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mgr in¿. ANDRZEJ BIERNACKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy

System zintegrowanych baz danych
z zakresu bezpieczeñstwa pracy
na stronach internetowych � SINDBAD

System INtegracji Dowolnych BAz Danych � SINDBAD
zosta³ opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w
celu udostêpnienia zbiorów danych z zakresu bezpieczeñstwa
pracy i ergonomii szerokiemu gronu u¿ytkowników zaintereso-
wanych t¹ tematyk¹.

Obecnie w sk³ad systemu wchodz¹ nastêpuj¹ce bazy danych:
NORMY � baza dokumentów normalizacyjnych z zakresu

bezpieczeñstwa pracy i ergonomii
OCHRONY � baza wzorów �rodków ochrony indywidual-

nej posiadaj¹cych certyfikat  uprawniaj¹cy do oznaczania wy-
robu znakiem bezpieczeñstwa B

PATENTY � wykaz patentów z dziedziny bezpieczeñstwa
pracy i ergonomii

WZORY � wykaz wzorów u¿ytkowych z dziedziny bezpie-
czeñstwa pracy i ergonomii

W systemie SINDBAD zawarte s¹ informacje charakteryzu-
j¹ce wymienione dokumenty (bez przytaczania ich pe³nej tre-
�ci),  takie jak np. charakterystyka normy, streszczenie, krótki
opis przeznaczenia �rodków ochrony indywidualnej. Prezento-
wane s¹ te¿ wzajemne powi¹zania dokumentów oraz mechani-
zmy umo¿liwiaj¹ce wyszukiwanie danych we wszystkich do-
kumentach lub ich zbiorach.

(COR), przewodniki ISO/IEC (Guides ISO/IEC), raporty tech-
niczne (TR), projekty Polskich Norm (prPN), projekty norm
europejskich (prEN),  projekty norm miêdzynarodowych (ISO/
CD, ISO/DIS). Zawarte s¹ w niej informacje o tytu³ach norm,
ich numerach, streszczenia norm w jêzyku polskim i angielskim,
s³owa kluczowe, informacje o wzajemnych powi¹zaniach norm
itd.

Baza danych OCHRONY zawiera wykazy wzorów �rodków
ochrony indywidualnej posiadaj¹cych certyfikat uprawniaj¹cy
do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeñstwa B wraz z infor-
macjami o posiadaczach certyfikatów, producentach, terminach
wa¿no�ci certyfikatu danego wzoru, jego charakterystyce, prze-
znaczeniu itd.

Bazy danych PATENTY i WZORY zawieraj¹ odpowiednio
wykaz patentów i wzorów u¿ytkowych zarejestrowanych w
Urzêdzie Patentowym wraz z informacjami o terminie wa¿no-
�ci, nazwie organizacji uprawnionej do korzystania z patentu
lub wzoru u¿ytkowego, ich charakterystyce itd.

System informatyczny SINDBAD � integruj¹cy i udostêp-
niaj¹cy w serwisie informacyjnym WWW powy¿sze zbiory da-
nych, opracowano wykorzystuj¹c technikê udostêpniania infor-
macji opart¹ na modelu klient-serwer. Do wyszukiwania danych
zastosowano wyspecjalizowane oprogramowanie dzia³aj¹ce na
szybkim i niezawodnym serwerze.

�ród³a danych systemu SINDBAD s¹ przechowywane na
serwerze Instytutu pracuj¹cym pod systemem operacyjnym Unix.
S¹ one modyfikowane i systematycznie uzupe³niane przez ad-
ministratorów poszczególnych baz danych poprzez sieæ lokaln¹.
Prezentacja i modyfikacja danych realizowane s¹ za pomoc¹
specjalistycznego oprogramowania stanowi¹cego element sys-
temu SINDBAD instalowanego na komputerach lokalnych pod-
³¹czonych do sieci lokalnej Instytutu.

Szczegó³y techniczne udostêpniania zawarto�ci
zintegrowanych baz danych

System SINDBAD zapewnia mo¿liwo�æ udostêpniania wy-
branych informacji, zawartych w zintegrowanych bazach da-
nych, w serwisie informacyjnym WWW (World Wide Web).
Do prezentacji danych u¿ytkownikom systemu SINDBAD  mo¿e
byæ wykorzystywany dowolny komputer pod³¹czony do sieci
Internet z zainstalowan¹ przegl¹dark¹ stron WWW.

