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WYKORZYSTANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH
FoxPro
DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI
Z ZAKRESU MONITORINGU ĝRODOWISKA
1. WstĊp
W
ostatnich latach nastąpiá niebywaáy rozwój komputerowych systemów
zarządzania bazami danych. Oprócz drogich, ale mających bardzo duĪe moĪliwoĞci
systemów na stacje robocze i minikomputery, opracowano wiele systemów na
komputery klasy IBM PC. MoĪliwoĞci ich, zarówno co do pojemnoĞci zbiorów jak i
szybkoĞci przetwarzania, są wystarczające do tworzenia baz nawet o regionalnym zasiĊgu.
Do najlepszych systemów opracowanych na komputery klasy IBM PC naleĪy
FoxPro produkcji firmy Microsoft. Jego moĪliwoĞci ukazują nastĊpujące dane: iloĞü
plików w bazie - 65 000, maksymalna wielkoĞü pojedyĔczego pliku - 2.0 GB (okoáo 1
miliard rekordów), iloĞü równoczeĞnie dostĊpnych plików - 225, maksymalna iloĞü
pól danych w rekordzie - 225.
W ramach prac badawczych prowadzonych w Zakáadzie Fotogrametrii i
Informatyki Teledetekcyjnej wykorzystano FoxPro 2.5 PL dla Windows do tworzenia
bazy danych dotyczących monitoringu Ğrodowiska.

2. Uwagi o systemie FoxPro
System FoxPro oferuje wielkie moĪliwoĞci przetwarzania danych uĪytkownikom o
róĪnych poziomach zaawansowania. Posiada przyjazny interfejs umoĪliwiający pracĊ
uĪytkownikowi nawet bez szczególnej wiedzy programistycznej. Przetwarzanie moĪna
realizowaü za pomocą dogodnego systemu menu, lub przez bezpoĞrednie wydawanie
poleceĔ, moĪna takĪe generowaü programy, które automatycznie tworzy FoxPro lub
wykonywaü programy samodzielnie napisane.
FoxPro wykorzystuje relacyjny model danych, w którym dane są zorganizowane
jako tablice poáączone relacjami ze sobą. Podstawą bazy danych jest oczywiĞcie zbiór
danych oraz ewentualne relacje miĊdzy elementami danych. Jednak bez narzĊdzi
pozwalających zapewniü spójnoĞü danych oraz wydobywaü poĪądane informacje, nawet
Projekt badawczy “Monitoring Ğrodowiska z wykorzystaniem geograficznych systemów
informacyjnych terenów o szczególnym zagroĪeniu ekologicznym (na przykáadzie województwa
krakowskiego)” finansowany przez KBN.
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najbardziej wartoĞciowe dane byáy by maáo uĪyteczne. FoxPro oferuje moĪliwoĞü
przetwarzania danych w spójnym Ğrodowisku poprzez dogodne narzĊdzia. NarzĊdzia te
tworzą elementy skáadowe systemu. MoĪna je wykorzystywaü opcjonalnie, zgodnie z
zapotrzebowaniem projektującego bazĊ danych.
NajwaĪniejsze elementy, które umoĪliwiają i uáatwiają przetwarzanie to :

x Generowanie zapytaĔ, które są doskonaáym narzĊdziem do szybkiego i efektywnego
wyszukiwania informacji. Mogą one dotyczyü pojedynczej tabeli danych, a takĪe wielu
plików dla których zdefiniuje siĊ warunki áączenia. Tworzenie zapytaĔ jest realizowane
w bardzo przyjaznej dla uĪytkownika formie. System niejako podpowiada poszczególne
kroki : warunki áączenia plików, warunki definiujące kryteria wyboru przy
wyszukiwaniu, wybór pól danych, które mają zostaü zwrócone w wyniku wyszukiwania,
sposób ich uporządkowania i grupowania oraz obliczenia jakie bĊdą wykonywane na
zgromadzonych danych. MoĪna takĪe okreĞliü przeznaczenie informacji wynikowych :
prezentacja na ekranie, zapis do pliku czy teĪ utworzenie raportu.

