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Wprowadzenie
Projektowanie baz danych to jeden z kluczowych elementów projektowania systemów informatycznych. Wiele jego aspektów pokazuje nam to, że już

nie można sprowadzać go tylko do budowy struktury bazy danych. Mając na uwadze wydajność (przesyłanie dużych ilości danych z aplikacji do

serwera baz danych), bezpieczeństwo (dodatkowa forma ochrony przed atakami typu „SQL Injection”), a także możliwy dostęp do danych spoza

aplikacji (np. tryb interaktywny SQL-a na panelu serwera) przenosi się „ciężar” kontroli spójności i logiki biznesowej z aplikacji na serwer bazy danych.

W artykule przedstawiony jest kompletny (z obsługą reguł biznesowych) proces projektowania danych jako studium przypadku Systemu Obsługi

Pacjentów i Zarządzania Siecią Prywatnych Przychodni Lekarskich. Zarządzanie sprowadza się do ewidencji zasobów ludzkich (zakontraktowanych

pracowników medycznych - specjalistów) oraz materialnych czyli nieruchomości (przychodnie z gabinetami) oraz wyposażenia (sprzęt medyczny).

Analiza diagramu SERM
Model SERM ze względu na swój przejrzysty, hierarchiczny układ 

stanowi doskonałe źródło analizy kontroli spójności bazy danych 

i, co należy podkreślić, obsługi logiki biznesowej. Główne aspekty 

analizy stanowiące podstawę projektowania mechanizmów 

zabezpieczeń bazy danych na poziomie serwera to:

 układ relacji w hierarchii dziedziczenia

 reguły biznesowe nie objęte układem relacji.

Rys. 1 Diagram SERM dla Systemu Obsługi Pacjentów i Zarządzania Siecią 

Prywatnych Przychodni Medycznych (opracowanie własne)

Podsumowanie
Przedstawione w pracy propozycje i instrukcje postępowania są autorskimi rozwiązaniami jako efekt

doświadczenia przy projektowaniu i programowaniu baz danych. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie

modelu SERM do budowy semantycznych modeli danych a także, co zostało pokazane w pracy, ich analiza w celu

obsługi logiki biznesowej projektowanych systemów baz danych. Zaprezentowane rozwiązania mają m.in.

za zadanie wspomagać projektanta baz danych w przejęciu obsługi funkcjonalnej, która długo była zakresem

działań projektanta i programisty aplikacji użytkowych. Scentralizowanie logiki biznesowej możliwej dzięki

prekompilowanym procedurom składowanym na serwerze baz danych zdecydowanie zwiększa wydajność

systemów baz danych. Dla programów dostęp do procedur jest równoznaczny z dostępem do baz danych. A na

straży integralności danych i ich zgodności z regułami logiki biznesowej stoją specjalne procedury wyzwalane jako

reakcja na wykonywane instrukcje.

Nazwa (opis) Typ 

Instr.

Kod procedury wyzwalacza

Blokuj_insert_typ

_leku (blokada 

wstawiania typu 

leku)

Instead 

of 

Insert

CREATE TRIGGER 

[dbo].[Blokuj_insert_typ_leku] 

ON  [dbo].[Typ_leku]   INSTEAD OF INSERT

AS 

RAISERROR ('Nie można wprowadzać danych

bezpośrednio do słownika', 16, 10)

Blokuj_insert_pos

tać_leku (blokada 

wstawiania 

postaci leku)

Instead 

of

Insert

CREATE TRIGGER 

[dbo].[Blokuj_insert_postać_leku] 

ON  [dbo].[Postać_leku]  INSTEAD OF INSERT

AS 

RAISERROR ('Nie można wprowadzać danych

bezpośrednio do słownika', 16, 10)

Kontroluj_update

_lek (kontrola 

wystąpienia relacji 

po zmianie postaci 

w leku)

After

Update

CREATE TRIGGER 

[dbo].[Kontroluj_update_lek] 

ON  [dbo].[Lek]  AFTER UPDATE

AS 

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

if UPDATE (id_postaci)

BEGIN

DECLARE @id_p_l smallint

SELECT @id_p_l=id_postaci FROM deleted

if NOT exists (SELECT * FROM Lek WHERE 

id_postaci=@id_p_l)

DELETE FROM Postać_leku WHERE id=@id_p_l

END

END

Kontroluj_delete_l

ek (kontrola 

wystąpienia relacji 

po usunięciu leku)

After

Delete

CREATE TRIGGER 

[dbo].[Kontroluj_delete_lek] 

ON  [dbo].[Lek] AFTER DELETE

AS 

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

DECLARE @id_p_l smallint

DECLARE @id_t_l smallint

SELECT @id_p_l=id_postaci, 

@id_t_l=id_t_leku FROM deleted

if NOT exists (SELECT * FROM Lek WHERE 

id_postaci=@id_p_l)

DELETE FROM Postać_leku WHERE id=@id_p_l

if NOT exists (SELECT * FROM Lek WHERE 

id_t_leku=@id_t_l)

DELETE FROM Typ_leku WHERE id=@id_t_l

END

Blokuj_update_ty

p

(blokada zmiany 

typu leku dla 

wprowadzonego 

już leku)

