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Technologia CASE (Computer Aided System Engineering) jest obecnie powszechnie

stosowana w analizie i projektowaniu systemów informatycznych. Trudno sobie

wyobraziæ pracê bez niej (szczególnie przy du¿ych projektach) na etapach:

Niniejsza praca opisuje metodykê strukturaln¹, stosuj¹c¹ jako egzemplifikacjê klasyczn¹

metodykê Yourdona (rozk³ad funkcjonalny), a tak¿e metodykê SSADM oraz (w zakresie

modelowania danych) metodykê Martina.

Wybrane zagadnienia:

Autor na podstawie swojego dziesiêcioletniego doœwiadczenia w stosowaniu technologii

CASE, odwo³uj¹c siê do w³asnych projektów, przedstawia mo¿liwoœci i ograniczenia

prezentowanej metodyki.
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Rozdział 3.

Każdy projekt powinien zawierać słownik danych traktowany jako repozytorium, czyli
składnicę wszystkich pojęć zdefiniowanych w projekcie. Repozytorium jest obliga-
toryjną częścią wszystkich narzędzi CASE. Niniejszy rozdział podaje konwencje stoso-
wane przy budowie takiego słownika. Podobne konwencje zaimplementowano w wielu
dostępnych na rynku pakietach CASE.

Na użytek niniejszej książki można przyjąć następującą definicję słownika: słownik
danych jest zorganizowaną listą elementów systemu, zawierającą definicje tych ele-
mentów, aby użytkownik bądź analityk systemowy mieli pełne i zrozumiałe definicje
oraz opisy wszystkich wejść, wyjść, elementów składów, elementów obiektów oraz po-
średnich formuł obliczeń. W skład słownika danych wchodzą zatem również opisy:

���� złożonych agregatów pakietów danych, składających się z komponentów
(np. pól rekordów) — używanych przez przepływy danych,

���� złożonych agregatów danych w składach danych,

���� szczegółów relacji pomiędzy obiektami diagramów ERD.

Formalizm notacji słownika danych

Używa się często następujących symboli formalizmu notacji dla DD (Data Dictionary):

= składa się z

+ i

( ) opcja

{ } iteracja

[ ] wybranie jednej z kilku możliwości
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* * komentarz (tekst komentarza zawarty jest pomiędzy tymi znakami)

@ identyfikator (pole kluczowe — dla opisu składu lub obiektu)

| oddziela alternatywne wybory w konstrukcji [ ]

Jako przykład możemy w następujący sposób podać definicję osoby:
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Jak widać, przedmiotowa notacja podobna jest do znanej notacji BNF i w tym przypadku
definiuje prostą gramatykę bezkontekstową.

Definicje

Definicje elementu danych wprowadza się poprzez symbol = lub przez komentarz
tekstowy z podaniem dziedziny wartości, np.:

'���-���.
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Znak �� oznacza w tym przypadku brak komentarza.

Definicja zamówienia oznacza, że powinno ono zawsze zawierać jego nazwę, adres
oraz zero lub więcej wystąpień towarów. Towary są ujęte bowiem w znak iteracji { }.

Wprowadzane są także tzw. aliasy. Alias oznacza alternatywną nazwę dla elementu
danych. Na przykład:

����������������������
�	��!��

Na rysunku 3.1 pokazano, jak elementy przedmiotowego formalizmu zostały zaimple-
mentowane w pakiecie CASE dla opisu rekordu, przypisanego do omawianego poprzed-
nio obiektu WSKAŹNIKI/DEFINICJE.
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Rysunek 3.1.

Komponenty
rekordu
podwiązanego
do obiektu
WSKAŹNIKI/
DEFINICJE
w projekcie
MIS — pakiet
EASY CASE
(źródło
— opracowanie
własne)


