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ანოტაცია–სტატიის მიზანს წარმოადგენს

საგნობრივი არეს გაანალიზების საფუძველზე

მონაცემთა ბაზის მოდელირების პროცესის

განხილვა და მისი რეალიზება, რომელიმე

მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემაზე (მბმს)

დაყრდნობით.

საკვანძო სიტყვები – მონაცემთა ბაზა,

მოდელირება, მართვის ინტერფეისი.

შესავალი

თანამედროვე ცხოვრება წარმოუდგენელია

ეფექტური მართვის გარეშე. მთავარ კატეგორიას

განეკუთნება ინფორმაციის დამუშავების სისტემა,

რომელზედაც დამოკიდებულია ნებისმიერი ფირმის

ან დაწესებულების ეფექტური მუშაობა. ასეთმა

სისტემამ უნდა შეძლოს:

 მიიღოს მუშაობის შედეგად საერთო ან

დეტალიზირებული ანგარიშები;

 ყოველგვარი შეფერხების გარეშე, კრიტიკულ

დროში, ინფორმაციის მიღება;

 შეასრულოს მონაცემთა ზუსტი და სრული

ანალიზი.

ასეთ სისიტემას განეკუთვნება მონაცემთა

ბაზების მართვის სისტემა (მბმს), რომლებიც

დღეისათვის ბაზარზე ფართო სპექტრით არის

წარმოდგენილი. მათი არჩევა დამოკიდებულია

მონაცემთა ბაზის სირთულეზე, გამოყენების

სფეროზე და სხვა.

მბმს მიღებამდე აუცილებელია განვიხილოთ

თვით მონაცემთა ბაზის მოდელები და მისი

პროექტირების ზოგადი ასპექტები.

ნახ.1–ზე წარმოდგენილია მოდელირების

პროცესი და მონაცემთა ბაზის რეალიზაციის ბლოკ–

სქემა.

მბმს მიღება იწყება საგნობრივი არეს აღწერისა

და გაანალიზების საფუძველზე. კვლევის მიზანია–

გაირკვეს ყოველთვის აუცილებელია თუ არა,

რთული მოდელის აგებით დავიდეთ მბმს–მდე, და

როდის არის შესაძლებელი მაღალი დონის

მოდელების აგების გარეშე შევქმნათ მბმს.

მონაცემთა ბაზის შექმნა

ლიტერატურის [1-5] გაანალიზების

საფუძველზე შეიძლება ვთქვათ, რომ რთული

მონაცემთა ბაზის განხილვის დროს აუცილებელია

შეიქმნას მაღალი დონის მოდელები: ისეთები,

როგორიცაა ობიექტ–ორიენტირებული ან ობიექტ–

როლური მოდელი. ეს პროცესი სრულ გარანტიას

იძლევა მასზედ, რომ არ იქნას დაშვებული რაიმე

უზუსტობა მონაცემთა ბაზის რეალიზაციაში. თავის

მხრივ ამ მოდელების აგება დამოკიდებულია თვით

მოდელირების პროცესის კარგ ცოდნასა და

გამოცდილებაზე. ფირმას Microsoft წარმოდგენილი

აქვს პროგრამული პაკეტი Ms Visio, რომლის



გამოყენებით შესაძლებელია ბაზის მოდელირების პროცესის

სრული ავტომატიზაცია. ობიექტ–როლური

მოდელიდან, არსთა–დამოკიდებულების

მოდელის, რელაციური სქემისა და მბმს

მიღება [4]. როდესაც საქმე გვაქვს შედარებით

მარტივ მონაცემთა ბაზასთან, მაშინ შესაძლებელია

განვიხილოთ არსთა–დამოკიდებულების მოდელი–

რელაციური სქემა– მბმს.

აღნიშნულიდან გამომდინარე სტატიაში

განვიხილე კონკრეტული მონაცემთა ბაზა–

„ჟურნალი“.

ნახ. 1 მოდელირების პროცესი და მონაცემთა ბაზების რეალიზება

ბაზის საგნობრივი არე – ჟურნალის

გამომცემლობას გააჩნია რამოდენიმე

განყოფილება, სადაც მუშაობენ ჟურნალისტები.