Dostêp do baz danych, posadowionych na serwerze pracuj¹-
cym pod systemem operacyjnym Unix, dla przegl¹darek inter-
netowych, zapewniono poprzez oprogramowanie Informix Client
SDK oraz Microsoft Internet Information Server 4.0, zainstalo-
wane na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Win-
dows NT Server 4.0. Przy tworzeniu stron WWW, stanowi¹-

Rys.  1. Schemat pracy systemu SINDBAD w Internecie

Baza danych NORMY zawiera dane o dokumentach nor-
malizacyjnych z zakresu bezpieczeñstwa pracy i ergonomii ta-
kich jak: normy polskie (PN), normy europejskie (EN), doku-
menty harmonizuj¹ce (HD), przednormy europejskie (ENV),
raporty CEN (CR), normy miêdzynarodowe (ISO i IEC), do-
datki do norm miêdzynarodowych (ADD), zmiany do norm miê-
dzynarodowych (AMD), poprawki do norm miêdzynarodowych
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cych interfejs u¿ytkownika, wykorzystano program narzêdzio-
wy Microsoft Visual InterDev 6.0.

Do udostêpniania zasobów systemu SINDBAD zastosowa-
no trzystopniow¹ architekturê klient-serwer (klient�serwer biz-
nesowy�serwer baz danych), któr¹ schematycznie przedstawiono
na rys. 1.

Klientem mo¿e byæ ka¿dy komputer pod³¹czony do sieci In-
ternet z zainstalowan¹ przegl¹dark¹ internetow¹ Microsoft In-
ternet Explorer w wersji 4.0 b¹d� pó�niejszej lub Netscape Na-
vigator w wersji 4.0 b¹d� pó�niejszej (system operacyjny nie
jest istotny). Przegl¹darka internetowa poprzez strony WWW
generuje ¿¹dania, które poprzez sieæ Internet przesy³ane s¹ do
serwera WWW.

Serwerem biznesowym jest serwer WWW � Microsoft In-
ternet Information Server 4.0 (IIS). Fizycznie jest to komputer z
procesorem Pentium, pamiêci¹ RAM i dyskami twardymi, z za-
instalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows NT
Server 4.0 wraz z oprogramowaniem serwera internetowego
Internet Information Server 4.0. Serwer biznesowy po�redniczy
w transmisji danych  pomiêdzy stronami WWW umieszczony-
mi na komputerze klienta a serwerem baz danych, bêd¹cym ostat-
nim elementem przedstawionego schematu.

Serwer WWW otrzymuje od przegl¹darek internetowych (z
wype³nionych formularzy zawartych w plikach .html) parame-
try potrzebne do wygenerowania zapytania SQL. Nastêpnie za
pomoc¹ funkcji oraz procedur skryptowych tworzone jest zapy-
tanie, które za po�rednictwem rozszerzenia serwera WWW �
oprogramowania obs³uguj¹cego komunikacjê z bazami danych
(z wykorzystaniem sterownika ODBC) � przesy³ane jest do ser-
wera baz danych. W omawianym przypadku rozszerzeniem ser-
wera WWW, obs³uguj¹cym procesy komunikacji z bazami da-
nych jest dostarczany przez Microsoft obiekt Active X Data
Object (ADO).

Z kolei serwer baz danych na podstawie otrzymanego zapy-
tania, zwraca wynik i za po�rednictwem ODBC oraz ADO prze-
sy³a go z powrotem do serwera WWW (IIS). Serwer WWW
(IIS) t³umaczy otrzymane dane do postaci kodu HTML i za po-
�rednictwem Internetu oraz protoko³u HTTP przesy³a je do klien-
ta (przegl¹darki internetowej), która prezentuje je na monitorze
komputera � klienta.

W obecnie omawianym przypadku serwer biznesowy jest
fizycznie tylko jednym komputerem (jednym serwerem WWW)
i komunikuje siê tylko z jednym systemem baz danych. Bar-
dziej z³o¿one systemy mog¹ zawieraæ zarówno wiêcej  kompu-
terów stanowi¹cych serwery biznesowe, jak i wiêksz¹ liczbê
systemów baz danych.

