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 MS SQL Server v 20XX

 Baza danych: Northwind
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 Min. 10 sprawdzianów (od trzecich zajęć)

 Sprawdziany piszemy na początku zajęć

 Podczas sprawdzianów można korzystać z 
materiałów w formie notatek, książek, e-
nośników (bez dostępu do sieci)

 Nieobecności na sprawdzianach się nie 
usprawiedliwia

 Można wykreślić maks. 2 sprawdziany

 Możliwe dodatkowe 2 punkty za aktywność 
na zajęciach oraz zadania domowe

3



 Zaliczenie laboratoriów od 55% przy co najwyżej 2 
skreśleniach lub 50% bez skreśleń

 Wynik zaliczenia ma wpływ na egzamin końcowy

 Osoby, które nie uzyskają zaliczenia w 1 terminie 
mają prawo do zaliczenia poprawkowego

 Pisane jest ono jednorazowo (ok. 1,5 godz.) po 
pierwszym, a przed drugim terminem egzaminu, 
obejmuje materiał całego semestru, z 
wykorzystaniem komputera i dostępem do 
materiałów w formie notatek, książek i e-
nośników, bez dostępu do Sieci
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 Konsultacje odbędą się w każdy czwartek 
godz. od 11:30 – 13:00
pok. 202a, bud. A.
W pozostałych przypadkach studenci 
proszeni są o kontakt drogą e-mailową.
E-mail: rafal.doniec@ue.katowice.pl
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Zapytania

Wyniki zapytania
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http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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 Na dysku C utworzył się katalog SQL Server
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SELECT kolumna1, kolumna2, ….

FROM nazwa_tabeli

[WHERE wyrażenie_logiczne]

[GROUP BY kolumna1[,kolumna2]]

[HAVING wyrażenie_logiczne]

[ORDER BY kolumna 1 [,kolumna2]]
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SELECT * FROM nazwa_tabeli

 Symbol „*” służy do specyfikacji wszystkich 
kolumn z tabeli

 Przykład:
SELECT * FROM Products
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SELECT productname, unitprice

FROM Products
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 Wyrażenie zawarte w zapytaniu nie musi 
koniecznie zawierać nazwy kolumn

 Można używać tylko liczb, wyrażeń 
algebraicznych lub łańcuchów znaków

 Można używać nazw kolumn w wyrażeniach 
wewnątrz instrukcji

 Przykłady:
SELECT 2+2
SELECT 'Bazy danych‘
SELECT unitprice*2 FROM Products
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 Słowo kluczowe AS przypisuje nazwę 
kolumnie i wyrażeniom

 Poprawia czytelność prezentowanych danych

 Umożliwia odwołanie do wyrażenia 
algebraicznego przez nazwę

 Przykład:
SELECT productname, 2*unitprice AS 'cena x2‘
FROM Products
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Dana jest następująca tabela o nazwie Plyty:

id_płyty tytul_plyty cena_netto kraj_wydania

1 Sale El Sol 58,99 USA

2 Kręci Mnie Ten Świat 32,59 Polska

3 Liebe Ist Fur Alle Da 65,78 Niemcy

4 40 piosenek 25,99 Polska

5 Rising 45,64 USA

6 Black Roses 58,32 Wielka Brytania
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Co zwrócą następujące zapytania:

 SELECT TYTUL_PLYTY, CENA_NETTO*1.23 AS 
‘CENA BRUTTO’ 
FROM PLYTY

 SELECT * FROM PLYTY

 SELECT TYTUL_PLYTY, KRAJ_WYDANIA 
FROM PLYTY 
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 Zadanie 1 
 Uruchom SQL Server 2008 R2 w środowisku Windows.

 Zadanie 2.
 Utwórz profil klienta pozwalający na logowanie jako autentykacja Windows
 Pomoc:
 Informacje na stronie: http://technet.microsoft.com/pl-

PL/library/ms124623(v=sql.105).aspx
 Do sprawozdania:
 1. Opisz wymagania sprzętowe  i programowe potrzebne do instalacji  SQL 

Server 2008 R2 i SQL Server 2012
 2. Uzasadnij jakie konsekwencje ponoszą administrator i klient w zależności 

od jakości spełnienia  wymagań sprzętowych i programowych?
 3. Jakie usługi przewiduje SQL Server dla  klienta?
 4. Jakie zadania spełnia „Server Configuration Menager” ?
 5.Jakie sposoby uwierzytelniania można wybrać w trakcie konfiguracji ?

http://technet.microsoft.com/pl-PL/library/ms124623(v=sql.105).aspx


 Zadanie 1.
 Znajdź i zaimportuj przykładową bazę MS  AdventureWorks ,  

Nordwind
 Import przykładowej bazy danych  ze strony : 

http://sqlserversamples.codeplex.com/
 Do sprawozdania:
 Przykład:
 Podaj  wersję bazy danych np. Wersja bazy danych:  

AdventureWorksDW2008R2, Nordwind
 Podaj kroki, które podiołeś przy imporcie bazy danych np. Po 

zalogowaniu  do SQL Server klikając na opcji Databases klikamy 
Attach i wykonujemy dołączenie przykładowej bazy danych 

 Zrzut ekranu po podłączeniu przykładowej bazy danych np.
 Ile tablic zawiera  twoja baza danych?  np. Przykładowa baza danych 

zawiera 28 tablic
 Jaka jest zawartość bazy danych?  np.: Dane do obsługi  systemu 

sprzedaży w firmie

http://sqlserversamples.codeplex.com/




 1.Wyszukaj wszystkich pracowników 

 2. Wyświetl opis z poszczególnych kategorii. 

 3.Zakładamy, że unitprice to cena netto towaru, wyszukaj nazwę 
towaru i jego cenę netto i brutto (VAT 23% na wszystko)

 4.Zakładamy, że unitprice to cena netto towaru, wyszukaj nazwę 
towaru, jego stan magazynowy i wartość brutto stanu 
magazynowego (VAT 23%) 

 5.Wyszukaj nazwy klientów wraz z osobą kontaktową, numerem 
telefonu do niej i kraj z którego pochodzą.

 6.Wyszukaj kontakty w tabeli CUSTOMER, w których osobą 
kontaktową jest sam właściciel firmy.

 7.Wyświetl w sposób graficzny (GRAF z wszystkimi tabelami i 
powiązaniami), zawartości bazy NORTHWIND. 
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Zadania na dobry początek



 1. Podać produkty o cenie większej niz 10 

 2. Podać produkty o cenie większej niz 10 i mniejszej niż 20

 3. Podać produkty o cenie z przedziału [10,20]

 4. Podać produkty z pierwszej połówki alfabetu (od litery L)

 5. Podać produkty z drugiej połówki alfabetu (od litery L)

 6.Nazwy i adresy wszystkich klientów

 7.Nazwiska i numery telefonów pracowników

 8.Nazwy i ceny produktów

 9.Nazwy i opisy wszystkich kategorii produktów

 10.Nazwy i adresy stron WWW dostawców
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Inne

Zaproponuj własne zapytanie na bazie Northwind z klauzulą 
SELECT


