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Rozdzia 10.

Budowa aplikacji
bazodanowych
Budowanie kadego programu jest trudnym zagadnieniem. Tworzenie za aplikacji
bazodanowej jest szczególnie trudne. Spróbuj w tej czci ksiki streci pokrótce zagadnienia, które naleaoby rozpatrzy, aby odnie sukces w dziedzinie budowy programów i baz danych.
PostgreSQL stanowi doskona baz danych, na której mona oprze budow i dziaanie
bardzo wymagajcych aplikacji, i to o strategicznym znaczeniu dla firm. Coraz czciej
firmy decyduj si na uycie PostgreSQL wanie ze wzgldu na jego wysok wydajno, niezawodno i uniwersalno dostpu do danych.
Zasadniczym problemem, przed jakim staj twórcy baz danych, jest prawidowe modelowanie zjawisk wiata rzeczywistego, które maj by przeoone na informacje
uzyskiwane z bazy danych. Problem ten mona rozpatrzy na paszczy nie tego, co
mamy gromadzi w bazie danych, w jaki sposób to czyni, aby samo gromadzenie danych
nie stao si udrk uytkowników, oraz w jaki sposób przechowywa zebrane dane i odzyskiwa z nich niezbdne nam informacje.
Cech kadego modelu jest to, e moe on tylko w sposób uproszczony opisywa rzeczywisto. Z reguy jest to rzeczywisto z dziedziny obrotu gospodarczego i zjawisk
pokrewnych, ale równie otaczajcego nas wiata, codziennych czynnoci, rozkadów
zaj, hobby i temu podobnych czynnoci yciowych. Std te zaoy mona, e model
nigdy nie bdzie doskonay, jak równie i to, e ze zbudowanej bazy danych bdzie
moga korzysta do ograniczona liczba uytkowników, gdy zakres przechowywanej informacji z natury rzeczy musi by ograniczony. Kolejn cech modelu jest to, e
modelowana rzeczywisto zmienia si, std te pomimo pewnej elastycznoci modelu
czas jego ycia, jak równie budowanej na nim bazy danych jest ograniczony.
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Model bazy danych a PostgreSQL
Model bazy danych jest elementem abstrakcyjnym i niezalenym od sprztu i oprogramowania systemu operacyjnego czy te bazy danych. Jednake ju na etapie tworzenia
takiego modelu naley wzi pod uwag pewne ograniczenia sprztowe i programowe.
Zacznijmy od przymierzenia si z abstrakcyjnym modelem dziaania firmy handlowej
do bazy danych PostgreSQL.
Pierwszym elementem, który naley uwzgldni, jest granica zasobów. To pojcie
powinno uwzgldnia zarówno ilo skadowanej informacji, dugo ycia informacji
zawartej w bazie danych, jak równie szybko dostpu do informacji. Rozpatrujc te
zagadnienia, naley stwierdzi, e PostgreSQL, posiadajcy pewne perspektywy rozwoju,
powinien speni zaoenia o nieprzekraczaniu przez model funkcjonowania przedsibiorstwa granicy zasobów. Jednake to stwierdzenie jest prawdziwe jedynie dla maych
i rednich przedsibiorstw. W przypadku duych organizacji gospodarczych centrum,
z którego mona wydobywa informacje, musi by z koniecznoci rozproszone.
Z ograniczeniami zasobów mona walczy poprzez modernizowanie sprztu komputerowego, na którym osadzone jest oprogramowanie motoru baz danych i sama fizyczna baza
danych, jak równie poprzez unowoczenianie oprogramowania systemów operacyjnych
i motorów baz danych. Te ostatnie czynnoci s szczególnie trudne do realizacji.
Kolejnym elementem, który naley uwzgldni, jest danie nowych aplikacji uytkowych opartych na posiadanej ju bazie danych. Ta cecha prowokowana przez uytkowników wynika z natury baz danych, gdy z zaoenia powinny one uatwia i przyspiesza
dostp do informacji. Uytkownicy na pocztku nie potrafi precyzyjnie okreli
swoich potrzeb, std w miar wzrostu kultury obcowania z informacj zawart w bazie
danych ich oczekiwania w stosunku do aplikacji rosn. Z reguy tylko nowe wersje
pozwalaj zaspokaja te rosnce potrzeby.
Rozpatrujc to zagadnienie, naley zaznaczy, e PostgreSQL pozwala na do swobodny
rozwój aplikacji. Moliwo ta wynika z wieloci dostpnych interfejsów do cznoci z baz danych. Dobrze stworzony model funkcjonowania przedsibiorstwa pozwala
na wyodrbnienie szeregu oddzielnych zagadnie, które stosunkowo atwo przeksztaci
w moduy jednej aplikacji bazodanowej z moliwie ujednolicon obsug. Dodatkowo,
stosunkowo atwo jest przenie modele zbudowane za pomoc narzdzi CASE z innych platform bazodanowych na PostgreSQL.
Nastpnym elementem jest konieczno wymiany sprztu i oprogramowania klienckiego. Zazwyczaj model i zbudowana na nim aplikacja nie wymuszaj takich zmian
w sprzcie i oprogramowaniu. Jednake szereg pomocniczych aplikacji funkcjonujcych
w firmie moe skutecznie wymusza cykliczne zmiany w oprogramowaniu i w sprzcie
stosowanym równie do prac z aplikacj obsugi przedsibiorstwa. Posuenie si tutaj
mechanizmami Intranetu pozwala na ograniczenie takich dziaa. Z kolei oparcie si
na klastrze Linuxa i PostgreSQL pozwala na dynamiczne generowanie niezbdnej wydajnoci systemu.
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Zastosowanie do budowy aplikacji na podstawie PostgreSQL musi mieci si w przyjtym modelu rozwoju przedsibiorstwa, moliwych do poniesienia nakadach, jak równie
przenoszalnoci bazy danych na inn platform systemow i sprztow, gdy istniejca
infrastruktura ulegnie uszkodzeniu lub producent wycofa swoje wsparcie dla przyjtego
wczeniej przez nas rozwizania i technologii. PostgreSQL jest z punktu widzenia platformy klienta odporny na takie dziaania. Wynika to z faktu, e kilka interfejsów dostpu
do bazy danych PostgreSQL jest uniwersalnych na tyle, e mog funkcjonowa niezalenie od rodowiska klienta. Oczywicie, najbardziej perspektywicznie zapowiada
si tutaj technologia oparta na jzyku Java i JDBC, ale równie dostp poprzez serwer
web z uyciem PHP.
Ostatnim, ale równie wanym zagadnieniem, jakie naley rozpatrzy, jest zmiana
uwarunkowa prawnych, które wpywa mog i zazwyczaj wpywaj na funkcjonowanie systemu informatycznego i aplikacji bazodanowych w przedsibiorstwie. Model
funkcjonowania przedsibiorstwa powinien uwzgldnia nie tylko zastan sytuacj, ale
równie by na tyle elastyczny, aby mona byo wprowadzi podane zmiany i modyfikacje w bazie danych. Zmiana struktury baz danych pociga za sob konieczno zmian
w wikszoci moduów tworzcych zintegrowany system obsugi przedsibiorstwa.
PostgreSQL jest w peni relacyjn baz danych, za relacje nie wystpuj w bazie danych
jako fizyczne obiekty. Dobrze przygotowany model mona z atwoci przenie na
struktur bazy danych w PostgreSQL. Mona by rzec, e dopóki zaoenia modelu dobrze
koreluj z relacyjnoci bazy danych, to przeniesienie modelu na struktur bazy danych
i zapytania jest moliwe, a zmiany prawne nie powinny w istotny sposób wpywa na
konieczno modyfikacji ju istniejcych i poprawnie funkcjonujcych moduów.
Rozpatrujc problem modelowania zagadnie gospodarczych i przenoszenia ich na
grunt bazy danych PostgreSQL, naley pamita, e skonstruowanie modelu i nastpnie
jego poprawne przeniesienie na baz danych i aplikacje obsugi baz danych nie wystarczaj do zagwarantowania rzeczywistego sukcesu aplikacji bazodanowej.
Istnieje cay szereg uwarunkowa, które sprawiaj, e aplikacja bazodanowa zbudowana
na podstawie modelu uwzgldniajcego granic zasobów, konieczno modernizacji po
stronie klienta, zmian przepisów prawa i rodzce si w miar rozwoju systemu dania
nowych aplikacji moe by traktowana jako udana. Takie aplikacje odznaczaj si nastpujcymi cechami:
 Wykazuj du i rzeczywist uyteczno w pracy na poszczególnych