Serwerem baz danych jest system Informix zainstalowany
na serwerze pracuj¹cym pod systemem operacyjnym Unix. Jego
zadaniem jest przetwarzanie zapytañ SQL otrzymywanych po-
przez sterownik ODBC od serwera biznesowego.

Zasady korzystania z systemu SINDBAD

Pierwsz¹ czynno�ci¹ u¿ytkownika systemu SINDBAD jest
wej�cie do systemu (zalogowanie siê poprzez podanie przyzna-
nej przez administratora nazwy i has³a). Po jej wykonaniu w
oknie przegl¹darki ukazuje siê podstawowa strona systemu �
Wyszukiwanie w bazach danych (rys. 2).

Poniewa¿ w bazach danych systemu SINDBAD zawarto du¿¹
liczbê dokumentów, których przejrzenie nie jest mo¿liwe w krót-
kim czasie, a na ogó³ istnieje potrzeba przejrzenia tylko niektó-
rych spo�ród nich, spe³niaj¹cych znane u¿ytkownikowi warun-
ki,  efektywn¹ pracê z systemem nale¿y rozpocz¹æ od zdefinio-
wania wstêpnych kryteriów wyszukiwania.

W celu zawê¿enia liczby wy�wietlanych dokumentów i
zmniejszenia czasu pobierania odpowiednich informacji, zaim-
plementowano w systemie metody wyszukiwania poprzez po-
danie w polu Kryteria wyszukiwania s³ów kluczowych oddzie-
lonych spacjami.

Przyk³adowo, je¿eli przedmiotem zainteresowania s¹ doku-
menty,  zawieraj¹ce informacje o ha³asie i biurze, nale¿y do pól

Rys.  2. Okno Wyszukiwanie w bazach  danych

wpisaæ s³owa: ha³as biuro. £¹czne kryterium nale¿y rozu-
mieæ jako alternatywê podanych s³ów, tzn. bêd¹ wyszukiwane
wszystkie dokumenty, które zawieraj¹ przynajmniej jedno z po-
danych s³ów kluczowych. Kolejno�æ s³ów kluczowych jest bez
znaczenia, gdy¿ alternatywa jest przemienna.

Na rys. 2 pokazano, ¿e liczba znalezionych dokumentów spe³-
niaj¹cych zadany wy¿ej warunek wynosi 198 (173 w bazie NOR-
MY, 64 w bazie OCHRONY, 42 w bazie PATENTY i 11 w
bazie WZORY). Powy¿sz¹ liczbê dokumentów ju¿ mo¿na do-
k³adnie przejrzeæ. Poszukiwania mo¿na jednak prowadziæ na-
dal, zmieniaj¹c zestaw s³ów kluczowych, aby uzyskaæ bardziej
satysfakcjonuj¹cy efekt. Skuteczno�æ poszukiwania zale¿y wiêc
m.in. od do�wiadczenia u¿ytkownika systemu,  jego znajomo-
�ci przedmiotu i intuicji.

W systemie zapewniono równie¿ mo¿liwo�æ wyszukiwania
przez podanie wzorców s³ów kluczowych. We wzorcach mo¿-
na u¿ywaæ znaków % (procent) lub _ (podkre�lenie), przy czym
% zastêpuje zero lub wiêcej znaków, _ zastêpuje jeden dowolny
znak. Przyk³ad: zamiast wpisywaæ d³ugi wyraz prawdopo-
dobieñstwo mo¿na napisaæ wzorzec %podobie% lub
_____podobie____ lub %podobie_____ .

Jest to wygodne, gdy niewskazane jest podawanie formy gra-
matycznej s³owa kluczowego (np. nie jest wykluczone, ¿e dane
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s³owo wystêpuje w tek�cie, ale byæ mo¿e, w innym przypadku
gramatycznym). Podawane s³owa powinny mieæ dosyæ ogólne
znaczenie.

