
  

 

  *** Przykłady korzystają  z Microsoft  SQL  Server  2008  R2  SP2  Express  Edition  i  bazy danych  
pubów  przy  użyciu  Microsoft  SQL  Server  Management  Studio.  Jeśli  nie  masz  dostępu  do 
programu SQL Server, musisz pobrać i zainstalować zarówno bezpłatną wersję Express Edition, jak i 
bazę danych pubów na komputerze. ***  

 

LEKCJA 1 

W tej lekcji dowiesz się o: 

* Przechowywaniu danych w bazie danych 

* Pobieraniu informacji z bazy danych za pomocą prostych zapytań SQL 

Przegląd baz danych 

Mówiąc najprościej, baza danych to zorganizowany zbiór powiązanych danych. Na przykład biblioteka 

może przechowywać dane dotyczące tytułów książek, autorów i osób, które obecnie mają wypisaną 

książkę. Astronom prawdopodobnie przechowałby dane związane z gwiazdami, takie jak nazwa, typ, 

lokalizacja i tak dalej. Dane mogą przechodzić do plików w szafce plików, ale wyizolowanie potrzebnych 

informacji z dużej ilości danych byłaby powolna i nużąca. Możesz myśleć o bazie danych 

przechowywanej elektronicznie jako wirtualnej szafce na pliki, a SQL o sposobie szybkiego 

wyszukiwania potrzebnych informacji i skutecznie. Niedługo omówimy, czym jest SQL. Nie należy mylić 

terminu „baza danych” z systemem zarządzania bazą danych (DBMS). Baza danych zawiera wszystkie 

dane, podczas gdy DBMS to oprogramowanie służące do tworzenia, zmiany i odpytywania bazy danych. 

Przykłady nasze  używają Microsoft SQL Server Management Studio, aby uzyskać dostęp do 

przykładowych baz danych. 

Jak przechowywane są dane 

Istnieją metody przechowywania danych w bazie danych, podobnie jak metody przechowywania 

folderów w szafce. W tej sekcji omówiono podstawową strukturę bazy danych i zasady, których należy 

przestrzegać. 

Tabele 

Jeśli kiedykolwiek widziałeś arkusz kalkulacyjny Excel, typowa struktura bazy danych będzie wyglądać 

znajomo. Baza danych jest zwykle podzielona na osobne tabele ze strukturą siatki, przy czym każda 

tabela zawiera powiązane dane (np. plik w szafce plików). Na przykład dealer samochodowy miałby 

jedną tabelę dla klientów i oddzielną dla zapasów. Tabela klientów może zawierać tylko informacje o 

klientach, a tabela zapasów może zawierać tylko informacje o samochodach w ekwipunku dealera. 

Większość informacji potrzebnych z bazy danych będzie przechowywana w tabelach. Możesz pobrać 

informacje z jednej tabeli (najprostsze zapytanie) lub wielu tabel. Ta lekcja obejmie sprawdzanie 

pojedynczych tabel. 

Kolumny 

Kolumna to jedno pole w tabeli. Wiele przykładów  wykorzystuje bazę danych wydawcy o nazwie pub, 

która zawiera tabelę autorów z następującymi kolumnami (polami): 

 



UWAGA: Nazwy kolumn nie mogą zawierać żadnych spacji. Umieszczanie spacji w nazwach może 

powodować różnego rodzaju trudności. Dlatego, aby oddzielić słowa w nazwach tabel i pól, użyj 

podkreślnika (_) zamiast spacji. 

Wiersze 

Wiersz to jeden rekord danych, podobny do wiersza danych w programie Microsoft Excel. Korzystając 

z tabeli autorów z poprzedniego przykładu, następujące dwa rekordy pokazują pięć z ośmiu kolumn 

danych dotyczących autorów Abraham Bennet i Marjorie Green. 

 

Typy danych 

Każde pole ma przypisany określony typ danych. Typ danych określa, jaki typ danych jest dozwolony w 

tej kolumnie. W powyższym przykładzie kolumna state zezwala tylko na wartości znaków. Oto lista 

najczęściej używanych typów danych: 

Typ danych: Opis: Przykład 

CHAR (n): Ciąg znaków o stałej długości n znaków. : Pole zawierające skrót stanu może mieć typ danych 

CHAR (2) z przykładową wartością „WA”. 

VARCHAR(n): Ciąg o zmiennej długości z maksymalnie n znaków. : Aby umożliwić ciąg do 20 znaków 

dla nazwiska osoby, należy utworzyć to pole z typem danych VARCHAR(20). 

TINYINT: Wartość całkowita od 0 do 255 .: Jeśli masz pola przechowujące wartości koloru czerwonego, 

zielonego i niebieskiego HTML, które mogą mieścić się w zakresie od 0 do 255, możesz utworzyć każde 

z tych trzech pól o typie danych TINYINT. 

SMALLINT: Wartość całkowita od -32 768 do 32 767 .: Jeśli masz pola dla współrzędnych X i Y, które są 

ograniczone do tego zakresu liczb, możesz utworzyć te pola z typem danych SMALLINT. 

INT: Wartość całkowita w zakresie od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 .: Jeśli masz pole przechowujące 

liczbę ludności dla jednego kraju jako liczby całkowitej, możesz użyć typu danych INT. 

FLOAT (p): Wartość zmiennoprzecinkowa z dokładnością p, gdzie p wynosi od 1 do 24 (używa 4 bajtów 

/ 7 cyfr) lub 25-53 (używa 8 bajtów / 15 cyfr). Dlatego wartości mogą mieścić się w zakresie od -1,79E 

+ 308 do -2,23E - 308, 0 i 2,23E + 308 do 1,79E + 308.: Jeśli twoje pole przechowuje populację całej 

planety , potrzebujesz typu danych, który może pomieścić liczbę większą niż maksymalna wartość INT. 

W takim przypadku możesz użyć typu danych FLOAT. 

DECIMAL (p, s): Naprawiono precyzyjną wartość dziesiętną z maksimum s cyfr po prawej stronie 

przecinka, maksimum p cyfr łącznie (p = liczba cyfr pozostałych po przecinku + s). Wartości mogą 

mieścić się w zakresie od -10 ^ 38 + 1 do 10 ^ 38 - 1.: Jeśli chcesz zapisać lub wyświetlić wartość 

rzeczywistą , wartość liczbowa ze stałą liczbą cyfr po przecinku, należy użyć typu danych DECIMAL. 

Wartość taka jak Pi wyświetlana z miejscami dziesiętnymi (3.141592) wymagałaby typu danych co 

najmniej DECIMAL (7,6). 



DATETIME: Data i godzina z datą od 1 stycznia 1753 r. Do 31 grudnia 9999 r. I godziną od 00:00:00 do 

23: 59: 59.997: Dla pola zawierającego datę i godzinę ucznia zarejestrowaną dla klasy, użyj typu danych 

DATETIME. 

DATE: tylko data, w zakresie od 0001–01–01 do 9999–12–31. : W przypadku pola zawierającego datę 

urodzenia osoby możesz użyć typu danych DATE. 

TIME: Tylko czas, w zakresie od 00: 00: 00.0000000 do 23: 59: 59.9999999 .: W przypadku pola 

zawierającego czas w formacie 24-godzinnym, użyj typu danych TIME. 

MONEY: Wartość pieniężna (8 bajtów) od -922,337,203,685,477,5808 do 922,337,203,685,477,5807 .: 

W przypadku pola zawierającego wartości związane z deficytem rządu USA możemy mieć tylko 

nadzieję, że nigdy nie będziemy potrzebować typu danych większego niż MONEY. 

SMALLMONEY: Wartość pieniężna (4 bajty) w zakresie od -214,748.3648 do 214,748.3647: W 

przypadku pola zawierającego wpisy na osobistym koncie czekowym, takiego jak sześć dolarów i 

pięćdziesiąt centów (6,50), typ danych SMALLMONEY będzie wystarczający dla 99% z nas. 

UWAGA: CHAR vs. VARCHAR 

O ile nie masz typu danych o stałej długości, takiego jak kod pocztowy, skrót stanu lub numer telefonu, 

bardziej wydajne jest użycie typu danych VARCHAR dla ciągów. Typ danych CHAR zarezerwuje miejsce 

do przechowywania dla maksymalnej liczby zadeklarowanych znaków, niezależnie od tego, czy 

wszystkie są używane (wypełnia nieużywany obszar końcowymi spacjami). Typ danych VARCHAR 

przechowuje tylko faktycznie używane znaki, oszczędzając pamięć i miejsce na dysku. 

Możesz zobaczyć typ danych każdej kolumny w naszej tabeli autorów, klikając symbol plus (+) po lewej 

stronie każdego z poniższych elementów w okienku Eksplorator obiektów SQL Server Management 

Studio: 

+Databases 

+pubs 

+Tables 

+dbo.authors 

+Columns 

Wartości NULL 

Termin wartość NULL oznacza, że nie wprowadzono żadnych danych. Nie jest to to samo, co znak spacji 

lub zero, ponieważ zarówno „ ”, jak i „0” reprezentują rzeczywiste wartości. Jeśli utworzysz lokalną 

bazę danych, zostanie ona powiązana z Tobą (właścicielem) i nie będzie dostępna dla innych na 

poziomie globalnym. Te tabele są zwykle poprzedzone „dbo”. (właściciel bazy danych), domyślny 

użytkownik bazy danych. 

Schematy i właściciele 

Tabele muszą być zgodne z pewnymi zasadami, które są ustanawiane w momencie tworzenia tabeli. 

Na przykład schemat określa, w jaki sposób można powiązać tabele, jaki typ danych może być 

przechowywany, czy dozwolone są wartości NULL i tak dalej. Jeśli utworzysz lokalną bazę danych, 

zostanie ona powiązana z Tobą (właścicielem) i nie będzie dostępna dla innych na poziomie globalnym. 

Te tabele są zwykle poprzedzone „dbo”. (właściciel bazy danych), domyślny użytkownik bazy danych. 



Komentarze 

Często pomocne jest dodawanie komentarzy do zapisanych zapytań, zwłaszcza gdy masz długą serię 

instrukcji SQL. Komentarze są wykorzystywane do różnych celów: identyfikacji autora zapytania, 

wyjaśnienia celu różnych sekwencji kodu i tak dalej. Komentarze nie pojawiają się w wynikach 

zapytania. Składnia komentarzy jest następująca: 

- Komentarz do jednej linii lub / * Komentarz do jednej linii * / 

/ * Wiele linii 

komentarz */ 

Zadawanie prostych pytań za pomocą SQL 

Skrót od Structured Query Language, SQL (wymowna kontynuacja) to język używany do komunikacji z 

bazami danych. Jest to potężny, ale prosty i łatwy do nauczenia się język, którego można używać z 

prawie każdym DBMS. Wszystkie przykładowe zapytania użyte w tym dokumencie zostały wykonane 

za pomocą SQL Server Management Studio. Tak jak każdy język musi przestrzegać zestawu reguł 

zwanych gramatyką, tak i SQL ma zestaw reguł, których musi przestrzegać. Język polski ma czasowniki, 

rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki. SQL ma podobne konstrukcje. Załóżmy na przykład, że jesteś 

asystentem wydawcy, a on zachowuje wszystko w swoich akta w szafce na dokumenty. W tej szafce 

ma folder z napisem „Autorzy”, a informacje dotyczące każdego autora są wydrukowane na osobnej 

kartce papieru w tym folderze. Teraz, jeśli wydawca chce, abyś odzyskał te informacje, może 

powiedzieć: „Pokaż mi listę wszystkich autorów, których opublikowaliśmy ”. Ta lekcja pokaże, jak 

przetłumaczyć to żądanie na SQL. W przykładach w tej książce nasza cyfrowa szafka na dokumenty to 

baza danych o nazwie pubs, która zawiera nasze cyfrowe foldery (tabele nazwane autorami, 

wydawcami, tytułami i tak dalej). 

Będziesz uzyskiwał dostęp do bazy danych pubów) za pomocą SQL Server Management Studio. Po 

uruchomieniu programu SQL Server Management Studio wybierz bazę danych pubów, kliknij znak plus 

„+” po lewej stronie nazwy bazy danych, a następnie kliknij znak plus po lewej stronie „Tabele”. Trzymaj 

rozwijanie znaków plus, aż zobaczysz nazwy wszystkich kolumn w tabeli dbo.authors. (Przedrostek 

„dbo” oznacza „właściciela bazy danych”, domyślnego właściciela w SQL Server.) 

Wybieranie danych 

Aby pobrać jeden lub więcej rekordów, musisz powiedzieć SQLowi, jakie informacje chcesz i gdzie się 

znajdują. W przypadku najprostszych zapytań można to zrobić za pomocą słów kluczowych USE, SELECT 

i FROM. 

Składnia słowa kluczowego USE 

Słowo kluczowe USE wskazuje, która baza danych zawiera tabele, których dotyczy zapytanie. 

USE nazwa_bazy_danych 

Składnia słowa kluczowego SELECT 

Słowo kluczowe SELECT wskazuje, które kolumny mają zostać uwzględnione w zapytaniu. Aby pobrać 

dane ze wszystkich kolumn w rekordzie, wpisz słowo SELECT, a następnie gwiazdkę (*). Gwiazdka to 

symbol wieloznaczny, który reprezentuje wszystkie dane. 

SELECT * 



Aby uwzględnić w zapytaniu tylko określone kolumny, wpisz słowo SELECT, a następnie listę nazw 

kolumn oddzielonych przecinkami. 

SELECT 1st_selected_col, 2nd_selected_col,… Nth_selected_col 

Składnia słowa kluczowego FROM 

Słowo kluczowe FROM wskazuje, z której tabeli pobrać rekordy. Składnia to po prostu słowo FROM po 

nazwie tabeli. 

FROM nazwa_tabeli 

Uruchamianie pierwszego zapytania 

Pierwsze zapytanie, które zamierzasz uruchomić, pobiera dane z tabeli dbo.authors. Kliknij Nowe 

zapytanie na standardowym pasku narzędzi. W okienku zapytania po prawej stronie Eksploratora 

obiektów wprowadź następujący tekst (podczas pisania słowa kluczowe pojawiają się automatycznie 

jako niebieski tekst): 

USE pubs 

SELECT * FROM dbo.authors; 

W powyższym przykładzie słowo kluczowe USE wskazuje, o którą bazę danych pytasz (puby). Słowo 

kluczowe SELECT, po którym następuje gwiazdka (*), mówi o pobraniu wszystkich kolumn ze 

wszystkich rekordów w zapytanej tabeli. Słowo kluczowe FROM wskazuje lokalizację danych, które 

mają zostać wybrane (tabela dbo.authors). Średnik (;) na końcu oznacza, że zapytanie zostało 

zakończone (podobnie jak kropka na końcu zdania). Aby wykonać zapytanie, kliknij! Wykonaj na 

standardowym pasku narzędzi lub naciśnij klawisz F5. (Pięć pierwszych wyników jest wyświetlonych 

poniżej.) 

 

Sortowanie danych 

W powyższym przykładzie wyniki zapytania są wyświetlane w kolejności, w jakiej rekordy zostały 

wprowadzone do tabeli. Ponieważ obecnie mamy tylko dwa rekordy, nie stanowi to problemu. 