stanowiskach. Im bardziej aplikacja okazuje si spenia oczekiwania
uytkownika, tym jest lepsza. Naley jednake pamita, e wraz z uytkowaniem
systemów informatycznych rosn wymagania wobec posiadanej aplikacji
i w stosunku do posiadanej bazy danych.
 Aplikacja musi wspomaga dziaania organizacji (szczególnie

gospodarczych) w osiganiu ich celów. Std te wymagania dla bazy danych
firmy wysykowej bd róne od wymaga firmy produkcyjnej, chocia cz
zaoe modelu bazy danych i aplikacji moe by wspólna.
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modyfikacji obsug innych ni obecnie zada, w miar jak zmienia si
profil organizacji. Prawdopodobne kierunki zmian w dziaaniu firm powinny
by uwzgldnione ju na etapie tworzenia modelu bazy danych.
 Powstanie i wdroenie aplikacji bazodanowej powinno by akceptowane

przez uytkowników. Ten cel najtrudniej jest osign. Wynika to z faktu,
e bardzo czsto firmy i organizacje posiadaj uksztatowan historycznie
struktur i hierarchi podlegoci pracowniczej, od której trudno jest odstpi,
a która okazuje si przeszkod w sprawnym przepywie informacji. Dobrze
zaprojektowana baza danych zakada sprawny przepyw informacji pomidzy
stanowiskami oraz pewn synchronizacj w czasie operacji na bazie danych.
Dotychczasowe, niezsynchronizowane dziaania wielu pracowników nie mog
ju mie miejsca, jeeli aplikacja ma obejmowa i wspomaga swoj prac
wiele stanowisk. W czasie projektowania aplikacji i tworzenia modelu bazy
danych niezbdne jest uwiadomienie uytkownikom zmian zwizanych
z wprowadzeniem systemu informatycznego i uzyskanie od nich akceptacji.
Bez tego nawet najlepsza aplikacja nie zafunkcjonuje prawidowo i nie speni
pokadanych w niej nadziei.
 Tworzenie aplikacji i wdroenie jej do dziaania musi by akceptowane przez

zarzd organizacji. Dotyczy to zarówno akceptacji niezbdnych do poniesienia
finansowych nakadów pocztkowych, jak i akceptacji kosztów eksploatacji
systemów. Konieczne jest równie zaaprobowanie przez kierownictwo
niezbdnych zmian organizacyjnych, w tym wzrostu roli kadry informatycznej
w przedsibiorstwie czy w administracji.
Podsumowujc, mona rzec, e dziki zrozumieniu rzeczywistych potrzeb organizacji
i tworzcych j uytkowników moliwe jest opracowanie prawidowego modelu bazy
danych, na której ma funkcjonowa aplikacja bazodanowa. Z kolei zrozumienie i akceptacja przez uytkowników przygotowanego i opracowanego modelu pozwala na pene
wykorzystanie moliwoci tkwicych w nowoczesnym systemie informatycznym zbudowanym na relacyjnej bazie danych.
Bardzo czsto brak dobrego modelu bazy danych lub brak akceptacji wdraanego systemu informatycznego skutkuje jedynie ogromnymi kosztami i znikom przydatnoci
aplikacji dla organizmów gospodarczych.
Przewaga PostgreSQL w stosunku do innych baz danych wynika z prostoty obsugi tej
bazy danych, stosunkowo duej wydajnoci i niesamowitej mnogoci interfejsów do
bazy danych. Nie sposób te nie dostrzec, e wszystko to odbywa si na zasadach licencyjnych niewymagajcych opat. Ponadto na jednym serwerze moe by umieszczonych
wiele niezalenych od siebie baz danych. Zwiksza to stopie elastycznoci i pozwala na
etapowe tworzenie i wdraanie aplikacji bazodanowych.
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Model dziaania firmy
Zasadniczym elementem modelu danych jest okrelenie funkcji firmy lub organizacji
i sporzdzenie na podstawie opisu modelu danych. Model danych powinien okrela,
które dane s niezbdne dla caej organizacji, a które s jedynie danymi pomocniczymi.
Pozwala to na skupienie si na najwaniejszych celach i funkcjach firmy i na doczenie
potem funkcji pobocznych do zasadniczego modelu jej dziaania.
Z opisów zasadniczych funkcji i celów firmy powinna wynika struktura organizacyjna.
Na podstawie formularzy mona okreli podstawowe wymagania dotyczce przetwarzanych na stanowisku danych, jednake cele i funkcje organizacji musz by okrelone
przez kierownictwo.
W przypadku definicji funkcji przedsibiorstwa naley opracowa:
 Zakres wiadczonych usug lub towarów bdcych przedmiotem

zainteresowania firmy.
 Czynniki niezbdne do osignicia celów stawianych sobie przez organizacj.

Chodzi tutaj przede wszystkim o czynnik ludzki, gdy posiadane podane
cechy zaogi stanowi bd o sukcesie lub porace przedsiwzicia i bd
wpywa na postrzeganie systemu informatycznego przez uytkowników.
Innym elementem bd niezbdne do dziaania maszyny i urzdzenia oraz
sposoby rozliczania pracy tych urzdze. Szczególnie ten ostatni czynnik
musi znale  odzwierciedlenie w modelu dziaania firmy, a pó niej w modelu
bazy danych.
 List dugo- i krótkoterminowych celów gospodarczych firmy.
 Priorytety poszczególnych celów gospodarczych. Bd one róne w zalenoci

od stadium rozwoju firmy.
 Okrelenie zada systemu informatycznego.
 Ocen, które z istniejcych ju systemów informatycznych mog by przydatne

w dalszej dziaalnoci firmy. Dotyczy to równie systemów informatycznych,
z których w sposób zautomatyzowany mona przenosi dane do nowo
tworzonej aplikacji bazodanowej.
Na bazie zebranych informacji mona zamodelowa dziaanie firmy i okreli kluczowe
elementy w modelu dziaania. Model pozwala na okrelenie wszelkich nieefektywnoci
w procedurach uywanych dotychczas w firmie. Sztuk jest taka wspópraca z kierownikami rónych szczebli, aby postrzegali zakócenia i nieefektywnoci w dziaaniu swoich
dziaów i pracowników na poszczególnych stanowiskach nie jako wytykanie bdów,
a jako sposób na podniesienie wydajnoci. Pracownicy za powinni dostrzega w modelu dziaania firmy sposób na wzrost pac lub chociaby na moliwo zdobywania
nowych kwalifikacji i dowiadcze.
Na bazie modelu dziaania firmy mona zbudowa model bazy danych, a dalej aplikacje
bazodanowe. Tak utworzony system powinien dawa typowe korzyci wynikajce
z zastosowania systemu informatycznego. Zasadnicz korzyci jest zmniejszenie
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nakadów pracy przy przetwarzaniu informacji. Dotychczasowe, czsto wielokrotne,
wprowadzanie do systemów lub do formularzy jednakowej informacji moe zosta
wyeliminowane przez dobrze zaprojektowan aplikacj bazodanow. Baza danych,
która stanowi podstaw systemów informatycznych, pozwala na wspólne posugiwanie
si informacj zarówno przez dzia ksigowoci czy kadr, jak i przez dzia handlowy
i marketingu.