x Makrodefinicje, dziĊki którym unika siĊ powtarzania tych samych czynnoĞci, poniewaĪ
moĪna je wykorzystaü do automatycznego generowania komend. Przez naciĞniĊcie
jednego lub kombinacji kilku klawiszy moĪna uruchomiü pewne komendy (np. komendy
edytora, polecenia FoxPro), wywoáywaü okreĞlone dane lub wprowadzaü powtarzające
siĊ dane do kolejnych rekordów.
x Generator ekranów uáatwiający dostosowanie FoxPro do konkretnego rozwiązywanego
zagadnienia i przez to uáatwienie pracy nawet zupeánie nie znającym siĊ na informatyce
uĪytkownikom. Kryje on w sobie ogromne moĪliwoĞci. Pozwala na projektowanie
ekranów zawierających pola bazy danych, pola tekstu, grafikĊ, okna. MoĪna takĪe do
wáasnego ekranu wáączyü funkcje interfejsu FoxPro. Zbudowany ekran moĪe np.
zawieraü przyciski opcji, pola wyboru, pole menu, listy przewijane, które realizują te
same funkcje jak w standardowych ekranach FoxPro. Wprowadzając odpowiednio
skonstruowane funkcje kontrolne moĪna zapewniü integralnoĞü i dokáadnoĞü
wprowadzanych danych.

x Edytor raportów jest kolejnym waĪnym narzĊdziem, które oferuje FoxPro. Pozwala on
na tworzenie profesjonalnych raportów przy maáym nakáadzie pracy.

Raport jest elementem niezbĊdnym w pracy z duĪymi iloĞciami informacji. Forma
raportu, który moĪna zdefiniowaü w systemie jest w zasadzie dowolna, zaleĪy od
zadeklarowania przez uĪytkownika. Oprócz wybranych z tabeli pól, raport moĪe
zawieraü takie elementy jak : tytuá, nagáówki, dowolny tekst, rysunki, obrazy, wykresy,
wyniki obliczeĔ na danych przechowywanych w bazie (np. wartoĞci Ğrednie, sumy,
wartoĞci maksymalne, itp.).
DuĪą zaletą raportu jest moĪliwoĞü wielokrotnego uĪycia. Np. raport o
zanieczyszczeniach Ğrodowiska w danym miesiącu wystarczy tylko uruchomiü dla
danych z innego miesiąca aby od razu otrzymaü wyniki. Wydruk bĊdzie zawsze
podobny; taką dokumentacjĊ áatwo póĨniej porównywaü i analizowaü.

x Wáasne menu, które bĊdzie zawieraáo tylko to co uĪytkownik potrzebuje do wáasnych
zadaĔ, podobnie jak wáasny ekran uáatwia dostosowanie FoxPro do konkretnej aplikacji.
MoĪliwe jest doáączanie wybranych opcji z menu systemowego oraz utworzenie
dodatkowych opcji pozwalających na realizacjĊ szczególnych operacji przetwarzania
danych. Np. przy czĊstym drukowaniu róĪnych raportów korzystne jest doáączenie do
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menu opcji generowania okreĞlonych typów raportów, np. raporty roczne, miesiĊczne,
dotyczące wybranego zagadnienia.
System FoxPro dla Windows pracuje w Ğrodowisku wielozadaniowym, równolegle
z innymi aplikacjami. Stąd stwarza moĪliwoĞci wykorzystania wszystkich narzĊdzi pracy
dostĊpnych w tym Ğrodowisku. Informacje dotyczące danego tematu mogą byü obsáugiwane
w róĪnych aplikacjach ( np. edytory, arkusze kalkulacyjne, pakiety graficzne, inne bazy
danych,...). Zadaniem bazy danych jest wszystkie te informacje gromadziü i udostĊpniaü
uĪytkownikowi. W FoxPro dostĊp do róĪnych aplikacji moĪe byü realizowany przez
wykorzystanie mechanizmów dynamicznej wymiany danych (DDE - Dynamic Data
Exchange) oraz dziĊki technice áączenia i osadzania obiektów (OLE - Object Linking and
Embedding), wprowadzonej po raz pierwszy do wersji 3.1 systemu MS Windows. FoxPro
wspomaga tĊ technikĊ tylko ze strony klienta, tzn. moĪna wáączaü obiekty z innych
programów Windows do FoxPro, nie moĪna jednak wprowadzaü obiektów z FoxPro do
innych aplikacji.
Przykáadami wykorzystania powyĪszych technik mogą byü:

x Wáączenie grafiki z arkusza kalkulacyjnego obrazującej róĪne dane i analizy o
Ğrodowisku (róĪne rodzaje wykresów: liniowe, 2D, 3D, powierzchniowe, histogramy ...);
ten typ prezentacji umoĪliwia szybkie i obrazowe przedstawienie analizowanych
informacji, stanowi duĪe uáatwienie w percepcyjnym spostrzeganiu obserwowanych
zmian;

x Zaáączenie dokumentów tworzonych w profesjonalnych edytorach tekstów (w róĪnych
systemach DTP - Desctop Publishig). Bardzo czĊsto zachodzi koniecznoĞü zaáączenia
opisu do informacji tworzących bazĊ danych (w FoxPro istnieje pole notatek o
nieograniczonej wielkoĞci). Poprzez obiekty OLE moĪna doáączyü teksty o dowolnej
strukturze i dáugoĞci.

x Zaáączenie dokumentów utworzonych w pakietach graficznych systemu Windows.
DziĊki tej moĪliwoĞci baza danych zyskuje wiele informacji w postaci: map lub obrazów
dotyczących okreĞlonej tematyki, np.: topografii, zanieczyszczenia Ğrodowiska itp.
Funkcja ta umoĪliwia prowadzenie aktualnego wykazu dostĊpnych materiaáów
graficznych oraz ich wizualizacjĊ.

x Wykorzystanie tabel wynikowych, bĊdących raportem o przeprowadzonych analizach w
innych pakietach.

x MoĪliwoĞü obsáugiwania dodatkowych rodzajów, np. dĨwiĊkowych, audiowizualnych.

FoxPro jest zatem systemem multimedialnym, który daje duĪe moĪliwoĞci
wymiany informacji pomiĊdzy róznymi systemami.

3. Budowa bazy danych

Podstawowym problemem przy budowie bazy jest prawidáowe okreĞlenie jej
struktury. Ma to duĪe znaczenie dla przejrzystoĞci bazy, ukazania zaleĪnoĞci pomiĊdzy
róĪnymi informacjami oraz áatwoĞci wyszukiwania potrzebnych informacji i wykonywania
na nich róĪnych analiz.
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PrzyjĊto zaáoĪenie, Īe w bazie danych są gromadzone bezpoĞrednie wyniki
pomiaru po ewentualnych wstĊpnych przetworzeniach dotyczących np. uĞredniania
pomiarów wielokrotnych, sprowadzania do poziomu odniesienia itp. Wielu uĪytkowników
korzysta z danych bardziej przetworzonych (np. Ğrednie miesiĊczne, roczne itp), dlatego
przewidziano w strukturze bazy tabele w których przechowywane bĊdą dane
przetworzone. Sposób przetworzenia uzaleĪniony jest od najczĊĞciej zgáaszanych potrzeb.
WiĊkszoĞü danych pomiarowych z zakresu
uzaleĪniona od trzech parametrów. Są nimi:

monitoringu Ğrodowiska jest

- poáoĪenie punktu pomiarowego
- czas w którym wykonano pomiar
- rodzaj mierzonego czynnika (na tym samym punkcie i w tym samym czasie wyznacza
siĊ zazwyczaj wartoĞü kilku czynników)
Jak
uprzednio
wspomniano,
dane w bazie przechowywane są w
dwuwymiarowych tablicach. Trzeci wymiar moĪna uzyskaü mnoĪąc liczbĊ tablic.
Najprostszym rozwiązaniem byáoby utworzenie osobnych tabel dla poszczególnych
mierzonych czynników. Ich iloĞü w stosunku np. do iloĞci punktów pomiarowych jest
niewielka, wiĊc struktura bazy byáaby najbardziej przejrzysta. Niestety przy takim
rozwiązaniu mogáyby umknąü uwadze uĪytkownika relacje pomiĊdzy poszczególnymi
czynnikami mierzonymi na tym samym punkcie. Dlatego zdecydowano siĊ na zakáadanie
osobnych tablic, bądĨ to dla poszczególnych punktów pomiarowych, bądĨ teĪ dla
poszczególnych pomiarów. CzĊstotliwoĞü pomiarów jest bardzo róĪna, od stacji
automatycznych o ciągáym sposobie monitorowania, poprzez pomiar w interwale jednego
dnia, jednego miesiąca, do roku lub kilku lat. Tworzenie osobnych tablic dla poszczególnych
pomiarów ma sens w tych przypadkach, gdy interwaá czasu pomiĊdzy pomiarami jest rzĊdu
roku lub wiĊcej. W innych przypadkach opáaca siĊ przyporządkowaü osobne tabele
poszczególnym punktom pomiarowym. Przy duĪej czĊstotliwoĞci pomiarów zgromadzenie
informacji z kilku lat w jednej tabeli spowoduje jej nadmierny rozrost. Co prawda system
FoxPro dopuszcza tworzenie bardzo duĪych plików, ale wraz z ich wzrostem maleje
szybkoĞü przetwarzania. Z tej przyczyny, jak równieĪ dla lepszej przejrzystoĞci struktury
bazy danych, rozsądne jest tworzenie osobnych tabel dla poszczególnych lat i odpowiednie
zorganizownie struktury katalogów w których przechowywane są pliki.
W bazie danych powinniĞmy gromadziü nie tylko wyniki pomiarów lecz równieĪ
informacje o stacjach pomiarowych, zastosowanej metodzie prowadzenia badaĔ, ewentualne
informacje o wiarygodnoĞci wyników pomiarów itp. Ilustracją proponowanej struktury tabel
bazy danych są trzy zaáączone tabele (Tab. 2.1,2.2,2.3).

Tab.2.1
Struktura tabeli do zapisu wyników pomiaru stĊĪenia zanieczyszczeĔ powietrza dla jednej
stacji.
Data pomiaru

SO2

NO2

CO

01/01/1992

75

60

45

Pyá zawieszony

52

..................

..............
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Tab.2.2
Struktura tabeli opisowej dla stacji pomiaru zanieczyszczeĔ

Nr

Woje

sta- wódz
cji

Gmi-

Ad- Wspóá-

Wspóá- Typ

Instytucja Metoda dokáad- czynni-

na

res

rzĊdna

rzĊdna

prowadz.

X

Y

-two

...... .......

....... ......

......

.......

stacji

pomiar. noĞü

.............

.....

pomiar. pomiar.

badania
...

ki podl.

..........

...........

...........

.....

Tab.2.3
Przykáad struktury tabeli z wynikami przetworzenia pomiarów stĊĪenia zanieczyszczeĔ
powietrza dla jednej stacji
Mie- ĝredn.
siąc

1

ĝrednie

%

Min.

stĊĪ.

przekrocz.

stĊĪ.

stĊĪ.

stĊĪenie

SO2

normy SO2

SO2

SO2

NO2

8

116

72

60

188

Max.

Min.

Max.

przekrocz.

stĊĪ.

stĊĪ.

normy NO2

NO2

NO2

15

108

%

144

.........

........