Załóżmy jednak, że mamy dziesięć rekordów w poniższym przykładzie i chcemy posortować je 

alfabetycznie według „Nazwa”? Aby posortować alfabetycznie według nazwy kolumny, użyj klauzuli 

ORDER BY. W naszym przykładzie, aby posortować w porządku rosnącym (domyślnie) według nazwiska 

autora, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT * 

FROM dbo.authors 

ORDER BY au_lname; 



 

Można określić kolejność rosnącą, dodając ASC po au_lname w klauzuli ORDER BY, jednak ponieważ 

kolejność rosnąca jest domyślna, nie trzeba dołączać ASC. Jeśli chcesz sortować w kolejności malejącej 

według nazwiska autora, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT * 

FROM dbo.authors 

ORDER BY au_lname DESC; 

Pierwsze pięć wyników jest wyświetlanych poniżej: 

 

Możesz również sortować według wielu kolumn. Aby posortować według stanu, a następnie według 

nazwy miasta w każdym stanie, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT * 

FROM dbo.authors 

ORDER BY state, city; 

Pierwsze pięć i ostatnie 10 wyników są wyświetlane poniżej: 

 



Możesz także wybrać określone kolumny. Na przykład, aby wyświetlić tylko nazwiska autora, możesz 

wybrać tylko kolumnę au_lname. Jest to kwestia zwykłego zastąpienia gwiazdki „*” w poprzednim 

przykładzie następującą nazwą kolumny: 

SELECT au_lname 

FROM dbo.authors; 

Pierwsze pięć wyników jest wyświetlanych poniżej: 

 

Możesz wybrać rekordy dla więcej niż jednej kolumny, oddzielając nazwy kolumn przecinkami. Aby 

również wybrać rekordy zawierające imię autora, miasto i stan, zmodyfikuj powyższe zapytanie w 

następujący sposób: 

SELECT au_lname, au_fname, city, state 

FROM dbo.authors 

ORDER BY au_lname 

Pierwsze pięć wyników jest wyświetlanych poniżej: 

 

UWAGA: Kolumna o nazwie „state” jest renderowana na niebiesko, ponieważ jest również słowem 

zastrzeżonym. W takim przypadku SQL jest wystarczająco inteligentny, aby wiedzieć, że masz na myśli 

nazwę kolumny, ale nadal informuje, że jest to słowo zastrzeżone. Jeśli nie chcesz, aby pojawiał się na 

niebiesko, po prostu umieść nazwę kolumny w nawiasach kwadratowych w następujący sposób: 

[state]. 

Klauzula WHERE 

Widziałeś, jak pobrać wszystkie rekordy dla tabeli i posortować je według określonych kolumn. Ale co, 

jeśli chcesz odzyskać tylko te rekordy, które spełniają określone kryteria? W tym miejscu pojawia się 

klauzula „WHERE”. Na przykład, aby filtrować rekordy, aby wyświetlały się tylko informacje dla 

autorów mieszkających w Kalifornii, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT * 

FROM dbo.authors 

WHERE state = 'CA'; 



Pojedyncze cudzysłowy służą do wyznaczenia ciągu. Nie musisz używać cudzysłowów z wartością 

liczbową. 

Operatory 

Istnieje kilka operatorów, których można użyć do zmodyfikowania kryteriów wyszukiwania (tj. 

Warunków filtrowania) określonych w klauzuli WHERE. Operatory, których prawdopodobnie będziesz 

najczęściej używać, są opisane w poniższej tabeli: 

Operator: Opis 

=: Równa się 

<> lub! =: Nie równy 

<: Mniej niż 

<=: Mniejszy lub równy 

>: Większy niż 

> =: Większy lub równy 

BETWEEN : Między dwiema wartościami (włącznie) 

IS NULL: jest wartością pustą 

AND: Dołącza warunek, w którym oba warunki muszą być spełnione 

OR: Dołącza warunek, który musi być spełniony 

NOT: Neguje następujący warunek 

LIKE: Tworzy wzór wyszukiwania za pomocą symbolu wieloznacznego (%) lub (_) 

IN: Określa, czy określona wartość pasuje do dowolnej wartości na liście 

Przykłady 

Znajdź wszystkie tytuły o cenie mniejszej niż 19,99 USD i sortuj rosnąco według ceny: 

SELECT title, price 

FROM dbo.titles 

WHERE price < 19.99 

ORDER BY price; 

 



Wymień wszystkie tytuły z wyjątkiem tych o cenie 10,95 lub 19,99: 

SELECT title, price 

FROM dbo.titles 

WHERE price != 10.95 

AND price != 19.99; 

 

Znajdź wszystkie tytuły, których cena wynosi od 10 do 25 USD, i sortuj rosnąco według ceny: 

SELECT title, price 

FROM dbo.titles 

WHERE price BETWEEN 10 AND 25 

ORDER BY price; 

 

Znajdź wszystkie tytuły, których cena NIE wynosi od 10 do 25 USD i sortuj rosnąco według ceny: 

SELECT title, price 

FROM dbo.titles 

WHERE NOT price BETWEEN 10 AND 25 

ORDER BY price; 



lub 

SELECT title, price 

FROM dbo.titles 

WHERE price < 10 OR price > 25 

ORDER BY price; 

 

Znajdź wszystkich wydawców o wartości NULL w kolumnie stanu. 

SELECT pub_name, [state] 

FROM dbo.publishers 

WHERE [state] IS NULL; 

 

Znajdź wszystkich wydawców, których wartość w kolumnie stanu nie ma wartości NULL. 

SELECT pub_name, [state] 

FROM dbo.publishers 

WHERE NOT [state] IS NULL; 

 

Symbole wieloznaczne 

Symbole wieloznaczne zapewniają większą elastyczność w zapytaniach, ponieważ nie wymagają 

dokładnego dopasowania. Gwiazdka (*) to specjalny symbol wieloznaczny używany do 

reprezentowania wszystkich nazw wszystkich kolumn. Nie służy do filtrowania danych za pomocą 

operatora LIKE. Symbole wieloznaczne mogą być używane tylko z typami danych tekstowych (ciąg). 



Podczas filtrowania danych znak procentu (%) służy celowi zbliżonemu do gwiazdki. Pasuje do 

dowolnej liczby znaków występujących dowolną liczbę razy. Znak podkreślenia (_) reprezentuje 

pojedynczy znak. 

Operator LIKE 

LIKE jest w rzeczywistości predykatem - wyrażeniem używanym z klauzulą do zwracania wartości true 

lub false. Ale, podobnie jak w przypadku predykatów AND, OR, NOT itd., Częściej określa się go jako 

operator. To nie jest tak ważne rozróżnienie, ale dlatego, że odwołują się niektóre materiały 

referencyjne jako takie, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego terminu. Zgodnie z bardziej 

popularnym użyciem i aby uniknąć nieporozumień, dokument ten będzie odnosił się do takich wyrażeń 

jak operatory. Operator LIKE jest używany z symbolami wieloznacznymi do tworzenia wzorca 

wyszukiwania zamiast wyszukiwania określonego dopasowania. W poprzednim przykładzie użyto 

klauzuli WHERE, aby pobrać rekordy dla wszystkich autorów mieszkających w CA. Załóżmy jednak, że 

chcesz odzyskać tylko te rekordy dla autorów, których nazwisko zaczyna się na literę „M”. Operator 

LIKE, używany w połączeniu z symbolami wieloznacznymi (%) i (_), pozwala to zrobić. 

SELECT * FROM dbo.authors 

WHERE au_lname LIKE 'G%'; 

 

Aby dodatkowo filtrować wyniki, tak aby rekordy były wyświetlane tylko autorzy o nazwisku 

rozpoczynającym się na „G”, którzy również mieszkają w CA, zmodyfikuj zapytanie w następujący 

sposób: 

SELECT * FROM dbo.authors 

WHERE au_lname LIKE 'G%' AND state = 'CA'; 

 

Znajdziesz operatory AND, OR i NOT całkiem przydatne w tego typu sytuacjach. Wymień wszystkie 

miasta o nazwie składającej się z dwóch lub więcej słów i posortuj rosnąco: 

SELECT city 

FROM dbo.authors 

WHERE city LIKE '% %' 

ORDER BY city; 



 

Powyższe zapytanie wyszukuje dowolną liczbę znaków na początku nazwy i dowolną liczbę znaków na 

końcu nazwy, o ile między nimi jest przynajmniej jedna spacja. Aby wyświetlić tylko miasta z trzema 

lub więcej wyrazami w nazwie, zmodyfikuj ciąg powiązany z operatorem LIKE, dodając drugą spację i 

trzeci% w następujący sposób: 

SELECT city 

FROM dbo.authors 

WHERE city LIKE '% % %' 

ORDER BY city; 

 

Lista wszystkich autorów, którzy mają dwuliterowe nazwisko zawierające spację: 

SELECT * 

FROM dbo.authors 

WHERE au_lname LIKE '_ _ _ %'; 

W powyższym zapytaniu zastosowano 3 kolejne (_) znaki wieloznaczne (bez spacji między 

podkreślnikami), po których następuje spacja i dowolna liczba znaków. Każdy znak podkreślenia 

reprezentuje pojedynczy znak, podczas gdy symbol% reprezentuje dowolną liczbę znaków. 

 

Operator IN 

W pierwszej części tego dokumentu nauczyłeś się, jak używać klauzuli WHERE z operatorami AND i OR 

do określania więcej niż jednego warunku. Jeśli masz więcej niż dwa warunki, operator IN sprawia, że 

zapytanie jest mniej kłopotliwe do napisania. Załóżmy na przykład, że chcesz wyświetlić nazwisko 



autora, imię, miasto i stan, jeśli autor mieszka w CA, OR lub UT. Możesz napisać następujące zapytanie 

za pomocą operatora OR: 

SELECT au_lname, au_fname, city, [state] 

FROM dbo.authors 

WHERE [state] = 'MD' OR [state] = 'KS' OR [state] = 'OR'; 

Lub możesz uzyskać te same wyniki przy mniejszym wpisywaniu z operatorem IN w następujący 

sposób: 

SELECT au_lname, au_fname, city, state 

FROM dbo.authors 

WHERE state IN ('MD', 'KS', 'OR'); 

Jak wspomniano wcześniej, wynik jest taki sam z obu zapytań 

 

UWAGA: kolumna o nazwie „state” jest renderowana na niebiesko przez SQL Server Management 

Studio, ponieważ jest to również słowo zastrzeżone. W takim przypadku SQL jest wystarczająco 

inteligentny, aby wiedzieć, że masz na myśli nazwę kolumny, ale nadal informuje, że jest to słowo 

zastrzeżone. Jeśli nie chcesz, aby pojawiał się na niebiesko, po prostu umieść nazwę kolumny w 

nawiasach kwadratowych w następujący sposób: [state]. 

PRZEGLĄD 1 

Teraz, gdy znasz już podstawową terminologię i koncepcje komunikacji z bazą danych, sprawdźmy, 

czego się nauczyłeś, tworząc dodatkowe zapytania. 

1. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.authors, aby wyświetlić imiona i nazwiska 

wszystkich autorów w porządku rosnącym według nazwiska, a następnie imienia. 

 



 

2. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.authors, aby wyświetlić imiona i nazwiska 

wszystkich autorów, których nazwisko zaczyna się na literę „G”. 

 

3. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.authors, aby wyświetlić nazwiska, miasto i 

stan wszystkich autorów mieszkających w Kalifornii, ale nie mieszkających w Oakland. Sortuj malejąco 

według miasta. 



 

4. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić identyfikator tytułu, 

tytuł i cenę dla wszystkich rekordów z wartością NULL w polu ceny. (WSKAZÓWKA: patrz sekcja 

Operatory) 

 

5. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić wszystkie tytuły i ceny, 

gdzie cena wynosi od 2,00 do 10,00 USD (włącznie). 

 

6. Korzystając z bazy danych pubs, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić wszystkie tytuły, które 

nie zaczynają się na literę „T” w porządku rosnącym według tytułu. 

 



7. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić tytuł i cenę wszystkich 

książek, których cena wynosi 2,99, 14,99 lub 19,99. 

 

8. Korzystając z bazy danych pubów, wyświetl listę wszystkich identyfikatorów i nazw wydawców w 

porządku rosnącym według nazw wydawców. (Jest to proste zapytanie. Wyzwanie polega na ustaleniu, 

którą tabelę należy przeszukać, i nazw kolumn, które należy wybrać.) 

 

9. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.employee, aby wyświetlić rekordy tylko dla 

tych pracowników, którzy nie mają środkowego inicjału. Sortuj w kolejności malejącej według nazwiska 

pracownika. 

 

 



LEKCJA 2 

W tej lekcji dowiesz się o: 

* Aliasach 

* Obliczeniach kolumn 

* Funkcjach  agregujących 

* Konwertowaniu typów danych 

* Grupowanie danych 

Korzystanie z aliasów 

Alias jest dokładnie tym, co sugeruje nazwa: alternatywna nazwa dla kolumny lub nazwy tabeli. Mogą 

znacznie zmniejszyć ilość tekstu, który musisz wpisać, i ułatwić czytanie zapytań. Są one szczególnie 

przydatne podczas tworzenia kolumny z obliczeń i podczas wyszukiwania wielu tabel. Alias nie zmienia 

nazwy kolumny; to tylko tymczasowa nazwa używana do wyświetlania danych wyjściowych. Aby 

utworzyć alias, po prostu wpisz nazwę kolumny, a następnie tekst „AS” i nazwę, której chcesz użyć jako 

aliasu dla kolumny lub tabeli. Poniższe zapytanie zastąpi nazwę kolumny „pub_name” tekstem „Nazwa 

wydawcy” na wyświetlonym ekranie. 

USE pubs 

SELECT pub_name AS "Publisher's Name" 

FROM dbo.publishers; 

Cytaty są wymagane wokół dowolnego aliasu zawierającego spacje. Podczas zapytania do wielu tabel 

musisz określić, którą kolumnę wybierasz z której tabeli, jeśli ta sama nazwa kolumny istnieje w więcej 

niż jednej tabeli. W tej sytuacji aliasy tabel stają się dość przydatne. Zostanie to omówione w dalszej 

części Pobieranie danych z wielu tabel. W następnej sekcji będziemy używać aliasów dla kolumn 

wyświetlanych w wyniku obliczeń 

Obliczanie danych 

Istnieje kilka funkcji służących do pobierania danych z tabeli, a następnie wykonywania obliczeń na 

tych danych. W tej sekcji omówimy obliczone wartości kolumn i funkcje agregujące COUNT, SUM, MIN 

i MAX. Z wyjątkiem funkcji COUNT (*) funkcje agregujące nie uwzględniają wartości NULL w swoich 

obliczeniach. 

Pierwszeństwo typu danych 

Podczas łączenia typów danych w obliczeniach kolejność wykonywania operacji i typ danych wartości 

wynikowej są określane przez typ danych o najwyższym priorytecie. Aby zilustrować znaczenie 

pierwszeństwa typów danych, rozważ następujące dwa zapytania: 

Query #1: 

SELECT 2 + 4 * 3; Result is 14. 

Query #2: 

SELECT (2 + 4) * 3; Result is 18. 



W zapytaniu nr 1, ponieważ mnożenie ma wyższy priorytet niż dodawanie, SQL najpierw mnoży 4 razy 

3, a następnie dodaje 2. 

W zapytaniu nr 2 nawiasy otaczające 2 + 4 wskazują, że te dwie liczby należy najpierw dodać razem, a 

wynik zostanie następnie pomnożony przez 3. 

