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Baza danych o materia³ach, wyrobach i ustrojach
przeznaczonych do ochrony przed ha³asem i drganiami
Programy zarz¹dzaj¹ce baz¹ danych. Wybrane informacje

Realizacja bazy danych, której systematykê przedstawiono w artykule pt. Baza danych o materia³ach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed ha³asem i drganiami w Bezpieczeñstwie Pracy nr 4/2000 wymaga³a szczegó³owego przeanalizowania
struktur baz danych, opracowanych w ramach Strategicznego Programu Rz¹dowego oraz opracowania zestawu programów s³u¿¹cych do wprowadzania i modyfikacji danych w poszczególnych
orodkach opracowuj¹cych wybrane modu³y bazy danych (ITB,
AGH, CIOP), a tak¿e programu zarz¹dzaj¹cego zintegrowan¹ baz¹
danych przeznaczonego do prezentacji materia³ów, wyrobów i ustrojów w niej opisanych, z mo¿liwoci¹ wydruku kart katalogowych.

Struktura bazy danych

Struktura baz danych spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
 wiernie oddaje systematykê przyjêt¹ dla prezentowanych
wyrobów, materia³ów i ustrojów,
 zapewnia pe³ny opis prezentowanych materia³ów, wyrobów i ustrojów,
 umo¿liwia szybkie odnalezienie wyrobu, materia³u i ustroju spe³niaj¹cego zadane warunki,
 pozwala na ³atwe podzielenie bazy na poszczególne modu³y grupowe lub ich zestawy, jak te¿ ich integracjê. Schemat powi¹zañ bazy danych przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Schemat powi¹zañ bazy danych

Zgodnie z za³o¿eniami, przyjêtymi na pocz¹tku pracy, bazy
danych zrealizowano w systemie INTERBASE v. 5.01, a oprogramowanie wykonano w technologii RAD wykorzystuj¹c system tworzenia aplikacji DELPHI 4.0 Professional.
Ze wzglêdu na to, ¿e dane s¹ wprowadzane do bazy w sposób
rozproszony przez trzy orodki badawcze (CIOP, AGH, ITB)
zastosowano odrêbne tablice danych o producentach wyrobów,
materia³ów i ustrojów dla ka¿dego modu³u danych (wed³ug systematyki podanej w BP nr 4/2000). Takie rozwi¹zanie u³atwia
integrowanie danych poszczególnych modu³ów w jedn¹ bazê.
Grafika przedstawiaj¹ca materia³, wyrób, ustrój (szkic, schemat, fotografia), archiwizowana jest w odrêbnych katalogach,
zachowuj¹c w bazie jedynie powi¹zanie nazw¹ pliku z elementem opisywanym. Takie rozwi¹zanie zmniejsza wielkoæ pliku bazy
danych i u³atwia utrzymanie bazy.

Programy wprowadzania i modyfikacji danych

Pierwsz¹ realizacj¹ i weryfikacj¹ przyjêtych struktur danych
by³y programy wprowadzania i modyfikacji danych dla poszczególnych modu³ów (wg systematyki omówionej w BP nr 4/2000).
Opracowano 7 programów wprowadzania i modyfikacji danych dla poszczególnych modu³ów:
 BazaMod1  dla materia³ów, wyrobów i ustrojów dwiêkoch³onnych,
 BazaMod2  dla materia³ów, wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych,
 BazaMod3  dla przegród i ich elementów,
 BazaMod4  dla obudów dwiêkoch³onno-izolacyjnych,
 BazaMod5  dla kabin dwiêkoizolacyjnych,
 BazaMod6  dla ekranów przeciwha³asowych,
 BazaMod7  dla t³umików akustycznych.
Ka¿dy program identyfikuje siê unikaln¹ ikon¹.
Przygotowano program instaluj¹cy otoczenie baz danych wraz
z programami i bazami danych. Ze wzglêdu na jednolit¹ obs³ugê
programów, dalej zostanie opisany tylko program BazaMod3.
Po uruchomieniu programu, na ekranie monitora pojawia siê
plansza startowa (rys. 2). Po zainicjowaniu i zaktywizowaniu
bazy danych na ekranie pojawia siê okno dialogowe z zestawieniem grup w module (rys. 3).
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Wyboru grupy dokonuje siê przez dwukrotne klikniêcie przyciskiem myszy na wybranej nazwie grupy.
Po wybraniu grupy na ekranie monitora wywietlane jest okno
dialogowe s³u¿¹ce do wprowadzania i modyfikacji danych dla
wybranych typów w grupie (rys. 4).
W lewej górnej czêci
okna umieszczono obiekt
s³u¿¹cy do nawigowania
po tablicy. W obiekcie tym
zastosowano system podpowiedzi (po ustawieniu
kursora na elemencie
obiektu wywietlana jest
informacja o funkcji tego
elementu). Obok obiektu
umieszczono przyciski,
które maj¹ przypisane naRys. 2. Plansza startowa programu BazaMod3
stêpuj¹ce funkcje:

Rys. 4. Okno dialogowe do wprowadzania i modyfikacji wybranych typów
w grupie

Rys. 3. Zestawienie grup w module BazaMod3

 Baza -> ASCII  tworzy kopiê bezpieczeñstwa danych przepisuj¹c zawartoæ tablicy grupy wyrobów do pliku skryptowego. Po wykonaniu zadania wywietlana jest informacja o nazwie
katalogu i pliku skryptowego,
 Drukuj kartê  drukowanie karty katalogowej wybranego
wyrobu,
 Zachowaj  zapisuje do bazy wszystkie zmiany, zamyka
okno dialogowe i aktywizuje okno wyboru grup,
 Anuluj  odrzuca wszystkie zmiany, zamyka okno dialogowe i aktywizuje okno wyboru grup. Jeli wprowadzono jak¹kolwiek zmianê danych, to wczeniej wywietlane jest zapytanie:
Czy odrzuciæ zmiany? W tym momencie, mo¿na jeszcze wycofaæ siê z wyjcia bez zapisu zmian.
Poni¿ej przycisków wywietlana jest informacja o grupie
wyrobów. Widoczne s¹ dwie zak³adki:
 Zestawienie  pokazuje listê typów w wybranej grupie wyrobów, materia³ów, ustrojów i powi¹zan¹ z ni¹ listê wyrobów, materia³ów, ustrojów w wybranym typie. Wyboru typu i wyrobu
dokonuje siê przez wskazanie pozycji na wykazie kursorem
myszy i pojedyncze klikniêcie lewym przyciskiem myszy. W
tym widoku nie ma mo¿liwoci wprowadzania ¿adnych modyfikacji oprócz wstawienia nowego wyrobu, materia³u, ustroju w
wybranym typie lub usuniêcie wskazanego wyrobu, materia³u,
ustroju z listy po uprzednim potwierdzeniu. Wstawienie nowego wyrobu, materia³u, ustroju do listy powoduje automatyczne
jego zainicjowanie (nadanie mu odpowiednich identyfikatorów,

2

grupy, typu, producenta, laboratorium i indeksu katalogowego) i
zaktywizowanie zak³adki Dane szczegó³owe.
 Dane szczegó³owe  s³u¿y do wprowadzania i modyfikacji
danych wybranego wyrobu, materia³u, ustroju (rys. 5). Dane zak³adki zosta³y podzielone na nastêpuj¹ce zestawy: Podstawowe,
Dwiêki powietrzne, Dwiêki uderzeniowe, Wykres, Marketing,
Szkic stropu. Na rys. 59 pokazano zawartoæ poszczególnych
zestawów danych. W zestawie Marketing informacje o producencie, przedstawicielu handlowym i laboratorium badawczym
mo¿na modyfikowaæ lub wprowadzaæ po naciniêciu przycisku
z rysunkiem kartoteki obok odpowiedniego pola. Wówczas zostanie otwarte nowe okno dialogowe, w którym mo¿na wskazaæ
wybór, wprowadziæ nowy element lub zmodyfikowaæ istniej¹cy
(rys. 10).
Wszystkie programy s³u¿¹ce do wprowadzania i modyfikacji
danych maj¹ analogiczn¹ postaæ i obs³ugê. Ró¿nice wystêpuj¹ w
niektórych zak³adkach  co spowodowane jest specyfik¹ grupy
wyrobów, materia³ów, ustrojów.
W programach obs³uguj¹cych wprowadzanie danych w module I i III (ITB) umo¿liwiono pobranie danych o charakterystyce wyrobu z bazy pomiarowej Zak³adu Akustyki ITB (rys. 6 
przycisk Pobierz dane). Po pobraniu, dane s¹ przetwarzane przez
program w celu wyznaczenia odpowiednich charakterystyk i
wskaników jednoliczbowych.
Programy zosta³y zweryfikowane przez u¿ytkowników we
wszystkich zespo³ach wspó³pracuj¹cych w tym zadaniu.

Program zarz¹dzania
i rozpowszechniania danych bazowych
Program prezentuj¹cy zawartoæ bazy danych zawiera nastêpuj¹ce modu³y:
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Rys. 5. Zawartoæ zestawu Podstawowe

Rys. 6. Zawartoæ zestawu Dwiêki powietrzne

Rys. 7. Zawartoæ zestawu Wykres

Rys. 8. Zawartoæ zestawu Marketing

Modu³ 0

Modu³ II  Materia³y, wyroby i ustroje przeciwdrganiowe
Modu³ III  Przegrody i ich elementy
Modu³ IV  Obudowy dwiêkoch³onno-izolacyjne
Modu³ V  Kabiny dwiêkoizolacyjne
Modu³ VI  Ekrany przeciwha³asowe
Modu³ VII  T³umiki akustyczne
Modu³ 0 zawiera przyciski z nazwami Modu³ów I  VII, które pozwalaj¹ na przejcie do wybranego Modu³u. Umieszczenie