Przegl¹danie dokumentów
wybranej bazy danych

W celu wy�wietlenia listy dokumentów zawartych w wybra-
nej bazie danych nale¿y klikn¹æ w kolumnie Bazy na aktywny
odno�nik (hyperlink) z nazw¹ tej bazy. Jako przyk³ad przedsta-
wiono bazê NORMY (rys. 3). W tabelce prezentowane s¹ nu-
mery i tytu³y dokumentów w porcjach po 10 na jednej stronie.

aktualnie 3 strona). Oprócz tego pod list¹ dokumentów znajdu-
j¹ siê cztery przyciski nawigacyjne o nastêpuj¹cych funkcjach:

|< - skok do pierwszej strony,
<< - skok do strony poprzedzaj¹cej aktualn¹,
>> - skok do strony nastêpnej w stosunku do aktualnej,
>| - skok do ostatniej strony.

Najni¿ej umieszczony jest przycisk Szukaj stanowi¹cy od-
no�nik (link) do funkcji szczegó³owego wyszukiwania.

Szczegó³owe wyszukiwanie
U¿ytkownik systemu ma tak¿e mo¿liwo�æ bardziej szczegó-

³owego przeszukiwania wybranych baz danych. W tym celu na
ekranie zostaje  wy�wietlona  strona WWW zawieraj¹ca formu-
larz z polami wyszukiwawczymi, odpowiadaj¹cymi wytypowa-
nej bazie danych. Odpowiednie pola wyboru nale¿y zaznaczyæ
symbolem 3 w kolumnie Pola uwzglêdniane przy wyszukiwa-
niu i wpisaæ warto�æ kryterium w kolumnie Kryteria.

Wyszukiwanie szczegó³owe � w  ka¿dej bazie danych z osob-
na, inicjowane poprzez podanie wzorców s³ów kluczowych,
funkcjonuje podobnie, jak omówione wcze�niej wyszukiwanie
ogólne � w ca³ym systemie. Wyszukiwanie ogólne i szczegó³o-
we ró¿ni¹ siê jednak zakresem wyszukiwania oraz operatorami
logicznymi zastosowanymi przy ³¹czeniu s³ów kluczowych we
wzorcu.

Podobnie, jak w poprzednim przypadku, we wzorcach mo¿-
na u¿ywaæ znaków % (procent) lub _ (podkre�lenie), przy czym
% zastêpuje zero lub wiêcej znaków, _ zastêpuje jeden dowolny
znak. Przyk³ad: zamiast wpisywaæ d³ugi wyraz  prawdopo-
dobieñstwo mo¿emy napisaæ wzorzec %podobie% lub
______podobie____ lub %podobie____ .

Jednak w procesie wyszukiwania budowany jest i wykorzy-
stywany �filtr� stanowi¹cy koniunkcjê zaznaczonych pól. Na
rysunku 4 przedstawiony jest wynik wyszukiwania na podsta-
wie filtru zbudowanego z pól: Numer normy i Tytu³ normy (ha-
³as, urz¹dzenia, akustyka). Po ustawieniu filtru i naci�niêciu przy-
cisku Znajd� prezentowane s¹ wszystkie normy, których numer
zaczyna siê od prPN EN ISO oraz maj¹ce w tytule wyrazy ha³as
urz¹dzenia akustyka.

Podgl¹d dokumentu
U¿ytkownik systemu ma mo¿liwo�æ wy�wietlenia z bazy

informacji o wybranym dokumencie. W tym celu nale¿y wy-
braæ odpowiedni numer dokumentu, klikaj¹c w kolumnie Nu-
mer na jego hyperlink. Po wykonaniu tej operacji zostanie wy-
�wietlona strona WWW (rys. 4) zawieraj¹ca informacje opisu-
j¹ce charakterystyczne dane dla rozpatrywanego dokumentu.
Jako przyk³ad wybrano normê o numerze PN EN ISO 11203.

Uwaga: Odpowiednie strony WWW dla innych baz danych
zawieraj¹ innego typu informacje i w zwi¹zku z tym ich budo-
wa jest inna. Zawarto�æ stron WWW jest dopasowana do rodza-
ju wy�wietlanych informacji.

Wydruki
Przegl¹darki internetowe umo¿liwiaj¹ wydruk wszystkich

stron WWW przez nie prezentowanych. Zatem, aby wydruko-
waæ informacjê dostarczon¹ przez system SINDBAD, nale¿y
skorzystaæ z odpowiedniej opcji menu przegl¹darki (Plik/Dru-
kuj) lub odpowiedniej ikony na pasku narzêdziowym.