W poniższym zapytaniu „price” to typ danych MONEY, a 0,095 to FLOAT Wynikowy typ danych obu 

kolumn obliczeniowych jest zmiennoprzecinkowy, ponieważ ten typ danych ma wyższy priorytet niż 

MONEY 

USE pubs 

SELECT title, price, 

price * 0.095 AS "9.5% Tax", 

price + price * 0.095 AS "Total" 

FROM dbo.titles; 

 

Funkcja COUNT 

Jeśli chcesz policzyć całkowitą liczbę rekordów w tabeli, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT COUNT(*) 

FROM dbo.titles; 

 

Niestety, ponieważ wynik obliczeń nie jest kolumną istniejącą w tabeli, po wyświetleniu nie będzie miał 

nazwy kolumny. Tam właśnie pojawia się nasz alias naszego przyjaciela. 

SELECT COUNT(*) AS "Number of Titles" 

FROM dbo.titles; 

 

Teraz mamy sensowną nazwę dla naszej kolumny wyników. Powyższe zapytanie zlicza całkowitą liczbę 

rekordów niezależnie od tego, czy rekord ma kolumnę zawierającą wartość NULL. Aby na przykład 

znaleźć liczbę rekordów z ceną inną niż null, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT COUNT(price) 



AS "Records with non-null prices" 

FROM dbo.titles; 

 

Ponieważ istnieją dwa rekordy zawierające wartość NULL w kolumnie ceny, funkcja LICZBA wyświetla 

16 zamiast 18 jako liczbę znalezionych rekordów. 

Słowo kluczowe DISTINCT 

Ten argument zwraca tylko unikalne wartości. Na przykład w tabeli dbo.titles, jeśli policzysz liczbę 

rekordów o wartości innej niż null w kolumnie pub_id, zapytanie zwróci 18 wartości, po jednej dla 

każdego rekordu. Aby znaleźć liczbę unikalnych wartości pub_id, przedmowa pub_id z DISTINCT. 

SELECT COUNT(pub_id), COUNT(DISTINCT pub_id) 

AS "Number of Publishers" 

FROM dbo.titles; 

 

Poniższe zapytanie zawiera wszystkie rekordy zawierające identyfikator autora. Jeśli wykonasz 

zapytanie, otrzymasz 25 rekordów. Niektóre identyfikatory są powtarzane, ponieważ autorzy napisali 

więcej niż jedną książkę. 

SELECT au_id 

FROM dbo.titleauthor 

ORDER BY au_id; 

Aby dowiedzieć się dokładnie, ilu unikalnych autorów znajduje się w tabeli, wykonaj następujące 

zapytanie: 

SELECT DISTINCT au_id 

FROM dbo.titleauthor 

ORDER BY au_id; 

Wyniki poprawnie pokażą, że 19 autorów napisało 25 książek w bazie danych. 

Funkcja AVG 

Ta funkcja oblicza średnią wartość kolumny danych. Na przykład, aby zwrócić średnią cenę wszystkich 

tytułów, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT AVG(price) AS “Avg price” 

FROM dbo.titles; 



 

Możesz również użyć wyników funkcji agregujących w obliczeniach. Na przykład, aby wyświetlić kwotę 

zarobioną na książkę, należy pomnożyć roczną sprzedaż przez koszt książki. Zapytanie jest następujące: 

SELECT *, price * ytd_sales AS “Gross Income” 

FROM dbo.titles; 

 

Czy zauważyłeś coś innego w powyższym zapytaniu? Gwiazdka (*) jest używana dwukrotnie w instrukcji 

SELECT. W pierwszej pozycji reprezentuje wszystkie kolumny. Na drugiej pozycji reprezentuje 

mnożenie. SELECT * zaznacza wszystkie kolumny w tabeli. Po dołączeniu cena * ytd_sales AS „Dochód 

brutto” dodajesz kolumnę do wyników, których nie ma w tabeli. Jeśli chcesz tylko podać tytuł_id, cenę, 

wyprzedaż i kolumnę obliczeniową, możesz to zmienić  w następujący sposób: 

SELECT title_id, price, ytd_sales, 

price * ytd_sales AS “Gross Income” 

FROM dbo.titles; 

 



Funkcja SUM 

Ta funkcja robi dokładnie to, co podejrzewasz: dodaje wszystkie wartości w kolumnie, aby uzyskać 

sumę. Aby obliczyć całkowitą liczbę dotychczas sprzedanych książek, należy zsumować kolumnę 

„ytd_sales” w następujący sposób: 

SELECT SUM(ytd_sales) 

AS Number_of_books_sold 

FROM dbo.titles; 

 

Funkcje MIN i MAX 

MIN i MAX również robią dokładnie to, czego można oczekiwać od ich nazw: znajdują wartości 

minimalne i maksymalne w kolumnie. Na przykład, aby znaleźć najniższą i najwyższą cenę ze wszystkich 

książek w bieżącym magazynie, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT MIN(price) AS Min_Price, 

MAX(price) AS Max_Price 

FROM dbo.titles; 

 

Mogłeś uruchomić to jako dwa osobne zapytania, jedno dla MIN i jedno dla MAX, ale sensowniej jest 

widzieć oba wyniki obok siebie. Aby wyświetlić cenę minimalną, cenę maksymalną i różnicę między 

nimi, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT MIN(price) AS "Min Price", 

MAX(price) AS "Max Price", 

MAX(price) - MIN(price) AS "Difference" 

FROM dbo.titles; 

 

Konwertowanie typów danych 

CAST() i CONVERT() 

Mogą się zdarzyć sytuacje, gdy pobierane wartości nie są poprawnym typem danych potrzebnym do 

obliczeń. Istnieją dwie funkcje, które mogą konwertować dane z jednego typu danych na inny: 



CAST() i CONVERT(). CAST jest standardem ANSI. CONVERT jest specyficzny dla Microsoft SQL Server. 

CONVERT pozwala na większą elastyczność niż CAST dzięki zastosowaniu trzeciego argumentu (stylu). 

Typ danych, z którego konwertujesz, musi być zgodny z typem danych, na który konwertujesz. Na 

przykład możesz przekonwertować wartość liczbową na wartość znakową, ale próbując 

przekonwertować wartość liczbową na wartość liczbową, pojawi się błąd konwersji (chyba że 

konwertujesz wartość znakową jak kod pocztowy, który zawiera tylko znaki 0–9). 

Składnia CAST() to: 

CAST(value to be converted AS resulting data type) 

Składnia CONVERT () jest następująca: 

CONVERT (resulting data type, value to be converted, style) 

Styl jest opcjonalną wartością całkowitą, która informuje funkcję CONVERT, jak interpretować wartość 

do konwersji. Przyjrzymy się przykładowym konwersjom na typy danych FLOAT, DECIMAL, i INT w 

następnej sekcji. Po co konwertować, pytasz? Dobre pytanie. Sprawdź, czy możesz wywnioskować 

odpowiedź z poniższego przykładu, gdzie x = 2 i y = 3, a oba x i y są liczbami całkowitymi. 

Równanie: x / y 

Jeśli x i y są typem danych FLOAT, gdzie x = 2 i y = 3, wynikiem będzie 0.666666666666667. 

Ale jeśli x i y są danymi typu INT, wynikiem będzie 0. 

Powodem jest to, że gdy jedna liczba całkowita jest dzielona przez inną wartość całkowitą, jeśli wynik 

nie jest liczbą całkowitą, wszystko po przecinku jest obcinane, a nie zaokrąglane do najbliższej liczby 

całkowitej. Dlatego, aby uzyskać poprawny wynik podczas dzielenia wartości z typem danych INT, 

należy przekonwertować wartości w obliczeniach. 

Konwertowanie na typ danych FLOAT 

Składnia konwersji na typ danych FLOAT jest następująca: 

CONVERT (FLOAT, wartość do przeliczenia) 

lub 

CAST (wartość do przeliczenia AS FLOAT) 

Jeśli podzielisz jeden typ danych INT przez inny typ danych INT, wynik może Cię zaskoczyć, jak w 

poniższym przykładzie: 

 

Wynik to 1, ponieważ dzielenie liczb całkowitych powoduje skrócenie wyniku. Aby upewnić się, że nie 

wystąpi tego rodzaju błąd, przekonwertuj wartość licznika lub mianownika (lub oba) na liczbę 

zmiennoprzecinkową (typ danych FLOAT). 

SELECT CONVERT (FLOAT, 3) / 2 AS „Float / Int”; 



 

lub 

SELECT 3/CONVERT(FLOAT,2) AS "Int/Float"; 

 

Konwertowanie na typ danych DECIMAL 

Składnia do konwersji na typ danych DECIMAL jest następująca: 

CONVERT (DECIMAL (całkowita liczba cyfr, liczba cyfr po przecinku), wartość do przeliczenia)  

lub  

CAST (wartość do przeliczenia AS DECIMAL (całkowita liczba cyfr, liczba cyfr po przecinku) 

Powróćmy do zapytania w Pierwszeństwo typu danych: 

USE pubs 

SELECT title, price, 

price * 0.095 AS "9.5% Tax", 

price + (price * 0.095) AS "Total" 

FROM dbo.titles; 

Pierwsze 5 z 18 wyników jest wyświetlanych poniżej: 

 

Obliczone wyniki z powyższego zapytania są typu danych FLOAT, ponieważ FLOAT (wartość 0,095) ma 

wyższy priorytet typu danych niż MOnEY (kolumna cenowa). Aby wyświetlić wyniki z dwoma miejscami 

dziesiętnymi, przekonwertuj wyniki na typ danych DECIMAL w następujący sposób: 

USE pubs 

SELECT title, price, 

CONVERT(DECIMAL(10,2), price * 0.095) AS "9.5% Tax", 

CONVERT(DECIMAL(10,2), price + (price * 0.095)) AS "Total" 

FROM dbo.titles; 



Pierwsze 5 z 18 wyników jest wyświetlanych poniżej: 

 

Konwertowanie na typ danych INT 

Składnia konwersji na typ danych INT jest następująca: 

CONVERT (INT, wartość do przeliczenia) 

lub 

CAST (wartość do konwersji AS INT) 

Aby przekonwertować średnią zaliczkę na wartość całkowitą (INT), wykonaj następujące zapytanie: 

USE pubs 

SELECT CONVERT(INT, AVG(advance)) 

AS "Avg Advance" 

FROM dbo.titles; 

 

Zauważ, że funkcja CONVERT automatycznie zaokrągla liczbę podczas konwersji. 

Funkcja ROUND() 

Funkcja ROUND(). Pozwala zaokrąglić wartość do najbliższej liczby całkowitej. Składnia funkcji ROUND 

jest następująca: 

ROUND().(wartość do zaokrąglenia, precyzja używana podczas zaokrąglania) 

Parametr dokładności jest zilustrowany w następującym przykładzie: 

SELECT 9.4/5.3 AS "No Rounding", 

ROUND(9.4/5.3, 0) AS "Round Precision 0", 

ROUND(9.4/5.3, 1) AS "Round Precision 1", 

ROUND(9.4/5.3, 2) AS "Round Precision 2", 

ROUND(9.4/5.3, 3) AS "Round Precision 3", 

ROUND(9.4/5.3, 4) AS "Round Precision 4", 

ROUND(9.4/5.3, 5) AS "Round Precision 5", 



ROUND(9.4/5.3, 6) AS "Round Precision 6"; 

 

 

Jak widać, ustawienie dokładności 6 miejsc po przecinku w tym przykładzie jest takie samo, jak 

całkowite nie zaokrąglanie, ponieważ używasz każdego miejsca po przecinku z wyniku. 

Wskazówki dotyczące konwersji 

Zawsze pamiętaj o konwersji liczb całkowitych na wartości dziesiętne lub zmiennoprzecinkowe, gdy 

wynik dzielenia liczb całkowitych jest używany jako wartość w mianowniku (np. 10 / (2/3)). Na przykład 

wiesz, że dzieląc 2 przez 3, otrzymujesz 0,67. Ale nie tak postrzega wynik SQL. Wyniki liczb całkowitych 

są obcinane, nie są zaokrąglane w górę ani w dół, więc wszystko po przecinku jest po prostu wyrzucane. 

Dlatego zgodnie z SQL wynik dzielenia 2/3 liczb całkowitych wynosi 0, co powoduje „błąd dzielenia 

przez zero” (patrz przykład poniżej). 

SELECT 2 / (1/3 ) 

 

Kiedy i gdzie wykonujesz konwersje typu danych w ramach obliczeń, wpływa to również na wyniki, jak 

pokazano w poniższych przykładach: 

SELECT 2/3 AS "Result 1"; 

SELECT CONVERT(DECIMAL(6,2),2/3) AS "Result 2"; 

SELECT CONVERT(DECIMAL(6,2),2) / CONVERT(DECIMAL(6,2),3) AS "Result 3"; 

SELECT CONVERT(DECIMAL(6,2), 

CONVERT(DECIMAL(6,2),2) / CONVERT(DECIMAL(6,2),3)) 

AS "Result 4"; 

 

Klauzula GROUP BY 



Jak dowiedziałeś się z poprzedniej lekcji, ORDER BY służy do sortowania danych w porządku rosnącym 

lub malejącym. Z kolei GROUP BY jest zwykle używane z funkcjami agregującymi (takimi jak COUNT, 

AVG, MIN, MAX) do grupowania identycznych danych. Można to najlepiej wyjaśnić, porównując 

następujące dwa przykłady. Aby znaleźć liczbę tytułów dla każdego wydawcy, musisz uruchomić 

następujące zapytanie dla każdego wydawcy: 

SELECT COUNT(*) AS Title_count 

FROM dbo.titles 

WHERE pub_id = '1389'; 

 

Klauzula GROUP BY umożliwia pobranie liczby tytułów dla każdego wydawcy w jednym zapytaniu: 

SELECT pub_id, COUNT(*) AS Title_count 

FROM dbo.titles 

GROUP BY pub_id; 

 

UWAGA: W przeciwieństwie do klauzuli ORDER BY, nazwa kolumny określona w instrukcji SELECT, 

która nie jest częścią funkcji agregującej, musi pojawić się w klauzuli GROUP BY. 

Aby wyświetlić liczbę wydawców w każdym kraju: 

SELECT country, COUNT(country) AS "# Publishers" 

FROM dbo.publishers 

GROUP BY country; 

 

Aby wyświetlić ceny minimalne i maksymalne według wydawcy: 

SELECT pub_id AS "Publisher ID", 

MIN(price) AS "Min. Price", 

MAX(price) AS "Max. Price" 



FROM dbo.titles 

GROUP BY pub_id; 

 

Aby wyświetlić liczbę książek sprzedanych za każdą cenę: 

SELECT price, COUNT(price) AS "Books listed at price" 

FROM dbo.titles 

GROUP BY price; 

 

Wydawcy często płacą autorom inny procent opłat licencyjnych w zależności od liczby sprzedanych 

książek. Korzystając z tabeli dbo.roysched, średnia kwota płacona w tantiemach za książkę: 

SELECT title_id, 

CAST( 

(AVG(hirange)-AVG(lorange)) * AVG(royalty*.01) 

AS MONEY) AS "Avg. paid in royalties" 

FROM dbo.roysched 

GROUP BY title_id; 



 

Obliczenia wykonane w powyższym zapytaniu: 

1. Odjęliśmy średni lorange od średniego hirange, aby uzyskać całkowity średni zakres (ponieważ 

grupujemy według title_id, obliczane są wszystkie średnie dla książki, a nie dla wszystkich wierszy). 

