rozumie się najczęściej działania zmierzające do 
opracowania projektów nowych wyrobów, metod ich wytwarzania oraz uruchamiania pro
dukcji, a także doskonalenie istniejących procesów produkcyjnych i wyrobów.

Automatyczne projektowanie prac w technicznym przygotowaniu produkcji stanowi pod
stawowy cel, jaki chce się osiągnąć przy pomocy komputera. Aktualność tego zagadnienia 
potwierdzają szerokie formy badań przeprowadzanych za granicą oraz wstępne badania w 
kraju. Dążenia do zmniejszenia ceny wyrobu i uzyskania lepszych własności technicznych 
będzie możliwe przy zastosowaniu nowoczesnych metod projektowania i wytwarzania. Nowo
czesne metody możliwe są do osiągnięcia przy wykorzystaniu środków, jakie niesie z sobą 
elektroniczna technika obliczeniowa. Dla realizacji tego celu opracowano wiele sposobów kodo
wania i wiele języków pozwalających opisywać konstrukcyjno-technologiczne cechy przed
miotów, ich funkcję, strukturę wyrobów i procesów technologicznych.

W. D. Cwietkow £ l 5 j  uważa, że w rozwoju metod automatyzacji procesów technicznego 
przygotowania produkcji coraz większego znaczenia nabiera systemowe badanie obiektów i 
procesów projektowania. Istotą tych badań jest przedstawienie konstrukcji przedmiotu 
(wyrobu), albo procesu technologicznego w postaci systemu, złożonego ze zbiorów wzajemnie 
z sobą powiązanych elementów (części, zespołów), traktowanych jako całość.

Wielu autorów wyraża w swych pracach £14, 40, 49, 50, 65 J  pogląd, że wprowadzenie 
elektronicznej techniki obliczeniowej do prac technicznego przygotowania produkcji wymaga 
wcześniejszego organizacyjnego uporządkowania produkcji oraz stworzenia odpowiedniej bazy 
danych. Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej będzie miało istotny wpływ na 
zmianę pracy technologa, konstruktora i innych pracowników technicznych.
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Opracowane nowe metody, pomysły można będzie przy pomocy elektronicznej maszyny 
cyfrowej analizować i wyniki wykorzystywać w dalszym udoskonalaniu pracy. Uzyskiwane 
informacje przy pomocy elektronicznej maszyny cyfrowej pochodzące z dokumentacji wy
tworzonej w technicznym przygotowaniu produkcji mogą być wykorzystywane nie tylko przez 
technologów, konstruktorów, ale i przez inne służby w przedsiębiorstwie przemysłowym, jak 
służby zaopatrzenia, gospodarki narzędziowej, gospodarki materiałowej, planowania opera
tywnego itp.



2. SFORMUŁOWANIE ZADANIA -  PROBLEMU W ZAKRESIE TWORZENIA 
BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

2.1. UWAGI OGÓLNE

Termin bank danych pojawił się w literaturze fachowej na początku lat siedemdziesiątych. 
W prowadzonych rozważaniach przyjmuję następującą definicję banku danych:

Bank danych = baza danych i środki komunikowania.
Baza danych = zbiory danych i opis bazy danych.
Środki komunikowania = system zarządzania bazą danych i języki banku danych.
Bazę uważa się za określoną, jeżeli ma wyznaczoną strukturę logiczną i organizację fizyczną 

zbiorów (struktura fizyczna) oraz elementy zbiorów. Struktura logiczna jest niezależna od 
urządzeń fizycznych, jest związana z urządzeniami pamięciowymi, w których są umieszczone 
dane. W dziedzinie projektowania technicznego obserwuje się duże zapotrzebowanie na nowe 
metody i technikę projektowania wspomaganego komputerem. Powodem tego jest wzrost 
złożoności projektowania wyrobów oraz zaostrzenie kryteriów ich oceny. Poszukuje się 
różnych rozwiązań by zmniejszyć nakłady przeznaczone na prace programowo-projektowe 
oraz, by uzyskiwać szybciej niż dotychczas i w większym zakresie potrzebną informację. 
Jednym z nich, mającym spełnić pokładane nadzieje użytkowników systemów informa
tycznych, będzie bank danych. Przyjmuje się, że proces tworzenia banku danych technologicz
nych będzie przebiegał w postaci kolejno realizowanych etapów prac. Stopień szczegółowości 
opracowania wymagań projektowych zależy od wieku czynników. Do najważniejszych można 
zaliczyć:

-  zakres projektowania banku danych technologicznych,
-  wielkość zespołu projektowego,
-  kwalifikacje projektantów i użytkowników banku danych.
Opracowanie projektu banku danych powinno być tym bardziej szczegółowe im większa 

jest różnica kwalifikacji (doświadczenia informatycznego) projektantów i użytkowników. 
Użytkownik decydując się na budowę banku danych nie musi bardzo dokładnie określać 
swoich wymagań jak w dotychczas stosowanych systemach informatycznych ¿4 , 16, 7 0 j. Z 
informacji zawartych w hanku danych technologicznych może korzystać wielu użytkowników, 
którzy mają odmienne (wymagania) potrzeby. Możliwość reorganizacji struktury danych oraz 
łatwość deklarowania nowych struktur wpływa korzystnie na żywotność banku danych i jego 
własności eksploatacyjne. Ogólny model tworzenia banku danych technologicznych przesta
wiono na rys. 2.
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Rys. 2. Ogólny model tworzenia banku danych technologicznych

2.2. OKREŚLENIE PROBLEMU

Właściwe określenie problemu ma bardzo ważne znaczenie dla efektywnego i ekonomicz
nego projektowania, stanowi niezbędny warunek, rozpoczęcia kosztownego i skomplikowanego 
przedsięwzięcia. Głównym celem tego działania jest ustalenie:

— czy problem zasługuje na uwagę — rozwiązanie?
— określanie celu, jaki ma być spełniony po wdrożeniu banku danych,
— określenie funkcji i zakresu banku danych,
— określenię potrzeb użytkownika,
— określenie^warunków i prac, które powinny być wykonane przez użytkownika w trakcie 

projektowania banku danych (np. opracowanie i przygotowanie słowników, normatywów 
technologicznych itp.),

— określenie warunków zabezpieczenia danych,
— określenie przyszłego rozwoju baz danych,
— określenie warunków oceny projektu.

Sformułowanie problemu powinno nastąpić po uzyskaniu wyników z przeglądu istniejących i 
funkcjonujących banków danych technologicznych. Etap ten powinien być wykonany przez 
użytkownika, a jeżeli nie ma on ku temu realnych możliwości, opracowanie tego zagadnienia 
należy zlecić zespołowi specjalistów. Jednak ostateczne sformułowanie zagadnienia projekto
wego musi być uzgodnione z przyszłym użytkownikiem, który za to zadanie odpowiada. 
Zadanie projektowe powinno dotyczyć całego banku danych i w przypadku rozbicia projektu 
na mniejsze elem enty, wymogi należy pow tórzyć w odpowiedniej skali, proporcjonalnie do 
wagi zagadnienia.
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3. STUDIUM WSTĘPNE BUDOWY BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

3.1. WPROWADZENIE

Studium wstępne budowy banku danych technologicznych jest etapem prac przygoto
wawczych, poszukiwania rozwiązań. Dąży się do zgromadzenia informacji o metodach, za
sadach, sposobach i warunkach funkcjonowania banku danych oraz o sposobach oceny jego 
funkcji i wartości użytkowej. Rozpatrując zagadnienia budowy banku danych na tym etapie 
należy uwzględnić, że z banku danych będą korzystali ludzie o różnym zakresie wiedzy, a 
przede wszystkim z różnych obszarów działania przedsiębiorstwa przemysłowego. Roz
poznawcze studium wstępne obejmuje w zasadzie następujące zagadnienia:

-  analizę celowości budowy banku danych, która pozwala znaleźć wszystkie użytkowe 
rozwiązania,

-  postulaty i wymagania nałożone na projektowany bank danych, które mogą być sforma
lizowane w postaci określonych relacji, jak i funkcji matematycznych,

-  opracowanie syntetycznego kryterium oceny służącego między innymi do obiektywnej 
oceny projektu,

-  określenia odpowiedzialności za rozwój banku danych technologicznych,
-  określenia warunków dalszego rozwoju banku,
-  określenia metod aktualizacji danych w bazie danych,
-  określenie planu budowy banku danych technologicznych.

W tym etapie prac należy dokonać wyznaczenia wszystkich potrzeb użytkowników, jakie będą 
zaspokajane po wdrożeniu banku danych technologicznych. Celowe jest też przedstawienie 
działania innych systemów (lub ich części), jeżeli istnieją, możliwości ich wykorzystania i 
zakresu tematycznego.

3.2. ZAKRES ZASTOSOWAŃ BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

Dostarczanie informacji w czasie żądanym przez użytkownika stanowi najważniejszą cechę 
banku danych pozwalającą sądzić o potrzebie jego istnienia. Obszar zastosowań banku danych 
technologicznych wynika z tematycznej zawartości baz danych. Informacje przechowywane w 
bazie danych obejmują zagadnienia dotyczące danych technologicznych. Mogą one być 
wykorzystane przy:

-  projektowaniu technologii i konstrukcji wyrobów,
-  zarządzaniu i sterowaniu produkcją,
-  wyborze patentów krajowych i zagranicznych z zakresu technologii i konstrukcji 

wyrobów,
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— wyborze licencji z zakresu metod wytwarzania wyrobów,
— postępu technicznego,
— wyborze określonej informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej.

Użytkownikami banku danych będą pracownicy zakładów produkcyjnych ściśle związani z 
funkcjami technicznymi oraz wykonawcy zadań o charakterze typowym dla konstruktora i 
technologa.

3.3. PODSTAWOWI-; WYMAGANIA BANKU DANYCH

Należy dążyć do budowy banku danych ściśle związanego z pojęciem modeli dynamicz
nych. Taki model banku powinien umożliwiać wybieranie, przetwarzanie i dostarczanie infor
macji do bieżąco zmieniających się zadań technologa, przy czym zadania te nie są z góry znane. 
Zatem do podstawowych własności banków danych technologicznych należy zdolność:

— dostarczania informacji dla określonych grup pracowników,
— selekcji informacji, tzn., że stanowiska kierownicze powinny otrzymywać tylko te 

informacje, które są dla nich niezbędne,
— dostarczania informacji w odpowiednim czasie.

Powinien też spełniać podstawowe wymagania dotyczące niezależności oprogramowania od 
zestawu zbioru informacji zgromadzonych w bazie danych. Bank danych pracujący na usługach 
przedsiębiorstwa przemysłowego powinien być wielodostępny.

3.4. STRUKTURY DANYCH

W bazach danych -  każda z danych określa pewną ilość informacji ustaloną deklaratywnie 
przez projektanta systemu lub użytkownika i charakteryzuje się postacią, treścią oraz inter
pretacją. Według W. M. Turskiego [ 1 6 ]  każdą z danych można zapisać przy pomocy uporząd
kowanej pary elementów. Jeden z elementów nosi miano n a z w y, a drugi w a r t o ś c i .  W 
organizacjach struktur danych wyróżniamy strukturę logiczną i fizyczną.

Logiczna struktura danych umożliwia zapisanie związków pomiędzy bytami w bazie 
danych, można ją podzielić na: listy, drzewa i sieci.

Fizyczna struktura danych odzwierciedla zarówno związki pomiędzy bytami, jak również 
cały szereg związków pomiędzy danymi, które mają na celu ich właściwe zorganizowanie 
[ 3 4 ] .  Programista programujący operacje dla budowy bazy danych w wielu przypadkach musi 
być świadomy, że ma do czynienia ze strukturą fizyczną po to, by swoje zadanie wykonać 
poprawnie. Istnieje bardzo wiele struktur danych (stosowanych). Nie jest możliwe przed
stawienie w tej pracy wszystkich znanych i stosowanych struktur. Przedstawimy ważniejsze z 
nichr

L i s t y  p r o s t e .  Dane są lokowane sekwencyjnie w pamięci elektronicznej maszyny 
cyfrowej. Aby znaleźć żądaną lub żądane informacje trzeba przeczytać wszystkie dane zapisane 
w pamięci maszyny od początku do końca [ 1 4 ] .  Metoda ta najczęściej stosowana jest przy 
zapisie danych na taśmach magnetycznych. Za odmianę Ust prostych możemy uważać loko
wanie typu „randomizowanego” przy wykorzystaniu techniki kodowania mieszającego.

W listach prostych porządek występowania fizycznych rekordów jest dowolny, natomiast 
porządek logiczny realizowany jest przez łącznik adresowy wiążący rekordy łańcuchowe. 
Przykład struktury list prostych został przedstawiony na rys. 3. Dostęp do danych jest szybki.
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Rys. 3. Przykład struktury list prostych

Stosowanie tej metody do sortowania ma ograniczone zastosowanie z uwagi na jednoaspektowe 
przeszukiwanie.

L i s t y  i n w e r s y j n e  (kartoteki). Metoda kartotek inwersyjnych polega na tym, że 
tworzy się pomocnicze zbiory, których elementy nazywane są rekordami indeksowymi. Za
wierają one klucze wyszukiwawcze i adresy rekordów bazowych, w których te klucze 
występują. Wyszukiwanie jest dwuszczeblowe. Kartoteki inwersyjne są zorganizowane metodą 
list prostych. Pewnym problemem w niektórych zastosowaniach jest nadmierny rozrost 
objętości kartotek inwersyjnych, a także kwestie aktualizacji. Aktualizacja bowiem może 
zmienić fizyczne adresy przechowywanych danych, co w konsekwencji powoduje konieczność 
ponownego generowania kartotek inwersyjnych. Listy inwersyjne umożliwiają szybką 
aktualizację zbiorów.

L i s t y  ł a ń c u c h o w e .  Istnieje wiele odmian tej mdtody. W podręcznikach po
święconych strukturom danych wyróżnia się zwykle następujące typy:

Łańcuch prosty jednokierunkowy (rys. 4). Każda z danych zawiera adres następnej. 
Ostatnia z danych w łańcuchu zamiast ’tego adresu zawiera symbol wskazujący na koniec 
łańcucha. Odrębnie przechowywany jest adres wejścia do łańcucha.

3~ C 3
Rys. Łańcuch prosty jednokierunkowy
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Łańcuch prosty dwukierunkowy (rys. 5). Każda z danych zawiera adres następnej i po
przedniej danej. Pierwsza i ostatnia z danych w łańcuchu zamiast odpowiednich adresów 
zawiera symbole końca.

Rys. 5. Łańcuch prosty dwukierunkowy

Pierścień jednokierunkowy (rys. 6). Każda z danych oprócz ostatniej zawiera adres 
następnej, ostatnia zawiera adres pierwszej.

Rys. 6. Pierścień jednokierunkowy

Możliwości zastosowania pierścienia dwukierunkowego zostały przedstawione na rys. 7. 
Struktury pierścieniowe umożliwiają wyszukiwanie sekwencyjne od dowolnego elementu listy, 
szczególnie jest to istotne, gdy wyszukujemy z wielu powiązanych ze sobą list.

S t r u k t u r y  w i e l o l i s t o w e .  Typowy obraz tej struktury został przedstawiony na 
rys. 8. Każda z danych zawiera wiele adresów innych danych. Każdy z tych adresów jest 
dodatkowo sygnalizowany przez pewną wartość, która wskazuje rodzaj połączenia. Użycie 
struktur wielolistowych polega na tym, że tak jak w metodach inwersyjnych (kartotek inwersyj- 
nych) każda lista w strukturze wiąże dane posiadające tę samą wartość pewnego klucza.

Wymienione wyżej metody zapisu fizycznych struktur danych są używane do zapisu 
najprostszej logicznej struktury danych -  listy. Struktury wielolistowe mogą występować 
również jako składniki metod zapisu fizycznego struktur drzewowych i sieciowych. W zakresie 
struktur sieciowych (na poziomie logicznym) nie są w literaturze rozpatrywane jako odrębne 
metody dla odpowiednich struktur fizycznych. Zakłada się zwykle (takie założenie jest 
zawarte w propozycji CODASYL-u = COnference on DAta SYstems Languages), że dowolną 
strukturę sieciową można otrzymać poprzez nałożenie na siebie dwóch lub więcej struktur 
drzewowych. Niekiedy jest to związane z pewnymi niewygodami, np. koniecznością definio
wania fikcyjnych rekordów, lecz takie przypadki nie są częste £ 1 4 ,7 4 j.
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Rys. 8. Struktura wielotistowa

J e d n o p o z i o m o w a  t a b l i c a  r e k o r d ó w .  Wszystkie rekordy członkowskie są 
podporządkowane jednemu właścicielowi. Są one zgromadzone w jednym miejscu (tablicy). 
Zakłada się, że format tych rekordów jest jednakowy. Rekordy—właściciele posiadają 
pointery wskazujące początek obszaru, w którym  znajdują się rekordy członkowskie. 
Przykład jednopoziomowej tablicy rekordów został przedstawiony na rys. 9.

W i e l o p o z i o m o w a  t a b l i c a  r e k o r d ó w .  Metoda ta może być stosowana do 
zapisu struktury drzewa więcej niż o dwóch poziomach. Polega ona na odwzorowaniu drzewa w 
fizyczną sekwencję rekordów. Przykład tej metody został przedstawiony na rys. 10.

18
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D r z e w o  b i n a r n e .  Istnieje kilka odmian tej metody. Jednym z wariantów jest 
rekord-właściciel (użytkownik), który zawiera pointer wskazujący jednego z członków, zaś 
każdy członek zawiera co najwyżej dwa pointery wskazujące rekordy członkowskie. Metoda ta 
jest stosowana wtedy, gdy klucz, według którego przeprowadza się wyszukiwanie, ma specjalną 
budowę, pozwalającą rozłożyć go na ciąg bitów. Przykład struktury drzewa binarnego został 
przedstawiony na rys. 11.

włości dcl

Rys. 11. Drzewo binarne

F a n t o m .  W tej metodzie każdy rekord członkowski zawiera pointer wskazujący rekord 
właściciela. Metoda ta jest zwykle stosowana w połączeniu z innymi metodami. Opis szcze
gółowy wymienionej struktury można znaleźć w artykule C. W. Bachmana [ 2 j .  Graficznie 
metoda ta została przedstawiona na rys. 12.

Rys. 12. Fantom

T a b l i c a  p o i n t e r ó w .  W tej metodzie każdy właściciel zawiera pointer wskazujący 
adresy rekordów tablicy pointerów. Każdy pointer w tej tablicy wskazuje adres rekordu 
członkowskiego. Przykład tej metody został przedstawiony na rys. 13.

Rekord Tqblice
w łaścicieli. po in terów
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T a b l i c e  b o o l o w s k i e .  W metodzie tej korzysta się z tablicy boolowskiej za
wierającej pojedyncze bity dla każdego sctu. Każda kolumna tablicy jest związana z rekordem 
członkowskim. Szczegółowe informacje omawiające zagadnienia z tego zakresu można znaleźć 
w literaturze £"3j. Każdy rekord—właściciel posiada pointer wskazujący adres wiersza w tablicy 
boolowskiej. Wiersz ten zawiera na odpowiedniej pozycji „1” , jeżeli rekord jest członkiem, lub 
„0” w przeciwnym wypadku. Przykład tej metody został przedstawiony na rys. 14.

W ła śc ic ie le  Tablica boolowska

Rys. 14. Metoda tablicy boolowskiej

3.5. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR KRYTERIÓW OPTYMALIZACJI ZBIORÓW

W projektowaniu systemu informatycznego przy określaniu celu systemu wyznacza się 
regułę działania i algorytmy działania (regułę działanią systemu określamy poprzez zależność 
trajektorii wyjściowej od wejściowej). W tym  przypadku wybiera się kryterium oceny systemu i 
porównuje się różne algorytmy działania i metody ich realizacji. Systemy informatyczne wy
korzystywane do sterowania obiektami technicznymi i procesami technologicznymi są z reguły 
układami techniczno-ludzkimi. Człowiek stanowi w nich istotne ogniwo procesów decyzyj
nych. Każdą podejmowaną przez siebie decyzję obciąża on w jakimś stopniu własnym 
subiektywizmem, który rzutuje na wybór kryteriów jego działania oraz postępowania opty
malizacyjnego.

Istnieje wiele czynników wpływających na przyjęcie kryteriów optymalności zbiorów 
technologicznych, wymienimy ważniejsze.

S t r u k t u r a  z b i o r ó w .  Na budowę, strukturę zbiorów ma wpływ wiele czynników, 
np.:

-  czy użytkownik korzysta ze zbiorów na bieżąco?
— czy użytkownik korzysta ze zbiorów sporadycznie?
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— przyjęte i stosowane metody dostępu do zbiorów,
— częstotliwość korzystania ze zbiorów przez wielu lub jednego użytkownika,
— wielkość (objętość) zbiorów.

Dane bieżące wykorzystywane są wielokrotnie w ciągu dnia. Powinny znajdować się w 
pamięciach bezpośredniego dostępu. Przechowywanie danych w pamięci przez dłuższy czas 
oraz ciągłe powiększanie ich wielkości wymaga urządzeń o znacznych pojemnościach. Struk
tura zbiorów powinna determinować sposób dostępu do zbiorów. Jedną z ważniejszych 
konsekwencji istnienia określonej struktury jest zapewnienie żądań użytkownika.

R e d u n d a n c j a  w z b i o r a c h .  W budowie zbiorów dąży się do tworzenia takich 
struktur danych, aby z każdego zbioru użytkowego wyeliminować nadmiar (redundancję) 
danych. Przyjęcie założenia jednokrotnego zapisania danych w bazie danych jest praktycznie 
niemożliwe. Można pokusić się o zapisanie jednokrotne w pewnej klasie zastosowań, np. nazwa 
narzędzia w podbazie „Narzędzia i pomoce warsztatowe” , lecz gdy zbudujemy inną podbazę, 
np. „Danych technologicznych” — nazwę narzędzia trzeba powtórzyć, aby osiągnąć za
mierzony cel (schemat struktury organizacyjnej bazy danych został przedstawiony na rys. 19). 
W niektórych przypadkach wielokrotne zapisanie pewnych danych skraca czas oczekiwania na 
informację.

Inne spostrzeżenia dotyczą zagadnień dostępu do zbiorów:
— jeżeli dostęp do danych (zbiorów) jest bezpośredni, to średni czas reakcji bazy danych 

będzie najmniejszy wówczas, gdy dla każdego z nich wykorzysta się odpowiadający mu zestaw 
pakietów, przechowywanych w bazie danych jako oddzielny. W sytuacji gdy każde zadanie 
wykonawcze posiada w bazie danych odpowiedni zestaw pakietów, mamy do czynienia z bazą 
danych, w której występuje maksymalna ilość powtórzeń;

— dla zadań aktualizacyjnych każde powtórzenie danych przeznaczonych do zapamiętania 
zwiększa czas trwania aktualizacji.
J. Iwaniak w swej pracy [ 4 2 ]  pisze, że można przewidzieć pewną średnią liczbę powtórzeń 
danych, dla których średni czas uzyskania informacji z banku danych jest minimalny. Czas ten 
jest funkcją wielu czynników. Poza wymienionymi możemy przedstawić dodatkowe:

— rodzaj urządzeń pamięciowych,
— stosowane metody organizacji danych,
— stosowane metody wyszukiwania danych,
— struktura zbiorów, relacje między elementami.

Aby uzyskać rozwiązanie optymalne, konieczne jest przeprowadzenie wielu badań symula
cyjnych lub badań na modelu rzeczywistym.

P o w i ą z a n i a  m i ę d z y  z b i o r a m i .  W procesach realizowanych w przedsię
biorstwach przemysłowych mamy do czynienia z dużym powiązaniem różnych zbiorów, np. 
proces technologiczny jest ściśle powiązany ze zbiorami narzędzi, obrabiarek, materiałów itp. 
Uczestniczą one we wspólnych przetwarzaniach i umożliwiają zachowanie spójności zbiorów. 
Wyżej wymienione działania są proste w realizacji, jeżeli mamy do czynienia z małymi 
zbiorami mieszczącymi się w pamięci operacyjnej maszyny cyfrowej [4 2 ] .

Zagadnienia stają się bardziej złożone, gdy występują zbiory wielkie (nie mieszczące się w 
pamięci operacyjnej maszyny cyfrowej). Istnieje wiele rozwiązań tego problemu, jedną z metod 
jest podział bazy danych na wiele podbaz. Przykład takiej bazy został przedstawiony w 
opracowaniach [34 ,  36, 3 7 j. Takie rozwiązanie umożliwia i stwarza warunki do:
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— zredukowania zajmowanego obszaru pamięci przeznaczonego dla przechowywania 
danych, zwiększenia spójności zastosowań danych,

— zwiększenia wydajności realizacji oprogramowania w porównaniu do rozwiązań wy
korzystujących oddzielne kartoteki.
Powiązania informacyjne realizowane być powinny w ten sposób, aby mogły umożliwić 
tworzenie łańcuchów między dowolnymi (każdymi) elementami.

S t o p i e ń  j e d n o r o d n o ś c i  z b i o r ó w .  Jeżeli kilka zbiorów jest jednorodnych 
(ten sam typ rekordu, ta sama kategoria opisywanych bytów rzeczywistych) wówczas optymali
zacja programów obsługi przemawia za ich scaleniem (złączeniem). Niejednorodność zbiorów 
wiąże się ściśle z niespójnością zbiorów, która polega na tym, że kilka grup zbiorów opisujących 
ten sam fakt świata rzeczywistego w pewnym momencie czasu przestają być w swej treści 
identyczne.

Zdarzyć się to  może wówczas, gdy podczas aktualizacji nie wszystkie z tych grup zostaną 
skorygowane.

M i n i m a l n a  w i e l k o ś ć  z b i o r ó w .  Objętość zbiorów zawartych w bazie danych 
uzależniona jest od, tematyki problemu, jaki zawiera. Nie istnieje i wydaje się, że nie może 
istnieć określona sztywna wielkość (objętość) zbiorów. Proces produkcyjny jest bieżąco 
modernizowany, wprowadzane są nowe wyroby, wielkość zbiorów ulega zmianie. Powinno się 
dążyć do wprowadzenia dynamicznej organizacji struktur zbiorów danych, mając na uwadze 
zminimalizowanie zajętości pamięci. W rozpatrywanym przypadku i dążeniu do uzyskania 
minimalnej wielkości zbiorów zapisanych w pamięci maszyny cyfrowej musimy uzyskać 
informacje, czy zapisane dane są kompletne? , czy w zbiorze znajdują się wszystkie informacje 
(lub łączniki do innych zbiorów) umożliwiające przekazanie użytkownikowi potrzebnych 
informacji spełniających jego warunki. Nie ma możliwości sprawdzenia przez elektroniczną 
maszynę cyfrową, czy zbiór jest kompletny merytorycznie. Problem ten pozostaje do roz
strzygnięcia analitykowi systemu.

