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У прикладній програмі, що використовує при вирішенні задачі один або 

кілька окремих файлів, за збереження та достовірність даних відповідав 

програміст, який працює з цим завданням[1]. Використання бази даних 

припускає роботу з нею декількох прикладних програм, що вирішують 

завдання різних користувачів. Природно, що за збереження та достовірність 

інтегрованих даних програміст, що вирішує одну з прикладних задач, 

відповідати вже не може. Така зміна структури бази даних не повинна вести до 

зміни безлічі раніше розроблених і успішно функціонуючих прикладних 

програмних систем, що працюють з базою даних. З іншого боку, можлива 

зміна будь-якої з прикладних програм, в свою чергу, не повинна приводити до 

зміни структури даних. Все вищесказане обумовлює необхідність відділення 

даних від прикладних програм. 

Роль інтерфейсу між прикладними програмами і базою даних, що 

забезпечує їх незалежність, грає програмний комплекс - система управління 

базами даних (СУБД) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Забезпечення незалежності прикладних програм і бази 

даних 
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Швидкість шини, в свою чергу, обмежується максимальним значенням 

довжини шини у відповідності з даними таблиці 1. 

 

Таблиця 1 - Співвідношення швидкості передачі і довжини шини 

Швидкість передачі, 

кбіт / с 

Довжина шини, 

м 
Номінальна тривалість біта, 

мкс 

1000 30 1 

800 50 1.25 

500 100 2 

250 250 4 

125 500 8 

62.5 1000 20 

20 2500 50 

10 5000 100 
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Таким чином, пропоновані СУБД забезпечують: 

1. Визначення структури створюваної бази даних, її ініціалізація і 

проведення початкового завантаження 

2. Надання користувачам можливості маніпулювання даними (вибірка 

необхідних даних, виконання обчислень, розробка інтерфейсу введення / 

виводу, візуалізація). 

3. Забезпечення незалежності прикладних програм (логічної та 

фізичної незалежності). 

4. Захист логічної цілісності бази даних. 

5. Захист фізичної цілісності. 

6. Управління повноваженнями користувачів на доступ до бази даних. 

7. Синхронізація роботи декількох користувачів. 

8. Управління ресурсами середовища зберігання. 

9. Підтримка діяльності системного персоналу. 
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