2. Znaleziono średnią wszystkich opłat licencyjnych za tę książkę, wyrażoną w procentach. 

3. Pomnożono wyniki # 1 przez # 2. 

4. Przekształcono wynik na typ danych MONEY. 

Klauzula HAVING 

Jak widzieliśmy w poprzedniej lekcji, do filtrowania danych używana jest klauzula WHERE. Możesz 

również filtrować zgrupowane dane, ale ponieważ klauzula WHERE filtruje wiersze, nie będzie działać 

na grupach. Klauzula HAVING używana z funkcjami GROUP BY jako filtrem. Aby wykluczyć książki o 

wartości NULL w kolumnie ceny, zmodyfikuj ostatnie zapytanie w poprzedniej sekcji w następujący 

sposób: 

SELECT price, 

COUNT(price) AS "#@ at this price" 

FROM dbo.titles 

GROUP BY price 

HAVING price IS NOT NULL; 



 

Poniższe zapytanie wyświetla wszystkie ceny, których sprzedano więcej niż jeden tytuł po tej cenie: 

SELECT price, COUNT(price) AS "# Books at this price" 

FROM dbo.titles 

GROUP BY price 

HAVING COUNT(price) > 1; 

 

Aby pobrać liczbę tytułów dla wszystkich wydawców posiadających więcej niż 5 tytułów i sortować w 

kolejności rosnącej według liczby tytułów, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT pub_id, 

COUNT(pub_id) AS Title_count 

FROM dbo.titles 

GROUP BY pub_id 

HAVING COUNT(pub_id) > 5 

ORDER BY COUNT(pub_id); 

 

Zauważ, że nie ma cudzysłowu wokół aliasu kolumny Title_count. Dzieje się tak dlatego, że musisz 

wstawić cudzysłowy tylko wtedy, gdy osadzasz spacje w nazwie (tj. „Liczba tytułów”). Aby znaleźć liczbę 

autorów żyjących w kodach pocztowych rozpoczynających się od „94”, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT zip, 

COUNT(au_id) AS Au_count_by_zip 



FROM dbo.authors 

GROUP BY zip 

HAVING zip LIKE '94%' 

 

Instrukcja GROUP BY grupuje wiersze, ale nie sortuje zgrupowanych. Aby to zrobić, musisz dołączyć 

klauzulę ORDER BY. Na przykład, jeśli chcesz posortować liczbę tytułów w porządku rosnącym, dodaj 

klauzulę ORDER BY w następujący sposób: 

ORDER BY clause as follows: 

SELECT pub_id, COUNT(*) AS Title_count 

FROM dbo.titles 

GROUP BY pub_id 

HAVING COUNT(*) > 5 

ORDER BY Title_count; 

 

Aby policzyć liczbę tytułów dla każdej z wymienionych cen, ignorując te tytuły o cenach od 10 do 15 

dolarów, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT price, COUNT(price) AS "Num. Books" 

FROM dbo.titles 

GROUP BY price 

HAVING NOT price BETWEEN 10 AND 15; 

 

Aby znaleźć liczbę tytułów i sumę rocznej sprzedaży dla każdego rodzaju książki, ignorując książki, dla 

których kategoria typów nie została jeszcze ustalona, wykonaj następujące zapytanie: 



SELECT [type] AS "Category", 

SUM(ytd_sales) AS "Sales to Date", 

COUNT(ytd_sales) AS "Number of Titles" 

FROM dbo.titles 

GROUP BY [type] 

HAVING [type] <> 'UNDECIDED'; 

 

Rozważmy teraz następujący przykład, który wyświetla wszystkie tytuły mające więcej niż jednego 

autora: 

SELECT title, au_ord 

FROM dbo.titleview 

WHERE au_ord > 1; 

 

Zwróć uwagę, że jeden tytuł „Sushi, Anyone?” jest wymieniony dwukrotnie. Jest tak, ponieważ ma 

trzech autorów: 

au_ord valuels of 1, 2, and 3. 

Aby znaleźć całkowitą liczbę autorów tytułów mających więcej niż jednego autora, zmień poprzednie 

zapytanie, aby znaleźć najwyższą wartość au_ord i pogrupuj według tytułu: 

SELECT title, MAX(au_ord) AS "# Authors" 

FROM dbo.titleview 

GROUP BY title 

HAVING MAX(au_ord) > 1; 



Ponieważ MAX (au_ord) jest wartością obliczoną, musieliśmy nadać mu alias kolumny („# Autorzy”), 

aby wyświetlić nagłówek kolumny z wynikami. 

 

Klauzula OVER (PARTITION BY) 

Klauzula OVER (PARTITION BY) jest innym sposobem obliczania danych zagregowanych bez użycia 

klauzuli GROUP BY. Jedną z zalet, jakie ma nad klauzulą GROUP BY, jest to, że pozwala ona dodawać 

kolumny do instrukcji SELECT, które normalnie powodowałyby błąd „niepoprawnej kolumny” podczas 

korzystania z klauzuli GROUP BY. (Jak pokazano w trzecim przykładzie poniżej.) Składnia jest 

następująca: 

SELECT a_column_name, aggregate_function_name (a_column_name) OVER (PARTITION BY 

a_column_name) AS alias 

Na początku wydaje się to trochę mylące, ale rozważ następujące zapytanie, które używa GROUP BY 

klauzula: 

USE pubs 

SELECT title_id, 

SUM(qty) AS "Qty/title all stores" 

FROM dbo.sales 

GROUP BY title_id; 



 

 

Teraz spójrz na następujące zapytanie, które daje takie same wyniki przy użyciu klauzuli OVER 

(PARTITION BY) (w tekście nie jest rozróżniana wielkość liter): SELECT DISTINCT title_id, 

SUM(qty) OVER (Partition By title_id) AS "Qty/title all stores" 

FROM dbo.sales; 

Jeśli jednak spróbujesz dodać tytuł do instrukcji SELECT w zapytaniu GROUP BY, otrzymasz błąd: 

SELECT s.title_id, title, 

SUM(qty) AS "Qty/title all stores" 

FROM dbo.sales AS s, dbo.titles AS t 

GROUP BY s.title_id; 

 

Klauzula OVER (PARTITION BY) umożliwia dodanie tytułu bez błędu: 

SELECT DISTINCT s.title_id, title, SUM(qty) OVER (Partition By s.title_id) AS "Qty/title all stores" 

FROM dbo.sales AS s, dbo.titles AS t 

WHERE s.title_id = t.title_id; 



 

 

PRZEGLĄD 2 

1. Korzystając z bazy danych pubs, przejrzyj tabelę dbo.titles, aby znaleźć całkowitą kwotę zaliczek 

wypłaconych na wszystkie książki. Użyj aliasu Total_Advances dla nagłówka kolumny wyników 

 

2. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby znaleźć całkowitą liczbę książek 

o psychologii. Użyj Psychology_Count jako nagłówka kolumny wyników. 

 

3. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić typ książki i liczbę 

wydawców, którzy niosą każdy typ książki, ignorując dowolny tytuł z typem NIEZDECIDOWANY. Użyj 

aliasu kolumny „Num. puby publikujące ten typ ”dla obliczonej wartości. 

 

4. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.authors, aby wyświetlić stan i liczbę 

autorów żyjących w każdym stanie. Użyj aliasu „Autorzy według stanu” w kolumnie wyników. 

(WSKAZÓWKA: Zliczasz ile razy każdy stan pojawia się w tabeli.) 



 

5. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titleauthor, aby wyświetlić identyfikator 

autora i liczbę tytułów dla każdego autora mającego więcej niż jeden tytuł książki związany z jego 

nazwiskiem. Użyj aliasu Title_count dla kolumny wyników. 

PORADNIK: 

Użyj GROUP BY i tabeli dbo.titleauthor. Wiemy, że potrzebujemy informacji o autorze (au_id) i liczymy 

tytuły (title_id). Ale nie chcemy tylko ogólnej liczby wszystkich tytułów. Chcemy liczbę tytułów 

pogrupowanych według autora. Ponadto chcemy wyświetlić rekord tylko wtedy, gdy liczba tytułów 

tego autora jest większa niż 1. 

 

6. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić identyfikator każdego 

wydawcy i liczbę różnych rodzajów sprzedawanych przez niego książek. (WSKAZÓWKA: chcesz policzyć 

różne wartości.) Użyj aliasu „Typy sprzedanych książek” w kolumnie wyników. Zapisz to zapytanie. 

Zmodyfikujesz to w ćwiczeniu nr 7 

 

7. Zmodyfikuj zapytanie utworzone w ćwiczeniu 6, aby wyświetlić tylko wydawców, którzy publikują 

więcej niż 2 rodzaje książek. 

 



8. Zapytaj o tabelę dbo.sales w bazie danych pubów, używając klauzuli OVER (PARTITION BY). Chcesz 

wyświetlić każdy numer zamówienia i sumę wszystkich książek zamówionych dla tego numeru 

zamówienia. Nie powtarzaj numerów porządkowych w wynikach. 

 

 



LEKCJA 3 

W tej lekcji dowiesz się o: 

* Sprawdzaniu wielu tabel przy użyciu złączeń 

-implikowane połączenia wewnętrzne 

-inner joins 

-outer joins 

* Łączenie wartości z dwóch lub więcej kolumn 

Pobieranie danych z wielu tabel 

W poprzednich sekcjach każde twoje zapytanie dotyczyło jednej tabeli. Ale czasami potrzebujesz 

informacji z więcej niż jednej tabeli. 

Załóżmy, że chcesz wyświetlić każdy tytuł i jego wydawcę. Tabela dbo.publishers zawiera zarówno 

identyfikator wydawcy, jak i nazwisko, ale nie zawiera informacji o tytule. Tabela dbo.titles zawiera 

tytuły książek i identyfikator wydawcy, ale nie nazwę wydawcy. Dlatego musisz wykonać zapytanie do 

obu tabel, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Możemy zapytać dwie tabele w następujący 

sposób: 

SELECT title, pub_name AS Publisher 

FROM dbo.publishers, dbo.titles 

WHERE dbo.publishers.pub_id = dbo.titles.pub_id 

ORDER BY pub_name, title; 

Wymagałoby to jednak mniej pisania, aby przypisać alias do każdej nazwy tabeli w następujący sposób: 

SELECT title, pub_name AS Publisher 

FROM dbo.publishers AS p, dbo.titles AS t 

WHERE p.pub_id = t.pub_id 

ORDER BY pub_name, title; 



 

Tekst „dbo.publishers AS p” mówi SQLowi, aby używał znaku „p” zamiast pełnego tekstu 

„dbo.publishers” za każdym razem, gdy trzeba zidentyfikować tabelę, do której należy kolumna. Bez 

aliasów tabel za każdym razem będziesz musiał zapisać pełną nazwę tabeli. Przeanalizujmy powyższe 

zapytanie wiersz po wierszu. Najpierw wybieramy kolumny, które chcemy wyświetlić (nazwa_ pubs i 

tytuł). Ponieważ tytuł nazwy kolumny istnieje tylko w tabeli dbo.titles, a nazwa kolumny pub_name 

istnieje tylko w tabeli dbo.publishers, nie musisz mówić SQL, w której tabeli szukać tych kolumn. 

Następnie określamy, z których tabel wysyłamy zapytania (dbo.publishers i dbo.titles). Klauzula WHERE 

określa, której kolumny używamy do łączenia tabel (zobacz także Połączenia wewnętrzne). W tym 

przykładzie dopasowujemy identyfikator pub_id w obu tabelach, więc będą wyświetlane tylko tytuły 

w tabeli dbo.titles, które mają identyfikatory wydawcy odpowiadające identyfikatorom wydawcy w 

tabeli dbo.publishers. 



 

Tylko trzy identyfikatory wydawcy w tabeli dbo.titles pasują do identyfikatorów wydawcy w tabeli 

dbo.publishers, więc zostaną wyświetlone wyniki tylko dla tych trzech wydawców. Ale co, jeśli 

chciałbyś podać nazwę wydawcy wraz z nazwą wydawcy? Może się wydawać, że zadziała następujące 

zapytanie: 

SELECT title, pub_name, pub_id 

FROM dbo.publishers AS p, dbo.titles AS t 

WHERE p.pub_id = t.pub_id 

ORDER BY title, pub_name; 

Niestety wykonanie powyższego zapytania powoduje następujący błąd: 

Msg 209, Level 16, State 1, Line 1 Ambiguous column name 'pub_id'. 

Czy rozumiesz, dlaczego powyższe zapytanie generuje ten błąd? Ponieważ w obu tabelach znajduje się 

pub_id, DBMS nie wie, do którego pub_id się odwołujesz. Nie mieliśmy tego problemu z pierwszym 

zapytaniem, ponieważ kolumny „nazwa_ pubu” i „tytuł” były unikalne dla każdej tabeli. Jeśli wybierzesz 

identyczne nazwy kolumn, które istnieją w więcej niż jednej z tabel, o które pytasz, musisz wskazać, z 

której tabeli pobierasz tę kolumnę. Zmodyfikuj powyższe zapytanie w następujący sposób, aby 

zapytanie zostało poprawnie wykonane. 

SELECT title, pub_name, t.pub_id 

FROM dbo.publishers AS p, dbo.titles AS t 



WHERE p.pub_id = t.pub_id 

ORDER BY pub_name, title; 

 

Teraz spójrzmy na zapytanie, które obejmuje pobieranie informacji z trzech tabel. Jest nieco bardziej 

złożony, ale ma ten sam format, co przykład z dwiema tabelami. Załóżmy, że potrzebujesz listy 

wszystkich autorów i tytułów ich książek. Tabela dbo.authors zawiera identyfikatory i nazwiska 

autorów. Tabela dbo.titles zawiera identyfikatory tytułów i tytuły. Ale żadna tabela nie mówi, który 

autor napisał, którą książkę. Tabela, która łączy te dwa elementy, to tabela dbo.titleauthor, która 

zawiera zarówno ID autora, jak i ID tytułu, ale nie zawiera nazwisk autorów ani nazw tytułów. Aby 

wyświetlić listę wszystkich tytułów napisanych przez konkretnego autora, musisz wykonać zapytanie 

do wszystkich trzech tabel. Najpierw rzućmy okiem na tabelę dbo.titleauthor (pierwsze 5 rekordów 

pokazano po prawej stronie). Ta tabela zawiera identyfikator autora i identyfikator tytułu, ale nie 

zawiera nazw ani tytułów. 

SELECT * FROM dbo.titleauthor; 

 

Teraz spójrz na następujące zapytanie: 

SELECT au_lname, au_fname, title 

FROM dbo.authors AS a, 

dbo.titles AS t, 

dbo.titleauthor AS ta 



WHERE ta.title_id = t.title_id 

AND ta.au_id = a.au_id 

ORDER BY au_lname, au_fname, title; 

 

 

To zapytanie jest niejawnym połączeniem wewnętrznym. Kwerenda sprawdza każdy rekord tabeli 

dbo.authors i wyszukuje pasujące au_id w tabeli dbo.titleauthor. Jeśli znajdzie dopasowanie, sprawdzi 

odpowiedni identyfikator_tytułu w tym rekordzie tabeli dbo.titleauthor, a następnie przeszuka tabelę 

dbo.titles pod kątem pasującego identyfikatora tytułu. Nawet jeśli znajdzie pasujące au_id w tabelach 

dbo.authors i dbo.titleauthor, nie zwróci wyniku, chyba że tytuł_id w tabeli dbo.titleauthor również 

istnieje w tabeli dbo.titles. 