C z a s  ż y c i a  z b i o r ó w .  Zbiory gromadzone w bazie danych mają różny okres życia 
(przechowywania). Ogólnie można powiedzieć, że czas ten uzależniony jest od następujących 
warunków:

— kosztu eksploatacji zbioru,
— funkcji i celu zastosowania zbiorów,
— potrzeb użytkownika (wielokrotne potrzeby lub jednorazowe),
— możliwości gromadzenia zbiorów na innych nośnikach, takich jak kartoteki selektywne, 

kartoteki magazynowe itp. Czas życia zbiorów technologicznych uzależniony jest też od prze
znaczenia zbiorów.

3.5.1. Kryteria optymalności struktury danych technologicznych

Kryteriów optymalności struktury danych może być wiele. Do najczęściej stosowanych 
należą:

— minimalizacja czasu dostępu do zbiorów,
— minimalizacja kosztu przetwarzania informacji,
— minimalizacja wielkości zajęcia pamięci maszyny cyfrowej,
— pewność obróbki informacji.

22



— minimalizacja czasu opracowywania technologii: części, zespołów, wyrobów,
— niezawodność i żywotność banku danych.
Najbardziej zadowalający byłby system, który zapewniałby ciągłą optymalizację wszy

stkich, a przynajmniej najważniejszych kryteriów jego jakości. Tak przestawionego zadania nie 
można rozwiązać na gruncie teorii programowania matematycznego, które wymaga skalarnego 
wskaźnika jakości. Najczęściej postępuje się tak, żc szuka się rozwiązań suboptymalnych, 
przyjmując jedną z charakterystyk systemu jako kryterium jego optymalności i traktując po
zostałe jako ograniczenia. Otrzymuje się w ten sposób zbiór wariantów systemu, z których 
każdy jest optymalny w określonym sensie. Projektant, dysponując tym materiałem, musi 
znaleźć wariant najwłaściwszy z wielu punktów widzenia £"19, 3 \J .  Jednak takie rozwiązanie 
jest zawsze obciążone mniejszą lub większą dozą subiektywizmu człowieka dokonującego 
wy Dor u.

Ze znajomości zbioru obiektów wchodzących w skład systemu informacyjnego, powiązań 
między nimi, realizowanych przezeń procesów informacyjnych oraz zasad ich współdziałania dla 
wykonania zadań postawionych przed całym systemem nie wynika w sposób jednoznaczny 
struktura techniczna, organizacyjna i funkcjonalna systemu. Zazwyczaj system ten może być 
utworzony na wiele sposobów, a pomocą dla projektanta w wyborze najwłaściwszego wariantu 
jest model matematyczny systemu informacyjnego. Zadanie optymalizacji struktury danych 
jest typowym problemem teorii programowania matematycznego [ 3 \ J .  Przypuśćmy, że dyspo
nując tymi samymi środkami, jesteśmy w stanie zaproponować pewną liczbę wariantów 
S j S m struktury danych. Tworzą one tzw. zbiór wariantów możliwych, który oznaczymy 
symbolem S. Oznaczmy przez p(S) skalarne kryterium jakości systemu. Jest to z reguły funkcja 
o wartościach rzeczywistych. W tym skalarnym przypadku powiemy, że pewien system S ^ S  
jest optymalny w zbiorze 5, jeżeli dla każdego S. e S,  gdzie i =/= j ,  zachodzi warunek.

p f S ^ p f S ^

Oznacza on, że na zbiorze wszystkich możliwych wariantów systemu S  określona jest relacja te 
mająca tę własność, że dla każdych dwóch wariantów systemu Sjt zachodzi bądź
warunek S. te Sj bądź też te S(, przy czym relacja ta jest:

— zwrotna, tzn. te S.
— przechodnia, tzn. że jeżeli te Sk i Sk te S  to S- te Sj
— antysymetryczna, tzn. że jeżeli te S. i S.  V  s {, t o S t = S-

Relację te czytamy „lepszy lub co najwyżej taki sam” . Tak zdefiniowana relacja nazywa się 
porządkiem w zbiorze S  i pozwala porównywać między sobą wszystkie możliwe warianty 
struktur oraz wybrać spośród nich optymalny.

Chociaż aparat teorii programowania matematycznego jest wystarczająco bogaty, to jednak 
pozwala znaleźć rozwiązanie optymalne tylko wtedy, gdy przyjmiemy, że struktura daje się 
scharakteryzować za pomocą jednego wskaźnika jakości. Jest to duże uproszczenie, jednak 
znalezienie systemu optymalnego ze względu na wszystkie jego cechy jest niemożliwe.

W optymalizacji struktury zbiorów technologicznych istotną rolę odgrywają wyżej wymie
nione kryteria. Zwróćmy uwagę, że kryteria te są między sobą częściowo sprzeczne. Na 
przykład minimalizacja czasu dostępu do zbiorów z reguły pociąga za sobą wzrost kosztów 
dostarczania informacji, podobnie jak minimalizacji czasu opracowywania technologii wyrobu 
towarzyszy wzrost kosztów systemu itd. W takiej sytuacji szuka się wariantu systemu, naj
lepszego z punktu widzenia kryterium wektorowego. Najczęściej jest tak, że polepszenie 
wartości któregokolwiek ze wskaźników jakości prowadzi do pogorszenia co najmniej jednego z
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pozostałych. System spełniający ten warunek pozwala znaleźć relację £= zachodzącą dla 
każdej pary elementów zb io ruS . Jeśli relacja ^  spełnia podane wyżej warunki, ale nie
koniecznie dla każdych 5., S  e S, to nazywa się ona relacją częściowego porządku. Częściowe 
uporządkowanie zbioru możliwych wariantów zbiorów danych oznacza, że zbiór ten może 
zawierać elementy nieporównywalne ze sobą, tzn. mogą istnieć w nim takie warianty S . i  S  ¡,że 
ani nie zachodzi warunek S. %= S-, ani też warunek .S\ ^  S.. Dla dowolnego S . e S  relacja 

, częściowego porządku rozbija zbiór wszystkich możliwych wariantów systemu na trzy
rozłączne podzbiory: do pierwszego należą warianty lepsze od Sr  do drugiego.zalicza się 
warianty gorsze lub co najwyżej takie same jak 5 (-, a wszystkie warianty nieporównywalne z S-
tworzą podzbiór trzeci. Oznaczmy te podzbiory odpowiednio przez S>-, i S  Zachodzi
więc warunek

i

Zazwyczaj nie interesują nas wszystkie możliwe do utworzenia warianty struktur, ale ograni
czamy uwagę do tych rozwiązań, które spełniają pewne warunki. Rozwiązania te tworzą tzw. 
zbiór wariantów dopuszczalnych. Oznaczmy go symbolem S. Jest on podzbiorem zbioru roz
wiązań możliwych, tzn .5  C S  Powiada się, że zbiór S. e S  jest nienajgorszy w zbiorze wariantów 
dopuszczalnych S,  jeżeli w zbiorze tym nie istnieje wariant lepszy od S.. Jeżeli każdy wariant 
systemu należący do zbioru S  jest gorszy lub co najwyżej równy systemowi S., to system S( 
nazywa się optymalnym. Zwróćmy uwagę, że jeżeli system S. jest optymalny, wówczas jest 
również dopuszczalny. Nie każdy jednak wariant dopuszczalny jest wariantem optymalnym w 
sensie Pareto. Kryterium Pareto jest bardzo szeroko stosowane. Można pokazać, że jeżeli 
system informacyjny S  jest scentralizowany i realizuje pewne zadanie globalne określone 
kryterium wektorowym P(S), natomiast cele podległych mu podsystemów określone są 
funkcjami celu P., to rozwiązaniem optymalnym dla całego systemu jest optimum w sensie 
Pareto. Jeżeli ponadto każde z kryteriów P. zależy jedynie od podsystemu, dla którego zostało 
sformułowane, to rozwiązania optymalne w sensie Pareto dla poszczególnych podsystemów 
pokrywają się z rozwiązaniem optymalnym w sensie Pareto dla całego systemu.

Problem wielokryterialnej optymalizacji struktury danych nie był dotychczas w literaturze 
rozważany. Wydaje się, że podobnie jak to się obecnie robi w innych dziedzinach, również i w 
zakresie projektowania struktur danych warto podjąć prace nad zastosowaniem optymalizacji 
wektorowej do znajdywania najlepszych w danych okolicznościach systemów informacyjnych. 
Trzeba również zauważyć, że jednym z podstawowych podejść przy optymalizacji wektorowej 
jest sprowadzenie zbioru wskaźników lokalnych do jednego zagregowanego kryterium opty- 
malności, ale podejście to jest możliwe tylko w niektórych szczególnych przypadkach. W 
sytuacjach bardziej ogólnych trzeba stosować inne algorytmy.

3.6. METODY ORGANIZACJI I DOSTĘPU DO ZBIORÓW

Przy opracowaniu koncepcji systemu informatycznego istotne znaczenie ma rozwiązanie 
problemu dostępu do danych, w jak najkrótszym czasie £ 6 lJ .  Stąd problem optymalnego 
dostępu do zbiorów danych w pamięciach zewnętrznych komputera. W raportach Diebolda 
£22, 23, 267 uzasadnia się, że dostęp do danych jest zdeterminowany przez właściwy wybór 
urządzeń pamięciowych. Metody organizacji zbiorów dotyczą- sposobu i porządku roz
mieszczenia zapisów, wprowadzanych z pamięci wewnętrznej (operacyjnej) do pamięci ze-
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wnętrznej komputera. Wiele opracowań [56 ,  46, 58J  podaje różne techniki organizacji 
zbiorów. Najczęściej powtarza się podział na:

— sekwencyjną,
— indeksowo sekwencyjną,
— bezpośredni dostęp.
S. Mrozik [ 5 1 J  przyjmuje podział według następujących kryteriów:
— grupowanie pionowe wynikające z charakteru rekordu, przynależnego do określonego 

pojęcia lub zdarzenia i tej samej stabilności w czasie,
— grupowanie poziome wynikające z grupowania danych w rekordzie wokół wspólnego 

udziału w tym samym przetwarzaniu; identyczna struktura rekordów.
W tej grupie organizację zbiorów dzieli się na: listy proste, listy inwersyjne, strukturę pierście
niową, kartoteki krzyżowe i pochodne. Nieco inny podział organizacji dostępu do zbiorów 
stosowany jest w opracowaniach wydawanych przez Wrocławskie Zakłady Elektroniczne 
ELWRO we Wrocławiu dla elektronicznych maszyn cyfrowych z serii ODRA 1300 [58J .  W 
materiałach zasadniczo stosuje się podział organizacji dostępu do zbiorów według na
stępujących metod:

— seryjnej,
— sekwencyjnej,
— algorytmizowanej (losowej).
Zbiór zorganizowany według metody seryjnej tworzy się przez umieszczenie kolejnych 

rekordów bezpośrednio za poprzednim, bez pozostawiania odstępów między rekordami. Wobec 
tego częstość wypełnienia obszaru pamięci sięga do 100%. Ponieważ wszystkie obszary 
pamięci są wypełnione, nie można dokonywać wstawek, ani zwiększać rekordów. Ze zbioru 
seryjnego można pobierać rekordy tylko w takim porządku, w jakim są w zbiorze umieszczone, 
poczynając od lewej strony każdego obszaru.

Zoiór zorganizowany według metody sekwencyjnej różni się od zbioru seryjnego dwoma 
czynnikami:

— rekordy są zapamiętywane w kolejności wyznaczonej przez klucz,
— na nośnikach informacji przewidywane są porcje nadmiarowe. W obszarach nadmiaru 

umieszcza się rekordy, które nie mogą znaleźć się z braku miejsca tam, gdzie wskazuje wartość 
ich klucza.

Zbiór zorganizowany według metody algorytmizowanej (losowej) umożliwia pobieranie 
dowolnych rekordów w dowolnej kolejności. Przeszukiwanie zbiorów odbywa się za pomocą 
algorytmu adresacji. W zbiorach algorytmizowanych (losowych) nie rezerwuje się specjalnych 
obszarów porcji nadmiarowych. Rekord powodujący nadmiar jest umieszczany w jakimkolwiek 
obszarze porcji w tym samym (miejscu) obszarze szukania, tam gdzie jest miejsce. Inne cechy 
wyżej omówionych metod organizacji zbiorów zostały przedstawione w tab. 1.

3.6.1. Zasady zapisu danych w bazie danych

Informacje zapisane w bazie danych stanowią językowy opis pewnego fragmentu świata 
rzeczywistego. Rozpatrując sposób, w jaki informacje są przechowywane w pamięci, wyróżnia 
się zwykle dwa poziomy abstrakcji: poziom fizyczny, tj. dokładny sposób, w jaki zostają 
zapełnione obrazy pamięci, oraz poziom logiczny, który jest wyobrażeniem użytkownika o 
przechowywanych danych wolnych od różnych szczegółów realizacyjnych, lecz w zupełności 
wystarczających do tego, by budować programy wykorzystujące dane.
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Tabela 1. Cechy melod dostępu do zbiorów

Nazwy czynności 
wykonywanych na zbiorach

Stopień (rudności 
dostępu do zbiorów

Wskazane zastosowanie techniki 
organizacji zbiorów

seryjna sekwencyjna algorytmizo-
wana

Czas dostępu do zbiorów bardzo wolny X

Wolny X

szybki X

bardzo szybki X

Efektywny stopień wykorzystania 
zbiorów (krotność korzystania 
ze zbiorów, krotność odwołań do 
do bazy)

mały X

średni X

duży X

Czas aktualizacji zbiorów (dużej 
objętości)

mały X

średni X

duży X

Straty pamięci małe X

średnie X

duże X

Dostawianie, usuwanie zapisu 
w pamięci (działanie wewnątrz 
zbioru)

bardzo łatwe X

łatwe X

trudne X

Przeznaczenie zbioru (1) użytkowe X

(2) pomocnicze X X

(1) Zbiory użytkowe -  dane podstawowe.
(2) Zbiory pomocnicze -  słowniki, tablice itp.

Pomiędzy fizycznym i logicznym poziomem danych istnieje taki sam stosunek, jak 
pomiędzy programem zapisanym w języku maszyny i programem zapisanym w języku 
wyższego rzędu (np. ALGOL-u). Podobnie jak nie można analizować dużych programów za
pisanych w języku maszynowym, nie można też analizować dużych zgrupowań danych na 
podstawie ich zapisu w postaci fizycznej.

Na ogół w procesie modelowania świata rzeczywistego zakłada się, że jest on pewną 
obiektywną rzeczywistością, którą należy opisać. Jednak sposób opisu tej rzeczywistości zależy 
od teorii, którą opisujący buduje. Takich teorii istnieje w tej chwili kilka. Będziemy uważać, że
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podstawową jednostką świata rzeczywistego, którą zamierzamy zapisać w bazie danych, jest 
byt. Rozpatrując byty świata rzeczywistego niezbędne jest dość ważne rozróżnienie. Musimy 
mianowicie rozróżnić byty fizyczne oraz byty abstrakcyjne. Dla przykładu, bytem fizycznym 
opisywanym w bazie danych może być pewna część fizyczna, realnie istniejąca (pewna 
konkretna część). Ale takich części, prawie identycznych, może być wiele, dowolna liczba. 
Wszystkie one natomiast są zawarte w odpowiednim bycie abstrakcyjnym; cechy tego bytu 
abstrakcyjnego zostały przedstawione na rysunku konstrukcyjnym (dodatkowo zdetermi
nowane dokumentacją technologiczną). Na poziomie bytów fizycznych każdy wyrób składa się 
z wielu części, ale każda fizyczna część uczestniczy w określonym wyrobie. Na poziomie 
bytów abstrakcyjnych sytuacja zmienia się o tyle, że pewna część może uczestniczyć w wielu 
wyrobach. Byty połączone są ze sobą związkami. Przykład takich powiązań został przed
stawiony na rys. 15. W banku danych technologicznych pomiędzy bytmi występują różne 
związki np. pewna część występuje w zespole, ale ta sama część może wystąpić też bez
pośrednio w wyrobie, ta „pewna część” może wystąpić w wielu wyrobach, lub w wielu 
zespołach wchodzących do jednego wyrobu. Pozostało nam jeszcze określić w strukturze 
logicznej terminologię dla związków pomiędzy bytami. W tym zakresie brak jest jeszcze 
obowiązujących ustaleń. Niektórzy autorzy lansują słowo „pointer” (wskaźnik). Pojęcie 
pointera ściśle wiąże się z adresacją danych. Pointer jest adresem umieszczonym w pewnym 
rekordzie i wskazującym miejsce pamięci, gdzie znajduje się inny rekord. Dzięki pointerowi 
możliwe jest zapisanie związków pomiędzy bytami. Taka interpretacja pojęcia pointer wpro
wadza do struktury logicznej danych konieczność adresacji danych. Można uniknąć 
konieczności adresowania danych przez zastosowanie relacyjnego modelu baz danych. Został 
on opracowany i zaprezentowany przez E. F. Codda w 1970 r. [ 1 3 j . Do zalet tego modelu 
możemy zaliczyć wygodną postać opisu baz danych i łatwość dostępu do niej. E. F. Codd 
podał definicje relacji «-tego rzędu w odniesieniu do bazy danych i podkreślił korzyści tego 
podejścia dla niezależnych baz danych. Informacje na temat budowy i zastosowania modelu 
relacyjnego można znaleźć w wielu opracowaniach, m. in. £”13, 7 3 j.

WyrcJb zcjwiaro R ekord m swehodzi CZ<?*5
w io zący

Rys. 15. Przykład struktury, w której przedstawione są powiązania pomiędzy bytami

Nasze rozważania będziemy prowadzili rozpatrując pointerową interpretację związków 
pomiędzy bytami. Byty mogą być sklasyfikowane na podstawie podobieństwa ich atrybutów. 
Stąd pojawiają się klasy części, klasy operacji. \V bardziej złożonej bazie danych konieczne jest 
opisanie całego szeregu klas związków między bytami. W literaturze £24, 3 4 j  te klasy 
związków pomiędzy bytami dzielą się jeszcze na typy. Jest to dość ważne z implementacyjnego 
punktu widzenia, gdyż nie każda klasa związków pomiędzy danymi jest jednakowo łatwa w 
realizacji. Rozważymy następujące typy tych związków:
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— jeden do jednego (1 : 1). Element pierwszej klasy bytów ma co najwyżej jeden związany 
element drugiej klasy bytów.

— jeden do wielu (1 : n). Jeden element pierwszej klasy bytów może mieć wiele związanych 
elementów drugiej klasy bytów, lecz element drugiej klasy bytów ma co najwyżej jeden 
związany element pierwszej klasy.

— wiele do jednego (n : 1). Wariant odwrotny do poprzedniego.

O  O by te w

r /  o  aklQ5a
W  ^  bytów

Przykład: Związek „znajduje s«ę* pomiędzy k lasą  „materiał" I k la są
■ pdłka w magazyn«'. Zakładamy yie. jeden  rodzaj m ateriału  
rnoźe znajdować się wyłącznic na jednej pdtce^ fecz mogq 
by<£ materiały me przechowywane w magazynie, jak rdwnieź 
niektóre pĉ łki magazynu mogą byd niewykorzystane

O  O  Q  0 ’byt

o a o o i rbytów
P r2yk'ad: Związek „zawiera* pomiędzy klasami bytów, wyrdb' i

,C2ę& i‘ f1a  ogcłł jeden wyrdb zawiera wiele cześci.,lecz 
jedna fizyczna część uczestniczy w jednym  wyrobie.

<\o^plX a
I  kłosa 
bytów

Przykład: Związek .je s t wykonana* pomiędzy klasam i bytdw 
»część*i „ materiał* ^cd n a  część jes t wykonana z 
jednego  m ateriału, lecz jeden m ateriał mofe służyć 
do produkcji wielu części.

I k lasa
bytów

i K klasa 
bytów

P r 2ykład: Związek „ jest obrabiana" pomi<3d2y klasam i „część" 
i „stanowisko pracy* []edna cz ęść  je s t obrabiana na 
wielu słonowiskoch i jedno stanow isko u c 2e 9tnic2y 
w obrc5bcc  wielu części •

Rys. 17. Typy klas związków pomiędzy bytami



— wiele do wielu (m : n). Jeden element klasy bytów może mieć wiele związanych ele
mentów drugiej klasy bytów i odwrotnie, jeden element drugiej klasy bytów może mieć wiele 
związanych elementów pierwszej klasy. Zagadnienie to zostało przedstawione na rys. 16 i 17. 
Metodę pointera logicznego można zastosować w czystej postaci wyłącznie wtedy, gdy pamięć 
jest adresowana. Nie stosuje się w pamięciach taśmowych, kasetowych.

M e t o d a  f i z y c z n e g o  s ą s i e d z t w a .  Związek pomiędzy danymi jest uzyskiwany 
w ten sposób, że związane ze sobą rekordy umieszcza się fizycznie blisko siebie. Ta metoda 
była znana w praktyce przetwarzania danych na maszynach z serii IBM 360/370 jako .jndex- 
-sequential” . W opracowaniach CODASYL-u ta właśnie metoda tworzeniajjowiązań pomiędzy 
danymi jest wykorzystywana wtedy, gdy tryb lokowania rekordów jest „via set” . Aby możliwe 
było zastosowanie tej metody, klasa związków pomiędzy bytami musi być typu 1 : n lub 1 : 1 
n : 1. Nie jest możliwe stosowanie tej metody dla klasy związków typu m : n. Ponadto tak jak 
poprzednio, wyszukiwanie przy użyciu tej metody jest dość efektywne, lecz aktualizacja 
zbiorów nie jest łatwa i wymaga dużo czasu elektronicznej maszyny cyfrowej.

3.6.2. Związki między danymi

Twórcy różnych koncepcji teoretycznych w dziedzinie baz danych są na ogół zgodni co do 
tego, że świat zewnętrzny można przedstawić jako sieć powiązanych ze sobą bytów. Na ten 
temat powstały różne teorie, na podstawie których opracowano wiele metod opisujących 
związki między danymi. W praktyce stosuje się wszystkie niżej podane metody, ponieważ 
każda z nich ma swoje zalety w określonych sytuacjach ¿47J .  Dla określenia ich własności 
omówimy charakterystyczne.

M e t o d a  p o i n t e r a  l o g i c z n e g o .  W tej metodzie dla związania ze sobą dwu 
rekordów w jednym z nich lub w obu umieszcza się pointer wskazujący adres drugiego rekordu. 
Ta metoda jest najbardziej efektywna z punktu widzenia wyszukiwania, lecz mniej efektywna z 
punktu widzenia aktualizacji. Jeżeli pointer jest fizycznym adresem rekordu, wówczas przejście 
od pewnego rekordu z nim związanego (typowy proces wyszukiwania) jest bardzo szybkie, 
gdyż wymaga tylko znalezienia w pierwszym rekordzie miejsca, gdzie ten pointer się znajduje, a 
następnie natychmiastowego wybrania żądanego rekordu. Jednak aktualizacja zbioru często 
powoduje, że fizyczne adresy, pod którymi umieszczone są rekordy, ulegają zmianie. Zachodzi 
wtedy potrzeba również zmiany odpowiednich pointerów. W praktyce oznacza to, że każdo
razowa aktualizacja bazy danych technologicznych wymaga weryfikacji wszystkich pointerów, 
co zwykle jest dość czasochłonne i nieekonomiczne. Stąd we współczesnych systemach pointer 
rzadko przyjmuje postać adresu fizycznego. Teoretycznie rzecz biorąc aktualizacja przy 
zastosowaniu metody pointera logicznego jest bardzo prosta i nie wymaga żadnych szcze
gólnych procesów. Jednak w przypadkach aktualizacji zbioru, kiedy zmienia się (z różnych 
powodów) wartość klucza pierwotnego należy przy tym zachować wszystkie związki, które ten 
rekord łączą. Użytkownik zmuszony jest zmienić wartość tego klucza we wszystkich 
związanych rekordach. Implikuje to konieczność ich wstępnego wyszukania. Jeżeli użytkownik 
tego nie zrobi, wówczas informacja o związku zostanie zgubiona. Pomimo tych wad metodę 
powyższą stosuje się w bazach danych dość często, ale jako pomocniczą. Szczególnie często 
jest stosowana w pamięciach nieadresowalnych (taśmowych).

M e t o d y  p o m o c n i c z y c h  z b i o r ó w  d a n y c h .  Metody te można określić jako 
„inne” w odróżnieniu od poprzednio wymienionych. Istnieje ogromna ich różnorodność. 
Podstawowa idea polega zawsze na tym, że w bazie danych rekordy zapisuje się bezpośrednio.
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zaś dla związków pomiędzy rekordami tworzy się odrębne kartoteki lub tablice. Przykładem 
tej grupy metod są: tablice pointerów, kartoteki inwersyjne, tablice booiowskie itp. Dokładne 
omówienie wszystkich tych metod zajęłoby nam jednak zbyt wiele miejsca. Szczegółowy ich 
opis można znaleźć w dość bogatej literaturze £24,  46, 57, 7 0 j.

Na zakończenie paragrafu poświęconego związkom pomiędzy danymi zwrócimy uwagę, że 
w większości baz danych występują związki „nieformalne” , które są mniej lub bardziej 
widoczne dla użytkownika. Użytkownik rozpatrując zawartość bazy danych technologicznych 
powinien zdawać sobie sprawę z ich istnienia. Na przykład: kartoteka części zawiera rekordy, 
w których zawarta jest nazwa materiału oraz nazwa i adres przedsiębiorstwa, z którego ten 
materiał pochodzi £34] .  W wyniku zmian konstrukcyjnych zmienimy nazwę i rodzaj 
materiału dla określonej części. Należy pamiętać, że wraz ze zmianą nazwy materiału trzeba 
wprowadzić nową nazwę przedsiębiorstwa (dostarczającego nowy rodzaj materiału) i jego 
adres. Jeżeli zmienimy tylko nazwę materiału i jego rodzaj, wówczas otrzymamy niespójne 
dane (nie zachowaliśmy właściwego związku pomiędzy nazwą materiału i jego pochodzeniem). 
Zamieszczony przykład jest dość istotny dla prawidłowej działalności bazy danych techno
logicznych.