Metodologia projektowania
i wykonywania aplikacji bazodanowej
Podczas budowania aplikacji bazodanowej mona natkn si na dwa zasadnicze problemy. Jednym z nich jest prawidowe zaprojektowanie aplikacji, za drugim jako jej
wykonania. Oba te zagadnienia s ze sob cile zwizane.
Pierwsze podejcie do zagadnienia stawia nas zwykle przed ogromn zoonoci
systemu, który ma obejmowa firm. Mechanizmem, który pozwala zmniejszy wynikajce z tego zagroenie zagubieniem jakich istotnych rzeczy w procesie projektowania, jest dzielenie zagadnienia na mniejsze czci. Wszystkie pó niejsze zagadnienia wi si z rozwaaniem mniejszego i zamknitego obszaru. Dopiero analiza
strategiczna wie ze sob poszczególne czci w wiksz cao. Postaramy si teraz
omówi zagadnienia zwizane z rónymi technikami tej analizy.
Na etapie analizy strategicznej przedsibiorstwa mona przeprowadza rozeznanie zarówno wród kadry zarzdczej, jak i u redniego personelu technicznego i biurowego.
Na bazie zebranych informacji mona budowa zarówno modele zbiene, w których staramy si uchwyci elementy czce poszczególne informacje w jedn wspóln cao, jak
i rozbiene, suce odnalezieniu zasadniczych rónic w sposobie postrzegania istoty
dziaania przedsibiorstwa. W efekcie powinnimy uzyska spójn informacj, w wyniku
której mona zbudowa stabilny model.
Podczas tworzenia modeli firmy wane jest uchwycenie jej zasadniczych zada. Nie
od dzi przecie wiadomo, e przedsibiorstwo inaczej jest postrzegane przez waciciela,
inaczej przez zarzd, za jeszcze inaczej przez redni i niszy szczebel pracowniczy.
Istot hierarchii funkcji przedsibiorstwa ma by okrelenie tego, co powinna robi
firma. Wbrew obiegowym opiniom, czsto róni si to znacznie od tego, co firma i jej
poszczególni pracownicy robi w rzeczywistoci. Naley tutaj rozpatrzy wszystkie
funkcje przedsibiorstwa, a nie tylko te, które w chwili obecnej maj by zwizane z informatyzacj czy automatyzacj pewnych procesów w firmie.
Gdy ju zostan sprecyzowane elementarne funkcje przedsibiorstwa, naley przystpi
do analizy zdarze . Zdarzenia nosz cech istotn z punktu widzenia przekazu informacji. Sprawiaj one mianowicie, e uaktywniane s poszczególne elementarne funkcje przedsibiorstwa. Z reguy te zdarzenia powoduj zmian lub aktualizacj pewnych
danych albo same wywoane s poprzez zmian lub aktualizacj danych.
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W efekcie mona wyodrbni pojedyncze obszary funkcjonowania przedsibiorstwa,
zamkn je w moduy (np. ksigowo, kadry, produkcja itp.) oraz okreli zakres wspódziaania pomidzy poszczególnymi moduami. Naley dy do tego, aby to, co zawarte
jest w module, cilej okrelao zwizki pomidzy zdarzeniami i elementarnymi funkcjami
ni to, co jest poza moduem. Wynika to z faktu, e informacje i dane spoza pewnego
monolitycznego obszaru dziaania przedsibiorstwa s trudniej dostpne ni dane wewntrz takiego obszaru, a czasami wrcz niedostpne.
W cile okrelonym module mona zbudowa diagramy encji. Encj naley rozumie
jako cokolwiek, o czym chcemy przechowywa informacj w naszej bazie danych.
Dobrym przykadem diagramu encji jest zwizek towar – klient, w którym kady towar
jest powizany z klientem, który ten towar zamówi lub kupi.
Na bazie diagramów encji mona wyodrbni poszczególne atrybuty, doskonale opisujce encj. Dla przykadu, kady klient bdzie mia swój adres, nazwisko lub nazw,
udzielony kredyt itp.
Tego typu diagramy atwo przekadaj si na tabele i ich kolumny. Teraz, jeszcze przed
zbudowaniem tabel, naley okreli zwizki relacyjne. W zasadzie s ich trzy rodzaje:
 Jeden do jednego — rzadko spotykany; z reguy jest to sygna, i by moe

diagram encji zosta niepoprawnie zbudowany.
 Jeden do wielu — najbardziej rozpowszechniony rodzaj zwizku; doskonale

mona go zobrazowa tym, e jeden klient moe mie kilka adresów, pod które
wysyany jest towar z zamówienia.
 Wiele do wielu — czsto wskazuje to na potrzeb dalszej normalizacji encji,

chocia równie czsto zoono systemu wymusza stosowanie tego typu
zwizków. Dokadniejsza analiza obiegu dokumentów z reguy wystarcza do
wyjanienia sprawy.
Podczas analizy zwizków encji moliwe staje si wyodrbnienie podtypów i nadtypów
encji. Pozwala to na skupienie si tylko na niezbdnym nam zakresie informacji poprzez
stworzenie nadtypów lub dalsze uszczegóowienie informacji poprzez wydzielenie
podtypów.
Kolejny etap to porównanie przetwarzanej przez dany modu informacji z informacj
przetwarzan w ramach innego, wyodrbnionego wczeniej moduu. Taka analiza jednostek w przedsibiorstwie ma na celu okrelenie, czy nie zachodzi niepotrzebne dublowanie
wprowadzania, analizowania lub przetwarzania informacji. Trzeba pamita o tym, e
kade takie dublowanie si obcia dodatkowymi kosztami przedsibiorstwo i obnia jego
zdolno do konkurencji. Czasem jednak moe si równie okaza, e nie sposób wyeliminowa dublowania si pewnych czynnoci, szczególnie na rozproszonej bazie danych.
W efekcie podjtych dziaa powinnimy otrzyma model logiczny, za na bazie diagramów encji moliwe jest stworzenie diagramów przepywu danych. Teraz pozostaje
wybra mechanizmy dziaa oraz opisa procedury realizacji elementarnych funkcji.
Te elementy opisowe powinny pomóc nam podczas wdraania aplikacji zbudowanej na
bazie naszych analiz.
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Etap projektowania powinien zakoczy si powtórn analiz. Brak kontroli na etapie
projektowania czsto powoduje powstanie zasadniczych bdów, które s niemoliwe do
wyeliminowania w przyszoci i mog spowodowa, e cay proces tworzenia i wdraania aplikacji bazodanowej zakoczy si niepowodzeniem.
Metodologia wykonania sprowadza si do wyboru odpowiedniej platformy systemowej,
na której ma by osadzona aplikacja, wyboru narzdzi i bazy danych oraz zapewnienia
standardów jakociowych.
Wybór platformy systemowej z reguy nie jest trudny. Platform znaczcych jest obecnie
niezbyt duo i czsto wybór ten zwizany jest z wyborem narzdzi czy te bazy danych.
PostgreSQL jako baza danych doskonale wspópracuje z rodzin systemów uniksowych.
Std te wybór tego rodzaju systemu wydaje si najbardziej celowy. Sporód systemów
klasy Posix wyrónia si, w sensie pozytywnym, Linux. Wybór tej platformy jest atrakcyjny zarówno z uwagi na nowoczesne technologie zastosowane podczas jej tworzenia,
jak i ze wzgldów cenowych.
Z kolei dla firm, gdzie systemy Posix nie wystpuj, by moe do przyjcia bdzie
korzystanie z platformy Windows. Najnowsze wersje PostgreSQL s dostpne dla tej
platformy.
Narzdzia do tworzenia aplikacji bazodanowej mog za by róne, gdy róne bd
platformy klienckich stacji roboczych czy te zorganizowania si przedsibiorstwa.
Std te dla jednych podstawowy moe by wybór MS Accessa jako warstwy obsugujcej klienta aplikacji, za dla innych celowe bdzie przeorientowanie si na serwis
web, poprzez który bdzie nastpowaa interakcja z baz danych.
Kolejnym elementem znaczcym dla procesu powstawania oprogramowania jest przyjcie standardów zapewnienia jakoci oraz modelu pozyskiwania informacji dla osób
zarzdzajcych poszczególnymi dziaami i caoci firmy.