Pod tabelk¹ mo¿na odczytaæ liczbê dokumentów oraz numer
aktualnie wy�wietlanej strony (w przyk³adzie wystêpuje 365
stron � po 10 dokumentów na ka¿dej stronie, a wy�wietlana jest

Rys.  3. Przyk³adowa strona s³u¿¹ca do przegl¹dania dokumentów

Rys.  4. Okno podgl¹du dokumentu
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Strony systemu SINDBAD wy�wietlane s¹ w tzw. ramkach.
Ramki s¹ zaawansowan¹ opcj¹ struktury stron internetowych, po-
legaj¹c¹ na podziale pojedynczej strony WWW na obszary (ram-
ki), przy czym zawarto�æ pojedynczej ramki mo¿e byæ aktualizo-
wana niezale¿nie od zawarto�ci pozosta³ych ramek. W systemie
SINDBAD okno sk³ada siê z trzech ramek, zawieraj¹cych:

� logo systemu, a zarazem link do strony Wyszukiwanie w
bazach danych,

� pomoc kontekstow¹,
� w³a�ciwe strony WWW systemu.
Wydanie przegl¹darce polecenia Drukuj domy�lnie spowodu-

je wydrukowanie wszystkich ramek oddzielnie. Chc¹c wydruko-
waæ zawarto�æ tylko jednej, okre�lonej ramki, trzeba klikn¹æ le-
wym klawiszem myszy w jej obszarze, a nastêpnie wybraæ pole-
cenie Drukuj i zaznaczyæ opcjê Tylko zaznaczon¹ ramkê.

***
Dane zawarte w systemie SINDBAD s¹ na bie¿¹co aktuali-

zowane pod k¹tem zmieniaj¹cych siê przepisów prawnych i

uzupe³niane danymi nowo powsta³ych dokumentów oraz no-
wych �rodków ochrony indywidualnej w miarê ich pojawiania
siê na rynku.  Podstawow¹  zalet¹ systemu i jednocze�nie wy-
god¹ dla jego u¿ytkowników jest mo¿liwo�æ równoczesnego
wyszukiwania okre�lonych danych w wielu bazach o ró¿nych
zakresach tematycznych zgromadzonych informacji.

System SINDBAD funkcjonuje jako czê�æ Serwisu Interne-
towego Instytutu pod adresem http://www.ciop.pl/. Dostêp do
systemu jest bezp³atny, jednak wymaga wcze�niejszego zareje-
strowania siê u¿ytkownika � podania danych osobowych i adre-
su e-mail.

Obecnie prowadzone s¹ prace zmierzaj¹ce do powszechne-
go udostêpnienia w ramach systemu SINDBAD  zawarto�ci
kolejnych baz danych zwi¹zanych z tematyk¹ bezpieczeñstwa i
ochrony zdrowia w �rodowisku pracy.  Doskonalone s¹ równie¿
sposoby wyszukiwania dokumentów w systemie oraz metody
szybkiej aktualizacji zawarto�ci baz danych pochodz¹cych z
ró¿nych �róde³, a tak¿e usprawniane s¹ mechanizmy dostêpu do
systemu i zdalnej rejestracji u¿ytkowników.

STANOWISKO
Rady Ochrony Pracy

dotycz¹ce edukacji w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym
i wy¿szym w zakresie ergonomii, bezpiecznych i higienicznych metod pracy

oraz szkolenia nauczycieli w zakresie ustawienia g³osu w celu zmniejszenia
chorób zawodowych strun g³osowych

gramowymi MPiPS z 28 maja 1996 r., ograniczy w perspektywie
znacz¹cy ciê¿ar finansowy, jaki obecnie ponosz¹ ma³e i �rednie
przedsiêbiorstwa, zobowi¹zane do zapewnienia przyjmowanym
pracownikom szkoleñ podstawowych w zakresie bhp. Adresata-
mi tego zadania s¹: Minister Edukacji Narodowej w uzgodnieniu
z Ministrem Pracy i Polityki Spo³ecznej (zgodnie z art. 2372 zno-
welizowanego w 1996 r. Kodeksu pracy). Celowe by³oby wyko-
rzystanie w jego realizacji dotychczasowych do�wiadczeñ i po-
tencja³u Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