3.6.3. Sposoby wprowadzania danych

Dane z formularzy są przenoszone na maszynowe nośniki informacji: karty dziurkowane, 
karty magnetyczne, taśmy magnetyczne lub taśmę dziurkowaną (bardzo rzadko). Wpro
wadzanie danych na nośniki informacji powinno odbywać się według określonej technologii. W 
procesie technologicznym (przebiegu) wprowadza się czynności (operacje) kontroli i 
sprawozdań. Założona kontrola ma na celu wykrycie zapisów błędnych i wyeliminowanie z 
nośników:

— zapisów niekompletnych,
— przekroczeń poza założone granice (niewłaściwa budowy rekordu).
Założenie kontroli pozwala już na wstępie wyeliminować błędne zapisy i dalsze ich 

przetwarzanie. Tak przygotowane nośniki informacji wprowadząne są do odpowiednich 
zbiorów pośrednich. Zbiory te są poddawane kontroli i scalaniu ze zbiorami bazy danych 
technologicznych. W zależności od rodzaju systemu wprowadzanie nowych rekordów do bazy 
danych może się odbywać z udziałem obsługi systemu lub bezpośrednio poprzez instrukcję 
języka manipulacji danymi. Do wyprowadzania danych po ich przetworzeniu budowane są 
specjalne programy zwane generatorem tabulogramów. Programy te są często niezależne od 
systemu zarządzania bazą danych, jak i od języka manipulacji danymi. W większości znanych 
systemów komputerowych generator tabulogramów jest częścią oprogramowania standardo
wego. Wywołanie programów należących do generato|a jest jedną z możliwości, które są za
pewnione w dostępnych językach programowania. Generator jest zwykle złożonym systemem, 
którego zadaniem jest zapewnienie dużej gamy rozmaitych możliwości z zakresu graficznej 
postaci wydruków. Te możliwości dotyczą zarówno ostatecznego przetwarzania danych 
(redagowania), jak i przekazywania odpowiednich instrukcji na urządzenia drukujące. W za
kresie redagowania tabulogramów generator może wykonać:

— sortowanie zbioru według ustalonego klucza,
— rozdzielenie zbioru na podzbiory według pewnej cechy,
— łączenie kilku zbiorów w jeden,
— zmianę postaci fizycznej niektórych pól w rekordach (maskowanie, zmiana kodów na 

elementy wybrane z określonego słownika, usuwanie niektórych pól itp.).
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— łączenie ze zbiorem danych pewnych elementów z góry ustalonych (nagłówków, opisów 
tabel, komentarzy itp.),

— tworzenie indeksów z pewnych zbiorów w formie odrębnych kartotek. Etap redagowania 
kończy się wydrukowaniem przetworzonego zbioru danych.

3.7. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Jak przedstawiono w opracowaniu i 34.7 zabezpieczenie danych ma ważne znaczenie w 
procesie ich przetwarzania. Zagadnienia te omówimy w dalszej części pracy.

3.7.1. Ochrona danych

Ochrona danych nabiera szczególnego znaczenia w przypadku stosowania urządzeń pa
mięciowych wykorzystujących do zapisu informacji magnetyczne nośniki danych. Przyczyną 
tego jest fakt, że przy takim wykorzystywaniu rekordy podlegają przemieszczaniu się oraz są 
wielokrotnie przepisywane, co zwiększa prawdopodobieństwo ich zniekształcania. W celu 
możliwości odtworzenia rekordów i zachowania ich przed zniszczeniem przeprowadza się 
periodycznie dublowanie zbiorów. Potwierdzenie stosowania tej metody w praktyce można 
znaleźć w literaturze £6, (A j .  Dublowanie polega na przepisywaniu całości lub poszczególnych 
fragmentów bazy danych na pomocnicze nośniki informacji, najczęściej na taśmę magnetyczną. 
Operację przeprowadza się tak, aby zminimalizować czas powtórnego przetwarzania danych. 
Dla przykładu, jeżeli przetwarzanie (aktualizacja i modyfikacja) jest prowadzone w sposób 
ciągły, zaś dublowanie zbiorów jest przeprowadzane co 24 godziny, wówczas jeżeli awaria 
nastąpiła w dwunastej godzinie po ostatnim zdublowaniu zbiorów, oznacza to, że należy 
powtórnie załadować bazę danych technologicznych i powtórzyć dwunastogodzinny cykl 
przetwarzania. Z reguły przyjmuje się, że dublowane kopie bazy danych są przechowywane 
przez 3 okresy dublowania. Aby odtworzyć bazę danych z dublowanych kopii, niezbędna jest 
również staranna ewidencja wszystkich procesów przetwarzania bazy danych oraz przecho
wywanie przez odpowiedni okres czasu wszystkich danych aktualizujących lub modyfikujących 
bazę danych [8 0 J .

W przypadku stwierdzenia b łędu w pojedynczym rekordzie można stosować program, 
który jest w stanie zmienić dowolny element tego rekordu. Program ten jest na ogół różny od 
zwykłego programu aktualizacji, gdyż te ostatnie nie mogą w sposób dowolny zmieniać 
zawartości rekordu.

W przypadku błędu w pojedynczym rekordzie należy starać się zlokalizować jego 
przyczynę w celu jej eliminacji. Lokalizacja taka może być przeprowadzona na podstawie 
odtworzenia krok po kroku procesu przetwarzania i dokładnym zlokalizowaniu programu lub 
urządzenia powodującego błędy.

Z  reguły pewne środki wewnętrznej kontroli są zapewniane przez sprzęt i system opera
cyjny. Do nich należy kontrola parzystości i sumy kontrolne rekordów. Niekiedy konieczne są 
jeszcze dodatkowe środki, polegające na wprowadzeniu pewnej redundancji w danych. Podana 
metoda dotyczy w jednakowym stopniu ochrony i integralności bazy danych.

Jedną z metod ochrony (i częściowo zapewniającą prywatność) jest przyporządkowanie dla 
każdego programu użytkowego ścisłych granic adresowych, w jakich musi się znajdować 
dowolny adres, do którego odwołuje się ten program. Metoda jest stosowana w systemach
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operacyjnych pracujących z podziałem czasu (w stosunku do pamięci operacyjnej), uzyskała 
też nowe zastosowania dla ochrony danych. W niektórych przypadkach najskuteczniejsza 
metoda zabezpieczenia polega na demontażu woluminów dyskowych lub taśmowych i 
zamknięciu ich w sejfie. Oczywiście metoda ta może być stosowana w bardzo specyficznych 
wypadkach. Jeżeli wymagana jest duża niezawodność i stała operatywność bazy danych 
(systemy pracujące w czasie rzeczywistym), wówczas stosuje się dublowanie zbiorów. Wtedy 
każdy zbiór przechowywany jest na dwóch lub więcej kopiach i w różnych urządzeniach 
pamięciowych. Istnieją też inne metody zabezpieczania danych, do których można zaliczyć:

1. Zabezpieczenie fizyczne. Obejmuje ono sprzęt, personel, oprogramowanie, kartoteki 
(archiwa) i dokumentację. W tym celu należy zabezpieczyć dostęp do elektronicznej maszyny 
cyfrowej i wszystkich urządzeń pomocniczych łącznie z systemem klimatyzacji dla osób 
wyłącznie odpowiedzialnych. Nadzór nad dokumentacją polega na tym, aby:

— dokumenty powstające były numerowane i rejestrowane w momencie ich powstawania,
— dokumenty dotyczące eksploatacji elektronicznej maszyny cyfrowej powstawały pod 

ścisłą opieką bibliotekarza,
— kopiowanie dokumentów było dokonywane przez specjalną komórkę i pod ścisłą 

kontrolą,
— biblioteka programów, zbiorów powinna być czynna tylko w obecności 

odpowiedzialnego pracownika,
— powinny być opracowane instrukcje na wypadek: ognia, awarii sieci, awarii sprzętu, 

awarii oprogramowania, wypadku odkrycia strat, itp.
— główne wskazówki postępowania oraz najważniejsze telefony powinny być uwidocz

nione (wywieszone na widocznym miejscu).
2. Zabezpieczenie kadrowe i organizacyjne. Na jego skuteczność mają wpływ:
— metody rekrutacji pracowników (dobór pracowników),
— metody szkolenia i motywacji (moralne, finansowe),
— przyjęte metody odpowiedzialności,
— przyjęte metody organizacji pracy.
3. Zabezpieczenia inne. Efekt} wność systemu bezpieczeństwa zależy od ciągłej kontroli 

czujności i przestrzegania przepisów. Bardzo skuteczny jest system okresowych przeglądów 
sprawdzających działania systemu zabezpieczenia. System kontroli wymaga dokonywania 
ciągłych zmian, nie może on mieć charakteru statycznego.

3.7.2. Prywatność danych

Problem zapewnienia prywatności danych powstaje wtedy, gdy z bazy danych może 
korzystać wielu użytkowników reprezentujący#! różne interesy. Stąd powstała konieczność 
zapewnienia zarówno technicznych, jak i programowych środków mających na celu kontrolę 
dostępu do danych oraz rejestrację prób nielegalnego dostępu. Jednym z aspektów prywatności 
danych jest również zabezpieczenie przed zniszczeniem lub zniekształceniem informacji przez 
niepowołane do tego osoby (lub programy). Dla zapewnienia wystarczającej prywatności 
danych niezbędne jest od samego początku projektowania systemu uwzględnienie odpo
wiednich wymagań, przy czym powinny one obejmować całe środowisko otaczające bazę 
danych. Niewystarczające są wyłącznie środki zapewnienia prywatności danych przechowy
wanych w pamięciach komputera, ponieważ nielegalny dostęp może nastąpić przed wpro
wadzeniem danych lub po ich przekazaniu do abonenta. J. R. Lucking pisze w swej pracy
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[ 56J ,  że wygodne jest podzielenie środków prywatności danych na trzy grupy: administra
cyjne, sprzętowe i programowe.

Część administracyjna jest tym ogniwem systemu, które ma do czynienia z ludźmi. Aby 
zapewnić prywatność, niezbędne jest zachowanie warunków uniemożliwiających korzystanie z 
informacji przez osoby niepowołane. System prywatności zawiera procedury działań, za 
pomocą których można byłoby selektywnie nadawać poszczególnym osobom prawa dostępu 
do pewnych obiektów (danych, programów, urządzeń) i procedury gwarantujące respektowanie 
tych praw. Odpowiedzialność za realizację tych procedur ponosi Administrator Bazy Danych 
(ABD) lub specjalny pełnomocnik ds. utajnienia.

W zakresie prywatności ABD ma następujące obowiązki:
— kontrolowanie faktycznego dostępu różnych osób do komputera i do niektórych 

terminali,
— wyznaczanie dla użytkowników kluczy prywatności (kombinacji kodowych), jak również 

rejestrowanie i zmiana tych kluczy,
— kontrolowanie wszystkich zmian w systemie operacyjnym, w systemie zarządzania bazy 

danych i programach systemowych,
— rejestrowanie wszelkich prób — udanych lub nieudanych — dostępu do utajnionej 

informacji,
— rejestrowanie wszystkich osób, które mają kopie utajnionych dokumentów.

Do wykonania tych zadań ABD musi posiadać wiele środków programowych, przy czym 
niektóre z nich (np. programy zmiany zamków prywatności) muszą być dostępne wyłącznie 
dla niego. W wielu wypadkach niezbędne jest, aby ABD dysponował odrębnym terminalem w 
zamkniętym (niekiedy strzeżonym) pomieszczeniu.

Centralny procesor dysponuje rozkazami systemowymi i użytkowymi. Rozkazy systemowe 
powinny być używane wyłącznie w systemach operacyjnych, użycie ich w programie 
użytkowym jest nielegalne i sygnalizowane przez komputer jako błąd (przerwanie). Do 
rozkazów systemowych powinny należeć wszystkie operacje wejścia-wyjścia oraz operacje 
ochrony pamięci. Programy użytkowe mogą również inicjować wykonanie tych operacji, ale 
wyłącznie za pośrednictwem systemu operacyjnego. Procesor centralny oraz pamięć główna 
powinny być zorganizowane w ten sposób, aby po załadowaniu systemu operacyjnego żaden 
inny program nie mógł wykorzystać rozkazu systemowego. Środki ochrony pamięci powinny 
uniemożliwiać przeprowadzenie jakichkolwiek zmian w części, którą zajmuje system opera
cyjny. Środki takie są charakterystyczne dla maszyn trzeciej generacji, chociaż każdy kon
kretny typ komputera rozwiązuje te kwestie w różny sposób.

Podstawowe programy zapewniające prywatność danych powinny być nieodłączną częścią 
systemu operacyjnego. Jest to konieczne ze względu na to, aby nie było możliwości jakich
kolwiek ich zniekształcenia lub zmiany, jak również ze względu na to, że powinny one 
współdziałać z innymi programami składającymi się na system operacyjny.

Programy prywatności powinny zapewnić:
— ograniczenie dostępu do systemu [ 2 6 ] , dostęp do programów, sprzętu danych,
— kontrolę dostępu, która zapewnia dostęp do poszczególnych obiektów wyłącznie 

powołanym do tego użytkownikom (identyfikacja jest określona kluczem dostępu),
— wykonanie programów administratora bazy danych, pozwalających na dokonanie 

uzupełnień lub zmian tablic określających pozwolenie na dostęp do zbiorów.
Konieczne jest także uniemożliwienie wprowadzenia w jakiejkolwiek postaci zarówno pro
gramów administratora bazy danych, jak i tablic dostępu. Często w dyspozycji administratora 
bazy danych znajduje się także program imitujący próby nielegalnego dostępu. Program taki
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pozwala wykryć słabe punkty w systemie zabezpieczeń. Koncepcja ta zakłada, że w systemie 
bazy danych technologicznych można wyróżnić dwie kategorie obiektów: obiekty podlegające 
ochronie (dane, niektóre programy, zamki ochrony, obszary pamięci) oraz obiekty zgłaszające 
chęć dostępu (grupy lub poszczególni użytkownicy, terminale, programy). Kolumny macierzy 
zabezpieczenia reprezentują obiekty podlegające ochronie, zaś wiersze macierzy — obiekty 
zgłaszające chęć dostępu. Każdy element N [ i , jJ  macierzy wyszczególnia dopuszczalny 
sposób dostępu, który ma obiekt i w stosunku do obiektu /'.

Poziomy dostępu mogą przyjmować jedną z następujących wartości (przykładowo):
— nic nie wolno,
— wolno tylko czytać,
— wolno czytać i modyfikować,
— wolno czytać, modyfikować, lecz nie wolno usunąć rekordu,
— wolno czytać, zapisywać, lecz nie wolno usunąć lub dodać rekordu,
— wolno wszystko.

Utajnione kody przypisywane poszczególnym użytkownikom przez ArBD noszą nazwę kluczy 
prywatności. Z kolei każda kolumna macierzy ograniczenia dostępu nosi nazwę znaku prywat
ności, gdyż w tej kolumnie dla wszystkich użytkowników jest określony sposób dostępu do 
przyporządkowanego tej kolumnie obiektu. Macierzowa koncepcja ograniczenia dostępu jest 
bardzo ogólna i sprowadzić do niej można większość stosowanych w tym zakresie metod lub 
też dokonać licznych modyfikacji związanych z konkretną implementacją. W niektórych 
systemach wprowadza się jeszcze dodatkowo poziomy zabezpieczeń, charakteryzujące po
szczególne dane, np.

0 — bez ograniczeń,
1 -  do użytku służbowego,
2 — poufne,
3 — tajne,
4 — ściśle tajne.

Takie same poziomy są przypisywane poszczególnym użytkownikom. Użytkownik ma prawo 
dostać się do którejś z danych dopiero wtedy, jeżeli jego poziom zabezpieczenia jest większy 
lub równy poziomowi zabezpieczenia tej danej. Oczywiście, musi też być spełniony warunek 
określony macierzą zabezpieczeń (lub równoważnymi środkami). W systemie zalecanym przez 
raport opracowany przez organizację CODASYL dowolny program może się dostać tylko do 
tych danych, które są przypisane zdefiniowanym dla tego programu podschematom bazy 
danych [i>9]( jest to część całego schematu). W ten sposób ABD ustala pierwszy poziom 
zabezpieczenia.

Prócz tego w języku opisu danych występuje instrukcja PRIVACY LOCK, w której ABD 
określa zamek prywatności (tj. klucze użytkowników i sposób dostępu). Definicja zamka 
prywatności następuje na poziomie typu rekordu (czyli kartoteki). Analogicznie, w języku 
manipulacji danych istnieje instrukcja PRIVACY KEY, którą wypisuje użytkownik wstawiając 
jako argument swój klucz oraz sposób, w jaki zamierza wykorzystać pewien rekord. Rekord jest 
dostępny (w określony sposób) dla użytkownika, jeżeli wartość użyta w instrukcji PRIVACY 
KAY jest identyczna z wartością zadeklarowaną w instrukcji PRIVACY LOCK.

3.7.3. Integralność danych

Podstawowy warunek zapewnienia integralności danych polega na ścisłej dyscyplinie w 
zakresie wszelkich czynności związanych z utrzymywaniem bazy danych. Dyscyplina ta
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dotyczy kwestii przygotowania danych i spraw związanych z modyfikacją bazy. Stąd pro
jektant powinien — w miarę możliwości sporządzić precyzyjne instrukcje przygotowania 
danych, w których określona zostałaby terminologia, nomenklatura i inne językowe ograni
czenia, które powinny być zachowane przed wprowadzeniem danych do systemu. Z drugiej 
strony projektant powinien zapewnić odpowiednie środki kontroli i diagnostyki wprowa
dzanych i przechowywanych danych.

W instrukcjach przygotowywania danych powinny być w miarę możliwości określone 
wszystkie elementy, które wolno używać jako wartość poszczególnych danych. To określenie 
może polegać na sporządzeniu słownika dopuszczalnych terminów (lub wartości), albo podaniu 
reguły, na podstawie której taka wartość może być utworzona, np. taka reguła może mieć 
postać „W rekordzie część, w polu waga wpisz liczbę rzeczywistą czterocyfrową w notacji 
dziesiętnej z przedziału od 0 do 1000” . Jeżeli takie zasady zostaną określone w instrukcjach, to 
jest możliwe zbudowanie odpowiednich programów kontrolujących poprawność wprowa
dzanych lub przechowywanych danych. Każda z danych w bazie danych jest ważna, jeżeli:

— jest aktualna,
jest zapisana zgodnie z obowiązującymi zasadami,

— odzwierciedla stan rzeczywisty odpowiedniego bytu.
Dane są spójne, jeżeli w różnych fragmentach bazy danych mają tę samą wartość. Dane są 
niespójne, jeżeli nie mają w różnych fragmentach (w różnych zbiorach) bazy danych jedna
kowej wartości.

Bardzo łatwo jest spowodować niespójność danych, jeżeli przy aktualizacji pewnego 
fragmentu bazy danych zmienimy wartość jednej z danych, a pozostawimy w innych fragmen
tach bazy danych jej wartość sprzed aktualizacji. Na przykład baza danych technologicznych 
zawiera kilka podbaz danych, w których występują rekordy określonego narzędzia służącego 
do wykonania wyznaczonej operacji. Jeżeli zostanie wprowadzona zmiana w procesie technolo
gicznym przez zastosowanie innego narzędzia do wykonania tej samej operacji i wprowadzimy 
zmianę tylko w jednej podbazie danych, a w pozostałych nie, to będziemy mieli do czynienia 
ze zbiorami niespójnymi. Aby uniknąć tej sytuacji, należy opracować określone intrukcje i 
wprowadzić je do programu aktualizacji £347. Jednak nawet najlepsze i najbardziej precyzyjne 
instrukcje nie wyeliminują różnych nieścisłości powstałych w trakcie aktualizacji zbiorów bazy 
danych, gdyż nie zawsze będą one respektowane lub dogłębnie zrozumiane. Stąd we w spół
czesnych systemach konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków programowych. Pod
stawowym środkiem są więzy integrujące (integrity constraints) wprowadzone jako elementy 
języka opisu danych. Więzy integrujące pozwalają związać jedne dane z drugimi lub w sposób 
bardzo precyzyjny opisać zasady budowy danych.

W literaturze rozważane są również metody automatycznej poprawy błędów, której 
działanie opiera się na wprowadzeniu pewnej redundancji (dublowania) danych.

Mówiąc ogólnie o zabezpieczeniu informacji należy jeszcze wspomnieć o kosztach.
Koszty te wyrażają się w kilku aspektach:

— konsumpcji czasu elektronicznej maszyny cyfrowej przez programowanie środków za
bezpieczenia,

— konsumpcji pamięci operacyjnej i zewnętrznej,
— zwiększonego zakresu czynności przy utrzymaniu systemu ze strony personelu i 

użytkowników.
Wybór metod zabezpieczenia zależy od tego, jakie koszty jesteśmy w stanie ponieść, aby 
zapewnić wystarczający poziom ochrony prywatności i integralności danych. Poziom zabez
pieczenia jest kompromisem pomiędzy kosztami poniesionymi na system zabezpieczenia 
danych i oczekiwanymi efektami.
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System zarządzania bazą danych jest podstawowym narzędziem w pracy Administratora 
Bazy Danych. Przy jego pomocy można tak przekształcić bazę danych, aby zapewnić maksy
malną elastyczność wszystkich zastosowań i uzyskać w jak największym stopniu wszystkie 
potencjalne korzyści, jakie daje prawidłowo zorganizowana baza danych. Jakość systemu 
zarządzania bazą danych przesądza wiele cech, szczególnie właściwości eksploatacyjnych 
systemów informatycznych, które operują na zarządzanej przez niego bazie danych. System 
zarządzania bazą danych jest to zespół programów standardowych, sprawujący funkcje 
kontrolne i sterujące wszystkimi operacjami programów użytkowych odwołującymi się do 
informacji zawartych w bazie danych.ponadto realizuje on, zgodnie z wymaganiami Administra
tora Bazy Danych, funkcje zakładania i reorganizacji bazy danych. Jest on odpowiedzialny za 
wykonywanie w odpowiednich momentach wszystkich przewidzianych przez Administratora 
Bazy Danych i żądanych przez programy użytkowe procedur zapewniających spójność i bez
pieczeństwo, integralność oraz niezależność danych.

Podzbiorów w bazie danych może być wiele, ściślej: jest ich tak dużo, w jak wielu różnych 
wariantach programy użytkowe życzą sobie widzieć zawartość bazy danych. W szczególności 
kilka zastosowań może korzystać z tego samego podmodelu danych. W całym systemie bazy 
danych system zarządzania bazą danych odgrywa rolę łącznika między użytkownikiem a 
pamięcią. Znając definicję modelu danych oraz sposób jego odwzorowania na nośnikach 
pamięci, może pośredniczyć w wymianie informacji między bazą danych, a programami 
użytkowymi i sprawować efektywną kontrolę i sterowanie jej zawartością.

3.8.1. Czynniki determinujące wybór systemu zarządzania bazą danych

Prawidłowy wybór systemu zarządzania bazą danych ma ogromne znaczenie dla po
myślnego przebiegu procesów przetwarzania informacji oraz zapewnienia wysokiej efektyw
ności korzystających z niego systemów informacyjnych. Wyboru systemu zarządzania bazą 
danych dokonuje się z reguły na podstawie tych własności systemu, które mają swe od
zwierciedlenie w praktyce eksploatacyjnej lub mają znaczenie ze względu na proces zakupu i 
wdrożenia. Wyszczególnione w opisach własności systemu zarządzania bazą danych nie są 
wystarczające do podjęcia decyzji o wyborze systemu. Należy ustalić jeszcze inne kryteria.
Do najczęściej rozpatrywanych problemów, od których zależy podjęcie decyzji o wyborze 
systemu zarządzania bazą danych, są:

— własności eksploatacyjne systemu zarządzania bazą danych,
— wymagania organizacyjne,
— wymagania techniczne,
— uwarunkowania zewnętrzne.

Szczegółowe kryteria decydujące o wyborze systemu zarządzania bazą danych zostały przed
stawione na rys. 18.

Własności eksploatacyjne systemu zarządzania bazą danych powinny obejmować grupę 
cech bardzo istotnych z puntku widzenia przedsiębiorstwa, które ma go wykorzystywać. 
System zarządzania bazą danych powinien zapewnić:

— łatwą rozbudowę bazy danych o nowe podbazy, zbiory uzupełniające, nowe typy 
rekordów;

3.8. ROLA 1 MIEJSCE SYSTF.MU ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH
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Rys. 18. Czynniki decydujące o wyborze systemu zarządzania bazą danych

— wykorzystanie bazy danych przez nowe zastosowania. W momencie tworzenia (zakupu) 
systemu bazy danych rzadko kiedy znane są wszystkie potrzeby informatyczne przed
siębiorstwa. Należy się liczyć z realizacją nowych zadań (wpływających), które być może, 
będą wymagały umieszczenia w bazie danych dodatkowych podbaz, zbiorów, informacji;

— możliwie przejrzyste i łatwe pojęciowo odwzorowanie w bazie danych złożonych 
struktur danych opisujących byty świata rzeczywistego (dotyczy to własności języka opisu 
danych). Ma to związek zarówno z pracą Administratora Bazy Danych, jak i programistów;

— możliwie łatwe manipulowanie danymi (dotyczy to własności języka modyfikacji 
danych);

— osiągnięcie możliwie krótkich czasów dostępu do danych. Zależy to oczywiście od 
przyjętej strategii systemu zarządzania bazą danych w kwestii organizacji danych na fizycznych 
nośnikach informacji;

— osiągnięcie wysokiego stopnia ochrony i zabezpieczenia danych. Środki dostarczone 
przez system zarządzania bazą danych, powinny być odpowiednie dla zagwarantowania 
spójności danych, ich integralności, ochrony przed fizycznym zniszczeniem, ochrony przed 
nielegalnym dostępem itp.;

— łatwe reorganizowanie bazy danych między innymi w celu przyspieszenia dostępu do 
bazy danych dla zastosowań priorytetowych bez konieczności zmian w programach użyt
kowych;
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uzyskiwanie możliwie krótkich czasów wykonywania czynności (przebiegów) zwią
zanych z utrzymaniem bazy danych technologicznych przez Administratora Bazy. Są to okresy, 
w których system zarządzania bazą danych nie jest zaangażowany w realizację zadań 
użytkowych. Istnieje więc oczywista potrzeba ograniczenia do minimum płynących stąd strat 
czasu.

Zastosowanie systemu zarządzania bazą danych technologicznych związane jest zawsze z 
pewnymi problemami technicznymi. Zaliczyć do nich należy kwestie:

— dostępności serwisu dla całego oprogramowania systemu zarządzania bazą danych. Jak 
wiadomo, każdy system informatyczny, a więc również i systemy oprogramowania standardo
wego, do których należy system zarządzania bazą danych, wymagają stałego dozoru nad po
prawnością działania systemu zarządzania bazą danych i usuwania ewentualnych usterek, 
których producent nie zdołał dotychczas wykryć i wyeliminować;

— przygotowania odpowiedniego sprzętu informatycznego. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na to, żeby wybrany system zarządzania bazą danych dawał się wdrożyć i efektywnie 
działać na urządzeniach już posiadanych (jednostka centralna z odpowiednią pamięcią opera
cyjną, dyski, jednostki taśm magnetycznych, podstawowe urządzenia zewnętrzne), bądź przy 
niewielkich tylko zakupach uzupełniających. Ze sprawą niezbędnego wyposażenia w sprzęt dla 
uruchomienia systemu zarządzania bazą danych wiąże się problem serwisu dla jego konserwacji. 
Szczególny kłopot może powstać w zakresie konserwacji sprzętu zagranicznego;

— możliwość pracy systemu zarządzania bazą danych na innych zestawach maszynowych 
niż zestaw planowany pierwotnie, bądź w różnych konfiguracjach danej instalacji. Spełnienie 
przez system zarządzania bazą danych tego warunku spowoduje uniezależnienie się, do 
pewnego stopnia, systemu bazy danych od zmian zestawu maszynowego, które są wynikiem 
nieuniknionego starzenia się i niszczenia sprzętu oraz związanego z tym jego zastępowania 
przez urządzenia nowe, nie zawsze posiadające te same parametry.