Do wykonywania róĪnych analiz związanych z zanieczyszczeniem Ğrodowiska
potrzebne bĊdą równieĪ informacje meteorologiczne, demograficzne, dotyczące stanu
zdrowia mieszkaĔców itp. Dlatego w bazie bazie danych oprócz wyników pomiarów
zanieczyszczeĔ naleĪy przechowywaü równieĪ inne informacje dotyczące Ğrodowiska, aby
potencjalnym uĪytkownikom uáatwiü do nich dostĊp.
W praktyce czĊsto spotykamy siĊ z niepeáną informacją. Przy codziennych
pomiarach zdarza siĊ, Īe w pewnych dniach, na niektórych stacjach nie wykonano pomiaru.
Bywa, Īe pewien zbiór stacji tworzy wspólny system i w zasadzie na wszystkich stacjach
powinny byü badane te same czynniki. Niestety to zaáoĪenie doĞü czĊsto nie jest speániane.
Te braki informacji powinny byü w bazie pokazane. JeĪeli brak jest wszystkich informacji z
rekordu tabeli to rekord ten nie jest do tabeli wstawiany. Ale zdarza siĊ, Īe brak jest tylko
niektórych danych z rekordu. Niestety relacyjne bazy danych w zasadzie nie tolerują braku
informacji. MoĪna co prawda pozostawiü pustą komórkĊ tabeli, ale przy wykonywaniu
przetwarzaĔ mogą wystąpiü báĊdy. System najczĊĞciej nie odróĪnia pustych pozycji od
wartoĞci równej zero, co znieksztaáca wyniki obliczeĔ np. Ğrednie, opis zmian w czasie itp.
Dlatego zmuszeni jesteĞmy do wyszukania sposobu obejĞcia tych ograniczeĔ systemu.
NajproĞciej moĪna tego dokonaü przez wykorzystanie wartoĞci nie wystĊpujących w danych
do filtrowania podczas przetwarzaĔ. Na przykáad wartoĞci zanieczyszczeĔ w zasadzie są
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wiĊksze od zera, w związku z tym wartoĞci ujemne mogą oznaczaü brak informacji . Po
zastosowaniu w czasie obliczeĔ filtru odrzucającego wartoĞci ujemne otrzymamy
prawidáowe wyniki.
Nowoczesne systemy zarządzania bazami danych w tym oczywiĞcie FoxPro
umoĪliwiają modyfikacjĊ bazy danych w dowolnym momencie (zarówno na etapie
tworzenia jak i póĨniejszego jej wykorzystywania). Co prawda eliminacja pól w tabelach jak
i zmiana ich typu moĪe groziü czĊĞciową utratą danych , ale rozszerzanie bazy zarówno
przez dodawanie nowych pól jak i nowych tabel nie pociąga za sobą Īadnych komplikacji.
Dlatego teĪ, w miarĊ dopáywu nowych informacji moĪna bez problemu doáączaü je do bazy.

4. Przykáady wykorzystania moĪliwoĞci systemu dla potrzeb analiz danych o
Ğrodowisku.

Aby szybko i sprawnie wyszukiwaü interesujące uĪytkownika informacje, FoxPro
zawiera szereg funkcji, które umoĪliwiają wykonanie tego zadania róĪnymi sposobami,
mniej lub bardziej efektywnie. W systemie moĪna przeprowadzaü analizy o róĪnym stopniu
trudnoĞci: począwszy od prostych wyszukiwaĔ pojedynczych rekordów speániających
okreĞlone kryteria, do wyboru informacji zdeterminowanych szeregiem skomplikowanych
warunków okreĞlonych dla tabel bazy danych, z wáączeniem róĪnego typu obliczeĔ
statystycznych i zestawieĔ. Warunki te mogą dotyczyü oprócz kryteriów “wyboru” takĪe
“filtrowania”, czyli ograniczenia badanych rekordów przez wykluczenie nie speániających
podanych kryteriów.
Korzystne dla uĪytkownika ze wzglĊdu na okresowoĞü zgromadzonych informacji
o Ğrodowisku są moĪliwoĞci powtarzania raz wykonanych analiz, tzn. np. utworzone
zapytanie dotyczące charakterystycznych wielkoĞci (np. Ğr., min., maks.) zanieczyszczeĔ z
okresu jednego miesiąca, roku moĪe byü wykorzystane dla kaĪdego nastĊpnego przedziaáu
czasowego jedynie z niewielkimi modyfikacjami.
PoniĪej zostaną przedstawione wybrane przykáady wykorzystania moĪliwoĞci
systemu dla potrzeb analiz danych o Ğrodowisku.
x NajczĊĞciej, powszechnie stosowane analizy, z których musi korzystaü uĪytkownik, to
róĪnego rodzaju uporządkowania tabel wykonywane przez sortowanie lub indeksowanie.
Bez tych operacji poruszanie siĊ po tabelach i odnajdywanie informacji byáo by bardzo
czasocháonne i trudne do zrealizowania. Są one konieczne do tworzenie róĪnych
wykazów, spisów, list, itd.