Praktyczna implementacja modelu
Zaómy, e zostay ju zbadane cele firmy oraz e model dziaania przedsibiorstwa
zosta pozytywnie zaopiniowany. Wydzielone bloki zagadnie pozwalaj na zamknicie
danych w hermetyczne struktury, z których pobór informacji, uzupenianie i wymiana
nastpowa bd poprzez cile zdefiniowane interfejsy.
Doskonaym przykadem takiej implementacji jest zagadnienie zwizane z obsug
magazynu hurtowni. Staym elementem tej czci firmy jest nieustanny obrót towarowy i dokumentowy wyraony w pienidzach, iloci towarów i asortymencie.
Zanim rozpoczniemy tworzenie aplikacji, warto przygotowa i przetestowa skrypt
powoki shell, gdy przyda si on nam do zautomatyzowania procesu tworzenia bazy
danych.
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Skrypt mógby wyglda nastpujco:
#!/bin/sh
psql -d template1 <<!
/* usuniecie starej bazy danych */
drop database firma;
/* utworzenie nowej bazy danych */
create database firma;
/* podaczenie sie do bazy danych */
\connect firma
/* utworzenie przykladowej tabeli */
DROP TABLE test;
CREATE TABLE test
(
id_test serial not null primary key
test
char(25) NOT NULL,
opcja
boolean NOT NULL CHECK (tak = '1' OR nie='0') ,
data
date DEFAULT CURRENT_DATE
);
\q
!

Mechanizm dziaania skryptu jest stosunkowo prosty. Po podczeniu si do wzorcowej
bazy danych template1 usuwana jest poprzednia wersja bazy danych (uwaga! — wraz
z danymi), nastpnie generowana jest nowa baza danych firma, a po podczeniu si do
nowo utworzonej bazy danych wysyany jest cig zapyta SQL, który tworzy struktur
bazy danych.
Takie rozwizanie jest bardzo wygodne, gdy w poczeniu z automatycznym eksportem pozwala to na bardzo szybkie odtworzenie stanu bazy danych sprzed awarii.
Rozwamy teraz zagadnienie obrotu magazynowego od strony asortymentu. W magazynie znajduj si towary, których stan moe by zerowy, które byy kiedy ju w sprzeday
i obecnie s wycofane z obrotu, oraz nowe towary, które bd pojawia si w magazynie
przedsibiorstwa. Std te wszystkie elementy pozwalajce wyróni towar powinny
by zgrupowane w jednej zasadniczej tabeli.
Dane z takiej tabeli nie mog by usuwane, gdy moe to spowodowa problemy
z dokumentami, na których przecie musz widnie nazwy towaru. Na tym drobnym
przykadzie wida, e naley przyj ogóln zasad nieusuwania danych z bazy danych.
Kade dane, które usuniemy z bazy danych, s tracone bezpowrotnie. Bardzo czsto
tu po usuniciu danych niezbdne jest skorzystanie z nich. Std te, gdy usunicia
danych nie mona unikn, naleaoby z usuwanych danych sporzdzi zestawienia
zbiorcze i te przechowywa duej w bazie danych.
Magazyn towarów posugujcy si semantyk asortymentow musi obejmowa pewne
elementy charakterystyki, które mona przedstawi w postaci tabeli encji (tabela 10.1).
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Tabela 10.1. Tablica z charakterystyk asortymentu
Lp.

Nazwa atrybutu

Charakterystyka

1.

Indeks

Cig znaków alfanumerycznych

2.

Nazwa asortymentu

Tekst nazwy

3.

Magazyn

Opis magazynu

4.

VAT

Stawka podatku VAT

5.

Akcyza

Stawka podatku akcyzowego

6.

Miara

Jednostka miary

7.

SWW

Symbol SWW

8.

Grupa towarowa

Rodzaj towaru lub grupy

9.

Dostawca towaru

Nazwa dostawcy towaru

Elementem encji, który pozwoli poczy te zapisy w bazie danych z innymi, bdzie unikatowy indeks lub nazwa towaru. Innym wyjciem jest ustanowienie zupenie niezalenego klucza gównego dla zbioru asortymentu. Zazwyczaj uywa si tutaj sekwencji,
która moe by w prosty sposób utworzona i wywoana podczas wstawiania wartoci
do tabeli.
drop sequence ID
create sequence ID increment 10 start 10;

Sekwencja jest pewnym szeregiem liczb cakowitych, std te unikniemy powtórze, gdy
bdziemy podawa kolejne wartoci z sekwencji. Dobrym zwyczajem jest uywanie tej
samej sekwencji dla tej samej grupy zbiorów.
W tabeli encji pewne atrybuty mona by byo wyróni w postaci sowników, z których
wartoci byyby wybierane do tabeli zasadniczej. Do takich atrybutów nale stawka
VAT, stawka podatku akcyzowego, jednostka miary, symbol SWW oraz grupa towarowa
i nazwa dostawcy.
Powysz tabel mona przestawi w postaci zapytania SQL.
drop table asortyment;
create table asortyment
(
id_asortyment integer not null primary key default nextval('id'),
asortyment text not null,
id_magazyn integer references magazyn(id_magazyn),
id_VAT integer references VAT(id_VAT) not null,
id_akcyza integer references akcyza(id_akcyza),
id_miara intteger references miara(id_miara) not null,
index char(15) not null,
id_grupa integer references grupa(id_grupa) not null,
id_SWW integer references sww(id_sww),
id_kontrahent integer references kontrahent(id_kontrahent) not null,
opakowanie_zwrotne boolean not null default 'no',
stempel_czasowy timestamp not null default now()
);
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Tablice sownikowe zostan utworzone po wysaniu do bazy danych zapyta, takich
jak poniej.
drop table magazyn;
create table magazyn
(
id_magazyn integer not null primary key default nextval('id'),
magazyn char(25) not null,
lokacja text not null
);
drop table vat;
create table vat
(
id_VAT integer not null primary key default nextval('id'),
vat integer not null default 22
);
drop table akcyza;
create table akcyza
(
id_akcyza integer not null primary key default nextval('id'),
akcyza integer not null
);

drop table miara;
create table miara
(
id_miara integer not null primary key default nextval('id'),
miara char(10) not null
);
drop table grupa;
create table grupa
(
id_grupa integer not null primary key default nextval('id'),
grupa text not null,
index_grp char(15) not null
);
drop table sww;
create table sww
(
id_SWW integer not null primary key default nextval('id'),
SWW char(25) not null,
nazwa text not null
);

Powizania pomidzy tablicami sownikowymi a tablic zasadnicz wymuszane s poprzez polecenie references. Naley przy tym pamita o tym, e wizy integralnoci s
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wymuszane dopiero w najnowszych wersjach bazy danych, oraz o problemach z wartoci null. Te ostatnie mona rozwiza, stosujc podzapytania do zapytania gównego.
PostgreSQL na razie nie obsuguje powiza zewntrznych, ale nie jest to problem zoony i stosunkowo atwo jest znale  rozwizanie zadowalajce programistów.
Oczywiste te jest to, e tablice sownikowe powinny by zawsze tworzone przed utworzeniem tabeli gównej, inaczej nie bdzie mona powoa si na referencje do obiektu
bazy danych, który przecie jeszcze nie istnieje.
Skupmy si teraz na kontrahencie, który wobec firmy moe peni rol dostawcy lub
odbiorcy towarów albo te obie te role cznie. Moliwe jest równie, e kontrahent peni
rol usugow i nie ma bezporedniego zwizku z asortymentem. Zatem tylko cz
kontrahentów i informacji o nich bdzie zwizana z asortymentem, który stanowi
przedmiot obrotu firmy handlowej lub produkcyjnej. Bd to oczywicie dostawcy towarów, bezporednio zwizani z konkretnym towarem, ale równie odbiorcy towarów,
których zwizki nie uwidoczni si w powizaniach grup zbioru nazw towarów (asortyment) i zbioru kontrahentów (dostawców).
Przykadowa tabela encji moe wyglda nastpujco (tabela 10.2).
Tabela 10.2. Tablica z charakterystyk dostawcy
Lp.