Spośród grupy czynników organizacyjnych, istotnych z punktu widzenia wyboru 
właściwego systemu zarządzania bazą danych, wymienić należy takie przedsięwzięcia organiza
cyjne, jak:

— szkolenie zespołu administratora bazy danych,
— szkolenie programistów,
— dostosowanie organizacji zbierania informacji w przedsiębiorstwie, ich wprowadzania do 

bazy danych oraz sposobu przetwarzania do wymogów narzuconych przez system zarządzania 
bazą danych.

Wymienione kwestie organizacyjne muszą być rozwiązane w sposób solidny, gdyż od tego 
zależy w znacznej mierze efektywność systemu. Stąd wynika wniosek, że należy odrzucić te 
wszystkie systemy zarządzania bazami danych, z którymi nie są związane odpowiednie możli
wości zadowalającego rozwiązania problemów organizacyjnych.

Oprócz wymienionych dotychczas kryteriów wyboru systemu zarządzania bazą danych 
istnieją jeszcze kryteria, które, aczkolwiek nie mają bezpośredniego, ścisłego związku z samym 
procesem wdrożenia i eksploatacji, trzeba je poważnie brać pod uwagę. Czynniki te można 
określić jako zewnętrzne. Zaliczyć do nich można:

— dostępność systemów zarządzania bazą danych na rynku informatycznym,
— możliwości (i perspektywy) finansowe nabywcy, w tym: posiadane środki na zakupy w 

kraju oraz za granicą z podziałem na kraje socjalistyczne i kraje kapitalistyczne,
— potencjalnie możliwe terminy dostarczenia i wdrożenia konkretnych systemów za

rządzania bazą danych.
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— dostęp do krajowych i zagranicznych doświadczeń dotyczących problemów wdrożenia i 
uzyskania dobrych efektów ze stosowania systemu zarządzania bazą danych.

3.8.2. Funkcje systemu zarządzania bazą danych

Wraz z rozbudową zbiorów danych przestał już wystarczać konwencjonalny system opera
cyjny. Pojawiła się konieczność wprowadzenia takiego systemu, który przejąłby na siebie 
wszelkie funkcje związane z zarządzaniem danymi, ich wprowadzaniem, aktualizacją i 
udostępnieniem £ 7 4 j.
Poza wyżej wymienionymi funkcjami system zarządzania bazą danych powinien:

— przewidywać logiczną niezależność danych od typu, sprzętu i programów manipula
cyjnych,

— mieć odpowiednie środki służące do tego, aby funkcje zakładania i definicji bazy danych 
zostały oddzielone od operujących programów,

— mieć środki do kontroli prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych,
— mieć efektywne środki do wyszukiwania danych,
— powinna istnieć możliwość przepisywania danych na różne nośniki, w różne obszary 

pamięci zewnętrznej lub wewnętrznej bez jednoczesnej konieczności zmiany programów
użytkowych.

3.8.3. Główne funkcje Administratora Bazy Danych

Administrator Bazy Danych jest osobą lub jednostką organizacyjną odpowiedzialną za 
wszelkie systemowe zmiany i operacje związane z bazą danych. W większości uważa się,że do 
jego zadań należy:

— definicja danych. Administrator określa konfigurację bazy danych, typy rekordów, ich 
zawartość, powiązania pomiędzy nimi oraz sposoby dostępu. Definicji danych dokonuje się w 
momencie zakładania bazy danych. Zakłada się, że nikomu innemu takiej definicji nie wolno 
dokonać;

— zmiany strukturalne. Administrator Bazy Danych może zmienić wprowadzoną przez 
siebie definicję danych, co jest oczywiście związane niekiedy z wprowadzeniem lub usunięciem 
pewnych typów rekordów, zmianą powiązań pomiędzy nimi, zmianą sposobu dostępu. Przy 
takiej zmianie muszą być również naniesione odpowiednie zmiany w słowniku (przewodnik
danych);

— zabezpieczenie spójności (integralności) danych. Administrator Bazy Danych musi 
troszczyć się o wszelkie nieformalne związki pomiędzy danymi i nie dopuszczać do stanu, w 
którym dane są logicznie niespójne, nieaktualne lub sprzeczne;

— zarządzanie konserwacją danych. Administrator Bazy Danych wydaje odpowiednim 
służbom polecenia wprowadzania zmian w danych;

— zarządzanie i wykorzystywanie bazy danych, sporządzenie odpowiednich planów, usta
lenie priorytetu użytkowników i zadań;

— odpowiedzi na zapytanie w kwestiach związanych z wykorzystaniem bazy danych;
— kontrola dostępu do danych. Administrator Bazy Danych ustala obszary w bazie danych, 

które mogą być dostępne dla poszczególnych użytkowników;
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określenie kluczy prywatności danych dla poszczególnych użytkowników. Wprowadzenie 
(zmiana) tych kluczy do systemu zarządzania bazą danych;

— standaryzacja danych;
— ekspertyzy związane z wykorzystaniem i efektywnością bazy danych.
System zarządzania bazą danych dostarcza dla Administratora Bazy Danych szereg ułatwień 

w postaci gotowych programów wykorzystywania niezbędnych czynności. Programy te są 
następujące:

— program definicji systemu -  ustala odpowiednie wskaźniki w zależności od konfiguracji 
urządzeń i pamięci związanych z bazą danych,

— programy zabezpieczające, uruchamiane w sytuacjach awaryjnych,
— program analizujący logikę systemu bazy danych i wykrywający niedopuszczalne 

sytuacje w danych lub powiązaniach pomiędzy nimi,
— program generujący globalną informację o przechowywaniu danych,
— program interpretujący opis bazy danych (reagujący na definicję danych),
— programy ładujące i reorganizujące bazę danych,
— programy dublowania (dublowania danych na taśmie magnetycznej) i przepisywania, 

programy odtwarzające informację zniekształconą z winy systemu,
— programy wprowadzające i zmieniające klucze prywatności,
— programy kontrolujące wykorzystanie bazy danych, prowadzące odpowiednie statystyki 

i rozliczenia.

3.9. WPROWADZANIE INFORMACJI NA NOŚNIKI DANYCH

Dla usprawnienia procesów wprowadzania informacji stosowane są maszynowe nośniki 
informacji. Dla każdego typu rekordu zaprojektowany jest odrębny formularz. Formularze 
mogą być dwóch typów:

— o stałym  formacie,
— o zmiennym formacie.

W formularzach o stałym  formacie każda pozycja danej w rekordzie ma ustalone z góry miejsce 
i długość. Dzięki temu zbędne jest wypisywanie w tym formularzu etykiet pól (nazw danych) 
oraz innych znaków organizacyjnych, gdyż miejsce danej w formularzu określa wszystkie 
pozostałe charakterystyki tej danej. Charakterystyki te są przechowywane w systemie i w 
miarę potrzeby są automatycznie dołączane do formowanego rekordu. Często w polu pewnej 
wartości nadrukowany jest w formularzu tekst, który w języku naturalnym precyzuje jej 
charakter, na przykład nadruk może mieć postać: nazwisko. Oznacza to, że w tym miejscu 
wpisujemy konkretną wartość -  nazwisko Kowalski.

Zaletą stałego formatu formularza jest uniknięcie zbędnej redundancji w wyprowadzanych 
danych Q66_7. W niektórych wypadkach metoda ta wywołuje pewne trudności. Sytuację taką 
mamy wtedy, gdy rekord zawiera powtarzającą się grupę, tj. takie pole, którego wartość może 
się powtórzyć pewną ilość razy, z góry nie określoną. Przykładem powtarzającej się grupy w 
rekordzie jest pole o charakterystyce procesu technologicznego występującego w określonych 
obiektach. W tych przypadkach można również stosować stały format formularza, lecz duża 
część powtarzającego się pola może pozostać nie wykorzystana. Aby przeciwdziałać temu, 
często stosuje się format zmienny, w którym miejsce na formularzu nie określa charakterystyki 
wpisanych tam danych. Zatem przy zmiennym formacie każdą z danych należy poprzedzić 
charakterystyką, na przykład etykietą.
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3.10. WYPOSAŻENIE BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH W ŚRODKI TECHNICZNE

Przez pojęcie środki techniczne rozumiemy:
— elektroniczną maszynę cyfrową wyposażoną w pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną,
— Unie transmisji danych z urządzeniami pomocniczymi, jak modemy czy adaptery linii 

itp.,
— urządzenia umożliwiające bezpośrednią konwersację człowieka z elektroniczną maszyną 

cyfrową,
— urządzenia wejścia, wyjścia,
— urządzenia specjalnego wyposażenia na przykład sto ły  kreślarskie. Sprawne funkcjo

nowanie opracowanej bazy danych będzie zależało w dużym stopniu od posiadanych środków 
technicznych. Dla przyjętego systemu pracy komputera, środki techniczne muszą umożliwić:

— prawidłowy i szybki zapis danych i rozkazów na maszynowych nośnikach informacji,
— szybki odczyt zapisanych informacji,
— przetwarzanie danych według określonych programów,
— przechowywanie informacji,
— przekazywanie informacji w formie tabulogramu lub wyświetlenia na ekranie monitora,
— szybkie porozumiewanie się człowieka z maszyną,
— uniemożliwienie dostępu osobom niepowołanym do przechowywanych informacji.
Poza tym bardzo istotnym elementem jest właściwa kompozycja środków technicznych.

Powinny być one dobrane pod kątem najefektywniejszego wykorzystania komputera. Jest to 
decydujące kryterium w informatyce. Dobór wydajnego komputera nie przesądza jeszcze 
sprawy, że postawione zadania będą m ogły być realizowane w żądanym czasie. Może to 
zapewnić jedynie właściwa kompozycja wszystkich środków technicznych potrzebnych do 
obsługi banku danych. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe potrzeby należy wybrać taki 
zestaw komputerowy, aby mógł sprostać zadaniom wynikającym z omówionych wcześniej 
wymagań.

Należy jeszcze dodatkowo wziąć pod uwagę potrzebę wykonywania innych prac na 
komputerze na rzecz użytkowników wymagających klasycznego zestawu dla wsadowego 
przetwarzania. Mogą też wystąpić potrzeby rozwiązania przy pomocy elektronicznej maszyny 
cyfrowej problemów optymalizacyjnych oraz wykonanie prac z zakresu obliczeń inżynieryjno- 
-technicznych. W projektowanym zestawie należy przewidzieć wyposażenie użytkowników w 
urządzenia komunikacyjne (system monitorów ekranowych). Konieczność wyposażenia 
użytkowników systemu informatycznego banku danych technologicznych w system monitorów 
ekranowych uzasadniona jest następującymi przesłankami:

— zapewnieniem aktualnej wymiany informacji między człowiekiem a elektroniczną 
maszyną cyfrową,

— usprawnieniem procesu podejmowania decyzji poprzez zmniejszenie czasu oczekiwania 
na potrzebne informacje,

— ułatwieniem zrozumienia rozwiązywanego problemu.
Uzyskiwanie informacji przy pomocy techniki wizualnej (monitorów ekranowych) prowadzi 
do:

— udoskonalenia koordynacji prac,
— zapewnienia ogólnej niezawodności działania systemu,
— zmniejszenia czasu operatora niezbędnego do rozwiązania określonego problemu.

Jednym z czynników decydującym o wyborze konfiguracji sprzętu komputerowego jest 
charakter, funkcja i cechy zbiorów danych technologicznych.
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4. PROJEKTOWANIE BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Projektowanie banku danych technologicznych jest etapem prac odznaczających się bardzo 
dużym udziałem czynnika twórczego i jest jednocześnie najbardziej krytyczne dla całego 
procesu opracowania banku danych technologicznych. W tym etapie prac należy przedstawić 
koncepcję rozwiązania na tyle szczegółową, aby z niej jednocześnie wynikało wszystko to, co 
jest niezbędne użytkownikowi do podjęcia decyzji, a projektantowi do opracowania projektu 
technicznego £"45j. Duża szczegółowość prezentowania rozwiązań bardzo często nie jest zaletą 
dokumentacji tego etapu. Graficzna prezentacja koncepcji rozwiązania powinna być 
komunikatywna, prosta, czytelna dla nieinformatyków, bez elementów drugorzędnych zaciem
niających ogólny obraz nie istotny dla adresata. Jednym z ważniejszych zagadnień tej części jest 
określenie baz danych, określenie zawartości, związków pomiędzy bazami danych, zakres ich 
działania, sposoby aktualizacji zbiorów, zasady administrowania zbiorami danych oraz sposoby 
ochrony zawartych w niej danych zarówno przed niepowołanym dostępem jak przed zniszcze
niem. Inne zagadnienia, które wymagają rozwiązania w tej części, to:

— funkcje banków danych technologicznych,
— podstawowe wymagania wobec banków danych technologicznych,
— przesłanki wyboru systemu zarządzania bazami danych,
— czynniki wpływające na pracochłonność przetwarzania danych,
— opis metod przetwarzania,
— wyposażenie techniczne banku danych technologicznych,
— dokumentacja banku danych technologicznych,
— transmisja danych,
— oszacowanie nakładów i efektów budowy banku danych technologicznych,
— plan realizacji i budowy banku danych.

4.2. I-UNKCJE BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

W odróżnieniu od zadań banku danych, które określają co system ma robić, wymagania 
funkcjonalne przewidują sposób w jaki zadania te zostaną wykonane. Ogólnie określając 
powinny Dyć napisane w języku zrozumiałym dla użytkownika. Pożądany jest współudział 
użytkownika w opracowywaniu tych zadań. Jeżeli użytkownik nie może uczestniczyć w 
opracowywaniu tych zadań, należy dążyć, aby praca ta została wykonana przez zespół specja
listów, a użytkownik zaakceptował zadania. Uzasadnienie takiego rozwiązania można znaleźć 
w literaturze £ 8 l J .  Wymagania funkcjonalne powinny zapewnić określone informacje:

— czas pracy maszyny, czy system będzie pracował na jedną zmianę, dwie lub trzy? 
Określa się ciągłość pracy oraz dni przeznaczone na prace pomocnicze (konserwacja urządzeń 
itp ) ;

— rodzaj dostępu do maszyny, jeżeli zostanie wybrany dostęp bezpośredni, należy określić
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liczbę i przybliżony typ końcówek (dalekopisowa czy też końcówka z monitorem ekranowym). 
Wskazane jest określenie, jaka istnieje możliwość zwiększenia ilości końcówek;

— czas uzyskania informacji: powinien być określony przedział czasowy uwzględniający 
czas największego nasilenia i czas pozaszczytowy £24, 2 5 j;

wymagane jest określenie języków, jakimi system będzie dysponował, ora/, ograniczenia 
programowe, jak maksymalna liczba zmiennych, rozmiary tablic itp.;

— możliwości pamięci, tzn. jaka wielkość zbiorów może być przechowywana w pamięci 
maszyny. Warunki modyfikacji zbiorów, które użytkownik będzie wprowadzał;

— maksymalną niezależność bazy danych od fizycznych cech pamięci i aparaturowej 
konfiguracji systemu.
Problem zabezpieczenia integralności danych sprowadza się do zapewnienia takiego stanu bazy 
danych, aby zawierała ona możliwości dostosowania struktury bazy danych do aktualnych 
potrzeb z uwzględnieniem priorytetu oraz zapewnienia niezależności danych. Niezależność ta 
jest bardzo cenną własnością, gdyż umożliwia zmiany struktury pamięci (czyli sposób, w jaki 
dane są fizycznie pamiętane) oraz strategię dostępu (czyli sposób, w jaki je można wydostać z 
bazy danych) bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian do programów 
użytkowych. Istnieje możliwość zintegrowania danych, pozwala to na osiągnięcie korzyści 
polegających na:

— zmniejszeniu redundancji w danych. Programy użytkowe operujące na danych o tej 
samej wartości mogą odwoływać się do jednej wspólnej fizycznej reprezentacji tych informacji 
umieszczonych w bazie danych. Nie ma konieczności powielania informacji na nośnikach 
fizycznych;

— uniknięciu (do pewnego stopnia) problemów związanych z niespójnością danych. Nie
spójność danych polega na tym, że dwie lub więcej grup danych opisujących ten sam fakt 
świata rzeczywistego w pewnym momencie czasu przestaje być w swojej treści identyczny. 
Zdarzyć się to może wówczas, gdy podczas aktualizacji nie wszystkie z tych grup zostaną 
skorygowane;

— możliwość dzielenia się tymi samymi zbiorami przez wiele programów użytkowych. W 
praktyce właściwość ta oznacza „otwartość bazy danych” dla nowych zastosowań. Na pod
stawie informacji istniejących w starej bazie danych można zrealizować funkcje użytkowe, 
które w momencie tworzenia bazy danych były trudne do przewidzenia i wynikały dopiero w 
praktyce życiowej;

— możliwości wprowadzenia do bazy danych szerzej stosowanych standardowych re
prezentacji danych;

— określenie wielkości zbiorów przechowywanych w bazie danych ich rozbudowy oraz 
zakresu zagadnień, jakie obejmują podbazy danych, •

— wymagania dotyczące niezawodności funkcjonowania banku danych. Należy dążyć do 
określenia planowej ilości uszkodzeń w czasie dnia, tygodnia i miesiąca.

Łączność ze zbiorami znajdującymi się w różnych podbazach danych powinna odbywać się 
poprzez system zarządzania bazą danych. Za pomocą monitorów ekranowych lub terminali 
systemu zapytaniowego użytkownik wyszukuje dane z podbaz, które mogą być wyświetlane na 
monitorze ekranowym lub przesyłane do innych urządzeń peryferyjnych.

4.3. BUDOWA BAZY DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

Baza danych technologicznych traktowana jest jako składnica informacji i jako łącznik 
między zastosowaniami obsługującymi różne funkcje przedsiębiorstwa przemysłowego. Ważną
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zaletą bazy danych jest to, że daje ona możliwość sprawowania pełnej kontroli jakości danych 
oraz sterowania jej wykorzystaniem. Takiej systematycznej i precyzyjnej kontroli, jaka może 
istnieć w bazie danych, nie da się zrealizować w systemach, w których każde zastosowanie, 
każdy program użytkowy ma swoje prywatne rozproszone zbiory, nierzadko także swoje 
prywatne taśmy i pakiety dysków. W budowie bazy danych trzeba uwzględnić:

— maksymalną niezależność programu użytkowego od organizacji danych i metod dostępu 
do pamięci,

— niezależność programu użytkowego od struktury logicznej tych samych danych 
używanych w innych programach,

— maksymalną niezależność samej bazy danych od wykorzystujących ją programów 
użytkowych i innych. Unikać należy budowy bazy danych technologicznych ze ścisłym 
odwzorowaniem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego, ponieważ 
wszystkie zmiany organizacyjne wpływają na nieaktualność struktury bazy danych. Pamiętać 
należy, aby w czasie tworzenia bazy danych uzyskać poparcie (akceptacje) proponowanych 
rozwiązań ze strony naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa przemysłowego. Styk bazy z 
użytkownikiem powinien być prosty i wygodny dla wszystkich zainteresowanych, powinien 
pozwalać na wybór różnych języków programowania.

4.3.1. Struktura organizacyjna bazy danych technologicznych

Struktura organizacyjna bazy danych technologicznych została przedstawiona na rys. 19. 
Problematyka działalności technologicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym obejmuje kilka
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podbaz wzajemnie ze sobą powiązanych £ 3 3 ] .  Prezentowany materiał tematyczny w 
podbazach danych pochodzi z kilku przedsiębiorstw przemysłu maszynowego. Większość ma
teriału została zebrana w WZMB „BUMAR” i ZWAWN „ZWAR” . W skład bazy technologicz
nej wchodzą następujące podbazy:

— podbaza danych technologicznych,
— podbaza danych automatycznego projektowania technologii,
— podbaza danych technicznych obrabiarek i urządzeń,
— podbaza danych technicznych narzędzi i pomocy* warsztatowych,
— podbaza procesów technologicznych sterowanych za pomocą elektronicznej maszyny 

cyfrowej,
— podbaza danych o własnościach technicznych materiałów, surowców i półfabrykatów,
— podbaza danych z zakresu postępu technicznego,
— podbaza danych z zakresu licencji rozwiązań technicznych,
— podbaza z zakresu patentów,
— podbaza danych informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej,
— podbaza danych z zakresu cech, własności i charakterystyki wyrobów.

4,3,2. Podbaza danych technologicznych

W skład podbazy wchodzą omówione kolejno zbiory:
Z b i o r y  i n d e k s ó w  t e c h n o l o g i c z n y c h .  Indeksy stanowią podstawową część 

informacji przechowywaną w bazie danych technologicznych. Zbiory indeksowe zawierają 
symbole służące do identyfikacji, selekcjonowania, grupowania i klasyfikacji zjawisk, czynności 
i przedmiotów biorących udział w trakcie projektowania procesu technologicznego. Aby 
sprostać takim wymogom, zbiory indeksowe powinny być prawidłowo opracowane i prze
chowywane w bazie danych oraz udostępniane użytkownikom-w formie wydruków. Jak pisze
S. Kowalski /?52J, zbiory indeksowe skupiają w sobie dokumentację opracowaną w działach 
technicznego przygotowania produkcji. Powinny się one odznaczać: prawidłowością, 
kompletnością, aktualnością.

Przez prawidłowość bazy indeksowej będziemy rozumieć:
— merytoryczną jakość (wartość) ustaloną w drodze stosowania właściwych metod,
— pełności zakresu informacji niezbędnych do wszechstronnego wykorzystania w systemie,
— jednoznaczność zawartych informacji,
— jednolitą strukturę i rozmiary,
— indeksy powinny być w zasadzie zbudowane z symboli cyfrowych,
— symbol indeksowy powinien zajmować możliwie najmniejszą ilość miejsc,
— w zasadzie dane indeksowe nie powinny się dublować.
Przez kompletność bazy indeksowej rozumieć będziemy kompletność poszczególnych 

zbiorów.
Przez aktualność bazy indeksowej rozumieć będziemy bieżącą zdolność otrzymania aktualnych 
danych zawartych w zbiorach indeksów. Do najważniejszych indeksów stosowanych w przed
siębiorstwach przemysłowych można zaliczyć:

1. Indeks materiałowy zawiera następujące informacje:
— kod zakładu,
— kod branżysty,
— kod towarowo-materiałowy,
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— ewidencyjną jednostkę miary,
— przeliczeniową jednostkę miary,
— ceny ewidencyjne krajowe i zagraniczne,
— wielkość przeliczników,
— podstawę wyceny,
— oznaczenie materiału (gatunek, klasa, dokładne wymiary),
— charakterystykę materiału według PN, BN, ZN,
— przeznaczenie materiału (kod części, zespołu, wyrobu),
— inne dane techniczne materiału.
2. Indeks obrabiarek i urządzeń zawiera następujące dane:
— kod zakładu,
— kod wydziału, w którym zainstalowane są obrabiarki i urządzenia,
— nazwę grupy obrabiarek lub urządzeń,
— ilość obrabiarek lub urządzeń w danej grupie,
— typy obrabiarek lub urządzeń,
— kody obrabiarek lub urządzeń,
— nazwy obrabiarek lub urządzeń jednorodnych,
— ilość zmian pracy (udział jednego stanowiska),
— współczynnik obsady, ,
— rodzaj bilansowania pracy obrabiarki lub urządzenia (ręczne lub maszynowe),
— obciążenie rzeczywiste stanowiska (rok, kwartał, miesiąc),
— inne dane techniczne.
3. Indeks miejsc powstawania kosztów zawiera następujące informacje:
— nazwy stanowisk (grup stanowisk),
— kody stanowisk (grup stanowisk),
— nazwy komórek organizacyjnych,
— kody komórek organizacyjnych,
— kody kont przyporządkowanych poszczególnym komórkom organizacyjnym i stano

wiskom pracy.
4. Indeks narzędzi i pomocy warsztatowych zawiera następujące informacje:
— nazwy narzędzi i pomocy warsztatowych (grup),
— kody rysunków narzędzi i pomocy warsztatowych,
— kody operacji technologicznych, w których wykorzystawane są jednorodne narzędzia lub 

pomoce warsztatowe,
— inne dane techniczne.
Z b i o r y  d a n y c h  s t r u k t u r a l n y c h  w y r o b u .  Zbiory danych strukturalnych 

zawierają pełną informację dotyczącą struktury konstrukcyjnej i technologicznej wyrobu. 
Struktura wyrobu przedstawiana jest w różny sposób. Najczęściej w postaci graficznej drzewa 
strukturalnego. W skład zbiorów danych strukturalnych wchodzą następujące informacje:

— nazwa rysunku wyrobu, zespołu,
— kod rysunku wyrobu, zespołu,
— nazwa części wchodzących do zespołu, zespołów,
— kod części wchodzących do zespołu, zespołów,
— symbole jednorodnych części według PN, BN, ZN.
Z b i o r y  d a n y c h  t e c h n o l o g i c z n y c h  w y r o b u .  Dane technologiczne 

zebrane w bazie danych stanowią jeden z najważniejszych zbiorów. Zawiera on informacje 
dotyczące realizacji procesu technologicznego wyrobu. W skład zbiorów danych techno
logicznych mogą wejść następujące informacje:
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— kod rysunku części, zespołu, wyrobu,
kod materiału (kod techniczno-materiałowy),

— stosowane technologie (kraj, eksport, specjalne przeznaczenie),
— nazwa operacji,
— kod operacji,
— warunki techniczne obróbki,
— warunki techniczne odbioru,
— nazwa zakładu w którym dokonuje się obróbki,
— nazwa lub kod gniazda, oddziału, wydziału, obróbki,
— kod stanowiska,
— kod narzędzia (narzędzi) potrzebnego do obróbki części, wyrobu,
— kod pomocy warsztatowych lub oznaczeń według PN, BN, ZN,
— grupa zaszeregowania pracy,
— czasy przygotowawczo-zakoriczeniowe operacji ( tn7),p  L
— czasy jednostkowe wykonania operacji (tj>,
— kod stanowiska optymalnego wykonania operacji,
— dane charakterystyczne stanowiska optymalnego,
— zmiana technologii (kod zmiany),
— numer karty zmian,
— kod technologa wprowadzającego zmianę,
— kod oddziału, wydziału, którego dotyczy zmiana,
— inne dane techniczne.

