
Kilka uwag o bazach danych 

W rozdziale 50: Podręczna baza danych zwrócono uwagę na konieczność wypracowania 
metody uporządkowanego gromadzenia niezbędnych danych i materiałów potrzebnych do 
wykonania określonego zadania. Podczas tworzenia gazety czy strony WWW, będziesz gromadzić 
zdjęcia, grafikę, filmy, prezentacje, pliki dźwiękowe, teksty i dane konfiguracyjne konieczne do 
uruchamiania internetowych narzędzi. Powstaną w ten sposób wstępnie uporządkowane zbiory 
materiałów źródłowych, gotowe do przekształcenia w finałowy produkt (gazetę lub w stronę WWW). 
Stworzysz zatem uporządkowany zbiór informacji, kolekcję danych zapisanych zgodnie z określonymi 
regułami, czyli bazę danych. 

Określenie baza danych ma wiele znaczeń. W potocznym rozumieniu jest to uporządkowany, 
duży zbiór informacji, z których można korzystać w określony sposób. Organizacja zbioru zależy od 
potrzeb jej użytkownika oraz charakteru gromadzonych danych. W przypadku materiałów zbieranych 
do gazety lub serwisu WWW można utworzyć zestaw folderów i podfolderów o charakterystycznych 
nazwach zawierających pliki określonego rodzaju odpowiednio nazwane. Tak zgromadzone materiały 
źródłowe przekształca się i wprowadza do kolejnego zbioru – bazy, którą będzie gazeta lub serwis 
WWW. Powstaje w ten sposób kolejna baza danych, zbiór uporządkowany według określonych reguł. 
Gdy serwis WWW tworzony jest za pomocą systemu zarządzania treścią (CMS), reguły są zawarte 
w systemie, jego konstrukcji i szablonach.  

CMS, czyli aplikacja lub zestaw internetowych aplikacji, napisany najczęściej w języku PHP lub 
ASP pozwala na łatwe tworzenie i aktualizowanie serwisu WWW. Wprowadzanie treści i ich 
edytowanie w serwisie internetowym zarządzanym przez CMS odbywa się za pośrednictwem 
interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci strony WWW zawierających rozbudowane formularze.  

Platforma CMS oddziela treść serwisu od jego wyglądu. Po wprowadzeniu nowych danych przez 
operatora system zapisuje je w bazie danych, utworzonej dla tego serwisu na serwerze baz danych 
obsługującym wiele serwisów WWW. Następnie system CMS generuje dynamicznie strony 
internetowe – korzysta z treści umieszczonej w bazie danych, stosując odpowiedni szablon. Pozwala 
to na wygodniejsze zarządzanie treścią serwisu niż w przypadku zastosowania statycznych 
plików HTML. Określenie baza danych użyte w odniesieniu do materiałów decydujących o zawartości 
dynamicznej strony jest to odpowiednio zorganizowany, zapisany w systemie zarządzania relacynymi 
bazami danych zbiór, pozwalający odtwarzać w sieci informacje w postaci stron wyświetlanych 
w przeglądarkach internetowych. W takiej bazie są umieszczone informacje o treści tekstów, ich 
formatowaniu, sposobie prezentowania przez przeglądarki plików graficznych i multimedialnych 
zmagazynowanych w odpowiednich folderach na serwerze WWW.  

 

Jak gromadzimy dane, jak wprowadzamy dane do bazy? 

Gdy zbierasz materiały źródłowe do gazety lub serwisu WWW, gromadzisz je w postaci plików 
w odpowiednich folderach na dysku komputera lub na nośniku zewnętrznym (płyta, pendrive). Chcąc 
przekształcić zebrane materiały w gazetę, wprowadza się teksty i obrazy do dokumentu w edytorze 
tekstu. Wprowadzanie treści na stronę tworzoną za pomocą CMS odbywa się za pośrednictwem 
odpowiednich formularzy. 



 

Z pozoru wykonuje się czynności przypominające edycję tekstu w prostym edytorze. 
W rzeczywistości po naciśnięciu przycisku zapisującego pracę, formularz jednocześnie dokonuje 
wpisu w bazie umieszczonej na serwerze baz danych i generuje odpowiednie zapisy w plikach 
umieszczonych na serwerze WWW.  

Większość współczesnych stron internetowych to ogromne zbiory tworzone za pomocą 
skomplikowanych systemów zarządzania, składających się z wielu modułów i baz powiązanych ze 
sobą wieloma relacjami. Użytkownicy, operatorzy, edytorzy a często również administratorzy takich 
serwisów odpowiedzialni za stronę merytoryczną nie znają szczegółów ich konstrukcji. Ta wiedza 
i odpowiedzialność za poprawność działania serwisów spoczywa na programistach i administratorach 
serwerów, którzy muszą być wysokiej klasy specjalistami, aby te rozbudowane systemy informatyczne 
działały poprawnie.  

 