Nazwa atrybutu

Charakterystyka

1.

Firma

Nazwa przedsibiorstwa

2.

Nazwisko

Nazwisko waciciela lub osoby odpowiedzialnej

3.

Imi

Imi waciciela lub osoby odpowiedzialnej

4.

NIP

Numer identyfikacji podatkowej

5.

Regon

Numer statystyczny

6.

Miejscowo

Miejscowo bdca siedzib firmy

7.

Ulica

Nazwa ulicy

8.

Numer domu

Numer domu

9.

Numer lokalu

Numer biura

10.

Poczta

Poczta

11.

Kod pocztowy

Kod pocztowy

12.

Region

Powiat lub województwo

13.

Pastwo

Nazwa pastwa siedziby kontrahenta

14.

Typ kontrahenta

Dostawca lub odbiorca

15.

Status

Okrelenie, czy kontrahent jest aktywny

Podobnie jak to miao miejsce poprzednio, z tablicy encji mona wyodrbni atrybuty, które z atwoci dadz si przeksztaci w tabele sownikowe. Std te zapytania
tworzce grup tabel zwizanych z kontrahentem mogyby wyglda nastpujco:
drop table kontrahent;
create table kontrahent
(
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id_kontrahent integer not null primary key default nextval('id'),
nazwa text not null,
nazwisko text,
imie text,
NIP char(10) not null,
REGON char(20),
miejscowosc text not null,
ulica text,
nr_domu char(5) not null,
nr_lokalu char(5),
poczta text not null,
kod_pocztowy char(6) not null,
id_powiat integer references powiat(id_powiat) not null default 0,
id_panstwo integer references panstwo(id_panstwo) not null default 0,
id_typ integer references typ(id_typ) not null default 0,
id_status integer references status(id_status) not null default 0,
stempel_czasowy timestamp not null default now()
);

Teraz spróbujmy utworzy zapytania tworzce sowniki do tej grupy danych, które
zwizane s z informacjami o kontrahentach. Pamitajmy przy tym, e w rzeczywistej
bazie danych najpierw tworzymy sownik, a dopiero potem tabel powizan z tym
sownikiem.
drop table panstwo;
create table panstwo
(
id_panstwo integer not null primary key default nextval('id'),
panstwo text not null
);
drop table powiat;
create table powiat
(
id_powiat integer not null primary key default nextval('id'),
wojewodztwo text not null,
powiat text not null
);
drop table typ;
create table typ
(
id_typ integer not null primary key default nextval('id'),
typ text
);
drop table status;
create table status
(
id_status integer not null primary key default nextval('id'),
status text
);
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Na koniec przeanalizujmy dane zawierajce rzeczywiste informacje o stanach magazynowych. Z danych tych bd przecie korzysta zarówno osoby przyjmujce towar
do magazynu, jak i sprzedawcy oraz osoby odpowiedzialne za zamówienia, analizy
przepywów i rotacji itp. Zasadnicze dane przechowywane w tej grupie tabel (tabela 10.3)
to informacje o iloci danego towaru, cenie zakupu, cenie sprzeday i, jeli jest to szybko
psujcy si produkt, o okresie przydatnoci do uycia.
Tabela 10.3. Tablica z charakterystyk magazynu w uj ciu ilociowym i cenowym
Lp.

Nazwa atrybutu

Charakterystyka

1.

Nazwa asortymentu

Tekst nazwy

2.

Cena zakupu

Cena nabycia towaru

3.

Cena sprzeday

Aktualna cena sprzeday

4.

Ilo

Aktualna ilo towaru w magazynie

Z tablicy encji atwo ju jest utworzy konkretne zapytanie tworzce tabel. Ta ostatnia,
w odrónieniu od poprzednich tabel, nie bdzie otoczona sownikami, gdy s one zupenie zbdne w przypadku tej grupy danych.
drop table pozycje_mag;
create table pozycje_mag
(
id_pozycje_mag integer not null primary key default nextval('id'),
id_asortyment integer not null references asortyment(id_asortyment),
cena_zakupu money not null,
cena_sprzeda y money not null,
ilosc real not null default 1.0,
data_waznosci date,
stempel_czasowy timestamp not null default now()
);

Poprzestamy na tych przykadach i utwórzmy teraz obraz powiza encji. Wizualizacja
relacji pomidzy danymi znakomicie uatwi nam utworzenie zapyta SQL (rysunek 10.1)
wstawiajcych dane do tabel, aktualizujcych dane i usuwajcych je z tablic, najczciej sownikowych. Jest to niezbdne, gdy kada relacyjna baza danych ogranicza
operacje z danymi wycznie do zapyta, zazwyczaj jzyka SQL, których rezultaty dopiero dalej mog zosta obsuone poprzez rozbudowane o elementy proceduralne jzyki programowania, takie jak PL/SQL, C++ i im podobne.
Tabele sownikowe nieco komplikuj zapytania, ale znakomicie wpywaj na wydajno
bazy danych.
Na pocztek przeled my proces wpisywania danych do bazy danych. Jako pierwsze
naleaoby zapeni tablice sownikowe. Zapytania tego typu s niezwykle proste i pozwalaj na samym pocztku usystematyzowa zakres informacji przechowywanych w bazie danych. Polecenie wprowadzania danych do sownika przeled my na przykadzie
tabeli typów dostawców.
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Rysunek 10.1. Wizualizacja powiza relacyjnych pomi dzy tabelami w bazie danych PostgreSQL.
Access zosta tu uyty jako klient i posiada wycznie zaczone tablice z bazy danych PostgreSQL
begin work;
insert into typ
(typ)
values
('Dostawca');

insert into typ
(typ)
values
('Odbiorca');
commit work;

Do zgrupowania zapyta w transakcje warto uy polecenia begin work otwierajcego
transakcje, a po zakoczeniu procesu wstawiania informacji do bazy danych zatwierdzi
transakcje za pomoc polecenia commit work. Pozwala to na zachowanie spójnoci
relacyjnej w tych rzadkich przypadkach, gdy nastpuje przerwanie poczenia do bazy
danych. Transakcje niezatwierdzone po pewnym czasie s automatycznie cofane z bazy.
Z kolei dla transakcji niezadeklarowanych jawnie dziaa mechanizm automatycznego
zatwierdzania transakcji, gdy tylko zapytanie zakoczy si sukcesem.
Spróbujmy teraz usun dane z tabel sownikowych.
delete from typ
where typ=’Odbiorca’;
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Jak wida, operacje na tabelach sownikowych s proste i mog doskonale suy jako
wprawki do programowania w jzyku SQL. Z reguy zapytania uzupeniajce tablice
sownikowe podstawowymi danymi s traktowane jako cz konstrukcji samej bazy
danych.
Teraz, gdy tablice sownikowe s przygotowane, moemy przystpi do wprowadzania
danych do tablic podstawowych. Zapytania wpisujce dane do tabeli s nieco bardziej
skomplikowane i z reguy wykorzystuj klauzul select do wybierania danych ze
sowników. Zerknijmy na przykad wprowadzania danych do tabeli kontrahentów.
insert into kontrahent
(nazwa,
NIP,
miejscowosc,
nr_domu,
poczta,
kod_pocztowy,
id_powiat,
id_panstwo,
id_typ,
id_status)
select
'Fadena Ltd.',
'7181784060',
'Lomza',
'23',
'om a',
'18-400',
id_powiat,
id_panstwo,
id_typ,
id_status
from powiat, panstwo, typ, status
where
powiat='Lomza miasto'
and panstwo='Polska'
and typ='Dostawca'
and status='Aktywny';