4.3.3. Podbaza danych automatycznego projektowania technologii

Automatyczne projektowanie technologii wymaga zgromadzenia dość znacznej ilości 
zbiorów informacyjnych. Obszerny ich zbiór został przedstawiony w pracach £18, 35, 3 9 ,4 0 j. 
Przechowywane w podbazie danych zbiory informacyjne mogą służyć do:

— projektowania automatycznego technologii części, zespołów i wyrobów,
— standaryzacji elementów konstrukcji wyrobu,
— przygotowania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej,
— sterowania technologicznym przygotowaniem wytwarzania,
— technicznego normowania pracy,
— typizacji i normalizacji technicznych procesów wytwarzania,
— przekazywania informacji o projektowaniu specjalnych narzędzi i przyrządów. 
Rozwiązywanie wyżej wymienionych zadań może się odbywać według następujących

zasad:
— opracowanie rozwiązania,
— pytanie, odpowiedź,
— dialog człowieka z elektroniczną maszyną cyfrową przy wykorzystaniu środków 

technicznych, takich jak monitory ekranowe, urządzenia transmisji danych itp.
W skład zbiorów z zakresu automatycznego projektowania technologii mogą wejść na

stępujące informacje:
— opis typowych powierzchni części, zespołu, wyrobu,
— opis znormalizowanych powierzchni części, zespołu, wyrobu,
— technologiczne indeksy (klasyfikatory detali),
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— technologiczne katalogi obróbki operacji (przejść obróbczych obejmujących operacje 
obróbki skrawaniem, termiczne, galwaniczne i malarskie),

— numery powierzchni obróbki według słownika,
— typy zamocowań obrabianej części, zespołów lub wyrobów,
— wymiary obrabianych powierzchni,
— dane o wzajemnych położeniach powierzchni części,
— dane o położeniu powierzchni według przyjętej bazy zamocowania,
— symbole kształtu powierzchni,
— symbole zabezpieczenia profilu płaskości powierzchni,
— symbole położenia powierzchni od osi współrzędnych,
— symbole charakterystyk konstrukcyjnych, np. D, d, H, h, R,  itp.,
— symbole charakterystyk technologicznych np. V, Rz, HRc, HB, itp.,
— cyfry od 0 do 9,
— znaki ( , ) , ( - ) ,  (+), (x), (:), itp.,
— słownik elementarnych powierzchni,
— zbiór adresów słownika wyszukiwawczych znaków,
— zbiory faktograficznej informacji,
— języki opisu danych.
Gromadzone informacje narzucają określone wymagania dla języka, które dotyczą:-
— pełności i dokładności opisania informacji wejściowej dla rozwiązania zadania 

projektowego.
— uniwersalnego opisania wszystkich klas obiektów,
— efektywnego wprowadzenia informacji wejściowej na wewnętrzny język maszyny,
— możliwości wprowadzenia informacji graficznej i alfanumerycznej oraz numerycznej.
Podbaza danych automatycznego projektowania technologii zawiera:
— programy wejścia i kontroli wejściowych informacji,
— programy graficznego odwzorowania informacji,
— programy tworzenia słownika bazy,
— programy tworzenia opisu przedmiotów (obiektów),
— programy tworzenia i przesyłania informacji faktograficznej,
— programy modyfikacji i uzupełnień informacji faktograficznej.

4.3.4. Podbaza danych technologicznych obrabiarek i urządzeń

Trwałość (żywotność) Wszelkich przedmiotów użytkowych, a więc także środków 
trwałych jest to ogólnie biorąc czasowa zdolność zachowania użyteczności. Jako miarę prze
widywanej czy rzeczywistej trwałości maszyny lub urządzenia przyjmujemy najczęściej 
kalendarzowy okres istnienia środka trwałego, niekiedy zaś sumę czasu pozostawania w ruchu 
bądź ogólną wielkość pracy od uruchomienia. Z tych to między innymi informacji powinien 
korzystać technolog opracowujący proces technologiczny wyrobu. Powinien on znać 
dokładności wykonywania poszczególnych obrabiarek, aby móc prawidłowo dobrać 
obrabiarkę, urządzenie, które ma spełnić żądane warunki. Dość obszerne studium w zakresie 
potrzeb informacyjnych technologa przedstawiono w pracach £34, 35].

Do najważniejszych informacji wchodzących w skład zbiorów danych technologicznych 
obrabiarek i urządzeń można zaliczyć:

— nazwę zakładu, w którym znajduje się obrabiarka lub urządzenie,
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— symbol zakładu,
— nazwę wydziału, w którym znajduje się obrabiarka lub urządzenie,
— symbol wydziału,
— okres sprawozdawczy (miesiąc, kwartał, rok),
— symbol grupy sprawozdawczej,
— symbol GUS obrabiarki lub urządzenia,
— indeks obrabiarki lub urządzenia,
— planowane wykorzystanie obrabiarki lub urządzenia (według technologii),
— rzeczywiste wykorzystanie obrabiarki lub urządzenia za okres,
— straty w godzinach powstałe z powodu awarii obrabiarki lub urządzenia,
— straty w godzinach powstałe z powodu przedłużających się remontów,
— wartość obrabiarki netto (za okres sprawozdawczy),
— wartość obrabiarki brutto (za dany okres sprawozdawczy),
— ilość przeprowadzonych remontów kapitalnych (dotyczy określonej obrabiarki lub 

urządzenia),
— ilość przeprowadzonych remontów średnich (jw.),
— ilość przeprowadzonych remontów zapobiegawczych (jw.),
— rodzaj i datę przeprowadzonego ostatniego remontu,
— rodzaj i datę następnego remontu,
— nazwę zakładu, działu przeprowadzającego ostatni remont,
— symbol zakładu, działu przeprowadzającego ostatni remont,
— uzyskane parametry techniczne po dokonanym, przeprowadzonym remoncie.
Dane techniczne dla tokarki -  przykład:
— kod tokarki,
— typ tokarki,
— nazwa tokarki,
— nazwę producenta,
— rok produkcji,
— rok zainstalowania w zakładzie, dziale, oddziale,
— rodzaj wykonywanej pracy (produkcyjna, pomocnicza),
— maksymalne średnice toczenia nad suportem,
— rozstaw kłów,
— numer gniazda stożkowego wrzeciona tokarki,
— średnicę otworu wrzeciona,
— skok śruby pociągowej,
— zarys nacinania gwintów metrycznych,
— zarys nacinania gwintów calowych,
— zarys nacinania gwintów modułowych,
— zarys nacinania gwintów Diametial Pitch,
— wybrane prędkości wrzeciona,
— wybrane prędkości posuwu wzdłużnego,
— wybrane prędkości posuwu poprzecznego,
— maksymalny moment skręcający na wrzecionie,
— moc użyteczną na wrzecionie,
— dopuszczalną siłę skrawania dla suportu wzdłużnego,
— dopuszczalną siłę skrawania dla suportu poprzecznego,
— sposób ustawienia przedmiotu,
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— sposób mocowania przedmiotu,'
— sposób zakładania przedmiotu na obrabiarkę,
— moc silnika napędu wrzeciona,
— wybrane prędkości obrotowe silnika napędu wrzeciona,
— sposób zamocowania noży w głowicy suportu,
— inne dane techniczne.
Dane dotyczące technologii wytwarzania, czasów obciążenia poszczególnych stanowisk w 

różnych przekrojach (obrabiarki, zawody) zostaną przyjęte z podbazy technologicznej.

4.3.5. Podbaza danych o narzędziach i pomocach warsztatowych

Konstruktorzy pomocy warsztatowych powinni wiedzieć, czy stosowane w procesie pro
dukcyjnym narzędzia i pomoce warsztatowe pracują właściwie? Czy podczas projektowania 
oprzyrządowania korzysta się metody unifikacji i typizacji, ograniczając liczbę asortymentów i 
dążąc w ten sposób do racjonalnego wykorzystania posiadanych środków. Ilość stosowanych 
narzędzi i pomocy warsztatowych jest niewspółmiernie duża w porównaniu z liczbą maszyn i 
urządzeń. Oprzyrządowanie jest w ciągłym ruchu. Dąży się do nadania mu prawidłowego 
obiegu w procesie produkcyjnym i utrzymanie go w stałej sprawności technicznej i organiza
cyjnej zarówno w odniesieniu do produkcji podstawowej, jak i pomocniczej. Ma to szczególne 
znaczenie dla uzyskania określonych efektów ekonomicznych, tj. zmniejszenia kosztów wy
twarzania wyrobów.

Zagadnienia te mogą być rozwiązywane w sposób dokładniejszy od dotychczas sto
sowanych poprzez wykorzystywanie informacji zawartych w podbazie danych — narzędzia i 
pomoce warsztatowe. Dla założenia podbazy danych narzędzi i pomocy warsztatowych 
niezbędne są informacje takie, jak:

— kod towarowo-materiałowy (narzędzi lub pomocy warsztatowych),
— symbole narzędzi lub pomocy określone według PN, BN, ZN,
— kształt oprzyrządowania według opracowanego słownika — kod,
— wymiary narzędzi lub pomocy warsztatowych,
— materiał narzędzi lub pomocy warsztatowych (kod materiału),
— przeznaczenie narzędzi lub pomocy warsztatowych (kod rysunku części, zespołu, 

wyrobu, procesu technologicznego i operacji technologicznej),
— kod wydziału, który eksploatuje narzędzia lub pomoce warsztatowe,
— dopuszczalne parametry skrawania dla narzędzia,
— stan narzędzi lub pomocy warsztatowych w magazynie ną dzień,
— stany normatywne i awaryjne (wyznaczone dla poszczególnych pozycji),
— złożone zamówienia na dostawę (symbol zamówienia, data złożenia),
— ceny jednostkowe narzędzi lub pomocy warsztatowych (w złotych),
— informacje o złożonych zamówieniach (symbol potwierdzonej dostawy, ilość 

potwierdzona, termin realizacji),
— nazwa dostawcy,
— adres dostawcy,
— wykazy zużycia narzędzi lub pomocy warsztatowych za okres żądany (miesiąc, kwartał, 

rok i inne okresy),
— wykazy oprzyrządowania nadmiernie zużywanego w stosunku do poprzednich okresów 

spra wozda wczych,

50



— nazwa wydziału zużywającego oprzyrządowanie w nadmiernych ilościach,
— przyczyny nadmiernego zużycia (kod przyczyn, lub symbol według opracowanego 

słownika),
— inne dane techniczne,
— forma wprowadzania danych,
— forma wyprowadzania danych,
— charakterystyka procesu wytwórczego,
— parametry fizyczne procesu,
— orientacyjna ilość danych i punktów pomiarowych,
— konieczna częstotliwość pomiaru,
— częstotliwość powtarzania identycznych czynności,
— ogólna charakterystyka urządzeń współpracujących,
— opis algorytmów lub modelu wykorzystywanych w procesie sterowania technolo

gicznego,
— warunki zakupu programu,
— cena zakupu,
— możliwości adaptacji,
— parametry obróbki części,
— ustawienie detalu (części),
— określenie metody obróbki,
— rodzaj zamocowania detalu (części),
— ustalenie przebiegu obróbki,
-v dobór narzędzi,
— opis geometrii narzędzi,
— opis technologii procesu,
— metody obliczania punktów konturu,
— podział przejść obróbczych,
— wyznaczenie parametrów obróbki,
— metody obliczania drogi narzędzia,
— metody kodowania danych sterujących,
— metody obliczania czasów głównych i pomocniczych obróbki,
— inne dane techniczne.

4.3.6. Podbaza danych z zakresu procesów technologicznych
sterowanych za pomocą elektronicznej maszyny cyfrowej

Używane pojęcie „sterowanie” wyraża językową nieokreśloność tego terminu, lecz wydaj* 
się, że dostatecznie wiernie wyraża zmiany zachodzące w praktyce budowy maszyn. Zgroma
dzone w podbazie danych informacje mogą być wykorzystane w pracach dla uzyskania:

— skrócenia czasu przygotowania i uruchomienia nowych wyrobów,
— zmniejszenia kosztów wytwarzania wyrobów.
Aby zrealizować wyżej wymienione cele, trzeba zgromadzić w podbazie danych określone 

informacje. Praktyka budowy odpowiednio złożonych systemów sterowania dużymi obiektami 
charakteryzuje się'obecnością dużych strumieni informacji i odpowiednio złożonymi algory
tmami oraz ich metodami przetwarzania. W skład wyżej wymienionej podbazy wchodzą 
następujące zbiory:
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Z b i o r y  p r o c e s ó w  t e c h n o l o g i c z n y c h  s t e r o w a n y c h  z a  p o m o c ą  
k o m p u t e r a .  W skład zbiorów procesów technologicznych sterowanych za pomocą 
elektronicznej maszyny cyfrowej wchodzą następujące informacje:

— nazwa programu,
— dziedzina zastosowań,
— grupa tematyczna,
— nazwa właściciela programu (instytucji),
— adres właściciela programu,
— data opracowania programu (rok, miesiąc),
— data wdrożenia programu,
— ogólna charakterystyka programu,
— środki komputerowe wykorzystywane w obsłudze procesu sterowanego,
— typ komputera,
— nazwa języka, w którym został opracowany program obróbki procesu technologicznego,
— nazwa sprzętu, w który wyposażony jest komputer obsługujący proces.
Z b i o r y  p r o g r a m ó w  n u m e r y c z n e g o  s t e r o w a n i a  o b r a b i a r k a m i .  

Zbiory danych z zakresu riumerycznego sterowania obrabiarkami i procesów technologicznych 
sterowanych za pomocą elektronicznej maszyny cyfrowej mają na celu zebranie informacji o 
istniejących i wdrożonych programach.

Korzystając ze zbiorów zgromadzonych w bazie danych można będzie uzyskać informacje 
dotyczące dokładnego opisu, rodzaju obróbki części, własności obrabianego materiału, sto
sowanych narzędzi w procesie technologicznym, parametrów skrawania itp.

W skład zbiorów numerycznego sterowania obrabiarkami i procesów technologicznych 
sterowanych za pomocą elektronicznej maszyny cyfrowej mogą wejść następujące informacje:

— nazwa jednostki organizacyjnej (właściciela programu),
— adres właściciela programu,
— nazwa programu,
— skrót nazwy programu,
— grupa tematyczna (symbol programu),
— data opracowania programu,
— nazwa rysunku części, zespołu, wyrobu (obrabianego przez program),
— kod operacji,
— nazwa operacji procesu technologicznego,
— nazwa stanowiska, na którym wykonywać się będzie proces technologiczny,
— indeks stanowiska (symbol),
— typ stanowiska,
— wyposażenie stanowiska normalne (wykazy oprzyrządowania),
— wyposażenie stanowiska specjalne (wykazy oprzyrządowania).
Dane charakterystyczne dla obrabiarek (przykład):
— moc na wrzecionie obrabiarki w k\V,
— moment obrotowy wrzeciona obrabiarki w N. m,
— minimalny nastawialny posuw w mm/obr,
— maksymalny nastawialny posuw w mm/obr,
— minimalna nastawialna prędkość obrotowa wrzeciona obr/min,
— współczynnik korelacyjny chropowatości powierzchni,
— typ uchwytu mocującego,
— parametry skrawania występujące w procesach technologicznych,
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— dokładności obróbki uzyskiwane przez obrabiarkę podczas skrawania,
— typ sterowania obrabiarki,
— symbole stosowanych narzędzi wykorzystywanych w procesie obróbki.
Wielkości bazowe.
— typ elektronicznej maszyny cyfrowej stosowanej do sterowania procesem,
— minimalna wielkość pamięci,
— język programowania,
— średni czas obliczeń,
— forma wprowadzania danych,
— forma wyprowadzania danych,
— krótki opis programu,
— nazwa programu zastępczego,
— cechy charakterystyczne programu zastępczego,
— inne cechy programu zastępczego,
— kod dokumentacji mikrofilmu,
— miejsce przechowywania programu,
— koszt zakupu programu,
— inne informacje dotyczące programu bazowego.

4.3.7. Podbaza danych o własnościach technicznych materiałów, 
surowców i półfabrykatów

Własności materiałów, surowców i półfabrykatów mają podstawowe znaczenie dla 
konstruktorów i technologów, którzy decydują o konkretnym ich przeznaczeniu. Problem 
dostarczenia informacji jest bardzo istotny i wiąże się z nim:

— zapewnienie wewnętrznych źródeł informacji,
— zapewnienie zewnętrznych źródeł informacji,
— właściwa gospodarka pozyskanymi informacjami,
— bieżące informowanie użytkowników.

Z zadań tych wynika potrzeba stworzenia zbioru informacji przystosowanego do wielokrotnego 
korzystania. Zbiór informacji powinien być stale wzbogacany w miarę potrzeb użytkownika. 
Powinien podlegać bieżącej kontroli mającej na celu jego aktualizację. Informacje o własno
ściach materiałów, surowców i półfabrykatach mogą pochodzić od konstruktora opracowu
jącego wymagania techniczno-ekonomiczne, z placówek naukowo-badawczych, które prowadzą 
badania z zakresu właściwości materiałów, od producenta o znormalizowanych postaciach 
wyrobu, wielkościach produkcji, z norm i innych źródeł informacji. Informacje przechowy
wane w bazie danych można podzielić na grupy.

Informacje dotyczące oznakowania i nazewnictwa:
— kod techńiczno-materiałowy (numer pozycji w KTM),
— numer normy (PN, BN, ZN),
— gatunek materiału, surowców, półfabrykatów,
— rodzaj pokrycia i jego cechy,
— numer grupy bilansowej.
Informacje dotyczące możliwości nabycia:
— nazwa producenta i jego adres,
— znormalizowane postacie produktu,
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— produkowane postacie produktu,
— minimum dostaw,
— okres oczekiwania na dostawę,
— ciężar jednostkowy,
— ciężar metra bieżącego dla prętów,
— ciężar metra kwadratowego dla blach,
— przeliczniki wagowe.
Informacje dotyczące zastosowania:
— kod rysunku wyrobu, zespołu, części,
— jednostkowa norma zużycia na wyrób, zespół, część,
— wskaźnik całkowitego wykorzystania materiału,
— wymagania produkcyjne dla zastosowania,
— wymagania dotyczące przechowywania i magazynowania,
— wymagania dotyczące porcjowania przy wykorzystaniu w procesie produkcyjnym,
— wskazania dla obróbki.
Inne informacje dotyczące materiału (podstawowe):
— własności wytrzymałościowe,
— własności dotyczące tłoczności (dla blach),
— śkład chemiczny,

. — wymagania wytrzymałościowe i odpornościowe na działanie zmian temperatury,
— twardość według skal charakterystycznych dla danego materiału,
— parametry obróbki mechanicznej i termicznej,
— wymagania jakościowe (warunki techniczne odbioru, polskie normy, branżowe normy, 

zakładowe normy, wymagania specjalne),
— wymagania badań jakościowych,
— badania udarowe,
— badania termiczne,
— inne badania techniczne.

W przedsiębiorstwie przemysłowym podbaza danych o własnościach technicznych materiałów, 
surowców i półfabrykatów spełnia bardzo ważną funkcję. Z informacji zgromadzonej w tej 
podbazie może korzystać wielu użytkowników. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

— dział ekonomiczny dla opracowania planu zaopatrzenia materiałowego,
— dział zaopatrzenia przy sporządzaniu zamówień na materiały,
— dział gospodarki materiałowej w celu zapewnienia właściwych warunków składowania 

w podległych sobie magazynach,
— dział kontroli przy ocenie jakościowej dostaw materiałów, surowców, półfabrykatów,
— dział sterowania produkcją i wydziały produkcyjne dla określenia ilości pobieranych 

materiałów, zapewnienia warunków przechowywania i przetwarzania,
— działy konstrukcyjno-technologiczne o własnościach technicznych, składu, wytrzy

małości i innych w zależności od potrzeb,
— działy produkcji pomocniczej o stanach magazynowych, własnościach technicznych i 

innych,
— dział głównego księgowego zainteresowany jest kosztami materiałów, surowców i pó ł

fabrykatów,
— dyrekcja przedsiębiorstwa zainteresowana jest stanami zapasów materiałów, surowców i 

półfabrykatów w magazynach, a szczególnie zapasami nadmiernie gromadzonymi.
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Aby system ten był w pełni użyteczny, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej szybkości 
przekazywania informacji z uwzględnieniem priorytetu pilności. Cel ten może być spełniony, 
jeżeli system zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt komputerowy (elektroniczna maszyna 
cyfrowa powinna posiadać pamięć o dużej pojemności). Ważną częścią tego systemu jest 
odpowiednie oprogramowanie użytkowe i systemowe. Koniecznym warunkiem jest leż 
organizacyjne przygotowanie służb zbierających i przekazujących informacje. W tym też celu 
organizuje się dla wyżej wymienionych służb specjalistyczne szkolenie.

4.3.8. Podbaza danych z zakresu postępu technicznego

Postęp techniczny jest to doskonalenie techniki i technologii wytwarzania zapewniającego 
określone efekty ekonomiczne. Polega on na zastąpieniu pracy ludzkiej pracą mechanizmów 
oraz na ciągłym doskonaleniu maszyn, urządzeń produkcyjnych i metod wytwarzania. 
Pojęciem tym obejmuje się także podejmowanie produkcji nowych wyrobów w tym również 
surowców oraz doskonalenie wyrobów już wytwarzanych [35]■ W celu ustalenia, czy zmiany 
w technice, technologii i wyrobach stanowią postęp jakościowy lub techniczny, konieczne jest 
stwierdzenie ich ekonomiczności. Osiągnięcie efektów ekonomicznych jest możliwe dopiero po 
okresie niezbędnym do opanowania nowej techniki czy technologii wytwarzania. Wobec tego 
warunek ekonomiczności przedsięwzięcia rozpatruje się uwzględniając czas niezbędny dla 
uzyskania efektów zmian technologicznych.

Zadania przedsiębiorstwa w dziedzinie postępu technicznego są określone w planie rozwoju. 
Udział w formułowaniu zadań oraz ich realizacja są podstawowymi obowiązkami służby 
technicznej przedsiębiorstwa. Zadania jej i organizacja zależą od perspektyw rozwojowych 
przedsiębiorstwa i całej branży. W wyniku analizy składników rozwoju techniki przewiduje się 
przechowywanie w technologicznej bazie danych następujących danych:

— symbolu zakładu,
— symbolu wyrobu, zadania,
— nazwy wyrobu, zadania,
— przeznaczenia wyrobu,
— planowanego terminu wykonania wyrobu,
— rzeczywistego terminu wykonania wyrobu,
— planowanego kosztu wykonania wyrobu,
— rzeczywistego kosztu wykonania wyrobu,
— symbol etapu pracy,
— nazwę etapu pracy,
— przewidywanego terminu wykonania etapu pracy,
— rzeczywistego terminu wykonania etapu pracy,
— rzeczywistego kosztu wykonania etapu pracy,
— przewidywanego efektu ekonomicznego,
— rzeczywistego efektu ekonomicznego.

Przedstawione dane mogą być wykorzystane w różnych przekrojach i przez różne służby 
przedsiębiorstwa przemysłowego.
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W projektowanym przez technologa procesie technologicznym powinny być stosowane 
nowoczesne rozwiązania. Aby mógł je stosować, powinien być bieżąco informowany o 
istniejącym postępie technicznym. W tym  też celu należy zorganizować bazę informacji roz
wiązań technicznych, w której będą zgromadzone i przechowywane wszystkie nowości 
techniczne i na żądanie użytkownika przekazywane w formie wydruków. W skład tych infor
macji wchodzą następujące dane:

— nazwa przedmiotu licencji rozwiązania technicznego,
— podstawowe parametry wyrobu lub procesu licencyjnego,
— kraje potencjalnych licencjodawców,
— zakres zainteresowań użytkownika,
— nazwa dokumentacji i jej opis,
— nazwy urządzeń i maszyn (opis funkcji jaką mają do spełnienia),
— nazwy materiałów i półfabrykatów wykorzystywanych w procesie,
— własności materiałów, półfabrykatów i surowców wykorzystywanych w procesie pro

dukcyjnym,
— nazwy licencji uzupełniających,
— ogólna charakterystyka licencji uzupełniających,
— zakres zastosowań,
— opis zadań gospodarczych względnie naukowo-badawczych, którym licencja ma służyć,
— nazwa jednostki organizacyjnej przewidzianej do wdrażania licencji,
— charakter licencji (rozwojowy, nierozwojowy),
— dane dotyczące wymaganej nowoczesności wyrobów czy procesów technologicznych,
— czynniki warunkujące uruchomienie produkcji,
— sytuacja patentowa czy i jakie licencje, patenty własne i obce będą wykorzystywane w 

produkcji wyrobu,
— możliwości dąstępu do podstawowych informacji,
— ekonomiczna opłacalność rozwiązania,
— ilość zakładów produkujących dany wyrób na licencji,
— nazwa kraju z którego pochodzi licencja,
— nazwy firm z których pochodzi licencja,
— powiązania organizacyjne firm,
— warunki pomocy technicznej specjalistów licencjodawcy,
— zakres szkolenia pracowników (nabywcy licencji),
— powiązania produkcyjne z licencjodawcą,
— zakładane terminy zakupu licencji,
— planowane wielkości i wartości produkcji licencyjnej w okresie 5 lat od dnia nabycia 

licencji,
— perspektywy eksportu (kraje),
— szacunkowe koszty nabycia i eksploatacji licencji oraz importu towarzyszącego,
— wartość nakładów inwestycyjnych,
— prawo do eksportu (kraje),
— czas trwania licencji,
— inne dane techniczne.
Jak przedstawiono w opracowaniach £32, 48, 7 8J do głównych zagadnień, które leżą w 

polu zainteresowań technologa, można zaliczyć:

4.3.9. Podbaza danych z zakresu licencji rozwiązań technicznych
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— technologię wytwarzania wyrobów,
— nowe lub udoskonalone procesy technologiczne,
— stosowane sposoby wytwarzania,
— wzory matematyczne opisujące parametry technologiczne,
— udoskonalenia konstrukcyjne wyrobów,
— dokumentację techniczną (plany, projekty, instrukcje techniczne itd.),
— umiejętności i doświadczenia praktyczne specjalistów z zakresu konstrukcji, technologii i 

organizacji projektowania i wytwarzania wyrobów,
— sposoby stosowania, nadzór, kontrola techniczna, plany szkolenia,
— wzory użytkowe lub przemysłowe,
— udoskonalenia o charakterze projektów racjonalizatorskich,
— organizacja pracy,
— rozwiązania z zakresu zarządzania przy pomocy elektronicznej maszyny cyfrowej,
— rozwiązania z zakresu automatyzacji prac inżynierskich,
— inne rozwiązania.

Przypływ wyżej wymienionych informacji można przedstawić w układzie:
— jednostek organizacyjnych wytwarzających określone informacje,
— źródeł i nośników informacji.