Instead

of 

Update

CREATE TRIGGER 

[dbo].[Blokuj_update_typ] 

ON  [dbo].[Lek]  INSTEAD OF UPDATE

AS 

BEGIN

if UPDATE (id_t_leku)

RAISERROR ('Nie można w leku zmieniać jego 

typu', 16, 10)

else

BEGIN

DECLARE @id_l smallint

DECLARE @id_p smallint

DECLARE @id_t smallint

DECLARE @moc smallint

SELECT @id_l=id from deleted

SELECT @id_p=id_postaci, @id_t=id_t_leku, 

@moc=moc from inserted

if not exists (SELECT * FROM Lek WHERE 

id_postaci=@id_p AND id_t_leku=@id_t AND 

moc=@moc)

BEGIN

if UPDATE (id_postaci)

Update lek set id_postaci=@id_p Where

id=@id_l

if UPDATE (moc)

Update lek set moc= @moc Where id=@id_l

END

else

RAISERROR ('Taki lek już istnieje w bazie 

danych',16,10)

END

END

Układ relacji w hierarchii 

dziedziczenia
• Identyfikacja „figur zamkniętych”

• Analiza danych skrajnych 

wierzchołków (najniższy 

i najwyższy stopień hierarchii 

dziedziczenia)

• Kontrola instrukcji DML w skrajnie 

najwyższym wierzchołku bloku 

Reguły biznesowe nie 

objęte układem relacji
• Definicja reguł

• Identyfikacja obiektów i ich 

agregacji dla poszczególnych 

reguł

• Kontrola instrukcji DML 

zidentyfikowanych obiektów

• Procedury do obsługi reguł i 

sposób ich wyzwalania

Rys. 2 „Figura zamknięta” na diagramie

Nazwa (opis) Typ Instr. Kod procedury wyzwalacza

Kontroluj_insert_

wizyta (blokada 

wstawiania 

wizyty, gdy 

pracownik nie ma 

uprawnień do 

usługi)

Instead of 

Insert

CREATE TRIGGER 

[dbo].[Kontroluj_insert_wizyta] 

ON  [dbo].[Wizyta] INSTEAD OF 

INSERT

AS 

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

DECLARE @id_prac smallint

DECLARE @id_oferta smallint

DECLARE @id_grafik smallint

SELECT @id_oferta=id_oferta, 

@id_grafik=id_grafik FROM inserted

SELECT @id_prac=id_prac FROM 

Grafik WHERE id=@id_grafik

if not exists (SELECT * FROM 

Uprawnienia WHERE 

id_prac=@id_prac AND 

id_oferta=@id_oferta)

RAISERROR ('Pracownik nie ma 

uprawnień do wykonania tej usługi', 

16,10)

else

Insert into Wizyta Select * FROM 

inserted

END

Kontroluj_delete_

uprawnienia

(usuwanie 

zaplanowanych 

wizyt po utracie 

uprawnień)

After

Delete

CREATE TRIGGER 

[dbo].[Kontroluj_delete_uprawnienia

]

ON  [dbo].[Uprawnienia] AFTER 

DELETE 

AS 

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

DECLARE @id_prac smallint

DECLARE @id_oferta smallint

SELECT @id_prac=id_prac, 

@id_oferta=id_oferta FROM deleted

if exists (SELECT * FROM wizyta 

WHERE id_oferta=@id_oferta AND 

id_grafik IN (SELECT id FROM grafik 

WHERE id_prac=@id_prac) AND 

data_wiz>CURRENT_TIMESTAMP) 

BEGIN

DELETE FROM Wizyta WHERE id IN 

(SELECT id FROM wizyta WHERE 

id_oferta=@id_oferta AND id_grafik

IN (SELECT id FROM grafik WHERE 

id_prac=@id_prac) AND 

data_wiz>CURRENT_TIMESTAMP)

PRINT 'Utrata uprawnień 

spowodowała anulowanie wszystkich 

zaplanowanych wizyt na wykonanie 

tej usługi'

END

END

Tab. 1 Specyfikacja wyzwalaczy 

do obsługi obwodu z rys.2.

R1: wartość wizyty 

= 

cena usługi podstawowej 

+

suma cen usług dodatkowych

Nazwa

(opis)

Kod funkcji

Kwota_wiz

(oblicza wartość kwoty 

wizyty)

CREATE FUNCTION Kwota_wiz (@id_wizyta smallint)

RETURNS money

AS

BEGIN

DECLARE @cena money

DECLARE @kwota money

SELECT @cena =cena FROM Oferta join wizyta ON oferta.id=wizyta.id_oferta WHERE wizyta.id=@id_wizyta 

SELECT @kwota = sum(cena) FROM Oferta join wykonane_usł ON oferta.id=wykonane_usł.id_oferta WHERE Wykonane_usł.id_wizyta=@id_wizyta

SET @kwota=@kwota+@cena

RETURN @kwota

END

GO

Tab. 2 Specyfikacja funkcji do obsługi reguł R1

Tab. 3 Specyfikacja wyzwalaczy 

do obsługi reguł R1