3. W �wietle systematycznie narastaj¹cej liczby chorób zawo-
dowych narz¹du g³osu, w�ród kadry nauczycielskiej, niezbêdne
jest podjêcie skoordynowanych dzia³añ dotycz¹cych:

� odpowiednich rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych
zmniejszaj¹cych obci¹¿enie narz¹du g³osu nauczyciela,

� odpowiednich æwiczeñ dla nauczycieli dotycz¹cych emisji
g³osu w celu zmniejszenia obci¹¿enia narz¹du g³osu,

� odpowiednich badañ lekarskich kwalifikuj¹cych do zawodu
nauczyciela oraz wstêpnych i okresowych badañ lekarskich po-
zwalaj¹cych na wczesne uchwycenie zmian chorobowych oraz
ograniczenie podejmowania pracy nauczycielskiej przez osoby
wykazuj¹ce podatno�æ na zachorowanie,

� ograniczenia palenia tytoniu w�ród nauczycieli, stanowi¹ce-
go jedno z najwa¿niejszych �róde³ ryzyka dla schorzeñ narz¹du
g³osu.

W³a�ciwe by³oby opracowanie programu dzia³añ w tym zakre-
sie. Adresatami tego zadania s¹ Minister Edukacji Narodowej oraz
Minister Zdrowia. Celowe by³oby wykorzystanie w jego realizacji
dotychczasowych do�wiadczeñ i potencja³u Instytutu Medycyny
Pracy w £odzi.

Przewodnicz¹ca Rady Ochrony Pracy
(�) Bo¿ena Borys-Szopa

Po zapoznaniu siê z materia³ami informacyjnymi przedstawio-
nymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dyskusji, Rada
Ochrony Pracy przyjmuje nastêpuj¹ce stanowisko:

1. Wdra¿anie programów nauczania z zakresu �Nauka o pra-
cy � bezpieczeñstwo, higiena, ergonomia�, powinno byæ konse-
kwentnie kontynuowane w szkolnictwie wy¿szym. Obecny stan
w tym zakresie wskazuje na potrzebê zintegrowanych dzia³añ
wszystkich resortów oraz instytucji odpowiedzialnych za tre�ci tych
programów, przy zachowaniu koordynuj¹cej roli MEN.

Zadaniem pierwszoplanowym s¹ dzia³ania zwi¹zane z wdra-
¿aniem minimów programowych dotycz¹cych �Nauki o pracy� na
wszystkich kierunkach studiów wy¿szych w uczelniach pañstwo-
wych i niepañstwowych. Szczególne znaczenie ma wprowadze-
nie tych minimów na kierunkach studiów kszta³c¹cych nauczy-
cieli (w tym w kolegiach nauczycielskich).

2. Pomimo pewnego postêpu w kszta³towaniu kultury bezpiecz-
nych zachowañ, zarówno nauczycieli jak i uczniów, sytuacja w
dziedzinie bezpieczeñstwa jest w tym �rodowisku alarmuj¹ca. Jak
wynika ze sprawozdania G³ównego Inspektora Pracy, za rok 2000,
edukacja nale¿y do sekcji gospodarki narodowej o najwiêkszym
przyro�cie wska�nika wypadków �miertelnych. W stosunku do
1999 r. wyniós³ on a¿ 109,1%. Jest to niew¹tpliwie wynikiem za-
równo braku konsekwentnie realizowanych programów naucza-
nia, na ka¿dym poziomie percepcji uczniowskiej, jak i braku od-
powiednio przygotowanych kadr nauczycielskich. Niezbêdne jest
wiêc opracowanie programów nauczania i nowoczesnych pomo-
cy edukacyjnych dla wszystkich poziomów systemu o�wiatowe-
go oraz ich wdro¿enie w placówkach szkolnych. Tylko system
edukacji narodowej jest w stanie w³a�ciwie przygotowaæ przysz³ych
pracodawców i pracobiorców w dziedzinie odpowiedniego spe³-
niania wymagañ bezpieczeñstwa pracy, higieny i ergonomii. Efek-
tywne nauczanie, w tym zakresie, skorelowane z minimami pro-