Każdy z tych układów może być stosowany w zależności od celu, jaki ma być osiągnięty.
ł

4.3.10. Podbaza danych z zakresu patentów

Informacje o wynalazkach różnią się dość znacznie od informacji publikowanej w litera
turze technicznej. Podstawowa różnica polega na tym, że dokumenty patentowe zawierają nie 
tylko wiadomości o charakterze technicznym, ale również określają zakresy ochrony prawnej 
patentu i istotę wynalazku. Ważną cechą opisów patentowych jest to, że niosą one ze sobą 
informacje o rozwiązaniach technicznych, ale na ogół nie znajdują odzwierciedlenia w 
literaturze fachowej i stąd nie są powszechnie znane. Dokumentacja patentowa umożliwia 
ustalenie aktualnego poziomu techniki w danej dziedzinie w kraju i na świecie. Pozwala też 
obserwować tendencje i kierunki prowadzonych badań naukowych w poszczególnych krajach 
lub określonych firmach. Głównym zadaniem informacji patentowej jest dostarczenie ma
teriałów koniecznych do przeprowadzenia następujących badań patentowych:

— ustalenie aktualnego stanu techniki,
— badania czystości patentowej w celu ustalenia, czy produkowane wyroby nie naruszają 

cudzych praw wyłącznych,
— badania zdolności patentowej, które poprzedza zgłoszenie wynalazku,
— badania przydatności określonego wynalazku,
— badania dla ujawnienia naruszeń przez obce firmy własnych patentów.
W każdym z wymienionych rodzajów badań patentowych można wyodrębnić kilka zasad

niczych etapów:
— określenie przedmiotu badania oraz ustalenie klasyfikacji patentowej dla każdego z 

wyodrębnionych zagadnień przedmiotu badania,
— wyboru źródeł i zakresu informacji,
— przegląd i rejestracja wybranych źródeł informacji,
— analiza zebranych materiałów i wniosków.

Najpełniejszym źródłem  informacji patentowej są opisy zgłoszonych wynalazków krajowych i 
zagranicznych. W każdym opisie można znaleźć informacje charakterystyczne dla opisu wy
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nalazku. Są nimi dane techniczne lub technologicznej wartości rozwiązania oraz informacje z 
zakresu ochrony prawnej. Ogólnie przyjęto uważać niżej wymienione rodzaje informacji 
występujące w opisach wynalazku jako dane lub elementy bibliograficzne.

W opisie zgłoszonego lub opatentowanego wynalazku mogą wystąpić następujące 
informacje:

— numer patentu,
— właściciel patentu,
— międzynarodowa lub krajowa klasyfikacja patentowa,
— data zgłoszenia patentu lub dysertacji,
— kraj zgłoszenia patentu,
— numer zgłoszenia patentu,
— data opublikowania patentu,
— adres publikacji,
— wydawca,
— organizacja wydająca patent,
— numer serii,
— numer zeszytu,
— numer strony,
— ilość stron publikacji,
— informacje dotyczące innych treści dokumentu,
— informacje dotyczące innych dokumentów krajowych pozostających w zależności 

prawnej od rozważanego dokumentu,
— dane o stronach zainteresowanych dokumentem,
— autor (autorzy) patentu,
— inne dane o patentach.

Informacja o patentach krajowych i zagranicznych w obecnej formie ogranicza się do 
udostępniania przez czytelnię Urzędu Patentowego zbiorów patentów, często niekompletnych 
£ 7 lJ .  Z tej formy informacji źródłowej może korzystać tylko wąskie grono specjalistów, 
rzeczników patentowych. Wąskie grono nie tylko dlatego, że w Polsce mało jest specjalistów z 
zakresu ochrony własności przemysłowej, ale również ze względu na szczupłość miejsca w 
czytelni Urzędu Patentowego.

Informacja ekspresowa wydawana-w formie biuletynów patentowych, z uwagi na jej raczej 
porządkowy i statystyczny charakter ma niewielkie szanse jako źródło  informacji dla kon
struktorów i technologów. Projektant opracowujący nową konstrukcję i technologię wy
konania wyrobu, czy też pracujący nad modernizacją obecnej produkcji, nie ma czasu i 
praktycznie nie może korzystać z informacji zgromadzonej na dokumentach patentowych lub 
kartach dokumentacyjnych.

Specjalistów, inżynierów z praktyką w zakresie ochrony własności przemysłowej jest w 
przemyśle stosunkowo m ało. Pracownicy ci kierowani są z reguły do przygotowania lub 
ochrony prawnej nowych uruchomień. Działalność ta przypomina bardziej „łatanie dziur” niż 
normalne przygotowywanie informacji do pracy konstruktorom i technologom, której celem 
jest podniesienie poziomu technicznego produkowanych wyrobów. W celu usprawnienia 
obecnej informacji patentowej pożądane jest dostarczanie bezpośrednio do biura osobom 
zainteresowanym informacji o nowościach chronionych prawnie. Powinna to być informacja 
sygnalna, odpowiadająca tematycznie potrzebom użytkownika. Użytkownik po wstępnej 
analizie materiału może wskazać, które informacje go szczególnie interesują.
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4.3.11. Podbaza informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej

W skład podbazy wchodzą następujące zbiory:
Z b i o r y  d o k u m e n t ó w  o l i t e r a t u r z e  t e c h n i c z n  o-h a n d l o w e j .  W 

celu zgromadzenia w banku danych potrzebnej informacji z zakresu literatury techniczno- 
-handlowej konieczne staje się wyznaczenie grup (klas) nośników informacji. Z dokumentów 
tych będą wybierane określone informacje i za pomocą maszynowych nośników informacji 
będą przesyłane do pamięci elektronicznej maszyny cyfrowej.

W skład dokumentów z zakresu literatury techniczno-handlowej wchodzą:
— katalogi,
— prospekty,
— ulotki reklamowe firm produkcyjnych i handlowych,
— ulotki reklamowe wystaw i targów,
— księgi adresowe,
— dokumentacja techniczno-ruchowa, itp.
Wykorzystując literaturę techniczną £54, 55, 19]  określamy informacje potrzebne dla 

przygotowania dla użytkowników odpowiedzi na zadawane pytania z zakresu literatury 
techniczno-handlowej. Informacje te mogą być następujące:

— kod dokumentu,
— ty tu ł oryginału dokumentu,
— ty tu ł wydawnictwa (dokumentu, prospektu, ulotki, katalogu),
— opis zewnętrzny dokumentu (ilość stron, format),
— nazwa wydawcy,
— język oryginału,
— oznaczenie tomów,
— oznaczenie części wydawnictwa,
— rok wydania dokumentu,
— miejsce wydania dokumentu,
— sygnatura lub numer rejestru,
— nazwa instytucji (właściciela dokumentu, wydawnictwa),
— nazwa instytucji przechowywującej dokument,
— termin aktualności,
— adres wydawcy,
— adres składania prenumeraty,
— data udostępnienia dokumentu, wydawnictwa,
— data opublikowania dokumentu, wydawnictwa,
— data wycofania dokumentu, wydawnictwa,
— główne dane charakteryzujące dokument,wydawnictwo,
— uwagi o ograniczonym nakładzie i rozpowszechnianiu,
— zakres stosowania dokumentu, wydawnictwa,
— koszt zakupu dokum enty wydawnictwa,
— system przyjętych oznaczeń,
— symbole głównych użytkowników wydawnictwa, dokumentu,
— nazwa wystawy, targów (skąd pochodzi dokument, wydawnictwo),
— miejsce zorganizowania targów, wystaw (kraj, miasto),
— termin trwania wystawy, targów,
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— główni uczestnicy (krajowi, zagraniczni),
— inne informacje.
Z b i o r y  d o k u m e n t ó w  n o r m a l i z a c y j n y c h  i m e t r o l o g i c z n y c h .  W 

przedsiębiorstwie przemysłowym bardzo istotną rolę odgrywa informacja z zakresu do
kumentów normalizacyjnych i metrologicznych. Dostarczanie projektantom (konstruktorom, 
technologom) aktualnej informacji z wyżej wymienionego zakresu ma zasadnicze znaczenie i 
wpływa na jakość i koszt projektowania. Możliwość wykorzystania istniejących elementów (z 
innego wyrobu) przez konstruktora podczas procesu projektowania nowego wyrobu przy
śpiesza sam proces projektowania i obniża koszty wynikające tak z projektowania, jak i przy
gotowania produkcji.

Aby zapewnić wymagania projektantów (konstruktorów i technologów), w banku danych 
muszą być zgromadzone określone informacje. Nośnikami tych informacji są następujące 
dokumenty:

— polskie normy (PN), branżowe normy (BN), zakładowe normy (ZN),
— zalecenia normalizacyjne,
— dokumenty techniczno-normatywne,
— warunki techniczne odbioru wyrobu,
— inne dane techniczne.
Wykorzystując literaturę techniczną [56 ,  55, 8 0 j  określamy informacje wchodzące w skład 

zbiorow:
— numer karty katalogowej drukowanej centralnie,
— numer normy,
— kod instytucji przechowującej dokument,
— kod instytucji sporządzającej opis dokumentu,
— kod języków,

• — sygnatura dokumentów,
— numer grupy katalogowej normy,
— pełny ty tu ł grupy katalogowej normy,
— określenie wydania,
— adres wydawcy,
— adres prenumeraty,
— data obowiązywania dokumentu,
— miejsce ogłoszenia dokumentu,
— data ustanowienia dokumentu,
— unieważnienie, wycofanie dokumentu,
— opis zewnętrzny dokumentu,
— koszt dokumentu,
— uwagi ogólne o dokumencie,
— uwagi o treści dokumentu,
— uwagi o zakresie stosowania dokumentu,
— uwagi o złożonych powiązaniach opisu,
— autor zbioru,
— nazwa instytucji ustanawiającej dokument,
— nazwa instytucji zgłaszającej dokument,
— nazwa instytucji opracowującej dokument,
— opis dokumentów związanych,
— inne dane.
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4.3.12. Podbaza danych z zakresu cech, własności 
i charakterystyki wyrobów

Charakter współczesnych zadań technicznych wymaga systematycznego wprowadzania do 
eksploatacji złożonych wyrobów składających się nieraz z bardzo dużej ilości części i 
podzespołów. Zdolność wyrobu do spełnienia określonych funkcji użytkowych można 
należycie ocenić biorąc pod uwagę wszystkie istotne dane techniczne, wyniki z badań i prób. 
Dla przykładu rozpatrzymy warunki techniczne, badania i próby stosowane w jednym 
zakładzie przemysłowym:
Warunki techniczne:

— nazwa zakładu,
— nazwa jednostki przedstawiającej wyrób do badań,
— nazwa wyrobu,
— typ wyrobu,
— rok produkcji,
— numer fabryczny,
— rodzaj wykonania (kraj, eksport itp.),
— parametry techniczne wyrobu,
— parametry osprzętu przedsiębiemego,
— parametry osprzętu ładowarkowego,
— parametry osprzętu chwytakowego,
— parametry dodatkowych narzędzi roboczych,
— dokładności wykonania poszczególnych elementów wyrobu,
— stosowane warunki odbioru (numer i przeznaczenie).
Próby i badania:
— zakres badań i prób,
— oględziny zewnętrzne i pomiary bez uruchomienia,
— sprawdzenie charakterystyk,
— sprawdzenie instalacji elektrycznej,
— sprawdzenie zespołów,
— dopuszczalne granice wielkości podstawowych parametrów, które oddziałowują na 

zdolność funkcjonowania wyrobu,
— ocena wyników badań,
— ocena wyników partii wyrobów,
— próby bez obciążenia,
— próby pod obciążeniem,
— sprawdzenie szczelności zewnętrznej instalacji hydraulicznej,
— jednostkowe zużycie paliwa,
— skuteczność działania hamulców,
— badanie mechanizmów bez obciążenia,
— sprawdzenie jakości montażu i prawidłowości współdziałania zespołów i elementów,
— badanie w ruchu z obciążeniem,
— sprawdzenie charakterystyki pracy silnika,
— sprawdzenie pokryć malarskich,
— określenie mechanizmów, które w czasie prób nie są dotarte,
— określenie średniego czasu pracy międzyawaryjnej,
— wskaźnik gotowości technicznej wyrobu,
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— średni czas poprawnej pracy wyróżnionych elementów,
— liczba reklamacji zgłoszonych,
— liczba reklamacji przyjętych,
— przeciętna wartość reklamacji w złotych (rok),
— inne dane techniczne.

4.3.13. Języki banku danych

J ę z y k  o p i s u  d a n y c h  (DDL). Skrót DDL oznacza nazwę języka opisu danych 
(Data Description Language). Został on opracowany przez komitet programowania języka 
(Programining Language Committee) organizacji CODASYL. Język DDL przeznaczony jest dla 
grupy ludzi (użytkowników) korzystających z bazy danych. W grupie tej można wyróżnić:

— Administratora Bazy Danych (ABD). Stosuje on język DDL do zdefiniowania struktury 
logicznej.bazy danych (typów obszarów rekordów, związków między rekordami) oraz opisu 
bazy danych, która opisuje strukturę fizyczną danych,

— programistę systemowego, do zdefiniowania charakterystyk danych przechowywanych w 
bazie danych oraz pewnych możliwości i ograniczeń związanych z eksploatacją bazy danych,

— użytkownika bazy danych (nie programisty), służy do wymiany informacji pomiędzy 
bazą danych i projektantem.
Twórcy DDL starają się w maksymalnym stopniu uniezależniać go od typu sprzętu, tak aby 
mógł on być zastosowany na wielu maszynach. Wyrażenia DDL według CODASYL-u są 
nazywane schematami i podschematami. Bardziej szczegółowe informacje na temat roli, 
funkcji, zastosowania można znaleźć w literaturze £4, 13, 17, 22, 24, 34, 4 4 ,12].  Wyrażenia 
języka opisu danych określają przede wszystkim logiczną strukturę danych. Jednak często ich 
rozmiar i skomplikowanie uniemożliwiają szybkie wyrobienie sobie odpowiedniego poglądu. 
Konieczny jest zatem pewien język służący do zapisywania najbardziej uniwersalnych 
własności tej struktury. Język taki został opracowany przez C. W. Bachmana i jest szeroko 
stosowany, szczególnie w trakcie wstępnego projektowania baZy danych. Struktura danych jest 
przedstawiona w postaci graficznego diagramu [ 2 , 3, 6 j .  Elementami tego diagramu są pro
stokąty, które oznaczają typy rekordów oraz strzałki, które oznaczają typy setów. Strzałka 
prowadzi od typu rekordu będącego właścicielem do rekordu będącego członkiem. Każde 
Wystąpienie jednego typu rekordu właściciela powoduje wiele wystąpień rekordów będących 
członkami. Analogicznie, każde wystąpienie setu właściciela oznacza wiele wystąpień setów 
członków. Wystąpienie setu rozumiane jest w ten sposób, że jest to jedno wystąpienie rekordu 
właściciela, do którego jest powiązanie (w tym secie) wiele wystąpień rekordów człon
kowskich. Na rysunku 20 przedstawiono przykład takiego diagramu. Występują tam trzy typy 
rekordów (wyrób, część, materiał) oraz dwa typy setów (zawiera, wykona). Na tym samym 
rysunku przedstawiono również jedną z wielu możliwości budowy bazy danych technolo
gicznych przy wykorzystaniu tego diagramu. Realizacja tego przedsięwzięcia jest sieciową 
strukturą danych.
J ę z y k  m a n i p u l a c j i  d a n y c h .  Język ten spełnia funkcje obsługi organizacji przesy
łania danych pomiędzy programami użytkowymi a zbiorami bazy danych. Możemy wyróżnić 
dwie podstawowe grupy języków manipulowania danymi stanowiące aparat pośredniczący 
pomiędzy systemem a użytkownikiem:

1. Rozszerzające proceduralnie języki programowania takie, jak: COBOL, PLAN, 
FORTRAN. Typowymi funkcjami takich języków (manipulowania danymi) są:
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a)

w y r ó b częsc Wgkonona
MATERIAŁ

Rys. 20. Diagram Bachmana i jego interpretacja 
a) diagram' Bachmana, b) realizacja pojedynczego wystąpienia sctu, c) realizacja logicznej struktury danych

według diagramu Bachmana

— funkcje sterujące, otwarcie i zamknięcie obszaru bazy danych,
— funkcje wyszukiwania, selekcji i pobierania danych,
— funkcje aktualizacji danych, dopisywania grup danych, zmiana wartości danych,
— funkcje pomocnicze,
— funkcje reorganizacji obszarów bazy danych,
— funkcje weryfikacji powiązań adresowych i rekonstrukcji bazy danych.
2. Niezależne języki manipulowania danymi przystosowane najczęściej do obsługi określo

nego zbioru. Do podstawowych funkcji tych języków należą:
— wyszukiwanie, selekcja danych, sortowanie,
— przetwarzanie prostych operacji arytmetycznych i logicznych,
— obliczenia statystyczne,
— aktualizacja (zmiana wartości danych),
— zakładanie bazy technologicznych,
— opis baz danych, kontrola transakcji, definicja procesów,
— reorganizacja bazy danych.
Cechami charakterystycznymi języka manipulacji danymi (JMD) są:
— zadania JMD umieszczone są dowolnie w sekwencji zadań języka bazowego,
— z punktu widzenia programowania język manipulacji danymi i język bazowy stanowią 

jeden język programowania,
— zależności pomiędzy JMD a językiem bazowym są oparte «a założeniu, że wszystkie 

odwołania do bazy danych określają instrukcje np. wybierz dane, podaj dane, modyfikuj dane



Powiązania pomiędzy danymi są zapisane w języku manipulacji danymi. Format komend 
języka manipulacji danymi jest uzależniony od przyjętego bazowego języka programowania. 
Język manipulacji danymi stanowi mechanizm pośredniczący pomiędzy programistą a pro
cedurami (systemem) zarządzania bazą danych technologicznych.

4.4. WYBÓR SYSTEMU ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH

Ną świecie istnieje kilkadziesiąt znanych systemów zarządzania bazami danych. Wybór 
systemu zarządzania bazą danych przesądza w znacznym stopniu o przebiegu dalszych prac nad 
projektem szczegółowym systemem informacyjnego banku danych technologicznych. Pro
jektowanie systemu informatycznego powinno się odbywać z uwzględnieniem właściwości 
systemu zarządzania bazą danych. Przy wyborze systemu zarządzania bazą danych trzeba wziąć 
pod uwagę następujące zagadnienia:

— czy system został opracowany w kraju?
— czy został wdrożony i w jakich przedsiębiorstwach?
— jak długo pracuje (ile lat)?
— jakie ma możliwości?
— jaki jest koszt zakupu?
— jaka jest minimalna konfiguracja systemu?
— jaka jest objętość pamięci operacyjnej?
— jakie ma dostępne języki manipulacji danymi i bezpośredniego dostępu?
— czy system ma generatory zapytań?
— czy jest możliwy wielodostęp?
— jak długi ma okres doświadczeń eksploatacyjnych (ile lat)?
— czy istnieje możliwość elastycznego konstruowania logicznej struktury danych, opty

malnej z punktu widzenia wielu zastosowań?
— czy istnieje równoległa obsługa dostępu do bazy danych dla wielu zadań?
— jakie jest zabezpieczenie przed nielegalnym dostępem do bazy danych?
— czy istnieje centralne sterowanie fizycznym rozmieszczeniem danych w bazie danych?
— czy możliwe jest uzyskanie maksymalnej niezależności programów od danych?
— czy istnieje mechanizm opisu baz^ danych, niezależny od istniejących bazowych 

języków programowania?
Uzyskanie wyczerpujących informacji na wyżej wymienione zagadnienia ułatwi dokonanie 
właściwego wyboru systemu zarządzania bazą danych technologicznych.

4.5. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRACOCHŁONNOŚĆ PRZETWARZANIA

Dążeniem każdego projektanta jest uzyskanie możliwie największej efektywności pro
jektowania systemu, co wiąże się ściśle z czasochłonnością przetwarzania / 6 3 /. Czaso
chłonność przetwarzania uzależniona jest między innymi od następujących czynników:

— wyboru odpowiedniej organizacji zbioru,
— przydzielenia obszaru i ustalenia gęstości pakowania zbioru,
— ustalenia długości porcji zbioru,
— lokowania kilku zbiorów na wspólnym pakiecie dyskowym lub oddzielnie.
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Konieczność przetwarzania przez elektroniczną maszynę cyfrową wielu zleceń przy
chodzących z zewnątrz w różnych czasach całkowicie niezależnych od zaawansowania robót 
powoduje powstawanie kolejek, które w określonym sensie są prawidłowością. W pewnych 
sytuacjach, gdy maszyna otrzyma zbyt dużo zleceń, może nastąpić nadmierne wydłużenie 
kolejek, co powoduje nieraz znaczne wydłużenie odpowiedzi. W miarę wzrostu liczby zleceń 
wzrasta liczba interwencji systemu operacyjnego, liczba odwołań do programów kierujących 
wprowadzaniem i wyprowadzaniem informacji. Przy dużym obciążeniu maszyny przyrost czasu 
na wykonanie programów administracyjnych jest większy niż przyrost czasu wykonania pro
gramów użytkowych, może też zaistnieć taka sytuacja, że maszyna praktycznie nie daje 
odpowiedzi. Pochłaniają wtedy całkowicie administrowanie nadmierną ilością zleceń.

4.6. WYBÓR METOD PRZETWARZANIA

Dla opracowanej bazy danych należy określić metody przetwarzania danych. Dla każdego 
użytkownika powinno się określić regularną częstotliwość przesyłania informacji, oszacowaną 
w skali rocznej (znajduje to potwierdzenie w literaturze [ 2 \ ,  28, 29]).

Dla zbiorów znajdujących się w bazie danych należy określić proponowaną metodę prze
twarzania danych z dokładnością do kolejnych przebiegów. Przebiegi podstawowe, w których 
dokonuje się właściwe przetwarzanie, a których treść może być niejasna, należy zaopatrzyć w 
komentarz o przewidywanych działaniach i obliczeniach.

4.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Konieczne staje się zabezpieczenie danych przed nieupoważnionym dostępem do zbiorów. 
Dotyczy to zarówno wprowadzania danych do bazy, jak i korzystania z banku danych. W tej 
części opracowania należy wybrać system zabezpieczenia danych, wraz ze wskazaniem, kto 
może korzystać ze zbiorów. Zabezpieczenie danych rozpatruje się zwykle w trzech aspektach:

Me t f o d y  o c h r o n y  d a n y c h .  Ochrona danych jest konieczna ze względu na 
możliwe zniekształcenia danych lub programów systemowych związane z awaryjnymi 
sytuacjami w systemie, bądź też ze świadomą działalnością użytkowników systemu. Ochrona 
danych nabiera szczególnego znaczenia w przypadku stosowania urządzeń pamięciowych o 
dostępie bezpośrednim. Przyczyną tego jest fakt, że przy takim wykorzystaniu bazy danych 
rekordy podlegają przemieszczaniu się i wielokrotnym przepisywaniom, co zwiększa prawdo
podobieństwo ich zniekształcenia. Stosowane są różne metody ochrony danych:

— dublowanie bazy danych. Każdy egzemplarz rekordu jest przechowywany w dwóch lub 
więcej kopiach, na różnych nośnikach pamięciowych.

— prywatne wolumeny. W niektórych przypadkach najskuteczniejsza metoda polega na 
demontażu wolumenów taśmowych, dyskowych i zamknięcie ich w sejfie (dotyczy tych 
wolumenów, które są traktowane jako zamienniki).

— ochrona adresów. Jest to przyporządkowanie dla każdego programu ścisłych granic 
adresowych, w których musi się znajdować określony adres, do którego odwołuje się program.

M e t o d y  o g r a n i c z e n i a  d o s t ę p u  d o  d a n y c h .  Zapewnienie prywatności do 
danych powstaje wtedy, gdy z bazy danych technologicznych będzie korzystać kilku 
użytkowników reprezentujących różne interesy. W tym też celu stosuje się różne procedury 
działań, za pomocą których można będzie selektywnie nadawać poszczególnym osobom prawa
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dostępu do pewnych obiektów. Odpowiedzialność za realizację tych procedur ponosi Admini
strator Bazy Danych lub specjalny pełnomocnik do spraw utajnienia. Problem zabezpieczenia 
danych jest bardzo złożony i wymaga przeprowadzenia wnikliwej oceny potrzeb i zastosowania 
wystarczających metod i środków zabezpieczenia danych.

4.8. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BANKU DANYCH

Przy doborze sprzętu i jego konfiguracji dla obsługi banku danych technologicznych 
decydować powinien przede wszystkim charakter i cechy zbiorów technologicznych. Zbiory 
technologiczne zawierają informacje o dużym stopniu szczegółowości, a więc i o dużych 
objętościach. Wynika to z opisów poszczególnych detalooperacji, z danych o materiałach, 
stanowiskach pracy, normatywach czasowych, narzędziach, przyrządach, kwalifikacjach 
pracowników itp. Aby zapisać te informacje, należy zapewnić duże pojemności pamięci opera
cyjnej i pamięci zewnętrznych. Poza stroną opisową informacje te zawierają wiadomości o 
wzajemnych powiązaniach, o rozbudowanych i skomplikowanych strukturach. Muszą one być 
także zarejestrowane przy zachowaniu wymaganej organizacji i wzajemnych • powiązaniach. 
Zapis ten powinien być tak dokonany, aby można było w sposób łatwy i prosty uzyskać 
żądane informacje. Wymaga to tworzenia w bazie danych technologicznych określonych 
podbaz i zbiorów o charakterze pomocniczym (słowników, danych technicznych). Baza 
danych technologicznych będzie zawierać wiele podbaz powiązanych wzajemnie w sposób 
bezpośredni oraz także szereg zbiorów o charakterze inwersyjnym dla zapewnienia określonych 
cech elementów składowych danych podstawowych.

Zestaw sprzętu elektronicznej maszyny cyfrowej powinien zapewnić potrzeby bazy danych 
oraz umożliwić przyszłe zdalne przetwarzanie. Aby spełnić te wymogi, zestaw sprzętu 
powinien być uzależniony od zakresu dokonywanych obliczeń. Elektroniczna maszyna cyfrowa 
powinna być wyposażona w system operacyjny, który będzie sterował tym zestawem.

Bardzo istotny jest również stopień jednorodności sprzętu i oprogramowania, które 
dostępne jest w danym typie komputera. Pojemność pamięci operacyjnej maszyny cyfrowej 
decyduje o tym, czy zachodzi potrzeba podziału zbiorów na podzbiory.

Przy wyborze sprzętu komputerowego decydujące znaczenie mają następujące kryteria:
— znajomość zakresu wymaganych obliczeń,
— znajomość wielkości informacyjnych wejściowych i wyjściowych,
— łatwość programowania,
— jak najniższe koszty eksploatacji,
— dostępność komputera,
— możliwość otrzymania wyników w jak najkrótszym czasie.

4.9. OSZACOWANIE NAKŁADÓW I EFEKTÓW BUDOWY BANKU DANYCH

W oszacowaniu kosztów budowy banków danych technologicznych największe trudności 
wynikają z faktu, że proces podejmowania decyzji przez człowieka, który odgrywa decydującą 
rolę w systemach, nie został dotychczas opisany w formie dostatecznej, adekwatnego modelu 
formalnego.

Z całości nakładów ponoszonych na opracowanie i wdrażanie banku danych można wy
odrębnić nakłady jednorazowe i nakłady ponoszone okresowo. Nakłady jednorazowe
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warunkują podjęcie eksploatacji banku. Zalicza się do nich wydatki na zaprojektowanie i 
oprogramowanie banku, zakup systemu zarządzania bazą danych, elektronicznej maszyny 
cyfrowej i jej wyposażenia, wykonanie robót budowlano-montażowych itp. Cykliczne po
noszenie kosztów eksploatacji związane jest z roboczą obsługą banku i utrzymaniem zdolności 
eksploatacyjnej. Są to koszty materiałów, energii, płace pracowników ośrodka, usług obcych, 
kosztów zużycia przedmiotów nietrwałych.