Wewnętrzne połączenia 

W pierwszym przykładzie tej lekcji faktycznie łączyłeś dwie tabele, sprawdzając, czy mają one pasujące 

wartości pub_id. Ten typ zapytania jest również znany jako niejawne sprzężenie wewnętrzne. Zwraca 

tylko wiersze, które obie tabele mają wspólne. Oryginalne zapytanie (niejawne sprzężenie 

wewnętrzne): 

SELECT title, pub_name 

FROM dbo.publishers AS p, dbo.titles AS t 

WHERE p.pub_id = t.pub_id 

ORDER BY pub_name, title; 

Zmodyfikowane zapytanie (jawne połączenie wewnętrzne lub po prostu połączenie wewnętrzne): 

SELECT title, pub_name 

FROM dbo.publishers AS p INNER JOIN dbo.titles AS t 



ON p.pub_id = t.pub_id 

ORDER BY pub_name, title; 

W powyższym przypadku zamiast klauzuli WHERE klauzula ON określa relację między dwiema 

tabelami. Oba dają w rezultacie te same 18 rekordów: 

 

Poniższy przykład pokazuje nazwę wydawcy, tytuł, rodzaj książki i zaliczkę wypłaconą za każdą książkę 

typu popular_comp, w przypadku gdy zaliczka nie jest zerowa: 

USE pubs 

SELECT pub_name, title, [type], advance 

FROM dbo.titles AS t INNER JOIN dbo.publishers AS p 

ON t.pub_id = p.pub_id 

AND [type] = 'popular_comp' 

AND advance IS NOT NULL; 

 

Poniższy przykład przedstawia tytuł i ilość tego tytułu sprzedawanego w każdym sklepie: 

USE pubs 

SELECT stor_id, title, qty 



FROM dbo.sales AS s INNER JOIN dbo.titles AS t 

ON s.title_id = t.title_id 

ORDER BY title; 

 

W poprzednim przykładzie przeszukaliśmy trzy tabele, używając niejawnego sprzężenia 

wewnętrznego: 

SELECT au_lname, au_fname, title 

FROM dbo.authors AS a, 

dbo.titles AS t, 

dbo.titleauthor AS ta 

WHERE ta.title_id = t.title_id 

AND ta.au_id = a.au_id 

ORDER BY au_lname, au_fname, title; 

Poniższe zapytanie daje te same wyniki z jawnym złączeniem wewnętrznym: 

SELECT au_lname, au_fname, title 

FROM dbo.authors AS a 

INNER JOIN dbo.titleauthor AS ta ON ta.au_id = a.au_id 

INNER JOIN dbo.titles AS t ON ta.title_id = t.title_id 

ORDER BY au_lname, au_fname, title; 

Zauważ, że w przypadku jawnych połączeń wewnętrznych więcej niż dwóch tabel ważna jest kolejność 

połączeń. Tabela łącząca inne tabele musi być pierwsza lub znajdować się między innymi tabelami. W 

tym przykładzie tabela dbo.titleauthor musi zostać połączona z tabelą dbo.authors lub dbo.titles, aby 

można było dołączyć do pozostałej tabeli. Na przykład następujące sekwencje są dopuszczalnymi 

połączeniami: 

FROM dbo.titleauthor AS ta 

INNER JOIN dbo.authors AS a ON ta.au_id = a.au_id 

INNER JOIN dbo.titles AS t ON ta.title_id = t.title_id 

FROM dbo.titles AS t 



INNER JOIN dbo.titleauthor AS ta ON ta.title_id = t.title_id 

INNER JOIN dbo.authors AS a ON ta.au_id = a.au_id 

Ale poniższe zapytanie powoduje błąd, ponieważ nie wskazałeś jeszcze, że przeszukujesz tabelę 

dbo.titleauthor: 

USE pubs 

SELECT au_lname, au_fname, title 

FROM dbo.authors AS a 

INNER JOIN dbo.titles AS t ON ta.title_id = t.title_id  

INNER JOIN dbo.titleauthor AS ta ON ta.au_id = a.au_id 

 

W poniższym przykładzie zastosowano połączenie wewnętrzne w więcej niż dwóch tabelach: 

SELECT ta.title_id AS "Title ID", 

COUNT(a.au_id) AS "Number Coauthors" 

FROM dbo.titleauthor as ta 

INNER JOIN dbo.authors AS a 

ON a.au_id = ta.au_id 

INNER JOIN dbo.titles AS t 

ON t.title_id = ta.title_id 

GROUP BY ta.title_id 

HAVING COUNT(a.au_id) > 1; 

 

W powyższym zapytaniu wymieniono identyfikatory wszystkich tytułów mających więcej niż jednego 

autora. 

Możesz także łączyć sprzężenia z klauzulą GROUP BY. W poniższym przykładzie wyświetla całkowitą 

liczbę każdej sprzedanej książki, zsumowaną we wszystkich sklepach: 



USE pubs 

SELECT title, SUM(qty) AS "Total Sold" 

FROM dbo.sales AS s INNER JOIN dbo.titles AS t 

ON s.title_id = t.title_id 

GROUP BY title 

ORDER BY title; 

 

Połączenia zewnętrzne 

Różnica między złączeniem wewnętrznym a złączeniem zewnętrznym sprowadza się zasadniczo do 

faktu, że łączenie wewnętrzne zwraca tylko wiersze wspólne dla obu tabel, podczas gdy łączenie 

zewnętrzne może zwracać wiersze unikalne dla pierwszej wymienionej tabeli (LEFT OUTER JOIN) lub 

drugiej wymieniona tabela (RIGHT OUTER JOIN). Na przykład poprzednie połączenie wewnętrzne w 

tabelach dbo.publishers i dbo.titles wyświetlało 18 wierszy. W każdym wierszu wymieniono nazwę 

wydawcy i odpowiedni tytuł. Ale tutaj jest w rzeczywistości 5 wierszy, które nie były wyświetlane, 

ponieważ jest 5 wydawców bez powiązanych z nimi informacji o tytule. (Pamiętaj, że kolumna bez 

wprowadzonych danych zawiera wartość NULL, a wartości NULL nie można ze sobą dopasowywać). 

Dla każdego z tych 5 wierszy, ale brak pasującego tytułu, więc Łączenie wewnętrzne nie może 

wyświetlić tych wierszy. Sprzężenie zewnętrzne może jednak, jak w poniższym przykładzie. 

SELECT pub_name, title  

FROM dbo.publishers LEFT OUTER JOIN dbo.titles 

ON dbo.publishers.pub_id = dbo.titles.pub_id 

ORDER BY pub_name, title; 



 

Jak widać, łączenie zewnętrzne wyświetlało dodatkowe 5 wierszy zawierających wartości NULL. 

Słowa kluczowe LEFT i RIGHT 

W powyższym przykładzie użyliśmy LEFT OUTER JOIN do powiązania dwóch tabel. Słowo kluczowe LEFT 

wyświetli wszystkie wiersze tabeli po lewej stronie (dbo.publishers), niezależnie od tego, czy w tabeli 

po prawej stronie OUTER JOIN  (dbo.titles) znajdują się pasujące wiersze. Słowo kluczowe RIGHT działa 

przeciwnie: mówi, aby uwzględnić wszystkie wiersze z tabeli po prawej stronie, niezależnie od tego, 

czy w tabeli po lewej stronie znajdują się pasujące wiersze. RIGHT OUTER JOIN poniżej wyświetla te 

same 18 wierszy, co INNER JOIN, ponieważ w tabeli tytułowej nie ma tytułów, które odpowiadałyby 5 

wydawcom bez tytułów. 

SELECT pub_name, title 

FROM dbo.publishers RIGHT OUTER JOIN dbo.titles 

ON dbo.publishers.pub_id = dbo.titles.pub_id 

ORDER BY pub_name, title; 

W następujących zapytaniach NNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, i RIGHT OUTER JOIN dają różne wyniki: 

SELECT au_id, stor_id 

FROM dbo.authors AS a INNER JOIN dbo.stores AS s 

ON a.[state] = s.[state] 

ORDER BY title; 

SELECT au_id, stor_id 

FROM dbo.authors AS a LEFT OUTER JOIN dbo.stores AS s 

ON a.[state] = s.[state] 

ORDER BY title; 

SELECT au_id, stor_id 



FROM dbo.authors AS a RIGHT OUTER JOIN dbo.stores AS s 

ON a.[state] = s.[state] 

ORDER BY title; 

 

INNER JOIN tworzy 46 rekordów: tylko te rekordy, w których występuje stan dopasowania zarówno w 

tabeli autorów, jak i sklepów (obejmuje autorów i sklepy, tylko jeśli sklep znajduje się w jednym ze 

stanów, w których mieszka autor lub autor mieszka w jednym z stany zawierające sklep). 

LEFT OUTER JOIN tworzy 53 rekordy: wszystkie rekordy w tabeli autorów, nawet jeśli nie ma zgodnego 

stanu w tabeli sklepów (obejmuje autorów w stanach innych niż miejsce przechowywania sklepu). 

RIGHT OUTER JOIN tworzy 48 rekordów: wszystkie rekordy w tabeli sklepów, nawet jeśli istnieje brak 

pasującego stanu w tabeli autorów (obejmuje sklepy w stanach innych niż miejsce zamieszkania 

autora). 

Self Joins 

Samozłączenie łączy tabelę z samą z sobą i porównuje wartości w jednej lub więcej kolumnach w tabeli. 

Na przykład, aby wyświetlić wszystkich autorów, którzy mieszkają w tym samym mieście i podają 

autora o numerze autor_id 213-46-8915 (nazwisko „Zielony”), wykonaj następujące zapytanie. (Użyj 

unikalnego identyfikatora autora zamiast jego nazwiska, na wypadek, gdyby istnieje więcej niż jeden 

autor o tym samym nazwisku). SELECT a1.au_lname, a1.au_fname, a1.city, a1.[state] 

FROM dbo.authors AS a1 

INNER JOIN dbo.authors AS a2 



ON a1.city = a2.city 

WHERE a2.au_id = '213-46-8915' 

ORDER BY a1.city, a1.au_lname, a1.au_fname; 

 

Możesz także połączyć samozłączenie z połączeniem wewnętrznym lub zewnętrznym. W poniższym 

przykładzie znaleziono wszystkie tytuły tego samego typu, co „Przewodnik po bazie danych zajętego 

dyrektora”, gdzie tytuł ma więcej niż jednego autora: 

USE pubs 

SELECT t1.title, t1.[type] 

FROM dbo.titles AS t1 INNER JOIN dbo.titles AS t2 

ON t1.[type] = t2.[type] 

INNER JOIN dbo.titleview AS tv 

ON t1.title = tv.title 

WHERE t2.title = 'The Busy Executive''s Database Guide' 

AND au_ord > 1 

ORDER BY title; 

 

Zwróć uwagę na dwa kolejne pojedyncze cudzysłowy („”) w wierszu WHERE t2.title = „Przewodnik po 

bazie danych Busy Executive”. Korzystanie z dwóch pojedynczych cudzysłowów z rzędu mówi SQLowi, 

aby traktował te dwa cudzysłowy jako jedno. Nazywa się to „ucieczką”. W przeciwnym razie, ponieważ 

używamy pojedynczego cudzysłowu do zawarcia ciągu tytułowego, jeśli użyjemy jednego 

pojedynczego cudzysłowu dla apostrofu, wówczas SQL zinterpretuje wiersz w następujący sposób, 

powodując błąd. 



 

Łączenie ciągów znakowych 

Ciągi to po prostu kilka pojedynczych znaków „nawleczonych” razem, stąd słowo „ciąg”. Chociaż 

możemy traktować ciągi znaków i znaki jako to samo, na komputerze są one reprezentowane zupełnie 

inaczej. Oznacza to, że litera zdefiniowana jako typ danych CHAR nie jest taka sama dla komputera jak 

litera zdefiniowana jako typ danych VARCHAR. Łączenie łańcuchów oznacza po prostu połączenie 

dwóch lub więcej łańcuchów razem w jeden łańcuch. Na przykład w tabeli autora znajdują się osobne 

kolumny dla imienia i nazwiska autora. Jeśli chcesz wyświetlić obie nazwy w jednej kolumnie, możesz 

połączyć dwie kolumny w instrukcji SELECT. („” W instrukcji SELECT poniżej wstawia spację między 

nazwami.) 

SELECT au_fname + ' ' + au_lname AS "Author", title 

FROM dbo.authors AS a, 

dbo.titles AS t, 

dbo.titleauthor AS ta 

WHERE ta.title_id = t.title_id 

AND ta.au_id = a.au_id 

ORDER BY title; 



 

PRZEGLĄD 3 

1. Użyj jawnego połączenia wewnętrznego, aby wyszukać tabele dbo.titles i dbo.publishers z bazy 

danych pubów, aby wyświetlić nazwę wydawcy, tytuł i datę publikacji każdego tytułu. Użyj aliasów 

tabel i posortuj wyniki według nazwy wydawcy, a następnie według tytułu. 

WSKAZÓWKA: aby dowiedzieć się, której kolumny użyć podczas porównywania tabel, wyszukaj 

prawdopodobnie jedną wspólną nazwę kolumny. 

 

2. Zmodyfikuj następujące zapytanie, aby zmienić format wyświetlania „Imię Nazwisko” na „Nazwisko, 

Imię” i nadaj kolumnie wyników alias „Autor”. 

SELECT au_fname + ' ' + au_lname AS "Author", title 

FROM dbo.authors AS a, 



dbo.titles AS t, 

dbo.titleauthor AS ta 

WHERE ta.title_id = t.title_id 

AND ta.au_id = a.au_id 

ORDER BY title; 

Zmodyfikowane zapytanie wyświetli następujące 25 rekordów:c 

 

  

 

3. Korzystając z niejawnego połączenia wewnętrznego, przeszukaj tabele dbo.publishers i dbo.titles w 

bazie danych pubów, aby wymienić wszystkich wydawców, którzy płacą autorom opłatę licencyjną 

wyższą niż 10 procent (odsetki są wymienione jako liczby całkowite w tabeli). 

 



4. Używając ukrytego połączenia wewnętrznego lub jawnego połączenia wewnętrznego, przeszukaj 

tabele dbo.publishers i dbo.titles w bazie danych pubów, aby wyświetlić listę wszystkich wydawców, 

którzy płacą autorom opłatę wyższą niż 10 procent, ale podaj nazwę każdego wydawcy tylko raz . Użyj 

aliasu kolumny „Puby z wysokimi opłatami licencyjnymi” w kolumnie nazwy wydawcy. 

WSKAZÓWKA: użyj DISTINCT. 

 

5. Używając jawnego połączenia wewnętrznego, aby wysłać zapytanie do tabel dbo.titles i 

dbo.roysched w bazie danych pubów, wyświetlić wszystkie tytuły oraz średnie „lorange” i „hirange” 

związane z każdym z nich. Grupuj według tytułu i użyj następujących aliasów: 

Column : Alias 

title : Book Title 

average lorangeAverage Low 

average hirangeAverage High 

 

6. W tym ćwiczeniu przeszukujesz tabele dbo.titles i dbo.roysched. Użyj sprzężenia zewnętrznego, aby 

wyświetlić tytuły i odpowiadające im opłaty licencyjne z tabeli dbo.titles, nawet jeśli w tabeli 

dbo.roysched nie ma pasującego tytułu title_id. Pamiętaj, aby wymienić każdy tytuł tylko raz. 



 

7. Używając niejawnego sprzężenia wewnętrznego, przeszukaj tabele dbo.authors, dbo.titles i 

dbo.titleauthors, aby wyświetlić listę wszystkich autorów (tylko nazwisko), tytułów książek i tantiem, 

które zapłacono za każdy tytuł, tylko jeśli honorarium autorskie nie ma wartości NULL. Użyj nazw 

aliasów dla nazw tabel i sortuj wyniki w porządku rosnącym według nazwiska autora, a następnie 

według tytułu. 