 Przykáadem zastosowania tych operacji moĪe byü uporządkowanie tabeli opisującej
stacje pomiarowe w kolejnoĞci wzglĊdem wzrastającej iloĞci zarejestrowanych
zanieczyszczeĔ dla danego roku. Zestawienie takie wykonane dla kilku lat daje
moĪliwoĞü przedstawienia najgorszych pod wzglĊdem stĊĪenia zanieczyszczeĔ punktów
pomiarowych, a co za tym idzie dzielnic czy ulic Krakowa.

 RównoczeĞnie z porządkowaniem czĊsto zachodzi potrzeba grupowania rekordów
wzglĊdem istotnych dla uĪytkownika, zwykle powtarzających siĊ pól. Daje to moĪliwoĞü
póĨniejszego szybkiego zestawiania okreĞlonych wartoĞci, np. Ğrednich miesiĊcznych dla
wyróĪnionych grup. Grupą moĪe byü np. dzielnica miasta - otrzymujemy wtedy
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zestawienie zanieczyszczeĔ z projekcją na te dzielnice. Grupowanie jest takĪe
nieodzowne do otrzymania np. Ğrednich miesiĊcznych zanieczyszczeĔ z rejestracji
codziennej ; moĪna utworzyü grupy wg. podziaáu na miesiące i dla nich wykonaü dalsze
obliczenia.
x UĪytkownik bazy danych spotyka siĊ na codzieĔ z koniecznoĞcią wyszukiwania
okreĞlonych informacji poprzez zapytania do bazy danych. Przykáadowo sformuáowane
zapytania na które moĪe odpowiedzieü w oparciu o zgromadzone w bazie dane są
nastĊpujące :
 podaj liczbĊ dni, dla których zanieczyszczenia nie zostaáy zarejestrowane na danej stacji
pomiarowej (stanowią ile %). JeĪeli liczba ta jest duĪa to trudno mówiü o dokáadnoĞci
zestawieĔ czasowych (tygodniowych, miesiĊcznych czy rocznych),

 wybierz stacje pomiarowe, które są rozmieszczone w okreĞlonej dzielnicy Krakowa (lub
obszarze okreĞlonym przez podane wspóárzĊdne), podaj jakie zanieczyszczenia są tam
mierzone,

 podaj charakterystyczne wielkoĞci wybranych elementów zanieczyszczeĔ powietrza dla
danych stacji pomiarowych. Przykáadem moĪe byü nastĊpujące zestawienie :
Nr

Dzielnica

stacji

Krakowa

Dwutlenek siarki

Pyá zawieszony

ĝrednia
Min.
Maks.
Brak ĝrednia
Min.
3
3
3
3
3
[Pg/m ] [Pg/m ] [Pg/m ] danych [Pg/m ] [Pg/m ]
[dni]
68
8
299
75
35
1