Dla wyznaczenia ogólnych kosztów budowy banku danych technologicznycl^wyslarczające 
jest wypisanie wszystkich składników kosztów i umieszczenie przy nich odpowiednich liczb, a 
następnie ich podsumowanie. W zestawiniu celowe jest wyszczególnienie kosztów urządzeń, 
kosztów opracowania projektu (opracowania wszystkich etapów projektu), kosztu eksploatacji 
i obsługi banku danych technologicznych.

♦

4.9.1. Efekty wprowadzenia banku danych

Efekty płynące z zastosowania banku danych technologicznych można podzielić na:
— efekty wymierne,
— efekty niewymierne.
Do efektów wymiernych możliwych do wyliczenia zaliczamy:
— skrócenie cyklu projektowania technologii i jej elementów,
— zwiększenie wydajności pracy technologów i innych służb w przedsiębiorstwie prze

mysłowym,
— obniżenie współczynnika zużycia materiałów w procesie produkcji,
— obniżenie kosztów produkcji,
— wyeliminowanie szeregu obliczeń oraz dokumentów i sprawozdań wykonywanych do

tychczas systemem tradycyjnym.
Do efektów niewymiernych, które są też bardzo istotne i niekiedy decydują o wzroście 

efektów wymiernych, możemy zaliczyć możliwość podejmowania lepszych decyzji wynika
jących z posiadania dokładnej informacji.

4.9.2. Ocena efektywności

W zależności od sposobu przedstawienia wyników wyróżnia się trzy zasadnicze sposoby 
efektywności rozwiązań:

— operacyjną ocenę efektywności rozwiązania systemu dokonujemy, gdy nakłady nie są 
wzajemnymi substytutami, natomiast zależy nam na takim wykorzystaniu ograniczonych 
zasobów, aby maksymalizować pożądane wyniki, których wielkości można wyrazić jako 
wartość określonej postaci funkcji celu. Znajdują tu zastosowanie metody programowania 
liniowego, maksymalizującego funkcję celu;

— kosztową ocenę efektywności rozwiązania systemu dokonujemy, gdy nakłady są 
wzajemnymi substytutami i są wyrażane pieniężnie, zaś wynikiem jest osiągnięcie celu minimal
nego, lecz nie w jednostkach pieniężnych. Wówczas możliwe jest tylko odniesienie wyników do 
nakładów i badanie tego stosunku;

— ekonomiczną cechę efektywności rozwiązania systemu, gdy zarówno różne nakłady, jak 
i wyniki są wzajemnymi substytutami i są wyrażalne pieniężnie. Jest możliwe porównanie 
wyników i nakładów oraz przeprowadzenie pełnej ekonomicznej oceny efektywności przed
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sięwzięcia. W tym wypadku podstawowym wynikowym kryterium oceny systemu informatycz
nego jest jego efektywność najczęściej wyrażana stosunkiem przewidywanych rezultatów do 
przewidywanych nakładów.

gdzie: R  — uzyskane rezultaty, K — suma poniesionych kosztów. •
Przeprowadzany jest również rachunek ekonomiczny. Na jego podstawie stwierdza się, czy 

system spełnia minimalny wymóg efektywności (bezwzględna ocena efektywności). Jest on 
spełniony, gdy wskaźnik efektywności nie jest mniejszy od 1, dla wskaźnika ujemnego w 
formie ilorazowej. Istnieją dwie formy wskaźnika efektywności:

— uproszczona, stosowana w pracach wstępnych. Rachunek efektywności przeprowadza się 
wówczas dla okresu rocznego,

-  rozwinięta, stosowana w okresie realizacji przedsięwzięcia bądź w okresie eksploatacji. 
Rachunek efektywności przeprowadzany jest dla całego okresu obliczeniowego.

4.10. PLAN REALIZACJI BUDOWY BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

W tym etapie prac zachodzi potrzeba opracowania planu realizacji budowy banku danych 
technologicznych. Robi się to w postaci harmonogramu prac, który obejmuje całokształt prac 
przygotowawczych, organizacyjnych, projektowych, programowych i wdrożeniowo-eksplo- 
atacyjnych £"29j. W harmonogramie zbudowanym najczęściej w postaci siatek powiązań 
uwzględnia się powiązania pomiędzy poszczególnymi wykonawcami oraz dość szczegółowo 
realizację poszczególnych faz i etapów realizacji budowy banku danych technologicznych. Cały 
harmonogram powinien oyć podzielony na zadania, umożliwia to precyzyjne określenie w 
czasie postępu prac.



5. OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

5.1. UWAGI OGÓLNE

Proces projektowania ogólnie określając polega na przetwarzaniu informacji i obejmuje 
czynności i zdarzenia występujące w cyklu między sformułowaniem zadania projektowego, a 
próbną eksploatacją banku danych technologicznych. W tym etapie następuje uszczegóło
wienie. problematyki prac prowadzonych w etapie 4 (projektowanie banku danych technolo
gicznych). Przedmiotem opracowania szczegółowego jest budowa i działanie banku danych 
technologicznych we wszystkich jego szczegółach technicznych, technologicznych i organiza
cyjnych. Przygotowuje się niezbędne dane dla technicznego, kadrowego i organizacyjnego 
przygotowania banku danych oraz jego wdrożenia i eksploatacji.

Do opracowania projektu szczegółowego przystępuje się po zatwierdzeniu poprzedniego 
etapu prac i uzyskaniu przydziału niezbędnych środków technicznych i finansowych na zakup 
sprzętu i oprogr?mowania. W trakcie realizacji opracowania szczegółowego projektu 
uwzględnia się zmiany organizacyjne, jakie mogły zdarzyć się w czasie zatwierdzania etapu 
prac „Projektowanie banku danych technologicznych” . Opracowanie szczegółowe projektu 
najczęściej rozpoczyna się od zagadnień dotyczących weryfikacji prac wykonanych w etapie 
poprzednim.

5.2. WERYFIKACJA PRAC WYKONANYCH W ETAPIE POPRZEDNIM

Pierwszą fazą prac w etapie opracowania szczegółowego projektu banku danych stanowi 
weryfikacja opracowań dokonanych w etapie prac „Projektowanie banku danych technolo
gicznych” . Ma ona na celu aktualizację danych zgromadzonych w poprzednim etapie prac oraz 
sprawdzenie, czy wybrany model rozwiązania pokrywa wszystkie potrzeby użytkowników. 
Weryfikacja obejmuje takie zagadnienia, jak:

— analizę schematów bazy danych,
— ustalenie sposobu wyboru rekordów bazy danych,
— określenie typu rekordów bazy danych,
— ustalenie grup danych wewnątrz typów rekordów.

W okresie między zatwierdzeniem „założeń” banku danych, a rozpoczęciem pracy nad opraco
waniem szczegółowym projektu mogły powstać zmiany w potrzebach użytkownika, stymulo
wane przez różne czynniki zewnętrzne. Chodzi przecież o to, aby opracowany projekt szcze
gółowy odpowiadał potrzebom i wymaganiom bieżącym.

Fazę weryfikacji pomija się w przypadku konieczności wprowadzenia małych zmian w 
projekcie. Potrzebę uzupełnienia projektu odnotowuje się w protokole lub aneksie.
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5.3. OPRACOWANIE KODÓW

Opracowanie kodów stanowi tę czynność projektanta, którą można odnieść do prawie 
wszystkich etapów projektowania. Właściwe zakodowanie informacji jest podstawą 
warunkującą działanie każdego systemu informatycznego, gdyż pozwala na identyfikowanie 
danych i umożliwia ich przetwarzanie. Przy projektowaniu kodów należy uwzględnić na
stępujące zasady:

— logiczność systemu (raz obrane kryterium podziału symbolicznej zbiorowości) powinna 
być konsekwentnie przestrzegana w całym kodzie,

— elastyczność -  należy przewidzieć możliwość rozbudowy kodu,
— pełność — zaprojektowany system kodów powinien zapewniać możliwość uzyskania 

wszechstronnych wyników,
— prostota — kod powinien być łatwy w użyciu,
— jednoznaczność identyfikacji — każda pozycja w kodowanym zbiorze musi mieć własny 

symbol,
— jednakowa wielkość symboli, każdy kod w systemie powinien mieć tę samą liczbę 

znaków,
— względy mnemotechniczne, znaczeniowe zwiększenie symbolu z daną pozycją ułatwia 

zapamiętanie kodu.
Technika budowy symboli zależy od liczby pozycji w danym zbiorze i przewidywanego 

wykorzystania kodu w poszczególnych układach. Po zaprojektowaniu symboliki projektant 
zobowiązany jest umieścić w dokumentacji projektu szczegółowego stosowane symbole w 
danej jednostce przetwarzania oraz objaśnić ich budowę, podając liczbę znaków przezna
czonych na dany człon wraz z ich pełną interpretacją. Jeżeli dany kod ma cyfry kontrolne, ich 
sposób budowy również powinien znaleźć się w opisie danego symbolu.

5.4. SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH

Wysoki koszt opracowania oprogramowania spełniającego wymagane funkcje obsługi bazy 
danych oraz dynamiczny rozwój zastosowań w dziedzinie przetwarzania danych dla celów 
opracowania technologii i sterowania produkcją prowadzą do konieczności stosowania 
rozwiązań uniwersalnych. Podstawowym celem uniwersalnego systemu zarządzania bazą 
danych jest danie użytkownikowi szeregu narzędzi w formie mechanizmów pośredniczących, 
służących do konstruowania konkretnych zastosowań. Osiągnięcie oczekiwanego rozwiązania 
jest możliwe przy spełnieniu przez system zarządzania bazą danych wymagań funkcjonalnych. 
Do najważniejszych możemy zaliczyć:

— równoległą obsługę dostępu do bazy danych dla wielu zadań,
— możliwość stosowania różnych strategii wyszukiwania w bazie danych,
— właściwą ochronę danych,
— centralne sterowanie rozmieszczeń danych w bazie danych (bazach danych),
— możliwość opisu różnorodnych struktur,
— maksymalną niezależność programów,
— mechanizm opisu bazy danych niezależny od istniejących (bazowych) języków pro

gramowania.
Spełnienie wyżej wymienionych warunków prowadzi do uzyskania wystarczającego stopnia 

uniwersalności i elastyczności rozwiązania. W opracowaniu szczegółowym należy stosować
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pojęcia i nazewnictwo stosowane w wybranym systemie zarządzania bazą danych. Ma lo szcze
gólnie ważne znaczenie dla właściwego zobrazowania zawartości projektowania bazy i sposobu 
jej przedstawienia.

W rozdziale czwartym niniejszego opracowania przedstawiono dość szczegółowo warunki i 
czynniki funkcjonowania systemu zarządzania bazą (bazami) danych. W tej części opracowania 
zwrócono uwagę na zasadnicze wymagania funkcjonalne, które mogą posłużyć do poznania 
wymagań decydujących o wyborze systemu. Nie wydaje się celowe opisywanie budowy 
struktury programów systemu zarządzania bazą danych, gdyż najczęściej kupuje się gotowy 
system.

5.5. BUDOWA BAZY DANYCH

Obszar zastosowań systemu informacyjnego banku danych technologicznych wynika z 
funkcji technologa i innych służb w przedsiębiorstwie przemysłowym. Całą problematykę 
występującą w bazie danych podzielono na trzy grupy tematyczne.

Z b i o r y  p o d s t a w o w e .  W skład grupy podstawowej wchodzą następujące zbiory:
— indeksów technologicznych,
— strukturalne wyrobów,
— technologiczne wyrobów,
— danych automatycznego projektowania technologii,
— danych technicznych obrabiarek i urządzeń,
— danych o narzędziach i pomocach warsztatowych,
— procesów technologicznych sterowanych przy pomocy elektronicznej maszyny cyfrowej,
— danych o własnościach technicznych materiałów, surowców,
— dotyczące własności wyrobów.

Zawartość zbiorów podstawowych jest tematycznie z sobą związana i dotyczy z reguły opisu 
tego samego zagadnienia. Ułatwia to znacznie zarówno wyszukiwanie żądanej informacji, jak 
również wprowadzanie informacji do bazy danych lub też jej aktualizację.

Z b i o r y  t e c h n i c z n e .  W skład dokumentów technicznych zawierających określone 
zbiory wchodzą:

— zbiory licencji rozwiązań technicznych,
— zbiory patentów krajowych i zagranicznych,
— zbiory z zakresu postępu technicznego.

Grupa zbiorów technicznych charakteryzuje się różnorodnością tematyczną. Zbiory licencji 
rozwiązań technicznych mają bardzo szeroki zakres informacyjny obejmujący zawartość 
informacyjną zgłaszanych ofert, ulotek, informacje prasowe, serwisy itp. Informacje te można 
podzielić na: techniczne, ekonomiczne, finansowe, prawne i ogólne. Informacje o wynalazkach 
różnią się dość znacznie od informacji publikowanej w literaturze technicznej. Podstawowa 
różnica polega na tym, że dokumenty patentowe zawierają nie tylko wiadomości o charakterze 
technicznym, ale również określają zakresy ochrony prawnej patentu i istotę wynalazku. 
Informacje z zakresu postępu technicznego są określone w planie rozwoju nauki i techniki i 
stąd mogą płynąć dane do bazy danych.

Z b i o r y  i n f o r m a c j i  n a u k o w e j ,  t e c h n i c z n e j  i o r g a n i z a c y j n e j .  W 
skład tych zbiorów wchodzą:
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— zbiory dokumentów normalizacyjnych i metrologicznych,
— zbiory dokumentów o literaturze techniczno-handlowej.

Informacje o wyżej wymienionych zbiorach można uzyskać z różnych instytucji zajmujących 
się zbieraniem i przetwarzaniem danych. Dość nieliczne zbiory z zakresu literatury techniczno- 
-handlowej można zgromadzić we własnym zakresie, ponieważ posiada ona własną specyfikę. 
Istnieje wiele powodów, które przemawiają za tym, aby omówione zbiory posiadały scentra
lizowaną bazę danych, wspólną dla wszystkich jej zastosowań.

Jedną z bardzo ważnych zalet takiej bazy jest tp, że daje ona możliwość sprawowania pełnej 
kontroli jakości danych oraz sterowania jej wykorzystaniem. Zintegrowanie danych pozwala na 
osiągnięcie korzyści polegających na:

— zmniejszeniu redundancji danych,
— uniknięciu (do pewnego stopnia) problemów związanych z niespójnością danych,
— możliwości dzielenia się tymi samymi zbiorami przez wiele programów użytkowych,
— możliwości wprowadzenia do bazy danych szerzej stosowanych standardowych repre

zentacji danych,
— lepszym zabezpieczeniu danych,
— możliwości dostosowania struktury systemu baz danych do aktualnych potrzeb,
— możliwości zapewnienia niezależności danych.

5.6. BUDOWA ALGORYTMÓW BAZY DANYCH

Pod pojęciem algorytmu rozumiemy formalny przepis postępowania na wykonanie pewnej 
czynności, niedopuszczający do wieloznacznej interpretacji. Algorytm powinien charaktery
zować się trzema własnościami C l  S j :

— określonością polegającą na jakości i niedwuznaczności tworzących go wskazówek,
— ogólnością polegającą na możliwości stosowania go do pewnego zbioru danych po

czątkowych,
— zbieżnością polegającą na tym, że dla każdego dopuszczalnego zbioru danych po

czątkowych, liczba operacji prowadzących do poszukiwania wyników jest skończona.
W praktyce projektowej najczęściej spotykanym sposobem algorytmizacji przetwarzania 

informacji jest schemat blokowy. Innym rodzajem schematu może być tablica decyzyjna, która 
jest formą tabelarycznego odwzorowania algorytmów z wyodrębnieniem w oddzielne pola 
warunków i czynności od wskaźników wskazujących ich występowanie w odpowiednich 
regułach decyzyjnych.

5.7. PRZYGOTOWANIE MASZYNOWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Dokumenty technologiczne są naturalnymi nośnikami danych. Noszą one wiadomości o 
tym, co uległo zmianie lub przesunięciu, u kogo, skąd, kiedy, w jakiej kolejności, jak, cenę, 
wartość, jaki rodzaj obróbki i wiele innych informacji, które są konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, a technologowi do wykonania określonego zadania. Jakość 
dokumentów wejściowych jest czynnikiem poprawnego przenoszenia informacji ze źródłowych
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dokumentów na maszynowe nośniki informacji. W pierwszej fazie procesu przygotowania 
powinno się dokonywać kontrolnego przyjęcia dokumentów poprzez ilościową kontrolę 
paczek, plików lub krążków. Następnie dokonuje się kontroli merytorycznej i logicznoary- 
tmetycznej.

Rys. 21. Schemat przebiegu operacji w procesie przygotowania zbiorów do przetwarzania maszynowego

Następną fazą jest przygotowanie i wprowadzenie danych z dokumentacji źródłowej na 
maszynowe nośniki informacji. Proces kontroli wydziurkowanych kart, taśm papierowych, 
taśm magnetycznych jest kolejnym etapem prac, może on przebiegać poprzez sprawdzenie 
mechaniczne lub wydruk kontrolnych tabulogramów. Efektywnym sposobem wykrywania 
błędów może być weryfikacja maszynowych nośników informacji przez drugą osobę (rys. 21). 
Do przetwarzania danych można też posługiwać się urządzeniami bezpośrednio odbierającymi 
dane z obserwacji w celu ich natychmiastowego przetworzenia. Bezpośrednie przekazywanie 
danych technologicznych do przetwarzania, poza opisanymi wyżej może być dokonywane róż
nie, z przyszłościowym teleprzetwarzaniem włącznie. Można też stosować czytniki optyczne 
dokumentów. Formularze, na których zawarte są informacje, muszą być odpowiednio za
projektowane, aby można było dokonać odczytu i wprowadzić dane do przetwarzania.

5.8. ZAPROJEKTOWANIE WYJŚĆ

Zaprojektowanie wyjść i zbiorów podstawowych stanowi podstawę do wykonania projektu 
wyjść systemu, tj. technicznych nośników wejściowych. Przy rozplanowaniu pól dokumentacji 
źródłowej należy uwzględnić £"41, 6 1 j  przede wszystkim technikę wypełniania dokumentu 
oraz technikę wprowadzania informacji do komputera. Pierwszy warunek jest bardzo istotny 
szczególnie wtedy, gdy dokument wypełniony jest przy pomocy urządzeń technicznych takich.
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jak maszyna do pisania, powielacz itp. Projektant musi spełnić szereg wymogów stawianych 
przez te urządzenia.

Jednak największy wpływ na projekt dokumentacji źródłowej wywiera technika wpro
wadzania informacji do komputera. Aby uniknąć wielu błędów , zaleca się projektowanie 
jednoczesne dokumentacji źródłowej i technicznych nośników wejściowych. Jeżeli do
kumentem wejściowym jest karta dziurkowana, to należy dbać o takie rozmieszczenie 
informacji na dokumencie, aby zachować tzw. linię wzroku operatorki oraz aby kolejność 
informacji na dokumencie źródłowym była zgodna z kolejnością perforowania tych informacji. 
Przy projektowaniu dokumentów do odczytu optycznego lub magnetycznego powinno być 
spełnione wiele innych wymagań-pozycja każdego znaku ma być dokładnie wskazana. Należy 
znaleźć metodę zezwalającą na zapis dodatkowych informacji nie przeznaczonych dla kompu
tera. Ponadto przy optycznym odczycie znaków należy pamiętać o tym, że:

— na dokurpencie mogą występować informacje różnej długości, (w zasadzie dopuszcza się 
stosowanie dokumentów o różnym formacie),

— szybkość odczytu zależy od ilości danych odczytywanych z dokumentu,
— zła  jakość druku na dokumencie ogranicza sprawność optycznego urządzenia odczytu

jącego,
— druk jest stylizowany i stąd mogą wystąpić trudności przy czytaniu treści dokumentu 

przez człowieka,
— pewne optyczne urządzenia odczytujące nie pozwalają na odczyt znaków alfanumerycz

nych.
Natomiast przy projektowaniu dokumentów znaczonych atramentem magnetycznym należy 

uwzględnić takie informacje, jak:
— urządzenie może odczytać jednocześnie z dokumentu tylko jeden wiersz,
— ilość znaków możliwych do wykorzystania ogranicza się zazwyczaj do dziesięciu,
— aby nie nastąpiło przekłamanie podczas odczytu, znaki muszą być dokładnie pionowe, a 

ilość atramentu magnetycznego osadzonego w znaku musi być ściśle określona,
— sposób kodowania danych powinien być czytelny dla wszystkich, co umożliwia ich 

weryfikację przez odczytanie,
— w projektowaniu klasycznym formularzy dokumentów należy w odpowiedni sposób 

oznaczyć pola, z których informacje będą przenoszone na techniczny nośnik wejściowy.
Prawidłowo zaprojektowany dokument źródłowy to przede wszystkim taki, który jest 

użyteczny. Należy również używać papieru dobrej jakości, powinno się rozważyć możliwość 
użycia różnych kolorów na kopie dokumentów i ich oryginały, a przed drukiem formularzy 
dokumentu -  przygotować wzór formularza wraz z szeregiem informacji szczegółowych dla 
poligrafii, np. wielkość nakładu itp. Po zaprojektowaniu każdego dokumentu źródłowego 
należy sporządzić szczegółowy schemat obiegu.

5.9. REORGANIZACJA I AKTUALIZACJA DANYCH

Dla uzyskania właściwej i aktualnej informacji bardzo ważną sprawą w procesie przetwa
rzania jest reorganizacja i aktualizacja danych. Ważną też sprawą jest wybór metod reorganizacji 
i aktualizacji danych. Można tego dokonać za pośrednictwem trzech przebiegów, a mianowicie:

— reorganizacji podstawowego zbioru informacji i zbioru indeksów oraz normatywów,
— sortowania kartotek pomocniczych,
— zakładania zbiorów adresowych.

Innym też ważnym problemem jest określenie terminu dokonywania aktualizacji zbiorów.
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5.10. METODY KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI WPROWADZANIA DANYCH W PROCESIE 
PRZETWARZANIA

Problem właściwej kontroli prawidłowości danych ma bardzo istotne znaczenie w procesie 
przetwarzania danych £61, 62, 81J .  Kontrolę należy rozpocząć od sprawdzenia dokumentu 
źródłowego dostarczonego do stacji przetwarzania. Następnie odbywa się kontrola prawidło
wości przeniesienia treści z dokumentu źródłowego na maszynowe nośniki informacji. Kon
trola może być dokonana za pomocą odpowiednich urządzeń, metodą wizualną lub też za 
pomocą programu wczytanego do elektronicznej maszyny cyfrowej.

Metody kontroli prawidłowości danych w szczegółowym opracowaniu projektu powinny 
być przedstawione za pomocą instrukcji:

— kontroli dokumentów wynikowych,
— kompletowania i przekazywania dokumentów wynikowych,
— wykorzystywania dokumentów źródłowych,
— dla operatorki,
— nadawania -  stosuje się przy klawiszowym wprowadzaniu danych,
— operacyjnych — stosuje się przy wykorzystywaniu z urządzeń zewnętrznych, np.: 

sorterów, opisywaczy kart itp.,
— kontroli poprawności wyników,
— przebiegów przetwarzania przeznaczonych dla każdego z użytkowników £ 2 9 j. 

Przestrzeganie wymienionych instrukcji w czasie eksploatacji banku danych technologicznych 
pozwoli na uniknięcie wielu błędów i usprawni organizację przetwarzania danych oraz 
umożliwi użytkownikowi dostarczenie wiarygodnych informacji.

5.11. TRANSMISJA DANYCH

Transmisja danych bierze bezpośredni udział w dostarczaniu informacji z banku danych 
technologicznych do użytkownika i ma na celu:

— .usprawnienie obsługi użytkowników,
— uproszczenie pracy,
— zmniejszenie kosztów przesyłania informacji,
— dostarczenie informacji do odległych miejsc od banku danych technologicznych,
— zmniejszenie czasu przekazywania poleceń,
— dokładne zabezpieczenie i kontrolę danych technologicznych.

Procedury komunikowania się między zbiorami danych i możliwości systemu zarządzania bazą 
danych w zakresie przesyłania informacji powinny zostać przebadane, aby ustalić:

— fizyczne ograniczenia sieci,
— maksymalni liczbę linii i terminali,
— rodzaj linii i terminali oraz ich maksymalne szybkości,
— możliwości przetwarzania i dostępu do bazy danych technologicznych,
— wydajność oraz możliwości zwiększenia ilości przesyłania informacji,
— zabezpieczenie terminali przed nieupoważnionymi użytkownikami (ochrona informacji),
— możliwości wielodostępu do tej samej bazy danych,
— metody obsługi sieci bazy danych,
— metody ponownych startów i ich szybkości,
— wymagania wobec banku danych technologicznych,
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— typ, pojemność pamięci operacyjnej,
— urządzenia o dostępie bezpośrednim,
— zużycie czasu elektronicznej maszyny cyfrowej na komunikowanie się między zbiorami 

danych.
Po zdeterminowaniu powyższych elementów i objętości zbiorów oraz ustalonych metod 

przetwarzania danych można będzie dokonać wyboru konfiguracji sprzętu teletransmisyjnego. 
Należy się jednak liczyć, że ostateczny wybór będzie zależał od możliwości zakupu (za
bezpieczone środki finansowe) i dostępności tych środków na rynku.

/

5.12. POSTAĆ DOKUMENTÓW WYJŚCIOWYCH

Podstawowe wyniki, przeznaczone bezpośrednio ¿la użytkowników, uzyskane będą naj
częściej w formie tabulogramów, uzyskiwanych z drukarki wierszowej połączonej bezpośrednio 
na wyjściu z elektroniczną maszyną cyfrową.
Inne informacje mogą być przekazywane za pomocą monitora ekranowego. Aby zapewnić 
właściwą postać i treść dokumentów wyjściowych, powinny one być opracowywane przy 
współudziale przyszłych użytkowników. Wówczas postać dokumentów-nośników informacji 
będzie prosta i zrozumiała dla użytkownika.