 

8. Napisz dwa zapytania łączące dbo.titles z tabelami dbo.sales, aby wyświetlić kolumny title, qty i 

stor_id. Pierwsze zapytanie wyświetli kolumny, nawet jeśli w tabeli dbo.sales nie ma pasujących 

identyfikatorów tytułów. Drugie zapytanie wyświetli kolumny, nawet jeśli w tabeli dbo.titles nie ma 

pasujących wartości. Użyj nazw aliasów dla nazw tabel i posortuj wyniki w porządku rosnącym według 

ilości. 



 

 

 



LEKCJA 4 

W tej lekcji dowiesz się o: 

* Łączeniu wyników zapytania z instrukcją UNION 

* Używaniu statycznej wartości ciągu jako danych wyjściowych w kolumnie 

* Korzystaniu z funkcji konwersji daty i godziny 

Łączenie wyników zapytania 

Operator UNION 

Jednym ze sposobów połączenia wyników dwóch lub więcej zapytań jest połączenie ich z operatorem 

UNION. Załóżmy na przykład, że chcesz wymienić wszystkich autorów, którzy nie mieszkają w CA. Ale 

chcesz też wymienić wszystkich autorów, których nazwisko zaczyna się na „G”, niezależnie od tego, 

gdzie mieszkają. Jeśli uruchomisz zapytania osobno, otrzymasz następujące wyniki. Autorzy, którzy nie 

mieszkają w CA: 

 

Autorzy, których nazwisko zaczyna się na „G”: 

SELECT au_lname, au_fname, [state] 

FROM dbo.authors 

WHERE au_lname LIKE 'G%'; 

 

Teraz połącz dwa zapytania z operatorem UNION: 

SELECT au_lname, au_fname, [state] 

FROM dbo.authors 

WHERE state <> 'CA' 

UNION 

SELECT au_lname, au_fname, [state] 

FROM dbo.authors 



WHERE au_lname LIKE 'G%'; 

Zauważ, że tylko ostatnie zapytanie ma kończący się średnik „;”. 

 

Związki muszą mieć co najmniej dwie instrukcje SELECT, z operatorem UNION umieszczonym między 

każdym zapytaniem, a każde zapytanie musi określać taką samą liczbę nazw kolumn (lub funkcji) i typ 

danych. Możesz użyć ORDER BY po ostatnim zapytaniu, jeśli chcesz posortować wyniki. 

Używanie ciągów statycznych dla wartości kolumn 

Poniższy przykład wyszukuje nazwiska wszystkich autorów z adresem urzędu certyfikacji i wszystkich 

wydawców z adresem CA: 

SELECT au_fname + ' ' + au_lname 

FROM dbo.authors 

WHERE [state] = 'CA' 

UNION 

SELECT pub_name 

FROM dbo.publishers 

WHERE [state] = 'CA' 

 

Niestety, ponieważ tworzymy związek za pomocą dwóch różnych nazw kolumn, w wynikach nie będzie 

nazwy kolumny, chyba że utworzymy ją za pomocą aliasu: 



SELECT au_fname + ' ' + au_lname 

AS "Based in CA" 

FROM dbo.authors 

WHERE [state] = 'CA' 

UNION 

SELECT pub_name 

FROM dbo.publishers 

WHERE [state] = 'CA' 

 

Możesz także dodać ciąg statyczny jako wartość kolumny. Na przykład, aby wstawić kolumnę na 

początku każdego rekordu wskazującą, czy wynikiem jest nazwisko autora, czy wydawcy, zmodyfikuj 

powyższe zapytanie w następujący sposób: 

SELECT 'Author' AS "Author/Publisher", 

au_fname + ' ' + au_lname 

AS "Based in CA" 

FROM dbo.authors 

WHERE [state] = 'CA' 

UNION 

SELECT 'Publisher', pub_name 

FROM dbo.publishers 

WHERE [state] = 'CA' 



 

Dodajesz tylko alias kolumny do pierwszej instrukcji SELECT. Kolejne zapytania dodane za pomocą 

instrukcji UNION użyją tego aliasu w pozycji kolumny, do której został przypisany. Poniższy przykład 

dodaje kolejną UNIĘ. W tym zapytaniu znajdują się nazwiska wszystkich autorów mieszkających w CA, 

wszystkich wydawców z adresem CA i wszystkie tytuły opublikowane w CA. Ciąg statyczny służy do 

utworzenia pierwszej kolumny wyników, w której będzie wyświetlany tekst „Autor”, „Wydawca” lub 

„Tytuł” w zależności od tego, czy wynik pochodzi z tabeli dbo.authors, dbo.publishers, czy dbo.titles. 

SELECT 'Author' AS "Author/Publisher/Title", 

au_fname + ' ' + au_lname AS "Based or Published in CA" 

FROM dbo.authors 

WHERE [state] = 'CA' 

UNION 

SELECT 'Publisher', pub_name 

FROM dbo.publishers 

WHERE [state] = 'CA' 

UNION 

SELECT 'Title', t.title 

FROM dbo.titles AS t, dbo.publishers AS p 

WHERE t.pub_id = p.pub_id 

AND p.[state] = 'CA'; 



 

Funkcje i konwersje daty i godziny 

Chociaż każdy DBMS ma typy danych dla daty i godziny, nie wszystkie przechowują te wartości w tym 

samym formacie. Przykłady w tym dokumencie odnoszą się do formatu używanego przez SQL Server. 

Typy danych, które omówimy w tej sekcji, są następujące: 

Typ danych: opis 

DATE: Przechowuje datę 

TIME: Przechowuje czas 

DATETIME: Przechowuje datę i godzinę w milisekundach 

SMALLDATETIME: Przechowuje datę i godzinę do minuty 

Funkcje daty i godziny 

Istnieje kilka funkcji, których można użyć w serwerze SQL do pobierania i manipulowania datą i godziną. 

Funkcje, które omówimy w tej sekcji, są następujące: 

Opis funkcji 

GETDATE(0): Pobiera bieżącą datę i godzinę systemową 

DATEPART(): Zwraca określoną część daty 

Funkcja GETDATE() 

Aby pobrać bieżącą datę i godzinę (SQL Server), wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT GETDATE(); 

Pokazuje dzień roku, miesiąc, a po nim godziny: minuty: sekundy, co przekłada się na 2 czerwca 2012 

r. Około 15:26 i 33 sekund. 

 



Funkcja DATEPART() 

Ta funkcja zwraca część daty określoną w następującym formacie: 

DATEPAR (część, data) 

„Część” części funkcji DATEPART może pobrać wiele części daty, ale te, o których będziemy 

dyskutować, pokazano w poniższej tabeli: 

Część: Wartość 

year : yy 

month : mm 

day : dd 

hour : hh 

minut0 :e mi 

second : ss 

dayofyear : dy 

Możesz wyświetlić poszczególne części bieżącej daty w następujący sposób: 

SELECT GETDATE() AS "Today's Date", 

DATEPART(yy, GETDATE()) AS "Year", 

DATEPART(mm, GETDATE()) AS "Month", 

DATEPART(dd, GETDATE()) AS "Day", 

DATEPART(hh, GETDATE()) AS "Hour", 

DATEPART(mi, GETDATE()) AS "Minute", 

DATEPART(ss, GETDATE()) AS "Second", 

DATEPART(dy, GETDATE()) AS "Days into Year"; 

 

Aby wyświetlić określone części kolumny mające typ danych DATETIME, zamień funkcję GETDATE () w 

konwersji DATEPART na nazwę kolumny. Na przykład, aby pobrać wszystkie tytuły opublikowane w 

2004 roku z tabeli dbo.titles w bazie danych pubów, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT title, pubdate FROM dbo.titles 

WHERE DATEPART(yy, pubdate) = 1994; 



 

Aby znaleźć wszystkie tytuły opublikowane w czerwcu, niezależnie od roku: 

SELECT title, pubdate FROM dbo.titles 

WHERE DATEPART(mm, pubdate) = 6; 

 

Aby wymienić rok, miesiąc i dzień publikacji w osobnych kolumnach, a następnie tytuł i posortować 

rosnąco według roku, miesiąca i tytułu. Możesz to zrobić za pomocą następującego zapytania: 

SELECT DATEPART(yy, pubdate) AS "Year Published", 

DATEPART(mm, pubdate) AS "Month Published", 

DATEPART(dd, pubdate) AS "Day Published", 

title 

FROM dbo.titles 

ORDER BY "Year Published", "Month Published", 

"Day Published",title; 



 

Konwertowanie dat na ciągi 

W naszej tabeli tytułów pubdate jest typem danych DATETIME. Jeśli chcemy sprawdzić konkretne daty, 

musimy przekonwertować datę publikacji na ciąg, aby wykonać porównanie. Chociaż nie wspomniano 

o tym w poprzedniej sekcji Konwertowanie typów danych, istnieje dodatkowa, opcjonalna wartość, 

której można użyć z funkcją CONVERT. Składnia jest następująca: 

CONVERT (resulting data type, value to be converted, style) 

gdzie styl jest wartością całkowitą, która określa sposób konwersji wyrażenia. Najczęściej będziemy 

używać stylu datetime 120, który mówi funkcji CONVERT, aby przekonwertować na format rrrr-mm-

dd gg: mi: ss. 

Na przykład, aby pobrać listę wszystkich książek opublikowanych między 1 stycznia 1994 r. A grudniem 

31, 2013, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT title AS Title, 

CONVERT(CHAR(10), pubdate, 120) AS "Date Published" 

FROM dbo.titles 

WHERE CONVERT(CHAR(10), pubdate, 120) 

BETWEEN '1994-01-01' AND '2013-12-31' 

ORDER BY "Date Published"; 

 

Innym sposobem jest pobranie tych samych informacji wygenerowanych przez poprzednie zapytanie: 



SELECT title AS Title, 

CONVERT(CHAR(10), pubdate, 101) AS "Date Published" 

FROM dbo.titles 

WHERE DATEPART(yy, pubdate) >= '1994' AND DATEPART(yy, pubdate) <= '2013' 

AND DATEPART(mm, pubdate) >= '01' AND DATEPART(mm, pubdate) <= '12' 

ORDER BY "Date Published"; 

Jeśli chcesz po prostu porównać lata, moglibyśmy wybrać rok z DATEPART zamiast z CONVERT. 

SELECT title AS Title, 

DATEPART(yy,pubdate) AS "Year Published" 

FROM dbo.titles 

WHERE DATEPART(yy,pubdate) 

BETWEEN 1994 AND 2013 

ORDER BY "Year Published"; 

 

Jeśli chcesz tylko wyświetlić datę, godzinę publikacji oraz godzinę w formacie gg: mm: ss, wykonaj 

następujące zapytanie: 

SELECT title AS Title, 

CONVERT(DATE, pubdate) AS "Date Published", 

CONVERT(TIME, pubdate) AS "Time Published", 

CONVERT(VARCHAR, pubdate, 108) AS "Time as hh:mm:ss" 

FROM dbo.titles; 



 

Powyższe zapytanie zajmuje tylko część roku, miesiąca i dnia pola DATETIME. Nie można zmienić 

kolejności wyświetlania roku, miesiąca i dnia. Aby to zrobić, musimy zagnieździć konwersje cour i dodać 

parametr style. Aby przekonwertować datę i godzinę na samą datę w formatach mm-dd-rr i mm-dd-

rrrr, wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT title AS Title, 

CONVERT(VARCHAR(8),pubdate,10) AS "Date Published (10)", 

CONVERT(VARCHAR(10),pubdate,110) AS "Date Published (110)" 

FROM dbo.titles; 

 

Aby przekonwertować na format mm / dd / rr, zmień 10 na 1: 

SELECT title AS Title, 

CONVERT(VARCHAR(8), pubdate, 1) AS "Date Published" 

FROM dbo.titles; 



Aby przekonwertować na format mm / dd / rrrr, zmień 10 na 101: 

SELECT title AS Title, 

CONVERT(VARCHAR(10), pubdate, 101) AS "Date Published" 

FROM dbo.titles; 

Zawsze pamiętaj, aby długość VARCHAR była wystarczająco duża, aby pomieścić liczby i separatory. 

Użycie VARCHAR() bez liczby powoduje użycie maksymalnego dozwolonego rozmiaru 255 znaków. 

Więcej przykładów konwersji daty 

SELECT GETDATE() AS "Full Date", 

CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),120) AS "yyyy-mm-dd", 

CONVERT(CHAR(12),GETDATE(),107) AS "Mon dd, yyyy"; 

 

SELECT CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),100) 

AS "dd Mon yyyy (AM/PM)", 

CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),113) 

AS "dd Mon yyyy (24-hr+ms)"; 

 

SELECT title, pubdate, 

DATEPART(yy,pubdate) AS "Year Only", 

DATEPART(mm,pubdate) AS "Month #", 

CONVERT(CHAR(3),pubdate,100) AS "Month Name" 

FROM dbo.titles; 



 

PRZEGLĄD 4 

1. Użyj instrukcji UNION, aby zjednoczyć dwa zapytania na tabelach dbo.titles w bazie danych pubów. 

Pierwsze zapytanie wyświetli tytuł, cenę i zaliczkę dla wszystkich tytułów z ceną 2,99. Drugie zapytanie 

wyświetli te same informacje dla wszystkich tytułów z zaliczką mniejszą lub równą 5000. 

 

2. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.employee, aby wyświetlić nazwisko, imię i 

datę zatrudnienia każdego pracownika, który został zatrudniony w 1991 roku, w kolejności malejącej 

według daty zatrudnienia. 

 



3. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.employee, aby wyświetlić nazwisko i datę 

zatrudnienia każdego pracownika zatrudnionego po 1992 roku. Wyświetlaj w kolejności malejącej 

według daty zatrudnienia. 

 

4. Zmodyfikuj zapytanie utworzone w ćwiczeniu 3, aby wyświetlić nazwę kolumny daty wypożyczenia 

jako „Data wypożyczenia” i wartości daty wypożyczenia w formacie mm-dd-rr. 

 

5. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.employee, aby wyświetlić nazwisko 

każdego pracownika, którego nazwisko zaczyna się na literę „L” i rok zatrudnienia tej osoby. Użyj „Year 

Hired” jako nazwy kolumny na rok. Sortuj rosnąco według nazwiska pracownika. 

 

6. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.employee, aby wyświetlić nazwisko 

każdego pracownika, którego nazwisko zaczyna się na literę „L”, oraz datę zatrudnienia w trzech 



osobnych kolumnach - jedna na rok, jedna na miesiąc i jeden na dzień roku. Jako nazw kolumn należy 

użyć odpowiednio „Wynajęty rok”, „Wynajęty miesiąc” i „Dni wynajęte w rok” 

na części daty. Sortuj rosnąco według nazwiska pracownika.  

 

 

 



LEKCJA 5 

W tej lekcji dowiesz się o: 

* Tworzeniu bazy danych 

* Tworzeniu, modyfikowaniu i usuwaniu tabel i widoków 

* Dodawaniui aktualizacji zapisów 

Bazy danych 

Projektując bazę danych, należy dokładnie rozważyć kilka czynników, w tym liczbę dodawanych tabel, 

strukturę i typ danych każdej kolumny oraz ilość danych, które będą replikowane z tabeli do tabeli. 