 Informacje ogólne o strukturze baz danych, jej zawartoci i sposobie korzystania z niej, a tak¿e o
mo¿liwociach uzyskania dodatkowych selektywnych, ukierunkowanych informacji oferowanych
przez bazê.
Modu³y grupowe, dotycz¹ce poszczególnych grup materia³ów,
wyrobów i elementów:
Modu³ I
 Materia³y, wyroby i ustroje dwiêkoch³onne
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Rys. 10. Okno dialogowe wstawiania lub modyfikacji informacji o laboratorium badawczym

Rys. 9. Zawartoæ zestawu Szkic stropu

kursora myszy nad przyciskiem Modu³u powoduje wywietlenie ogólnej informacji o zawartoci modu³u, orodku opracowuj¹cym dany modu³.
Wejcie do Modu³u grupowego I  VII
zapewnia uzyskanie nastêpuj¹cych informacji:
 informacje o dokumencie normalizacyjnym, dotycz¹cym wyrobów danej
grupy,
 informacje o materia³ach, wyrobach,
ustrojach i elementach zawartych w danej
grupie,
 informacje ogólne o ka¿dym z materia³ów, wyrobów, ustrojów umo¿liwiaj¹ce ogóln¹ ocenê jego przydatnoci (opis
ogólny, wybrane w³aciwoci, nazwê producenta, dane o posiadanej aprobacie/certyfikacie lub o jej braku, odpowiednie charakterystyki i parametry akustyczne),
 informacjê o warunkach uzyskania
danych, zawartych w kartach katalogowych materia³u, wyrobu, ustroju,
 swobodne przechodzenie z jednych Rys. 12. Plansza g³ówna programu
modu³ów do innych,
 mo¿liwoæ uzyskania wydruku ka¿dej dopuszczonej do gramu wraz z baz¹ danych zostan¹ zaktywizowane. Po zainicjopublikacji informacji z danego Modu³u i przes³anie jej poczt¹ waniu wywietlane jest g³ówne okno dialogowe programu (rys. 12).
Po wybraniu modu³u, wywietlany jest formularz pokazuj¹cy
elektroniczn¹ do prosz¹cego o informacjê, wraz z ewentualnym
listê grup materia³ów, wyrobów, ustrojów, elementów (rys. 13).
rachunkiem za jej uzyskanie,
Po wybraniu grupy, wywietlany jest formularz z dwiema
 mo¿liwoæ wydruku i przes³ania karty katalogowej ka¿dezak³adkami Zestawienie i Dane szczegó³owe (rys.14). Najpierw
go wybranego materia³u, wyrobu, ustroju, elementu.
Po wywo³aniu programu wywietlana jest wizytówka (plan- aktywna jest zawsze zak³adka Zestawienie zawieraj¹ca wykaz
sza startowa) (rys. 11) do momentu a¿ wszystkie elementy pro- typów w wybranej grupie i wykaz materia³ów, wyrobów, ustro-
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Rys. 13. Lista grup materia³ów, wyrobów, ustrojów, elementów w wybranym module

Rys. 15. Widok zestawu Szkic w Module V. Kabiny dwiêkoizolacyjne

Rys. 14. Zak³adka Zestawienie

jów, elementów w aktywnym typie. Do nawigowania po materia³ach, wyrobach, ustrojach, elementach s³u¿y obiekt umieszczony w lewym górnym rogu okna (pierwszy, poprzedni, nastêpny i ostatni element). Przycisk Drukuj kartê s³u¿y do wydrukowania karty katalogowej wybranego materia³u, wyrobu, ustroju, elementu. Przyk³ady kart katalogowych zamieszczono w BP
nr 4/2000. Przycisk Wybór grupy powoduje zamkniêcie formularza i zaktywizowanie formularza wyboru grup. Dane szczegó³owe opisuj¹ce materia³, wyrób, ustrój prezentowane s¹ po wybraniu zak³adki Dane szczegó³owe. Wówczas analogicznie, jak
w programie wprowadzania danych, poszczególne grupy informacji umieszczone s¹ w poszczególnych zestawach tematycznych. Na rys. 15 pokazano postaæ zestawu Szkic w module V. Kabiny dwiêkoizolacyjne.
W modu³ach I, III, IV, VI i VII udostêpniono funkcjê definiowania filtru pod wzglêdem wartoci parametrów jednoliczbowych (wskaników) wartociuj¹cych prezentowane materia³y,
wyroby, ustroje, elementy (np. dla cian: wskanik izolacyjnoci
akustycznej w³aciwej Rw, wskanik oceny akustycznej RA1 i RA2
(rys. 16) lub dla wyrobów dwiêkoch³onnych wskanik poch³aniania dwiêku aw). Po zdefiniowaniu filtra pokazywane s¹ tylko te materia³y, wyroby, ustroje, elementy, których wybrana w
filtrze wielkoæ spe³nia zadan¹ relacjê.

Rys. 16. Plansza definiowania filtrów

Rys. 11. Plansza startowa programu

Na zakoñczenie nale¿y stwierdziæ, ¿e je¿eli znajd¹ siê rodki
na prace wdro¿eniowe, ju¿ w koñcu roku 2000 baza danych mo¿e
byæ udostêpniona do powszechnego odp³atnego wykorzystania.
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