5.13. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Z punktu widzenia użytkownika dokumentacja projektowa ma zasadnicze znaczenie i 
odsuwa na dalszy plan problematykę metod i zasad projektowania. Powinna ona przybrać taką 
formę, ażeby użytkownik analizując ją nie musiał posiadać wiedzy z zakresu przyjętych w 
projekcie metod i technik postępowania. Powinna też uwzględnić powszechnie przyjęte formy, 
stosowane standardy oraz przyjęte tradycje w tym  zakresie.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi formami dokumentacja projektu szczegółowego banku danych 
powinna mieć określoną formę graficzną i zawartość:

— kartę tytułow ą,
— kartę wykonawców,
— podstawę opracowania,
— kartę ewidencyjną banku danych technologicznych,
— objaśnienie użytych skrótów, symboli graficznych i pojęć,
— kartę zmian i uzupełnień,
— określenie głównych funkcji banku danych,
— krótką charakterystykę warunków, w jakich działać będzie bank danych technolo

gicznych,
— zbiór ograniczeń charakteryzujących bank danych,
— strukturę i opis bazy danych,
— zasady wprowadzania zmian i uzupełnień do opracowania szczegółowego projektu,
— opis dokumentacji "Wyjściowej do programowania,
— schematy powiązań dokumentów i zbiorów danych,
— wykazy adaptowanych programów,
— wykazy dokumentów wejściowych,
— projekt budowy kodów,
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— charakterystykę maszynowych nośników informacji,
— charakterystykę innych technik wprowadzania danych, jeżeli będą stosowane w pro

jekcie,
— charakterystykę zbiorów podstawowych,
— charakterystykę technicznych środków eksploatacji,
— minimalną konfigurację komputera,
— podstawową wielkość pamięci operacyjnej komputera,
— charakterystykę urządzeń do transmisji danych,
— charakterystykę urządzeń do zbierania danych,
— charakterystykę i opis urządzeń do eksploatacji banku danych technologicznych,
— schematy rozmieszczenia informacji na tabulogramach względnie innych nośnikach,
— charakterystykę innych form otrzymywanych odpowiedzi na zadawane pytania, np. 

monitorów ekranowych itp.
— schematy przetwarzania,
— założenia do programów,
— dane ogólne, jak: język, funkcje, zbiory wejściowe, zbiory wyjściowe zajętość pamięci 

operacyjnej,
— procedury początkowe (sposoby otwarcia zbioru, metody ładowania tablic, wy

prowadzanie danych),
— procedury główne (opis działania programu),
— wykazy powiązań wyrazów algorytmu z nazwami pól w zbiorach,
— wykaz rodzajów operacji,
— specyfikację zbiorów w danym układzie,
— szczegółowy harmonogram prac programowych i wdrożeniowych,
— szczegółowy harmonogram przetwarzania i opis eksploatacji systemu,
— opis danych próbnych przygotowanych przez użytkownika systemu.

5.14. DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA

Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do eksplo
atacji banku danych technologicznych, a więc harmonogramy przetwarzania, plany operacyjne 
i instrukcje wykonawcze. Powinna ona umożliwiać realizację całego procesu przetwarzania od 
momentu powstania informacji, aż do wykorzystania opracowań wynikowych. Tej 
dokumentacji nie tworzy się oddzielnie, lecz stanowi ona uzupełnienie dokumentacji opra
cowanej w etapie projektu szczegółowego. W skład dokumentacji eksploatacyjnej powinny 
wchodzić następujące elementy (dokumenty):

— karta zmian,
— ogólny harmonogram przetwarzania danych,
— instrukcje wypełniania i obiegu dokumentów źródłowy ch,
— instrukcje dziurkowania i kontroli przygotowania maszynowych nośników informacji,
— instrukcje przygotowania do przetwarzania, które powinny zawierać: opisy kart czo

łowych i sterujących dla zbiorów, nazwy nośników używanych w przetwarzaniu danych, 
sposób tworzenia etykiet, zbiorów taśmowych, dyskowych oraz zasady przekazywania 
skomputeryzowanej pracy po jej wykonaniu,

— określenie miejsc przechowywania programów i zbiorów, czasu trwania poszczególnych
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faz obliczeń oraz wzorcowych kart kontrolnych i list załadowczych zbiorów dla przebiegów 
maszynowych,

— instrukcje operatorów maszyny cyfrowej zawierają spisy operacji przygotowawczych i 
wymaganej konfiguracji urządzeń, informację o organizacji przetwarzania maszynowego z 
uwzględnieniem wieloprogramowania, listę notatek o błędach sygnalizowanych przez pro
gramy o typowych działaniach korekcyjnych podejmowanych w przypadku ich wystąpienia,

— instrukcje dla zespołów kontroli zawierające sposoby wystawiania dokumentów uzu
pełniających, sposób dokonywania kontroli wyników w tabulogramach wynikowych, sposoby 
wprowadzania korekt,

— instrukcja dla pilota systemu przetwarzania danych, zawiera listy osób odpowiedzialnych 
za realizację poszczególnych działań oraz szczegółowy schemat przebiegu całego systemu. 
Ogólnie mówiąc zadaniem dokumentacji eksploatacyjnej jest zabezpieczenie właściwego prze
biegu procesu przetwarzania.

5.15. OCHRONA I POUFNOŚĆ DANYCH

Ochrona i poufność danych w projektowanym banku danych jest proh!i~«;m o priory
tetowej wadze dla całego systemu. Należy upewnić się, czy system zarządzania bazą danych 
gwarantuje ochronę i poufność danych. Należy poprzez zastosowanie określonych metod 
symulacyjnych lub innych testów sprawdzić, czy w czasie eksploatacji banku danych techno
logicznych można będzie osiągnąć pożądany poziom ochrony i poufności danych.

5.16. WYPOSAŻENIE BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

Projekt szczegółowy wyposażenia banku danych technologicznych powinien uwzględniać 
aspekty — techniczny, ludzki i finansowy. Dopiero po rozważeniu wszystkich aspektów można 
dokonać bilansu ogólnego dla każdej propozycji i porównać korzyści oraz niedostatki każdej z 
nich. Projekt szczegółowy banku danych powinien zawierać:

— wyszczególnienie urządzeń, ich nazwę, typ, wymagane ilości i podstawowe parametry 
techniczno-eksploatacyjne niezbędne do eksploatacji systemu,

— minimalną konfigurację elektronicznej maszyny cyfrowej,
— dodatkowe wyposażenie elektronicznej maszyny cyfrowej,
— wykazy urządzeń do transmisji danych,
— urządzenia do zbierania informacji i przygotowywania maszynowych nośników 

informacji,
— urządzenia pozwalające na bezpośrednią komunikację człowieka z maszyną.
Wybór sprzętu powinien uwzględniać wymogi banku danych, ale także i interesy przed

siębiorstwa. Przy doborze rodzaju sprzętu i jego konfiguracji dla obsługi zbiorów znajdujących 
się w bazach danych decyduje przede wszystkim charakter i cechy samych danych. Dane 
technologiczne są informacjami o dużym stopniu szczegółowości, a więc i dużych objętościach 
£ l  I j .  Wynika to z opisów szczegółowych poszczególnych detalooperacji, z danych o ma
teriałach,stanowiskach pracy, narzędziach itp. Aby to zarejestrować, należy zapewnić dość 
znaczną objętość pamięci i określone oprogramowanie. Poza stroną opisową informacje te 
niosą wzajemne powiązania o rozbudowanych strukturach. Tak więc zestaw elektronicznej 
maszyny cyfrowej powinien zapewnić potrzeby bazy danych oraz umożliwić przyszłe zdalne
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przetwarzanie. Wymaga to zestawu odpowiedniej konfiguracji sprzętu. Istotny jest również 
stopień jednorodności oprogramowania, które jest dostępne na danym typie komputera.

Właściwe wyposażenie banku danych technologicznych jest nie tylko uzależnione od para
metrów technicznych elektronicznej maszyny cyfrowej. Zależy też od możliwości, konstrukcji i 
sprawnego działania oprogramowania podstawowego zwanego inaczej systemem operacyjnym. 
Systemy operacyjne są przygotowywane przez producentów maszyn cyfrowych. W skład 
systemu operacyjnego wchodzą najczęściej:

— programy kierujące pracą jednostki centralnej i urządzeń peryferyjnych oraz wy
konaniem operacji wejścia,wyjścia,

— programy planowania pracy systemu liczącego,
— translatory języków programowania,
— programy pomocnicze do obsługi bibliotek programów,
— programy pomocnicze do organizacji zbiorów,
— zestawy programów dla prowadzenia typowych obliczeń numerycznych,
— zestawy programów do wykonywania operacji na zbiorach, np. zakładanie kartotek. 

Oprócz wymienionych funkcji systemy operacyjne mają często programy umożliwiające pełną 
automatyzację prac związanych z eksploatacją maszyny cyfrowej. Duże komputery działają z 
bardzo dużą szybkością i mogą służyć do wykonania programów wymagających dużych 
pamięci operacyjnych. Urządzenia zewnętrzne wykorzystywane są do przechowywania zbio
rów, które służą do wielokrotnego przetwarzania zbiorów służących do wykonywania progra
mów o dużych objętościach. Przetwarzanie dużych zbiorów wymaga nieraz bardzo długich cza
sów przetwarzania.

5.17. OPRACOWANIE HARMONOGRAMU WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI BANKU 
DANYCH

Szczegółowy harmonogram prac powinien obejmować całokształt prac przygotowawczych, 
organizacyjnych, projektowych i programowych z jednoczesnym określeniem kolejności 
wdrażania poszczególnych podbaz, modułów (agend) banku danych £2 7 ] .  Harmonogram 
przebiegu prac można wykonać wykorzystując do tego celu tablice krzyżowe. Najczęściej 
jednak stosuje się metody sieciowe, umożliwiające odwzorowanie wszystkich powiązań 
funkcjonalnych w systemie. Za pomocą tych metod można dokonać pełnego przeglądu stopnia 
zrealizowanych prac przez współpracujące ze sobą zespoły projektowe [ 6 7 ] ,  Harmonogram 
powinien obejmować nie tylko prace związane z budową banku danych technologicznych, ale i 
prace prowadzone przez zespoły przygotowujące przedsiębiorstwo przemysłowe do wdrażania 
systemu.



6. OPROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

6.1. OPROGRAMOWANIE BANKU DANYCH

Z oprogramowaniem związane jest podejmowanie różnorakich decyzji np.: wybór opty
malizacji programu z uwagi na istniejące kryteria i ograniczenia, niezawodności działania pro
gramu, kosztów jego opracowania, czasu wykonania i pojemności pamięci, rozstrzygnięcia 
rozwiązania problemu (czy podczas jego opracowywania? , czy w trakcie realizacji programu? ).

Decyzje te są podejmowane w pierwszej fazie opracowywania programu. Programowanie, 
tak jak wszystkie czynności związane z opracowywaniem projektu systemu cyfrowego, ma na 
celu uzyskanie rozwiązania optymalnego. Optymalizacja programu prawie zawsze opiera się na 
charakterystyce, która zazwyczaj ma charakter statystyczny. Powinna ona być przeprowadzana 
nie z większą częstotliwością niż częstotliwość zmiany danych (objętości i zawartości 
zbiorów). Jak pisze w swej książce B. Beizer [ 5 ]  optymalizacja powinna być przeprowadzana 
raz na rok, gdy dane zmieniają się raz w roku przez zmianę programu, natomiast gdy dane 
zmieniają się codziennie optymalizacja powinna być dokonywana przez dobór parametrów 
programu. Podstawowa decyzja, jaką jest wybór pomiędzy czasem i pojemnością pamięci, 
uzależniona jest w dużej mierze od systemu operacyjnego dostarczanego wraz z elektroniczną 
maszyną cyfrową oraz od komunikacji z maszyną (praca wsadowa lub w trybie bezpośrednim). 
Rozwiązanie problemu podczas jego opracowywania zapewnia oszczędność czasu trwania 
programu i pamięci. Podejmowanie decyzji w trakcie realizacji programu, które mogły być 
rozstrzygnięte przed jego wykonaniem, występuje wówczas, gdy pragniemy napisać program 
bardzo ogólny i/lub niezależny od konfiguracji elektronicznej maszyny cyfrowej. Przypadek ten 
występuje w programach opracowywanych przez producentów elektronicznych maszyn 
cyfrowych. Optymalizacja czasu realizacji programu i pojemności pamięci polega na znalezieniu 
programu, który najlepiej odpowiada przyjętym dlań wymaganiom. Ogólnie możemy po
wiedzieć, że dla danego problemu istnieje nieskończona ilość programów. Powinno dążyć się 
do opracowania takich metod optymalizacji, które pozwalają na równoczesną ocenę wielu 
różnych programów bez konieczności faktycznego ich pisania.

Opracowanie programów należy rozpocząć możliwie wcześnie już w etapie projektowania 
banku danych. Programiści we wstępnej fazie projektowania banku danych technologicznych 
mogą otrzymać określone informacje, które można wykorzystać przy opracowaniu programu. 
W czasie postępu prac projektowych programiści będą uzyskiwać informacje umożliwiające 
kontynuowanie dalszych prac programowych. Przyjęcie takiego rozwiązania dość znacznie 
zmniejsza czas budowy banku danych technologicznych. Faza prac programowych obejmuje 
opracowanie programów dla elektronicznej maszyny cyfrowej w celu realizacji algorytmów w 
taki sposób, aby każdy algorytm był rozwiązany przez elektroniczną maszynę cyfrową 
jednocześnie według technologii przetwarzania określonej przez projektanta banku danych. W 
etapie opracowywania programu i jego testowania można wydzielić następujące kroki:
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— zapoznanie się programisty z zadaniem, zakresem i funkcją programu w budowie banku 
danych, z pełną dokumentacją wyjściową do programowania i ustaloną pracochłonnością 
wykonania programu,

— określenie konstrukcji programu udokumentowanego w postaci schematów blokowych 
programu lub logicznych tablic decyzyjnych,

— opracowanie schematów blokowych ogólnych, na których przedstawiona zostanie ogólna 
konstrukcja programu z podziałem programu na kolejne sekwencje,

— opracowanie schematów blokowych szczegółowych, na których przedstawiona zostanie 
szczegółowa konstrukcja programu z rozbiciem na poszczególne sekwencje, moduły, programy 
i procedury.

Opracowany program powinien spełnić następujące warunki -  wymagania:
— organizacja programu winna być prosta, aby wszystkie późniejsze modyfikacje i 

ulepszenia były możliwe do wprowadzenia,
— procedury uruchamiania programów i jego eksploatacji powinny być nieskomplikowane i 

zbliżone do standardowych wynikających z systemu operacyjnego komputera.
Oprogramowanie systemu komputerowego graficznego powinno zapewnić projektantowi 

możliwość wprowadzenia danych alfanumerycznych i składowych elementów graficznych oraz 
możliwości budowania nowych struktur graficznych i wprowadzania obliczeń w trakcie roz
wiązywania problemu technicznego £ 4 3 j.

Opisana struktura graficzna przechowywana jest w bazie danych i może być przedstawiona 
przy pomocy grafoskopu na ekranie monitora.

6.2. DOKUMENTACJA PROGRAMOWA
0

Dla każdego programu powinna być opracowana dokumentacja programowa, w skład której 
wchodzą:

— określenie funkcji programu,
— charakterystyka warunków, w jakich działa program,
— symbol i nazwa programu,
— wykaz danych wejściowych,
— wykaz danych wyjściowych,
— języki programowania,
— dane do obliczeń próbnych,
— schematy przebiegu,
— określenie wymaganego zestawu komputerowego,
— wybór metod programowania,
— wybór techniki prezentacji algorytmów,
— program — listy instrukcji,
— określenie typów rekordów i rekordów powtarzalnych,
— określenie lokowania rekordów w bazie danych,
— przypisywanie rekordów do obszarów,
— określenie zasad selekcji zbiorów,
— określenie kluczy sortowania,
— struktura programowa (podziaj bazy na podbazy, jednostki funkcjonalne, moduły, i 

powiązania pomiędzy programami),
— zasady testowania programów,
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zasady udokumentowania opracowywanych programów i systemów oprogramowania,
— zasady postępowania z dokumentacją wynikową,
— zasady interwencji przy wystąpieniu zakłóceń w funkcjonowaniu systemu [ \ 0 ] ,
— wyniki obliczeń próbnych,
— instrukcje operowania programem,
— instrukcje o miejscu przechowywania maszynowych nośników informacji.

Dokumentacja programowa powinna mieć określone cechy, które umożliwiają dokonywanie 
zmian i modyfikacji programu. Funkcje opracowanego programu są zarejestrowane na karcie 
kontrolnej ¿statystycznej^. Karta ta zawiera krótki opis programu, jego funkcje, parametry 
zewnętrzne (niezbędną pojemność pamięci operacyjnej, konfigurację maszyny cyfrowej, 
rodzaje i nazwy zbiorów, instrukcje operatorskie i dane wymagające uruchomienia oraz 
ważniejsze wyniki testów). W czasie eksploatacji oprogramowania zachodzi potrzeba do
konywania zmian i uzupełnień w dokumentacji, która powinna być okresowo uaktualniana.

6.3. ORGANIZACYJNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA DO WDRAŻANIA 
BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

Przygotowanie obiektu do wdrażania systemu informacyjnego banku danych techno
logicznych stanowi ważny etap w całokształcie prac nad realizacją systemu. Okres przy
gotowania obiektu rozpoczyna się od zakończenia prac wyboru rozwiązania twórczego i 
obejmuje przygotowanie użytkownika pod względem kadrowym, organizacyjnym i tech
nicznym. Wszyscy pracownicy, którzy bezpośrednio lub pośrednio będą korzystać z systemu 
powinni być przeszkoleni.

Szkolenie należy prowadzić dla dwóch grup pracowników. W pierszej kolejności dla kadry 
kierowniczej — encyklopedycznie. Dla drugiej grupy szkolenie powinno obejmować zagadnienia 
dotyczące rozwiązania konkretnego tematu. Podczas przygotowania przedsiębiorstwa do 
wdrażania systemu informacyjnego należy poddać weryfikacji istniejące normatywy i indeksy 
niezbędne do tworzenia banku danych. Aby zapewnić wyżej wymienione warunki, konieczny 
jest współudział użytkownika w tworzeniu systemu. Udział ten można określić następująco:

— w projektowaniu systemu przypada tu użytkownikowi rola konsultanta, szczególnie 
dotyczy to budowy tabulogramów -  nośników informacji wyjściowych,

— przygotowanie bazy normatywnej, 
przygotowanie ujednoliconych indeksów,
przesyłanie dokumentacji źródłowej do ośrodka obliczeniowego.

Szczegółowy zakres prac związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wdrażania banku 
danych technologicznych wynika z wymagań stawianych przez zespoły projektowe we 
wnioskach, które są przesyłane użytkownikowi przez projektanta w czasie trwania prac 
projektowych.

6.4. WDRAŻANIE BANKU DANCH TECHNOLOGICZNYCH

Wdrażanie banku danych technologicznych ma na celu zapewnienie pełnej realizacji pro
jektu w ramach przyjętych ustaleń -  czasu i kosztów oraz wyników uzyskanych z danych 
próbnych. Jak przedstawiono w pracach /~22, 23_J w procesie wdrażania można wyróżnić 
następujące elementy:
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— planowanie,
— rejestrowanie danych,
— nadzór,
— działanie.

Planowanie obejmuje zagadnienia dotyczące rozbicia projektu na mniejsze (zadania) elementy. 
Podział taki ma na celu zaplanowanie i kontrolowanie realizacji poszczególnych (zadań) ele
mentów istotnych, mające znaczenie dla przebiegu wdrażania całości prac. Przy rozpatrywaniu 
tego zagadnienia należy wziąć pod uwagę warunki ograniczające, jak np. wielkość środków 
finansowych, terminy zakończenia faz itp. Do przedstawienia tych zagadnień można stosować:

— wykresy Gantta,
— metody zastosowań standardowej sieci, którą buduje się na podstawie list kontrolnych 

pokazujących typowe zależności pomiędzy czynnościami.
Ocena pracochłonności poszczególnych etapów, budowa, zależy od osobistego do

świadczenia. Niekiedy wykorzystuje się podobieństwo realizowanych poprzednich projektów. 
Można rozważyć wprowadzenie do oceny prac wdrożeniowych wzorów szacunkowych. 
Określenie pracochłonności wdrażania poszczególnych elementów faz opracowania uzależnione 
jest od wielu elementów, jak czas, zasoby itp. Przewidywany okres powinien obejmować 
również możliwości poszczególnych grup pracowników, ich absencje chorobowe, urlopy, 
szkolenie, dostawę brakujących urządzeń itp. Dla określenia dat rozpoczęcia i zakończenia 
wdrożenia projektu stosuje się wszystkie elementy wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa.

Rejestracja danych służy do stworzenia podstaw dla dokonania kontroli pracy. Fazę tej 
pracy można przedstawić za pomocą:

— metody numeracji — wymaga przygotowania odpowiedniego podziału prac samego 
projektu, następnie realizacji i rejestracji ich przebiegu,

— metody rejestracji przed zdarzeniem i po zdarzeniu — polega na zapisaniu określonej 
czynności końcowej, a następnie porównania i dokonania oceny postępu prac,

— metody karty czasu — służy do rejestracji czasu zużytego na pracę dającą się określić z 
dość dużym przybliżeniem,

— metody wykresów Gantta — umożliwia przypisywanie odpowiedzialności za realizację 
czynności pracy, szacunkowego nakładu pracy, czasu trwania, czasu zużytego, planowanej 
absencji oraz wszelkich podobnych zagadnień,

— metody rejestracji zaawansowania prac — stosowana jest w celu określenia procesu wy
konania prac.
Nadzór nad realizacją jest to proces porównania rzeczywistych osiągnięć z planowanymi, w 
wyniku czego uzyskuje się informacje o zaawansowaniu prac. W tej fazie szczególnie ważne są 
informacje o zaawansowaniu prac, kolejności wykonania różnych zadań. Do tego celu służą 
różne metody jak wykresy Gantta, analiza sieciowa itp. Częstotliwość przesyłania informacji 
uzależniona jest od ważności zagadnienia, np. informacja dotycząca kosztów odbywa się raz w 
miesiącu z uwagi na miesięczną tradycję rachunkową.

6.5 . EKSPLOATACJA PRÓBNA

Zadaniem próbnej eksploatacji jest sprawdzenie pełnego działania poszczególnych ele
mentów banku danych technologicznych i ich powiązań w warunkach rzeczywistych użyt
kownika. W tym etapie poddane są analizie, kontroli i weryfikacji rozwiązania, programy, 
instrukcje eksploatacyjne, właściwy dobór sprzętu itp. £80J .
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Próbna eksploatacja powinna być realizowana przez personel użytkownika przy nadzorze 
autorskim projektantów i programistów. Próbną eksploatację należy rozpocząć od symulacji 
zdarzeń wykorzystujących podstawowe zbiory bazy danych. Czas trwania ustala się indy
widualnie pomiędzy użytkownikiem a instytucją projektującą bank danych technologicznych. 
W czasie próbnej eksploatacji:

— ocenia się, czy została zweryfikowana dokumentacja?
— użytkownik nabiera doświadczenia w eksploatacji urządzenia,
— sprawdza się parametry eksploatacyjne i dokonuje oceny działalności banku danych 

technologicznych według przyjętych kryteriów,
— dokonuje się oceny efektywności eksploatacyjnej działania banku danych.
W okresie trwania próbnej eksploatacji projektant zobowiązany jest do:
— usunięcia wszystkich błędów i niedociągnięć występujących w projekcie w części 

projektowanej i w części programowanej,
— doprowadzenia projektu do takiej fazy eksploatacyjnej, aby uzyskane wyniki były 

zgodne z ustaleniami dokonanymi w poprzednich fazach.
Przy zastosowaniu teleprzetwarzania próbna eksploatacja wymaga realizacji następujących 
przedsięwzięć:

— sprawdzenia programów użytkownika przy stymulacji niektórych urządzeń,
— sprawdzenia tzw. torów, gdzie wprowadzane są programy zarządzające, współpracujące z 

programami użytkownika przy stymulacji urządzeń,
— sprawdzenie torów przy wprowadzeniu rzeczywistych urządzeń końcowych.

6.6. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNEJ PRZY WYKORZYSTANIU 
INFORMACJI ZAWARTYCH W BANKU DANYCH TECHNOLOGICZNYCH

Na rysunku 22 przedstawiono schemat opracowania procesu technologicznego przy wy
korzystaniu informacji zawartych w banku danych. Na wejściach dominują informacje 
pomocnicze, a procesy przebiegające w systemie mają charakter procesów informacyjno- 
-decyzyjnych.

W procesie projektowania występują następujące procesy informacyjne:
— utrwalanie,
— powielanie,
— przesyłanie, komunikowanie,
— kodowanie,
— weryfikowanie,
— porównywanie informacji.
Dane informacyjne do projektowania procesu technologicznego można podzielić na:
— informacje dotyczące charakterystyki procesów, warunki techniczne, próby badania 

(studia przedprojektowe),
— informacje podstawowe (zbiory danych),
— informacje dotyczące patentów, licencji i zbiorów techniczno-normatywnych. Wy

korzystanie informacji zawartych w banku danych technologicznych powinno zmierzać do 
optymalnego projektowania procesu technologicznego. Aby technolog mógł sprostować tym 
warunkom, stanowisko jego pracy powinno zostać wyposażone w urządzenia umożliwiające 
prowadzenie konwersacji technolog -  komputer. Przyczyni się to do podwyższenia jakości 
rozwiązań projektowych. Technolog będzie otrzymywał wiele wariantowych informacji.
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Rys. 22. Model opracowania dokumentacji technologicznej przy wykorzystaniu informacji zawartych w
bazie danych

Należy się też liczyć ze wzrostem wydajności pracy, co jest niezwykle istotne z punktu 
widzenia dużej ilości zadań, jakie ma technolog do rozwiązania w przedsiębiorstwie prze
mysłowym. Bank danych technologicznych powinien odciążyć projektanta od żmudnych, 
zrutynizowanych zajęć, pozostawiając mu możliwość podejmowania twórczych decyzji.

Zgromadzona w banku danych ogromna ilość informacji pozwoli na odciążenie projektanta 
od wszystkich tych informacji w literaturze, a tym samym umożliwi między innymi szybkie 
podejmowanie właściwych decyzji podczas projektowania procesu technologicznego. Pro
jektant będzie mógł korzystać z pomocy komputera, który dostarczy mu z banku danych 
żądanych informacji na temat aktualnie stosowanych technologii, rozwiązań technicznych, 
wskaźników ekonomicznych itp. Opierając się na tak bogatym i w krótkim czasic dostar
czonym przez komputer materiale, projektant może szybko upewnić się, czy zaprojektowane 
przez niego rozwiązanie jest rozwiązaniem nowoczesnym, opartym na nowoczesnej technologii, 
jak również czy jest rozwiązaniem ekonomicznym?
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Przy dzisiejszym szybkim tempie rozwoju technologii nic można sobie pozwolić na prze
dłużanie czasu projektowania, gdyż osiągnięcie zysku jest możliwe tylko w lym przypadku, 
gdy produkt we właściwym czasie znajdzie się na rynku. Szybki dostęp do potrzebnych 
danych w procesie projektowania jest również bardzo istotny w odniesieniu do informacji 
patentowych (krajowych i zagranicznych).

Całkowita automatyzacja projektowania technologii wyrobu jest możliwa przede wszystkim 
tam, gdzie projektuje się za pomocą jednostek strukturalnych — elementów typowych. Mogą 
być do tego celu wykorzystane nawet małe minikomputery. Małe moduły projektowe nie 
wymagają dużego nakładu pracy, zatem i koszty projektowania będą małe W początkowym 
okresie projektowania należy wybierać elementy łatwe, proste zadania, gdyż wszelkie nie
powodzenia mogą zniechęcić do kontynuacji dalszych prac.
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