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Opis zadania projektowego 
 
1. Temat i cel projektu  

Temat: „Rozproszony system bazodanowy przeznaczony do obsługi wypożyczalni książek”. 

Cel projektu: projekt oraz implementacja aplikacji umożliwiającej dostęp do rozproszonej bazy danych 

wypożyczalni książek. 

 

2. Opis działania i funkcje systemu 

 System posiada dwa lub trzy serwery, na których są już zainstalowane bazy danych wypożyczalni książek 

(tabele opisujące dane o książkach, np. tytuł, autor, wydawnictwo i inne). Dla baz danych o znanej strukturze należy 

zrealizować dostęp do danych z poziomu przeglądarki internetowej (klienta), za pomocą odpowiedniej aplikacji 

umieszczonej na serwerze WWW [5], a także mechanizm replikacji części danych pomiędzy węzłami bazy danych [6]. 

Możliwy jest dostęp do serwera baz danych znajdującego się w dowolnym oddziale biblioteki i wykonanie określonych 

operacji na bazie danych (np. rezerwacja książek, wyszukiwanie, wypożyczanie). Zmiany dokonane w jednym oddziale 

uwzględniane są w innych oddziałach poprzez mechanizm replikacji na poziomie serwerów bazodanowych.     

 

3. Założenia architektoniczne przyjęte podczas realizacji systemu 

 W projekcie będzie zrealizowany 3-warstwowy model komunikacji klient/serwer [1], [6] w postaci tzw. 

„cienkiego klienta”. W modelu tym przetwarzanie danych (funkcje biznesowe) jest realizowane po stronie serwera 

internetowego, zarządzanie danymi - po stronie serwerów baz danych, natomiast po stronie klienta jest realizowana 

jedynie prezentacja danych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Dostęp do aplikacji realizującej funkcje 

biznesowe następuje poprzez serwer WWW. W projekcie wykorzystywane będą jednorodne bazy danych (tj. wszystkie 

bazy danych będą tego samego typu). Komunikacja z rozproszoną bazą danych odbywa się z wykorzystaniem funkcji 

aplikacji, które kierują zapytania bezpośrednio do wybranego serwera bazodanowego, np. z uwzględnieniem sterowania 

obciążeniem (load balancing, proxy) [1]. W warstwie rozproszonej bazy danych zrealizowany zostanie mechanizm 

umożliwiający replikację wybranych informacji pomiędzy węzłami.  

 

4. Wykorzystywane narzędzia, technologie projektowania oraz implementacji systemu 

 Dostęp do baz danych będzie możliwy za pośrednictwem odpowiednich serwerów zarządzających bazami 

danych MySQL [5]. Interfejs użytkownika zostanie zrealizowany w postaci aplikacji obiektowej w języku PHP (np. 

wersja PHP 5) [2], [3] uruchamianej na serwerze WWW, będącym równocześnie serwerem aplikacji PHP [4], [5]. Do 

specyfikacji funkcji systemu wykorzystany zostanie zunifikowany język modelowania UML.  

 

5. Struktura systemu i schemat komunikacji  
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