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Šio vadov lio tikslas – gana detaliai supažindinti skaitytoj su duomen bazi teorija ir
praktika. Duomen bazi teorija yra palyginti jauna žini sritis – jai dar tik šiek tiek daugiau nei 30 met , ta iau be duomen bazi sunku sivaizduoti šiuolaikin informacijos technologij pasaul . Duomen bazi teorijos elementai traukti daugel Vilniaus universiteto ir kit universitet studij program .
Knyga sudaryta iš dešimties skyri . Stengtasi medžiag išd styti tokia tvarka, kad studentai gytas žinias gal t iš karto panaudoti praktikoje. Pirmame vadiniame skyriuje
pateiktos pagrindin s duomen bazi sistem s vokos, taip pat pradin s reliacinio
duomen modelio s vokos, aprašyta SQL kalba. Antrame skyriuje nagrin jama, kaip
išrinkti duomenis, esan ius reliacin je (s ryšin je) duomen baz je, pateiktas mokomosios
duomen baz s pavyzdys. Užklaus sakinio SELECT galimyb s gausiai iliustruotos
pavyzdžiais. Išmok šio skyriaus medžiag , skaitytojai gali jau patys sudarin ti gana
sud tingas užklausas. Tre iame ir ketvirtame skyriuje nagrin jami duomen baz s login s
strukt ros projektavimo klausimai. Tre iame skyriuje aptariamos problemos, kurios kyla
neteisingai suprojektavus duomen baz , taip pat išsamiai nagrin jamas duomen
normalizavimo procesas, padedantis išvengti daugelio keblum . Ketvirtame skyriuje
apžvelgiami pagrindiniai semantinio (koncepcinio) modeliavimo principai, aprašomas
vairi sistem projektavime pla iai vartojamas esybi –ryši modelis, aptariamos esybi –
ryši modelio atvaizdavimo reliaciniu duomen modeliu taisykl s. Penktame skyriuje
nagrin jama, kaip realizuoti duomen baz s projekt , aiškinami duomen baz s ir jos
lenteli suk rimo bei užpildymo duomenimis klausimai. Šeštame skyriuje supažindinama
su virtualiosiomis lentel mis, daug d mesio skiriama loginiam duomen nepriklausomumui užtikrinti naudojant virtuali sias lenteles. Septintame skyriuje supažindinama su
duomen vientisumo s voka ir duomen vientisum užtikrinan iomis priemon mis.
Aštuntas skyrius skirtas duomen valdymui programose; suformuluoti bendri SQL sakini
vartojimo programose principai. Pavyzdžiai pateikti C ir JAVA programavimo kalbomis,
tad skaitytojai, neturintys programavimo viena ar abejomis kalbomis g dži , gali aštunto
skyriaus dal ar net vis skyri praleisti. Devintame skyriuje nagrin jami konkret s
sisteminiai duomen bazi aspektai, išd styti duomen apsaugos principai, aptarti indeksai
ir j paskirtis. Šiame skyriuje daug d mesio skiriama problemoms, kylan ioms bendrai
vartojant duomen bazes, ir j sprendimui. Paskutiniame dešimtame skyriuje
supažindinama su perspektyvi objektini duomen bazi principais, aptariami objektini
technologij elementai, praturtinantys reliacini duomen bazi sistemas.
Kiekvieno skyriaus gale yra pateikiami pratimai, kuriuos atlik skaitytojai labai pagilint žinias ir g džius. Pratim pateikimo tvarka atitinka d stom klausim tvark . Jie yra
skirtingo sud tingumo, tod l galima spr sti pasirinktinai.
Daug d mesio knygoje skiriama duomen bazi praktiniam taikymui. Dauguma s vok
iliustruojamos pla iai vartojamos SQL kalbos sakiniais. Knyga bus naudinga informacini
technologij specialistams, siekiantiems geriau pažinti modernias reliacini (s ryšini )
duomen bazi sistemas, kurios valdomos SQL kalba. Daugelis specialist , jau dirban i
su tokiomis duomen baz mis, gal s susisteminti ir pagilinti savo žinias.
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Kad gaut daugiau naudos, skaitytojas tur t b ti susipažin s su matematin s logikos ir
programavimo pagrindais.
Autorius nuo 1994 m. skaito kurs „Duomen bazi valdymo sistemos“ Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto informatikos ir program sistem studentams, taip pat kit Matematikos ir informatikos fakulteto specialybi bakalaurantams bei
magistrantams. Vadov lis visiškai atitinka ši studij program dalyko programas. Knyga
skiriama min t bei joms artim sri i studentams.
Šio vadov lio turin (bet ne visas temas) labiausiai atitinka vadov lis [1]. [2–7] knygos
taip pat yra vadov liai, kuriuose puikiai išd styti duomen bazi sistem pagrindai. Daug
šiame vadov lyje esan ios medžiagos galima rasti autoriaus anks iau išleistoje mokymo
priemon je [8]. Išnagrin jus [9,10] galima labai pagilinti reliacin s teorijos žinias. [11–13]
knygose labai detaliai analizuojami duomen bazi projektavimo klausimai. Norint geriau
susipažinti su objektin mis technologijomis ir j diegimu duomen bazi sistemose, naudinga pasiskaityti [14–16]. Platesniam susipažinimui su kitomis šiuolaikin mis duomen
bazi technologijomis gerai tiks [17]. Literat ros s raše pateiktos [18–23] knygos yra SQL
kalbos vadovai. Per SQL kalb galima puikiai susipažinti su reliacin mis duomen baz mis ir j valdymu. Lietuvi kalba išleistuose vadov liuose [24–27] ne tik supažindinama
su duomen bazi pagrindais, bet ir j taikymu informacijos sistemose. Nemažai naudingos medžiagos galima rasti lietuvi kalba išleistuose konkre i duomen bazi valdymo
sistem vadovuose [28–30]. Dauguma knyg iš literat ros s rašo panaudotos šiam vadov liui. Žinoma, yra ir daugiau literat ros, taip pat vadov li , duomen bazi teorijos ir praktikos klausimais, ta iau autoriui n ra žinoma n viena knyga lietuvi kalba, kurioje b t
aptarti visi klausimai, nagrin jami šiame vadov lyje.
Autorius nuoširdžiai d koja visiems, prisid jusiems prie šio vadov lio rengimo, ypa
recenzentams doc. dr. V. Denisovui, doc. dr. A. Juozapavi iui, doc. dr. S. Ragaišiui ir prof.
dr. O. Vasilecui.
Autorius tikisi, kad skaitytojai pateiks pastab ir pasi lym , už kuriuos b t labai d kingas.
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