Jak wida na powyszym przykadzie, zapytanie wybierajce suy do pozyskania
wartoci z kluczy gównych i wstawienia tych wartoci do kolumn zawierajcych klucze
obce. Taka metoda nieco komplikuje zapytanie, jednake zapewnia spójno relacyjn,
niezbdn w kadej bazie danych. Powysze zapytanie mona potraktowa jako wzorzec i z uyciem elementów jzyków proceduralnych konstruowa elementy interfejsu
uytkownika.
Jak ju wspomniano wyej, danych raczej nie naley usuwa z bazy danych. Std te
rozpatrzmy teraz zapytanie aktualizujce dane. Dla przykadu chcielibymy zmieni
adres siedziby firmy.
update kontrahent
set
miejscowosc='Kolno',
nr_domu='11',
poczta='Kolno',
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kod_pocztowy='18-200',
where
nazwa='Fadena Ltd.';

Aktualizacja danych jest zazwyczaj prostsza ni ich wprowadzanie. Wynika to z faktu
rzadszego sigania do sowników i mniejszej komplikacji zapytania.
Niezwykle poytecznym elementem bazy danych jest moliwo korzystania z widoków. Widoki bazy danych pozwalaj ukry zoono wewntrznej struktury bazy
danych przed uytkownikiem oraz w znacznym stopniu uatwiaj operacje na danych.
Przeled my widok bazy danych zoony z tabeli podstawowej i tabel sownikowych.
Do tworzenia widoków mona z powodzeniem wykorzysta zapytania wybierajce,
gdy sam widok nie zawiera danych, a do wywietlania uywa zapyta.
drop view v_kontrahent;
create view v_kontrahent as
select
nazwa,
NIP,
miejscowosc,
poczta,
kod_pocztowy,
powiat,
wojewodztwo,
panstwo,
typ,
status
from powiat, wojewodztwo, panstwo, typ, status
where
kontrahent.id_powiat=powiat.id_powiat
and kontrahent.id_wojewodztwo=wojewodztwo.id_wojewodztwo
and kontrahent.id_panstwo=panstwo.id_panstwo
and kontrahent.id_typ=typ.id_typ
and kontrahent.id_status=status.id_status;

Widoki z bazy danych mog suy za podstaw do sporzdzania raportów. Ukryta za
widokiem zoono bazy danych pozwala uproci zapytania, które stanowi podstaw
do generowania raportów. Widoki z reguy scalaj dane na róne sposoby, uatwiajc
operowanie na bazie danych, i przygotowuj materia do wycigów z bazy danych.
W czci komercyjnych baz danych widoki pozwalaj na aktualizacj danych.
W PostgreSQL, mimo e zapytanie aktualizujce wykona si poprawnie, w rzeczywistoci
aktualizacja poprzez widoki bazy danych nie jest moliwa. Trudno ta ma zosta
naprawiona w nowszych wersjach PostgreSQL. Nie zmniejsza to jednak obszaru zastosowania widoków, zwaszcza e w specyfikacji SQL92 ten element bazy danych nie
wystpuje i pojawia si dopiero po roku 1995. Widoki pozwalaj wic na pen gam
operacji z widokami, mimo i niezaimplementowana cz nie wykona si w rzeczywistoci.
Poniej jeszcze jeden przykad widoku bazy danych, tym razem na grup danych zwizanych z nazwami asortymentu w powizaniu z grup danych opisujcych kontrahenta.
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drop view v_asortyment;
create view v_asortyment as
select
asortyment,
index,
subindex,
opakowanie_zwrotne,
magazyn,
miara,
VAT,
akcyza,
grupa,
SWW,
kontrahent.nazwa,
NIP
from asortyment, magazyn, miara, vat, akcyza, grupa, sww, kontrahent
where asortyment.id_magazyn=magazyn.id_magazyn
and asortyment.id_miara=miara.id_miara
and asortyment.id_VAT=vat.id_vat
and asortyment.id_akcyza=akcyza.id_akcyza
and asortyment.id_grupa=grupa.id_grupa
and asortyment.id_SWW=sww.id_sww
and asortyment.id_kontrahent=kontrahent.id_kontrahent;

Relacyjna baza danych posiada wasne mechanizmy zabezpiecze dostpu do bazy danych. Jedynie uytkownik postgres posiada wszelkie przywileje do baz danych PostgreSQL. Zazwyczaj te administrator bazy danych wykonuje operacje tworzenia struktur bazodanowych, tablic, widoków, wprowadzenia podstawowych danych do sowników.
Dlatego te ostatnim etapem tworzenia bazy danych jest nadanie uprawnie do obiektów
bazy danych. Oczywicie, uprawnienia powinny by adekwatne do roli uytkownika
w procesie przetwarzania informacji w bazie danych. Uprawnienia mona przypisa
do grupy, której czonkiem bdzie uytkownik bazy danych. Przywilejów jest kilka:
prawo do wykonywania zapyta wybierajcych, prawo do wprowadzania informacji do
tablic, prawo do aktualizacji danych, prawo do usuwania danych i prawa administracyjne.
Przykadowe przywileje do obiektów PostgreSQL i sposób ich nadania mog by wzite
z poniszego przykadu.
drop user fakt1;
create user fakt1 with password ‘fadena’ nocreatedb nocreateuser in group fakturzysta;
drop user kasa1;
create user kasa1 with password ‘fadena’ nocreatedb nocreateuser in group rachunkowosc;
grant select on
v_kontrahent,
v_asortyment,
v_pozycje_mag,
to group rachunkowosc;

grant select, insert, update on
kontrahent,
panstwo,
wojewodztwo,
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powiat,
typ,
status,
magazyn,
vat,
akcyza,
miara,
grupa,
sww,
asortyment,
pozycje_mag,
to group fakturzysta;

W powyszym przykadzie wiksze uprawnienia do tablic baz danych posiada uytkownik bdcy czonkiem grupy o identyfikatorze fakturzysta, gdy to on bdzie wprowadza dane do bazy danych. Uytkownik ten nie ma prawa usuwania danych. Przywilej
ten mona by nada kierownikowi zmiany lub osobie obsugujcej system informatyczny firmy. Z kolei grupa rachunkowo i odpowiednio jej czonkowie maj ograniczone
przywileje jedynie do widoków z bazy danych. Pozwala to na zabezpieczenie przed
bdn operacj na danych ju na poziomie samej bazy danych. Taki sposób zabezpiecze
zdejmuje te szereg obowizków z programistów tworzcych interfejs aplikacji bazodanowej, gdy sama baza danych chroni zawarte w niej informacje przed niesankcjonowanym dostpem do nich. Nadanie uprawnie jedynie do widoków stanowi kolejny
stopie w procesie zabezpieczania danych. Pozwala to ukry poszczególne kolumny,
za z wielu tabel utworzy jedn zbiorcz, zawierajc skondensowane lub tylko wybrane informacje.
Ostatnim elementem budowy aplikacji bazodanowej jest wytworzenie interfejsu uytkownika. Najczciej z bazy danych korzysta si poprzez sie lokaln, jednake coraz
czciej wymagany jest zdalny dostp, na przykad poprzez stron serwisu web. Dostp
zdalny by ju prezentowany w poprzednich rozdziaach, teraz wspomn jedynie o aplikacjach uywajcych ODBC.
Coraz czciej aplikacje obsugujce interfejs do bazy danych budowane s z uyciem
jzyków czwartej generacji, zawierajcych generatory aplikacji. Do takich jzyków
naley Visual Basic (rysunek 10.2).
Rysunek 10.2.
Obiekt Data
Environment j zyka
Visual Basic
z przyczeniami
do bazy danych
PostgreSQL
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Szczególnie interesujcy jest wanie Visual Basic, gdy posiada on cechy obiektowe,
mechanizm ADO, jest do szeroko znany, a przede wszystkim pozwala na zbudowanie interfejsu do bazy danych z uyciem gotowych ju aplikacji, takich jak Excel,
Word czy te Access. Arkusz kalkulacyjny lub edytor tekstu peni bd raczej rol
generatora raportów z bazy danych, natomiast za pomoc Accessa moliwe jest wytworzenie penowartociowego interaktywnego interfejsu do relacyjnej i dostpnej poprzez sie bazy danych PostgreSQL.
Innym, równie ciekawym jak Visual Basic jzykiem tworzenia aplikacji bazodanowych jest Delphi. Jzyk ten wykorzystuje mechanizm BDE (Borland Database Engine)
jako jednolity dla wszystkich aplikacji interfejs dostpu do bazy danych (rysunek 10.3).
Rysunek 10.3.
Administrator BDE
z definicj cza
do bazy danych
uywajcego ODBC
PostgreSQL

