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1. Wprowadzenie

plan wykładu, literatura, warunki zaliczenia

2. Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone

zalety i wady podej́scia obiektowego, przegląd systemów dostępnych na rynku

podstawy technologii klient-serwer

3. Język UML. Modelowanie konceptualne. Narzędzie typu Oracle Case

przypadki użycia, diagramy klas, interakcji, stanów, zależnósci i diagramy implementacyjne

generatory kodu tworzącego bazę danych

4. Techniki programowania obiektowego

dziedziczenie, polimorfizm, szablony funkcji i klas, algorytmy uogólnione

5. System Oracle i jego architektura

instancja i motor bazy danych

struktura pamięci (System Global Area)

struktura plików dyskowych (parameter file, datafiles, controlfiles, logfiles)

procesy Oracle’owe

6. Serwer Oracle - podstawowe czynnósci administracyjne

montowanie, otwieranie i zamykanie bazy danych (tryb restricted)

pojęcia: blok, rozszerzenie i segment

transakcje, ich zatwierdzanie i wycofywanie

wielodostęp, typy blokad, atomowóśc

2



7. Obszary składowania informacji

przestrzenie tablicowe, logi, segmenty wycofania

8. Schematy i ich obiekty

tablice, indeksy, widoki, synonimy, sekwencje, klastery, funkcje wewnątrzbazodanowe, pakiety, język PL/SQL

słowniki, więzy integralnósci, triggery

9. Bezpieczeństwo dostępu

użytkownicy, role, profile

poziomy zabezpieczeń (poziom WWW, aplikacji, systemu operacyjnego, bazy danych)

10. Bezpieczeństwo danych

sposoby wykonywania kopii zapasowych (backup automatyczny - crontab)

mechanizmy export/import

11. Dostępne narzędzia i protokoły komunikacji sieciowej

Oracle Server, Oracle Client, Oracle Enterprise Manager, SQLPlus, PL/SQL, Oracle Developer (Oracle Forms, Oracle Reports), Oracle Discoverer

sqlnet, tnslistener, ODBC, tcpip, aliasy Borland Database Engine (dla C++, lub Delphi)

współpraca Builder ’a C++ z serwerem Oracle (obiekty ADO)

12. Ładowanie i archiwizacja danych

czyszczenie z zachowaniem integralnósci

ładowanie za pomocą SQLLoader
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13. Współpraca baz danych z przeglądarkami stron WWW

konfiguracja protokołu SqlNet (Net8)

podstawy języka HTML, tworzenie dynamicznych stron WWW, serwery HTML, skrypty CGI, biblioteki dynamiczne DLL

14. Hurtownie danych

problemy przepływu informacji w rzeczywistym systemie

dublowanie serwera i wyrównywanie zawartósci serwerów zdublowanych

partycjonowanie wielkich tablic

transmisja danych źródłowych, kodowanie, raporty spó́znień

odtwarzanie bazy danych po awarii
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