Powtarzanie tych samych pól w wielu tabelach może uprościć niektóre zapytania, jednak zbyt duża 

nadmiarowość danych niepotrzebnie zwiększa rozmiar bazy danych i sprawia, że dodawanie i 

aktualizowanie danych jest bardziej czasochłonne, ponieważ wszystkie kolumny w wielu tabelach 

muszą zostać zaktualizowane. Na przykład w bazie danych pubs znajduje się tabela autorów 

zawierająca pola, au_fname i au_lname oraz au_id. Tabela tytułów zawiera pola tytuł i pub_id. Jeśli 

chciałbyś móc wyświetlić imię i tytuł autorki jej książki poprzez zapytanie tylko o jedną z dwóch tabel, 

musisz dodać dwie dodatkowe kolumny do tabeli autorów: tytuł i nazwa pubu oraz trzy kolejne 

kolumny do tabeli tytułów: au_fname , au_lname, pubname. Za każdym razem, gdy dodajesz lub 

zmieniasz te informacje, będziesz musiał zaktualizować au_fname i au_lname w dwóch tabelach 

zamiast jednej i to samo dla pola tytułu. 

Ponieważ cała ta nadmiarowość powoduje, że aktualizowanie rekordów zajmuje dużo więcej czasu, niż 

jest to konieczne, baza danych pubów ma bardziej wydajny sposób na ich obsługę. Istnieje tabela o 

nazwie dbo.titleauthor, która zawiera au_id i title_id. Ustawiając klucze obce w tabelach autorów i 

tytułów łączących odpowiednio z au_id i title_id, w tabeli titleauthor, w końcu musisz zapytać o trzy 

tabele, aby uzyskać wyniki, ale wielkość każdej tabeli jest znacznie zmniejszona. 

Tworzenie baz danych 

SQL Server Management Studio ułatwia tworzenie bazy danych z ustawieniami domyślnymi. W tej 

lekcji zamierzasz utworzyć bazę danych Solar_System, która będzie używana przez pozostałą część. W 

okienku Object Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy Bazy danych, a następnie wybierz „Nowa 

baza danych ...”. 

 

Po otwarciu okna dialogowego Nowa baza danych wpisz Solar_System w polu Nazwa bazy danych, a 

następnie kliknij przycisk OK. 



 

Zobaczysz teraz Solar_System na liście w Bazach danych w Eksploratorze obiektów. 

 

Alternatywnie możesz użyć polecenia SQL, aby utworzyć bazę danych. W nowym oknie zapytania 

wprowadź następujące polecenie: 

CREATE DATABASE Solar_System; 

Tabele 

Informacje w bazie danych są podzielone na osobne tabele ze strukturą siatki, przy czym każda tabela 

zawiera powiązane dane (jak plik w szafce na pliki). Zapytanie o te tabele to podstawowy sposób, w 

jaki pobieramy znaczące dane z bazy danych. W tej sekcji opisano, jak to zrobić aby tworzyć, usuwać i 

usuwać (upuszczać) tabele. Dowiesz się również, jak wstawiać początkowe dane do tabeli po 

utworzeniu oraz jak dodawać i usuwać rekordy z istniejącej tabeli. 

Klucze podstawowe 

Aby uzyskać dokładne informacje z bazy danych, musi istnieć sposób jednoznacznej identyfikacji 

każdego wiersza w tabeli. Dokonuje się tego za pomocą „klucza podstawowego”. Klucz podstawowy 

jest również ograniczeniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat kluczy i ograniczeń, zobacz 

Ograniczenia. 

UWAGA: Po usunięciu rekordu nie można ponownie użyć tego klucza podstawowego do żadnego 

innego rekordu w tabeli. 

Wartość w każdym polu podstawowym musi być unikalna w tabeli. Nie można zmienić wartości klucza 

podstawowego po jego wprowadzeniu. 

Klucz podstawowy nie może mieć wartości NULL. 

Tworzenie tabel 

Aby utworzyć nową tabelę, musisz podać przynajmniej następujące informacje: 

* Nazwa bazy danych, która ma zawierać tabelę (USE nazwa_bazy_danych) 

* Nazwa tabeli (nazwa nie może zawierać spacji) 

* Nazwy dla każdej kolumny / pola w tabeli (nazwa nie może zawierać spacji) 



* Typ danych dla każdego pola (patrz Typy danych) 

* Czy pole może zawierać wartości NULL 

Opcjonalnie możesz ustawić klucz podstawowy podczas tworzenia tabeli. Używasz instrukcji CREATE 

TABLE o następującej składni: 

CREATE TABLE table_name 

( 

Nazwa kolumny 1 Typ danych kolumny 1 Czy mogą mieć wartości null, 

Nazwa kolumny 2 Typ danych kolumny 2 Niezależnie od tego, czy mogą mieć wartości null, 

Nazwa kolumny 3 Typ danych kolumny 3 Czy mogą mieć wartości null, 

... 

Kol. N nazwa Kol. N typ danych Określa, czy mogą mieć wartości null 

); 

Będziesz teraz używać programu SQL Server Management Studio do utworzenia tabeli o nazwie 

Planety z siedmioma kolumnami. Po nawiązaniu połączenia z DBMS zidentyfikuj bazę danych, w której 

zamierzasz utworzyć tabelę. W takim przypadku będziesz korzystać z bazy danych Solar_System. Jeśli 

baza danych jeszcze nie istnieje, utwórz ją, postępując zgodnie z instrukcjami w temacie Tworzenie baz 

danych. Kliknij Nowe zapytanie na pasku narzędzi i wpisz następujący wiersz, aby poinformować 

Management Studio, jakiej bazy danych użyć: 

USE Solar_System 

Następnie wprowadź polecenia i parametry potrzebne do utworzenia tabeli. Każdemu z siedmiu pól, 

które utworzysz, przypisany jest typ danych i dozwolone lub niedozwolone wartości NULL. Informacje 

dla każdego pola są pogrupowane i oddzielone przecinkami. (Nie dodawaj przecinka po ostatnim 

wpisie w kolumnie). 

USE Solar_System 

CREATE TABLE Planets 

( 

PID VARCHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY, 

Planet VARCHAR(20) NOT NULL, 

Diameter_km INT NULL, 

Distance_AU DECIMAL(10,2) NULL, 

Distance_Mkm INT NULL, 

Rotation_days DECIMAL(10,2) NULL, 

Orbit_years DECIMAL(10,2) NULL, 

Num_Moons INT NULL 



); 

Po wykonaniu kliknij prawym przyciskiem myszy Tabele w bazie danych Solar_System w Eksploratorze 

okno obiektów , a następnie kliknij przycisk Odśwież, aby wyświetlić nową nazwę tabeli. 

 

Rozwiń symbol (+) po lewej stronie tabeli dbo.Planets, aż zobaczysz wszystkie nazwy kolumn. 

 

Zauważysz, że nazwa tabeli to „dbo.Planets”, a nie „Planets”. Ponieważ określony użytkownik nie był 

określony jako właściciel bazy danych w momencie jej tworzenia, właściciel domyślnie ma wbudowane 

konto użytkownika SQL Server „dbo” (właściciel bazy danych). 

Wstawianie wierszy 

W tym momencie utworzyliśmy strukturę tabeli, ale sama tabela jest wolna od danych. Aby dodać dane 

do tabeli, użyjemy polecenia INSERT INTO. Składnia INSERT INTO jest następująca: 

INSERT INTO. Składnia INSERT INTO jest następująca: 

INSERT INTO nazwa_tabeli 

VALUES (wartości dla wszystkich pól w rekordzie 1, oddzielone przecinkami), 

(wartości dla wszystkich pól w rekordzie 2, oddzielone przecinkami), 

... 

(wartości dla wszystkich pól w rekordzie N, oddzielone przecinkami), 

Aby wstawić dane do naszej tabeli Planety, wpisz następujące polecenia w nowym oknie zapytania 



UWAGA: Możesz skopiować i wkleić tekst zapytania z tego dokumentu w oknie zapytania. Zachowaj 

jednak ostrożność podczas kopiowania tekstu między stronami, ponieważ nie chcesz dołączać stopki 

strony. 

INSERT INTO dbo.Planets 

VALUES ('1', 'Mercury', 4878, 0.38, 58, 58.6, 0.24, 0), 

('2', 'Venus', 12100, 0.72, 108, 243.0, 0.62, 0), 

('3', 'Earth', 12742, 1, 150, 1, 1, 1), 

('4', 'Mars', 6792, 1.52, 228, 1.03, 1.89, 2), 

('5', 'Jupiter', 139822, 5.20, 778, 0.41, 11.86, 50), 

('6', 'Saturn', 116464, 9.53, 1429, 0.43, 29.46, 53), 

('7', 'Uranus', 50724, 19.19, 2871, 0.75, 84.01, 27), 

('8', 'Neptune', 49248, 30.06, 4504, 0.67, 164.79, 13), 

('9', 'Pluto', 2324, 39.5, 5906, 6.39, 248, 5); 

Po wykonaniu otwórz nowe okno zapytania i wykonaj następujące zapytanie, aby wyświetlić dane, 

które właśnie wstawiłeś do tabeli: 

SELECT * FROM dbo.Planets; 

 

Dodawanie kolumn do tabeli 

Załóżmy, że podczas tworzenia tabeli zapomniałeś dołączyć kolumnę. Możesz usunąć tabelę i utworzyć 

ją ponownie, ale SQL umożliwia dodanie kolumn po początkowym utworzeniu. W tym celu używamy 

polecenia ALTER TABLE. 

Składnia polecenia ALTER TABLE jest następująca: 

ALTER TABLE nazwa_tabeli 

ADD nazwa_kolumny typ danych null_or_not_null 

Dodajmy pola o nazwie Pozycja i gęstość do naszej tabeli Planety: 



ALTER TABLE dbo.Planets 

ADD Position INT NULL; 

ALTER TABLE dbo.Planets 

ADD Density FLOAT NULL; 

Uruchamiając poprzednie zapytanie SELECT w tabeli Planety, zobaczysz, że kolumna została dodana do 

tabeli. Wszystkie wartości są równe NULL, ponieważ nie wstawiliśmy jeszcze danych dla tej kolumny. 

W tym celu użyjemy polecenia UPDATE. 

 

Ale teraz, po utworzeniu kolumny, zdajesz sobie sprawę, że Twoja Pozycja jest zbędna, ponieważ ID 

planety (PID) wskazuje pozycję planety od Słońca. Dlatego chcesz usunąć (upuścić) kolumnę Pozycja. 

Upuszczanie kolumny 

Aby całkowicie usunąć kolumnę z tabeli, użyj komendy DROP z poleceniem ALTER TABLE w następujący 

sposób: 

ALTER TABLE dbo.Planets 

DROP COLUMN Position; 

Jeśli chcesz zmienić nazwę kolumny, którą chcesz zachować, użyj systemowej procedury składowanej 

SP_RENAME. Należy jednak zachować ostrożność podczas zmiany nazw kolumn. Jeśli inne skrypty lub 

procedury przechowywane odwołują się do oryginalnej nazwy kolumny, te skrypty i procedury 

przestaną działać. 

Zmień nazwę właśnie utworzonej kolumny Gęstość na Gęstość_gpcm3 (gramy na centymetr 

sześcienny, miara masy na jednostkę objętości) w następujący sposób: 

USE Solar_System 

GO 

SP_RENAME 'dbo.Planets.Density', 'Density_gpcm3', 'COLUMN' 

GO 

Powyższa procedura wskazuje, że „Gęstość” jest bieżącą nazwą kolumny w tabeli o nazwie dbo.Planets 

i że chcesz zmienić jej nazwę na „Gęstość_gpcm3”. 

Aktualizowanie wierszy 



Polecenie UPDATE służy do wstawiania lub zmiany danych w kolumnie. Możesz zaktualizować 

wszystkie wiersze lub określone wiersze. Składnia jest następująca: 

UPDATE nazwa_tabeli 

SET nazwa_kolumny = wartość WHERE warunek identyfikujący rekord 

Aby dodać dane do kolumny Density_gpcm3 dla każdego rekordu w naszej tabeli, wykonaj następujące 

zapytanie: 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 5.427 WHERE Planet ='Mercury' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 5.243 WHERE Planet ='Venus' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 5.513 WHERE Planet ='Earth' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 3.934 WHERE Planet ='Mars' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 1.326 WHERE Planet ='Jupiter' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 0.687 WHERE Planet ='Saturn' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 1.270 WHERE Planet ='Uranus' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 1.638 WHERE Planet ='Neptune' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 2.050 WHERE Planet ='Pluto'; 

Wyświetl dane w tabeli, a zobaczysz wartości w kolumnie Density_gpcm3 zostały dodane. 



 

Usuwanie wierszy 

Możesz usunąć dane ze wszystkich wierszy w tabeli lub tylko określonych wierszy za pomocą instrukcji 

DELETE. Składnia jest następująca: 

DELETE  FROM nazwy_tabeli WHERE warunek identyfikujący rekordy do usunięcia 

Na przykład, ponieważ Pluton został zdegradowany z planety na planetę karłowatą, możesz usunąć 

wszystkie rekordy dotyczące Plutona z tabeli dbo.Planets, jak pokazano poniżej. Ale nie usuwaj jeszcze 

biednego Plutona; wciąż potrzebujemy go do końca lekcji w tej książce! 

DELETE FROM dbo.Planets 

WHERE Planet ='Pluto'; 

Jeśli usuwasz wszystkie wiersze z tabeli, klauzulę WHERE można pominąć. 

Upuszczanie tabeli 

Aby usunąć tabelę z bazy danych, użyj instrukcji DROP. To całkowicie niszczy stół. Składnia jest 

następująca: 

DROP TABLE nazwa_tabeli 

UWAGA: Uważaj na upuszczanie tabel, które mają zależności (np. Klucze obce, widoki), ponieważ 

wpłynie to na te zależności. Najłatwiejszym sposobem ustalenia zależności tabeli jest kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy nazwy tabeli, którą chcesz upuścić, i wybierz Wyświetl ependencje. Następnie 

możesz wyświetlić listę wszystkich obiektów zależnych od tabeli, którą chcesz upuścić, a także 

wszystkich obiektów, od których zależy tabela. 



 

Wykonywanie zapisanego zapytania 

Aby wykonać zapisane zapytanie w SQL Server Management Studio, kliknij Plik> Otwórz> Plik. Wybierz 

nazwę pliku, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij „Otwórz”. 

 

Zawartość pliku pojawi się w oknie zapytania. Naciśnij klawisz F5 lub kliknij przycisk! Wykonaj, aby 

uruchomić zapytanie. 

Tworzenie i wypełnianie tabeli na podstawie zapisanego zapytania 

Instrukcje tworzenia tabeli i wstawiania rekordów mogą składać się z zaledwie kilku wierszy do setek 

lub tysięcy wierszy. Dla dłuższych przykładów z tych lekcji podano pliki, które zawierają kod do 

wstawiania rekordów.  

Utwórz i wypełnij tabelę księżyców 

W tym przykładzie użyjesz zapisanego pliku zapytania do utworzenia i wypełnienia tabeli Księżyców. W 

SQL Server Management Studio kliknij Plik> Otwórz> Plik, wybierz plik 

„CreateAndPopulateMoonsTable.sql”, a następnie kliknij „Otwórz”. Gdy zawartość pliku pojawi się w 

oknie zapytania, wykonaj zapytanie. Powinieneś otrzymać komunikat: (dotyczy 151 wierszy). Jeśli 

uruchomisz zapytanie WYBIERZ * z dbo.Moons, zauważysz, że księżyc Jowisza Cyllene ma dwie wartości 

NULL. Korzystając z tego, czego się nauczyłeś na temat aktualizowania wierszy, wprowadzisz teraz 

brakujące dane dla Diameter_km i Distance_km. 