Przedstawianie mechanizmów programowych w Delphi do czenia si aplikacji z baz
danych wykracza poza zakres tej ksiki. Naley jedynie podkreli, e za pomoc znanych
programistom narzdzi mona szybko i wydajnie tworzy interfejsy uytkownika.
Przedstawione powyej przykady prezentuj PostgreSQL w zupenie innym wietle.
Wysoko wydajna baza danych, prosta w obsudze, ze zgodnym ze standardem jzykiem SQL oraz wykorzystujca do przekazywania danych mechanizmy DBI, ODBC,
JDBC moe stanowi solidn podstaw dla programów komercyjnych.
W trakcie pracy programistycznej nad interfejsem uytkownika czsto zachodzi potrzeba sprawdzenia wielu zalenoci w bazie danych. Mona by powiedzie, e im
bardziej rozbudowana aplikacja, tym czciej uywane s rónego typu monitory bazy
danych w celu ledzenia zalenoci pomidzy obiektami i zawartoci tych obiektów.
Delphi jako jeden z nielicznych jzyków programowania dostarczany jest wraz z uniwersalnym monitorem relacyjnych baz danych (rysunek 10.4).
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Rysunek 10.4.
SQL Explorer
pozwala na bieco
kontrolowa struktur
i zawarto bazy
danych PostgreSQL

Taki podgld oraz wykorzystanie wczonych lub doczonych do PostgreSQL jzyków programowania umoliwiaj stworzenie procedur i przechowywanie ich wewntrz bazy danych. Dodajc do tego mechanizmy obsugi zdarze oraz wyzwalacze
(trigery), mona umieci znaczn cz kodu aplikacji bazodanowej wewntrz samej
bazy danych. Przyspiesza to dziaanie samej bazy danych i zmniejsza obcienie czy
do bazy. W efekcie kod programów staje si prostszy i bardziej przejrzysty, atwiej
budowa nowe wersje aplikacji, za sam program pracuje szybciej i jest zdecydowanie
stabilniejszy.
Pomimo e taka metodologia programistyczna przy budowie aplikacji nie jest zbyt
czsto stosowana, jednake, jak pokazuj dowiadczenia wielu niezalenych programistów, zwiksza si w ten sposób produktywno pisania programów, co jest niezwykle
wane w wiecie, gdzie uytkownicy i firmy daj cigle nowych lub ulepszonych
aplikacji.

Kup książkę

Poleć książkę

142

Kup książkę

PostgreSQL

Poleć książkę

Skorowidz
A
abort, 46
action, 94
administrator baz danych, 76
after, 56
alfabetyczny spis funkcji,
177–180
algebra relacyjna, 16
alter, 47
alter table, 47
alter user, 47
analiza jednostek, 127
analiza strategiczna, 126
analiza zdarze, 126
ANSI SQL, 19
ANSI SQL-2, 119
ANSI, American National
Standards Institute, 19
aplikacja bazodanowa, 123
analiza jednostek, 127
analiza strategiczna, 126
analiza zdarze, 126
diagram encji, 127
diagram przepywu danych,
127
implementacja modelu, 128
interfejs uytkownika, 139
powtórna analiza, 128
proces projektowania, 126
proces wdraania, 128
zwizki relacyjne, 127
aplikacja pgadmin3, 78
AppGEN, 90
architektura klient serwer, 99
atrybut bytu, 9
awk, 91

Kup książkę

B
backend, 80
baza danych, 7
DB2, 7
Interbase, 7
Microsoft Access, 70
MySQL, 19
Oracle, 7
PostgreSQL, 7, 154
Yard, 85
BDE, Borland Database Engine,
140
before, 56
begin, 48
begin work, 135
biblioteka cygwin, 152
biblioteka dla serwisu web, 103
byt, 9
byt-relacja, 12

C
case, 42
CGI, Common Gateway
Interface, 90
close, 48
cloud computing, 143
cluster, 48
coalesce, 42
commit, 20, 49, 64
commit work, 135
compare, 16
configure, 149
connect, 92
copy, 49
create, 50
create aggregate, 50
create constraint trigger, 50

create database, 51, 110
create function, 51
create group, 52
create index, 52
create language, 52
create operator, 54
create rule, 54
create sequence, 55
create table, 55
create trigger, 56
create type, 56
create user, 57
create view, 58
cursor, 163

D
dbf, 108
dbf2msql, 108
dbf2sql, 91
declare, 58
dekompozycja, 13
delete, 56, 59
Delphi, 140
demon httpd, 102
diagram encji, 127
diagram przepywu danych, 127
distinct, 58
divide, 16
dostp do bazy danych
heitml, 84
interfejs jzyka Python, 107
interfejsy uniwersalne, 108
PHP, 99
dostp poprzez identyfikator
i haso, 101
drop, 59
drop aggregate, 59
drop database, 60

Poleć książkę

190

PostgreSQL

drop function, 60
drop group, 60
drop index, 61
drop language, 61
drop operator, 61
drop rule, 62
drop sequence, 62
drop table, 62
drop tigger, 63
drop type, 63
drop user, 63
drop view, 63
druga posta normalna, 13
dynamiczne tworzenie bitmap,
100
dziaanie w chmurze, cloud
computing, 143

E
ecpg, 118
elementy formularza, 94
encja, 127
end, 64
explain, 64

F
FastCGI, 100
fetch, 64, 67, 164
FI, Form Interpreter, 100
format daty, 70
formularz, 100
Framework ADO NET, 113
frontend, 80
funkcja, 35
crypt, 88
lo_export, 172
lo_import, 172
funkcje
czasu, 38
daty, 38
definiowane (wasne), 40
dostpne w PostgreSQL, 177
geometryczne, 38
grupowe, 42, 180
konwersji, 35
matematyczne, 35
PHP, 102, 103
planimetryczne, 38
sieciowe, 38
wbudowane w skadni SQL,
41
wasne, 40
znakowe, 37

Kup książkę

G
generator aplikacji, 91
GET, 93
GNU, 152
GNU-Linux, 152
granica zasobów, 122
grant, 65
group by, 43
grupa, 139

jzyk
Borland C++, 109
Delphi, 109, 140
Perl, 91
PHP, 99, 100
PL/perl, 162
PL/SQL, 163
PL/Tcl, 159
Python, 107
SQL, 19, 45
Visual Basic, 109, 139

H
hasa uytkowników, 78
having, 43
heitml, 84
hierarchia funkcji, 126

I
iloczyn kartezjaski, Cartesian
product, 12, 16
indeksy, 11
inherits, 173
inicjalizacja maszyny
wirtualnej Javy, 115
initdb, 78
initlocation, 78
input, 94
insert, 55–56, 65
instalacja, 150, 155
instalacja na Linuxa, 147
instalacja na Windows, 152
instalacja serwera bazy danych,
75
interaktywny monitor psql, 80
interfejs
bazy danych, 83
CGI, 92
CGI/DBI, 91
Connection, 116
DBI, 92
JDBC, 83, 114
ODBC, 109
OLEDB, 113
ResultSet, 118
ResultSetMetaData, 118
Statement, 117

