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Sprawy organizacyjne 

• Forma zajęć: 

– wykład (15 h) 

– laboratorium (15 h) 

• Wykłady: środy (N) 11:15-13:45 

• Materiały odstępne pod adresem: 

roman.ptak.staff.iiar.pwr.wroc.pl 

2 



Konsultacje 

dr inż. Roman Ptak 

C3, pok. 321 

WT, 14-15 

CZ, 15-17 

PT, 14-15 (?) 
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Warunki zaliczenia przedmiotu 

• Zaliczenie wykładu na ocenę na podstawie 

laboratoriów (i obecności) 

• Kolokwium zaliczeniowe 

• Zaliczenie laboratoriów na ocenę – 

projekty 
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Program wykładu 

• Wprowadzenie - architektura internetowych 

systemów z bazami danych 

– Technologie webowe 

– Technologie bazodanowe 

• Bezpieczeństwo internetowych baz danych 

• Zasady używania języka PHP (i innych 

technologii) w projektach internetowych baz 

danych 

• Budowa systemów z użyciem technologii MySQL 

• Przygotowywanie dokumentacji projektowej 
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WPROWADZENIE 
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Czym są internetowe bazy danych? 

• Zbiór danych dostępny w Internecie z 

możliwością edycji i zarządzania nim. 

• Uporządkowany zbiór danych z pewnej 

dziedziny tematycznej, zorganizowany w 

sposób umożliwiający ich wyszukiwanie 

według zadanych kryteriów. 

• Często stosowane są  relacyjne bazy 

danych – podzbiory danych są ze sobą 

powiązane, współpracujące ze sobą. 
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Cele projektów informatycznych 

wykorzystujących bazy danych: 

• zastąpienie dotychczasowego systemu w celu 

poprawienia wydajności (gdy system „ręczny” lub 

komputerowy nie nadąża z przetwarzaniem dużej ilości 

transakcji lub nie umożliwia ich realizacji na dużą skalę), 

• obniżkę kosztów związanych z realizacją transakcji lub 

dystrybucją informacji (np. rezygnacja z „papierowego” 

przekazywania informacji w dużych firmach), a w 

przypadku sklepów internetowych – brak kosztów 

związanych z obsługą osób nie dokonujących żadnych 

transakcji, 

• uzyskanie lepszego obiegu informacji w przypadku 

systemów związanych z jej dystrybucją lub zwiększenie 

liczby klientów 10 



Cele projektów informatycznych 

wykorzystujących bazy danych: 

• poprawę image przedsiębiorstwa, 

• zwiększenie „dostępności” firmy dla klienta (nie 

jest problemem 24 h dostęp), 

• uzyskanie możliwości zbierania i 

wykorzystywania informacji o guście i 

upodobaniach klientów (w tym zakresie 

stosowane są nawet techniki znane wcześniej ze 

zwykłych sklepów, np. ustawianie przy kasach 

odpowiednich produktów = np. wyświetlanie w 

odpowiedni sposób informacji w oknie koszyka). 
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Typowe zastosowania Internetowych 

baz danych: 

• serwisy WWW - m. in. uniezależnienie 

prezentowanych treści od „wyglądu” 

witryny, 

– część informacyjna i transakcyjna serwisu 

• e – commerce, 

• inne usługi np. serwer poczty WWW, forum 

internetowe, baza dokumentów. 
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Ryzyko i zagrożenia związane z projektem: 

• złe oszacowanie kosztów przedsięwzięcia, 

• niedopracowany lub nieprzemyślany projekt 

interfejsu, 

• trudności z implementacją nieprzewidzianych 

wcześniej elementów – skalowalność systemu, 

• niezrozumienie lub zła specyfikacja potrzeb 

zleceniodawcy i odbiorcy projektu przez 

„informatyków”. 
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Ryzyko i zagrożenia (inne): 

• trudności z „dotarciem” odbiorcy do naszej 

witryny, 

• działania hakerów (crackerów), 

• awarie sprzętu oraz błędy w oprogramowaniu, 

• często zmieniające się przepisy prawne, 

• zawodność dostawców, 

• aktualizacja danych (np. modyfikacja cen). 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