Maks.
[Pg/m]
299

Brak
danych
[dni]
73

103 ĝródmieĞcie

84

9

327

53

52

5

306

53

104 Krowodrza

54

6

340

0

37

1

244

4

105 Krowodrza

59

0

993

97

43

4

245

97

108 ĝródmieĞcie

85

8

341

32

54

4

465

0

109 ĝródmieĞcie

73

6

414

66

41

5

313

38

113 Podgórze

67

0

1126

101

32

2

201

86

114 Krowodrza

58

0

336

101

43

0

416

100

102 Nowa Huta

119 Podgórze

49

0

273

50

37

6

230

50

120 Krowodrza

70

7

337

68

48

0

289

62

Rys. 2.1 Zanieczyszczenie powietrza dla wybranych stacji pomiarowych.
 jak gĊsta jest sieü monitoringu - podaj ile stacji pomiarowych przypada na kaĪdą
dzielnicĊ Krakowa,
 wyszukaj z bazy danych dni, w których zanieczyszczenia powietrza przekraczają
wielkoĞci dopuszczone normami dla :
- p r z y n a j m n i e j jednego elementu skaĪenia powietrza,
- j e d n o c z e Ğ n i e dla wszystkich zgromadzonych w bazie danych elementów
skaĪenia,
 utwórz zestawienie wielkoĞci zanieczyszczeĔ powietrza z danymi meteorologicznymi,
takimi jak np.: siáa wiatru, temperatura, ciĞnienie,
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 czy jest analogia pomiĊdzy wielkoĞcią zanieczyszczeĔ powietrza, a danymi dotyczącymi
emisji zanieczyszczeĔ - utwórz zestawienie.
x System FoxPro moĪe sáuĪyü do wykonywania róĪnorodnych wykazów i analiz
porównawczych. Postaü ostateczna wyników moĪe byü dowolna - uĪytkownik moĪe
pokazaü je na ekranie monitora, zachowaü w tabeli bazy danych, w pliku tekstowym lub
innym pliku o formacie dostĊpnym w FoxPro, a takĪe przedstawiü w postaci graficznej.
Jako przykáad graficznej prezentacji wyników wybrano zastawienia dotyczące
zanieczyszczeĔ powietrza oraz wody :
 charakterystyczne wielkoĞci stĊĪeĔ SO2 w roku 1991 dla stacji pomiarowej nr 104 (rys.
2.2)

( s_91.cdr ) wysokoĞü okoáo 1/3 strony

Rys. 2.2 Charakterystyczne stĊĪenia SO2 w roku 1991 - stacja 104.

 zestawienie Ğrednich miesiĊcznych wybranych zanieczyszczeĔ powietrza. Przykáadowo
wybrano rozkáad stĊĪeĔ SO2 na stacji pomiarowej przy ul. Prądnickiej w latach 1990-91
(rys 2.3).

( s_90_91.cdr) wysokoĞü okoáo 1/3 strony
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Rys. 2.3. Rozkáad Ğrednich miesiĊcznych stĊĪeĔ SO2 w latach 1990-91 stacja 104.

 W bazie danych informacje o zanieczyszczeniach rzek są zgromadzone w tabelach
przyporządkowanych poszczególnym punktom pomiarowym. W systemie wykonaü
zestawienia, poprzez wybór z caáej bazy danych pomiarów zanieczyszczeĔ dotyczących
tylko wybranych rzek lub zlewni.
Przykáadowo zaprezentowano przebieg cech okreĞlających stopieĔ zanieczyszczenia
rzeki Dáubnia badanej na dáugoĞci ok. 38 km, przepáywającej przez Nową HutĊ. PoniĪsze
przykáady są wynikiem przetworzenia szeĞciu tabel odpowiadających punktom pomiaru
zanieczyszczeĔ rzeki. Pierwszy wykres (rys. 2.4) przedstawia rozkáad nastĊpujących
cech: mĊtnoĞü, tlen rozpuszczony:

(dlub 1.cdr) wysokoĞü okoáo 1/3 strony
Rys. 2.4 Zmiana mĊtnoĞci wody i zawartoĞci tlenu rozpuszczonego w rzece Dáubnia
Wykres przedstawiony na rys. 2.5 obrazuje duĪy przyrost liczby bakterii w punktach
pomiarowych bliskich ujĞciu rzeki, tzn. od Nowej Huty powyĪej Kanaáu:
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(dlub 3.cdr) wysokoĞü okoáo 1/3 strony
Rys. 2.5. Zmiana liczby bakterii w wodzie rzeki Dáubnia.
x Zgromadzone w bazie danych informacje powinny byü dostĊpne takĪe dla innych
systemów, szczególnie dla programów GIS-owskich. Korzystają one z bazy danych w
specyficzny sposób - áączą dane atrybutowe (np. wielkoĞci zanieczyszczeĔ) z danymi
przestrzennymi (np. wspóárzĊdnymi stacji pomiarowych). MoĪliwe jest wówczas
dokonywanie analiz powierzchniowych rozkáadów cech. W bazie danych naleĪy wiĊc
odpowiednio przygotowaü wyniki zestawieĔ, analiz porównawczych, czy teĪ wyciągi z
caáej bazy interesujących uĪytkownika cech. Przykáadem jest byü poniĪsza tabela
(Tab.2.4), dotycząca zanieczyszczeĔ gleb, bĊdąca wyciągiem z kilku tabel
przygotowanym do importu przez program GIS-owski.
Tab.2.4
Zanieczyszczenia gleb dla wybranych punktów pomiarowych.
Nr Wsp. X Wsp.Y
Cu
Zn
Fe
Cd
Cr
Ni
Pb
Hg
stacji
[Pg/g] [Pg/g] [Pg/g] [Pg/g] [Pg/g] [Pg/g] [Pg/g] [Pg/g]
1
552650 400600 11.5 87.6 8981.2 0.62 6.76
6.65
25.49 0.052

PH
6.50

5

542340 391290

16.0

69.9

15087.5

0.61

12.49

10.99

28.37

0.044

4.40

7

577990 398780

7.1

47.9

9712.5

0.34

7.00

11.79

17.51

0.052

6.40

8

577990 398780

1.9

14.5

3618.7

0.25

3.55

2.21

17.44

0.038

3.40

9

586690 410100

24.1

241.7 46468.7 11.10 26.36

31.17

74.37

0.051

3.10

10

595220 411300

24.8

112.1 30968.7

35.87

29.67

0.044

5.20

0.60

21.47

5. Podsumowanie
System zarzadzania bazami danych FoxPro pozwala na wykonywanie
wielostronnych, analiz, o róĪnym stopniu trudnoĞci. DziĊki duĪym moĪliwoĞciom
programowania jest w stanie zadowoliü nawet zaawansowanego informatyka projektującego
bazĊ danych. UmoĪliwia opracowanie wáasnych aplikacji dostosowanych do wybranego
zagadnienia, oraz potrzeb i moĪliwoĞci uĪytkownika. Zadowoli wiĊc kaĪdego, kto chciaáby
korzystaü z prostej w obsáudze bazy danych. WielodostĊpnoĞü, moĪliwoĞü eksportu danych
w róĪnych formatach sprawia, Īe system moĪe wspóápracowaü z wieloma programami:
innymi bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi, systemami GIS dla których przechowuje
i analizuje dane oraz umoĪliwia ich dalsze przetwarzanie.
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Using Data Base Management System FoxPro for Storing and Processing
of Environmental Monitoring Information
Summary
FoxPro 2.5 PL for Windows is one of the most efficient Data Base Management System. It is
used in our research work for building database which describe the environment and its
pollution.
The most important components of FoxPro such as: Database Query, Macros, Screen
Builder, Report Writer and possibility of exchanging data between various application
programmes (OLE, ODE) make working with this system easier and more comfortable. So
even unprofessional users are able to prepare own application.
A basic problem when the database is being constructed is to provide an appropriately
chosen semantic for different kind of data: pollution values, location of measuring stations,
atmospheric conditions, quality of data etc. This subject is discussed in chapter 3.
In chapter 4 examples of systems abilities for managing and finding required information
are presented. The possibilities of results presentation in graphical form are also shown.
On Fig.2.2 a distribution of characteristic concentration of SO2 in 1991 for station 104 is
shown. On Fig.2.3. the distribution of average monthly SO2 concentration in 1990 and 1991
is shown. Fig.2.4 and 2.5 present a distribution of chosen features along Dlubnia river.