J
java.sql, 115
JDBC, Java Database
Connectivity, 114
JDK, 115

K
klucz gówny, 11
klucz obcy, 9, 11
klucz unikalny, 11
kluczowe elementy modelu, 125
kompilacja kodu ródowego, 150
konfiguracja PostgreSQL, 147
konfiguracja autoryzacji, 80
konieczno wymiany sprztu i
oprogramowania, 122
konwersja danych z formatu
dBase, 91
konwersja typów, 36
kursor, 58, 163

L
listen, 66, 71
load, 66
localhost, 75
lock, 67
logika trójwartociowa, 29


czenie, union, 16

M
mechanizm
ADO, 139
BDE, 140
DBI, 92
method, 93
metoda
DriverManager.getConnection,
116
minimalny zbiór
identyfikujcy, 12
model
bazy danych, 122
byt-relacja, 9

Poleć książkę

Dodatki

191

danych firmy, 125
klient-serwer, 7, 79
logiczny, 127
relacyjny, 16
modu
Apache, 101
mod_actions.c, 101
mod_php, 101
sterownika DBD, 92
move, 67

N
nadawanie przywilejów, 65
Netscape Commerce Server, 99
Netscape LiveWire Pro, 99
nieuporzdkowany zbiór, 10
normalizacja, 10
not null, 55
notify, 68
null, 17
nullif, 42

O
obliczenia w SQL, 182
obsuga danych, 94
obsuga Java Script, 99
oczyszczenie bazy z danych, 72
ODBC, Open Database
Connectivity, 109
odebranie przywilejów, 68
ograniczenia na tablicy, 55
ograniczenie, restriction, 16
opcje dla skryptu
konfiguracyjnego, 150
opcje wywoania procesu
demona, 175
open, 164
operatory, 27
arytmetyczne, 27, 28
czasu i daty, 32
logiczne, 29
porównania, 28
relacji geometrycznej, 30
sieciowe, 31
teoriomnogociowe, 30
wasne, 32
znakowe, 28
optymalizator zapyta, 70

P
pakiet instalacyjny, 147
pakiet java.sql, 115
parametry sesji, 70

Kup książkę

perl, 91
Pg_comparator, 143
pg_hba.conf, 151
PgCluster, 144
PgPool, 144
PHP, 100
PHP/FI, 99
pierwsza posta normalna, 13
PL/perl, 162
PL/SQL, 163, 169, 186
PL/Tcl, 159
plik
.bash_profile, 148
alloc.c, 101
CGI.pm, 91
dba.hei, 86
dt.hei, 86
ecpglib.h, 119
ecpgtype.h, 119
gdba.hei, 86
initgbk.hei, 86
libpq.dll, 113
odbc.ini, 109
pg_hba.conf, 115
pgoledb.dll, 113
plperl.so, 162
postgres.jar, 115
ses.hei, 86
sesfield.hei, 86
plik konfiguracyjny ODBC, 109
sekcja Data Entry, 110
sekcja Data Source
Specification, 110
sekcja Default, 111
sekcja ODBC, 111
sekcja ODBC Data Sources,
110
sekcja Query Only, 110
plik
java.sql, 115
pg_hba.conf, 80
pgpass.conf, 78
phppgadmin, 77
podzia, divide, 16
polecenia SQL, 20, 45
porównanie, compare, 16
POST, 93
posta normalna Boyce'a-Codda,
15
PostgreSQL, 7, 121, 124, 147
postmaster, 79, 110
prekompilator ecpq, 119
preprocesor, 118
preprocesor ecpg, 118
primary key, 55
problem z wartoci null, 132

proces
backend, 80
frontend, 80
postmaster, 79, 110
program
awk, 91
dbf2msql, 108
dbf2sql, 91
psql, 45
sed, 91
projekt, project, 16
przecicie, intersect, 16
przekazywanie danych z
formularza, 93
przeliczenie zbiorów, 15
przeczanie baz danych, 143
przywileje, 65, 138
Python, 107

Q
QBE, Query by Example, 16

R
RDBMS, Relation Data Base
Management System, 73
redundancja, 15
references, 132
relacja, 12
relacyjny model bazy danych, 9,
11
replikacja danych, 143
Pg_comparator, 143
PgCluster, 144
PgPool, 144
Slony-I, 144
WAL, 145
reset, 68
revoke, 68
rezultat funkcji, 35
rollback, 20, 46, 49, 69
równowaenie obcie,
load balancing, 143
rónica zbiorów, 15
rónica, difference, 16
run-time, 68

S
scalanie, join, 16
schemat relacji, 12
sed, 91
sekwencja, 130
select, 69, 94
serwer Apache, 85, 101

Poleć książkę

192

PostgreSQL

serwer baz danych, 79
serwer http, 85
set, 70
show, 71
skrypt CGI, 93
Slony-I, 144
sowa kluczowe, 20
spójno relacyjna, 11
SQL, Select Query Language, 45
SQL, Structured Query
Language, 16
stdin, 92
stdout, 92
sterownik
DBD, 92
JDBC, 115
ODBC, 92
ODBC dla Linux, 111
ODBC dla Windows, 112
OLE DB, 113, 156
psqlODBC, 109
stosunek relacyjny, 12
suma zbiorów, 15
szyfrowanie danych, 88

rodowisko pracy, 70

T
tablica, 9, 12
tablice sownikowe, 131
tablice systemowe, 167
teoria mnogoci, 9
transakcje, 20, 135
trigger, 56
truncate, 71
trzecia posta normalna, 14
tworzenie formularzy, 100
tworzenie tabel, 100
tworzenie wyzwalaczy, 164
typy
danych, 21
danych logicznych, 24
daty i czasu, 22
definiowane (wasne), 25
numeryczne, 21
obiektowe, 26
opisu sieci, 25
tablicowe, 26
tekstowe, 23
walutowe, 24
wasne, 24

Kup książkę

U
union, 16
unique, 55
unlisten, 71
update, 71
usuwanie bazy danych, 129
usuwanie danych z tabeli, 136
uytkownik, 139
uytkownik postgres, 76, 138

V
vacuum, 72
Visual Basic, 109, 139

W
WAL, Write-Ahead Log, 145
wartoci, 10
widoki, 10
widoki bazy danych, 137
wiersze, 10
wizy integralnoci, 132
wizualizacja powiza
relacyjnych, 135
work, 46
wprowadzanie danych, 95
wymagania systemowe, 148
wyraenia regularne, 181
wystpienie bytu lub relacji, 10
wyzwalacz, 141
NEW, 165
OLD, 165
TG_ARGV[], 165
TG_LEVEL, 165
TG_NAME, 165
TG_NARGS, 165
TG_OP, 165
TG_RELID, 165
TG_RELNAME, 165
TG_WHEN, 165

zmienna DateStyle
European, 70
German, 70
ISO, 70
NonEuropean, 70
Postgres, 70
SQL, 70
US, 70
zmienne
CLASSPATH, 115
GEQO, 70
KSQO, 70
SERVER_ENCODING, 70
TIMEZONE, 70
zmienne bazy danych, 182
zmienne rodowiska
operacyjnego, 74, 79
zmienne rodowiskowe
interfejsu CGI, 93
znaki specjalne, 181
zwizki relacyjne, 127
zwolnienie blokady rekordów, 69

danie nowych aplikacji, 122

X
X-Window, 107

Z
zapytanie aktualizujce, 137
zapytanie do serwera, 87
zarzdzanie baz danych, 73
zbiór, 9
zmiana uwarunkowa prawnych,
123

Poleć książkę