ისინი აქვეყნებენ სხვადასხვა სახის სტატიებს, მათ

შორის სარეკლამოს (ასეთი სტატიები, როგორც

წესი მაღალ ანაზღაურებადია). ინფორმაციის

სწრაფად და ზუსტად მისაღებად საჭიროა

ვიცოდეთ, რომელმა ჟურნალისტებმა რამდენი

სტატია გამოაქვეყნა თვეში, წელიწადში, რომელ

ნომერ ჟურნალში და მათ შორის რამდენია

სარეკლამო. ეს ინფორმაცია აუცილებელია თვის

ბოლოს ჟურნალისტთა ხელფასისა და პრემიების

(სარეკლამო სტატიები) გამოსაანგარიშებლად.

საგნობრივი არეს გაანალიზების საფუძველზე

შეიქმნა არსთა-დამოკიდებულების მოდელი (ნახ.2.)

[5].

საგნობრივი
არე

ობიექტურ-როლური
მოდელი ORM

არსთა-დამოკიდებულების
მოდელი ERM

რელაციური სქემა
RSH

მბმს



ამ მოდელის (დიაგრამა) განხილვის შედეგად

მიიღება მონაცემთა ბაზის რელაციური სქემა (ნახ.3),

ხოლო ამ უკანასკნელის საფუძველზე ვირჩევთ მბმს

ერთ–ერთ სახეს. ჩვნს შემთხვევაში ძალიან კარგად

აპრობილებულს Ms Access.

შევქმენი სხვადასხვა სახის მოთხოვნები. ნახ.4–

ზე წარმოდგენილია მოთხოვნა–სტატიები თვეში–

SQL რეჟიში.

ასევე შეიქმნა ფორმა–სტატიები თვეში (ნახ.5)

და მონაცემთა ბაზის მართვისათვის–მართვის

ინტერფეისი–ღილაკური ფორმის სახით(ნახ.6).
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ნახ. 2 მონაცემთა ბაზის-ჟურნალი ER- მოდელი(დიაგრამა)

ნახ. 3

მონაცემთა ბაზის-‘ჟურნალი’-შექმნა

ნახ. 4 მოთხოვნა-სტატიების ჩამონათვალი თვეში

SELECT Jurnalisti.gvari, Jurnalisti.saxeli, statia.TariRi, statia.Jurnalis_nomeri,
statia.statiis_Sinarsi
FROM Jurnalisti INNER JOIN statia ON Jurnalisti.JurnalistisID=statia.
JurnalistiID
WHERE(((Jurnalisti.gvari)=[Seitane gvari]) And (([Seitane Tve])=Month(statia!TariRi)) Or

(([Seitane  weli])=Year(statia!TariRi)));



ნახ.5 ფორმა-სტატიები თვეში(მოთხოვნის შედეგი)

ნახ. 6 მონაცემთა ბაზის მართვის ინტერფეისი-დანართი

დასკვნა

ამრიგად, აქ წარმოდგენილი მონაცემთა

ბაზების მოდელირების ზოგადი ასპექტების

განხილვის საფუძველზე, შეიქმნა კონკრეტული

ბაზისათვის–‘ჟურნალი’, არსთა–დამოკიდებუ-

ლების მოდელი (დიაგრამა), რელაციური სქემა

და მბმს Ms Access-ში. მოდელირების პროცესი

საშუალებას იძლევა შედარებით არართული ან

მარტივი ბაზისათვის არ იქნას განხილული

მაღალი დონის მოდელები.
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Моделирование баз данных
Хурция Зураб

Резюме
В данной статие расмотрена на основе анализа предметной области базы данных, описание процесса

моделирования и его реализаций, на одной СУБД. Конкретно СУБД-Ms Access.

Database modeling
Khurtsia Zurab

summary
In this article, examined on the basis of analysis of the substantive scope of the database, a description of

the modeling process and its implementation, on the same database. The DBMS-Ms Access.