UPDATE dbo.Moons 

SET Diameter_km = 2, 

Distance_km = 23800000 

WHERE Moon ='Cyllene'; 

Ponieważ czwarty i piąty księżyce Plutona, które zostały odkryte, zostały nazwane, będziesz chciał 

zaktualizować te informacje w tabeli dbo.Moons również: 

UPDATE dbo.Moons 

SET Moon = 'Kerberos' 

WHERE Moon ='P4'; 

UPDATE dbo.Moons 

SET Moon = 'Styx' 

WHERE Moon ='P5'; 

Utwórz i wypełnij tabelę Planet_Masses 

Aby utworzyć i wstawić wartości do tabeli Planet_Masses, możesz albo wpisać informacje 

bezpośrednio do okna zapytania, albo załadować, a następnie uruchomić plik 

CreateAndPopulatePlanetMassesTable.sql. 

USE Solar_System 

CREATE TABLE Planet_Masses 

( 

PID VARCHAR(2)NOT NULL PRIMARY KEY, 

Base_kg FLOAT NOT NULL, 

Exponent FLOAT NOT NULL, 

Gravity_mps2 FLOAT NULL 

); 

INSERT INTO dbo.Planet_Masses 

VALUES ('1', 3.3010, 23, 3.7), 

('2', 4.8673, 24, 8.87), 

('3', 5.9722, 24, 9.80665), 

('4', 6.4169, 23, 3.71), 

('5', 1.8981, 27, 24.79), 

('6', 5.6832, 26, 10.4), 

('7', 8.6810, 25, 8.87), 



('8', 1.0241, 26, 11.15), 

('9', 1.3090, 22, 0.66); 

 

Zmień i zaktualizuj tabelę Planet_Masses 

Po utworzeniu tabeli dodaj kolumnę o nazwie Weight_lb, wykonując następujące zapytanie: 

ALTER TABLE dbo.Planet_Masses 

ADD Weight_lb INT NULL; 

Aby wprowadzić wartości dla Weight_lb, wykonaj następujące zapytanie lub załaduj i uruchom plik 

UpdateDataWeightCol.sql. 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 38 WHERE PID ='1' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 91 WHERE PID ='2' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 100 WHERE PID ='3' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 38 WHERE PID ='4' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 253 WHERE PID ='5' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 107 WHERE PID ='6' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 91 WHERE PID ='7' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 114 WHERE PID ='8' 



UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 7 WHERE PID ='9'; 

 

Po utworzeniu kilku tabel przejrzyjmy niektóre podstawowe struktury zapytań. Aby wyświetlić 

wszystkie kolumny w tabeli: 

SELECT * FROM table_name; 

Poniższy przykład wyświetla wszystkie kolumny w tabeli Planety, posortowane rosnąco według pozycji: 

SELECT * FROM dbo.Planets 

ORDER BY Density_gpcm3; 

 

Aby wysłać zapytanie do wielu tabel: 

SELECT t1.columnX, t2.columnY 

FROM table1 AS t1, table2 AS t2 

WHERE t1.column_name = t2.column_name; 

Poniższy przykład wyświetla nazwę planety i nazwę księżyca dla każdej planety mającej 5. księżyc: 

SELECT p.Planet, m.Moon AS "5th Moon" 

FROM dbo.Planets AS p, dbo.Moons AS m 

WHERE p.PID = m.PID AND m.Discovery_Id = 5 



 

Za pomocą instrukcji UNION: 

Query # 1 UNION Query #2 

Poniższy przykład przedstawia dowolną planetę lub księżyc o średnicy od 4000 do 6000 km włącznie: 

SELECT Moon AS "Has 4000 - 6000 km diameter" 

FROM dbo.Moons 

WHERE Diameter_km BETWEEN 4000 AND 6000 

UNION 

SELECT Planet 

FROM dbo.Planets 

WHERE Diameter_km BETWEEN 4000 AND 6000; 

 

Widok 

Widok można uznać za wirtualną tabelę. Wygląda jak tabela, do której się odwołuje, ale zamiast 

przechowywana jako zbiór wartości takich jak tabela, jest przechowywana jako instrukcja SELECT, która 

otrzymuje wartości tylko wtedy, gdy odwołuje się do niej instrukcja SQL. W tym momencie przejawia 

się jako tabela fizyczna, która istnieje tylko do momentu zakończenia wykonywania instrukcji 

odwołania. Widok używa nazw kolumn podobnie jak tabela i może być utworzony z jednej lub więcej 

tabel. Widoki mogą zmniejszyć ilość miejsca do magazynowania, które w innym przypadku byłoby 

przydzielone do nadmiarowych danych. Mogą również zwiększyć bezpieczeństwo, odfiltrowując dane 

z tabel bazowych. Oznacza to, że możesz utworzyć widok zawierający tylko te kolumny, które mają być 

widoczne dla użytkowników (na przykład wyświetlające imię i nazwisko pracownika, ale nie numer 

ubezpieczenia społecznego). 

Widoki systemu 



Każda baza danych ma zestaw widoków, które są automatycznie tworzone z bazą danych i 

aktualizowane wraz ze zmianą treści. Częściową listę widoków systemu związanych z bazą danych 

Solar_System pokazano poniżej: 

 

Aby wyświetlić listę wszystkich nazw kolumn w bazie danych Solar_System wraz z nazwą odpowiedniej 

tabeli, typem danych i tym, czy pole może zawierać wartość zerową, wykonaj następujące zapytanie: 

USE Solar_System 

SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE, 

IS_NULLABLE, COLLATION_NAME 

FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 

ORDER BY TABLE_NAME; 

Częściowa lista wyników znajduje się poniżej: 

 

Tworzenie widoku 

Aby utworzyć widok, użyj instrukcji CREATE VIEW w następujący sposób: 

CREATE VIEW database_name 



AS 

SELECT column names separated by commas 

FROM table_name 

GO 

Utwórz widok o nazwie Planet_Radii: 

CREATE VIEW dbo.Planet_Radii 

AS 

SELECT PID, Diameter_km / 2 AS Radius 

FROM dbo.Planets 

GO 

Zapytanie o widok 

Zapytanie do widoku odbywa się w taki sam sposób, jak do zapytania do tabeli. Na przykład, aby 

wyświetlić listę każdej planety i jej promień, gdy promień jest większy niż 5000, wykonaj następujące 

zapytanie: 

SELECT * FROM dbo.Planet_Radii 

WHERE Radius > 5000; 

 

Niestety powyższe zapytanie podaje nam tylko identyfikator planety. Aby uzyskać nazwę planety, 

musisz również sprawdzić tabelę dbo.Planets. 

SELECT Planet, Radius 

FROM dbo.Planets AS p, dbo.Planet_Radii AS pr 

WHERE p.PID = pr.PID AND Radius > 5000; 

 



Wrócimy do widoków później, gdy utworzymy kolumny na podstawie obliczeń. 

PRZEGLĄD 5 

1. Utwórz tabelę o nazwie Astronomers z następującymi nazwami kolumn i typami danych. W tym 

samym zapytaniu wstaw wartości do tabeli. (Nie usuwaj tej tabeli, będziesz używać jej podczas tej 

recenzji.) Zapisz to zapytanie jako Review5Exercise1.sql; musisz wykonać go ponownie w ćwiczeniu 7 

tej recenzji i w ćwiczeniu 1 recenzji 6. 

Pola 

AsId - To jest identyfikator astronoma. Typ danych: CHAR (2). Użyj jako klucza podstawowego. 

Fname- Imię Astronoma. Typ danych: VARCHAR (20). To pole może zawierać wartość NULL. 

Lname- Nazwisko Astronoma. Ten sam typ danych co Fname. To pole nie może zawierać wartości NULL. 

Born-Date astronoma. Typ danych: DATA. To pole może zawierać wartość NULL. 

Died-Date astronoma. Typ danych: DATA. To pole może zawierać wartość NULL. 

Values (Wprowadź daty jako ciąg znaków w formacie RRRR-MM-DD.) 

William Herschel, urodzony 15 listopada 1738 r., Zmarł 25 sierpnia 1822 r. 

Clyde Tombaugh, urodzony 4 lutego 1906 r., Zmarł 17 stycznia 1997 r. 

 

2. Dodaj kolumnę o nazwie Object_Discovered do tabeli astronoma. Typ danych: VARCHAR (20). To 

pole może zawierać wartość NULL. 

 

3. Zaktualizuj wartości w nowej kolumnie Object_Discovered. 

Wartość dla Williama Herschela: Uran 

Wartość dla Clyde Tombaugh: Pluto 

 

4. Dodaj rekord do tabeli Astronoma. (Pamiętaj, aby wprowadzić daty jako ciąg znaków w formacie 

RRRR-MM-DD.) 

Wartości: 

PID—3 



Fname—Galileo 

Lname—Galilei 

Born—February 15, 1564 

Died—January 8, 1642 

Object_Discovered—Io 

 

5. Utwórz widok tabeli astronoma utworzonej w ćwiczeniu 1. Widok powinien zawierać kolumny AsId, 

Fname i Lname z tabeli. 

 

6. Usuń z tabeli Astronomers właśnie dodany rekord. 

7. Usuń tabelę Astronomers z bazy danych. 

8. Ponownie utwórz tabelę Astronomery z zapytania zapisanego w ćwiczeniu 1. 

9. Utwórz widok o nazwie dbo.Review5_Exercise9, który zawiera nazwę każdej planety z dbo.Planety 

pasujące do nazwy planety w dbo.Księżyce i nazwę każdego księżyca o średnicy większej niż 500. 

Wynikowy widok będzie zawierać 16 zapisów pokazanych poniżej: 

 



LEKCJA 6 

W tej lekcji dowiesz się o: 

* Ciągach znakówc 

* Konkatenacji 

*Rozróżniach 

* Konwersji z jednego typu danych na inny 

* Wykorzystaniu danych z więcej niż jednej kolumny w obliczeniach  

Ciągi znakó 

Tak jak słowo w językach opartych na alfabecie składa się z jednej lub więcej pojedynczych liter, ciąg 

(zwany również „literałem”) składa się z szeregu jednego lub więcej znaków. Na przykład angielskie 

słowo „West” składa się z liter „W”, „e”, „s” i „t”. W terminologii SQL „West” jest ciągiem zawierającym 

cztery znaki. Oznacza to, że „West” to ciąg znaków, którego długość wynosi cztery znaki. Ciąg może 

zawierać dowolny znak, który jest częścią zestawu znaków używanego przez SQL (więcej o zestawach 

znaków w następnej sekcji). 

UWAGA: Należy pamiętać, że ciągi i liczby całkowite są przechowywane inaczej. Ciąg „42” jest inny niż 

liczba 42. Na przykład, jeśli masz kolumnę o nazwie Numer o typie danych VARCHAR (2), to Liczba jest 

ciągiem. Ale jeśli liczba jest zdefiniowana za pomocą typu danych INT, to liczba jest liczbą całkowitą. 

Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ operacje arytmetyczne można wykonywać tylko na liczbowym 

typie danych, a nie na łańcuchu. Należy również pamiętać, że operator „+” łączy ciągi znaków (patrz 

następna sekcja), ale dodaje liczby. 

Collation 

Collation definiuje zestaw znaków do użycia wraz z kolejnością sortowania dla wyszukiwań. Możesz 

ustawić to na poziomie serwera, bazy danych, tabeli i kolumny, w zależności od uprawnień dostępu. 

Klauzula COLLATE służy do ustawiania, często w połączeniu z klauzulą WHERE, określania, czy w 

wyszukiwaniu ma być uwzględniana wielkość liter. Składnia klauzuli COLLATE jest następująca: 

COLLATE collation_name 

Aby wyświetlić listę prawidłowych nazw zestawień, wykonaj następujące zapytanie, używając funkcji 

systemowej fn_helpcollations(): 

SELECT name,description 

FROM fn_helpcollations() 

WHERE name LIKE 'SQL_Latin%'; 

Oto częściowa lista: 

 

W przykładzie z poprzedniej sekcji zastosowaliśmy następującą klauzulę COLLATE, szukając wartości 

„Ziemia”: 



COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS 

Rozbijmy to. 

SQL_Latin1_General_CP1 - Domyślny zestaw znaków w języku angielskim dla języka angielskiego w 

Stanach Zjednoczonych. 

CS - rozróżnia małe i wielkie litery. 

AS — wrażliwy na akcent. 

Aby przejść do wyszukiwania bez rozróżniania wielkości liter, po prostu zmień CS na CI w nazwie 

sortowania. 

Rozróżnianie wielkości liter 

Wielkie i małe litery są przechowywane z różnymi wartościami na komputerze, więc znak „A”, na 

przykład, nie jest taki sam jak znak „a”. Podczas wyszukiwania ciągów należy pamiętać o ważnym 

rozróżnieniu. Jeśli wyszukiwane hasło to „A”, rozróżniana jest wielkość liter i wyszukiwarka zwróci 

wszystkie znaki „A”, ale nie zwróci żadnych znaków „a”. Wyszukiwanie bez rozróżniania wielkości liter 

zwróci zarówno znaki „A”, jak i „a”. Microsoft SQL Server jest zwykle skonfigurowany do wyszukiwania 

bez rozróżniania wielkości liter, ale można to sprawdzić, uruchamiając procedurę systemową 

sp_helpsort (EXEC sp_helpsort).  

 

Jeśli w domyślnym wyszukiwaniu Microsoft SQL Server nie rozróżniana jest wielkość liter, jak wskazano 

powyżej, ale chcesz zmienić na wielkość liter dla konkretnego zapytania, możesz dodać klauzulę 

COLLATE. (Klauzula COLLATE została omówiona w poniższej sekcji.) Kwerenda bez rozróżniania 

wielkości liter: 

SELECT Planet FROM dbo.Planets 

WHERE Planet ='EARTH' 

OR Planet ='Mars' 

OR Planet ='JUPITER'; 

 

Kwerenda uwzględniająca wielkość liter stosowana do wyszukiwania tylko „EARTH”: 

SELECT Planet FROM dbo.Planets 

WHERE Planet ='EARTH' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS 

OR Planet ='Mars' 



OR Planet ='JUPITER'; 

 

Konwersja przypadku 

Może się zdarzyć, że podczas wyszukiwania z rozróżnianiem wielkości liter lub ustawiania ograniczenia 

może być konieczna zmiana wielkości liter na wszystkie górne lub wszystkie dolne znaki. Aby to zrobić, 

użyj funkcji UPPER() i LOWER(). Pamiętaj, że konwersja służy wyłącznie do celów porównawczych. 

Same dane nie ulegają zmianie. 

UPPER() i LOWER() 

Poniższe przykłady wykorzystują w zapytaniach UPPER() i LOWER(). Pierwszy przykład wybiera i 

konwertuje nazwy planet na wielkie litery do wyświetlenia. Drugi przykład wyświetla wszystkie nazwy 

planet, które po przekształceniu na małe litery są równe „ziemi”. Ten typ zapytania jest przydatny, jeśli 

nie masz pewności, że dane w kolumnie zostały wprowadzone w spójnym formacie. 

Przykład 1: Ten przykład wybiera i konwertuje nazwy planet na wielkie litery do wyświetlenia. 

Przykład 2: W tym przykładzie są wyświetlane wszystkie nazwy planet, które po przekształceniu na 

małe litery są równe „ziemi”. Ten typ zapytania jest przydatny, jeśli nie masz pewności, że dane w 

kolumnie zostały wprowadzone w spójnym formacie. 

 

Podciągi 

Podciąg to podzbiór znaków w ciągu. Podciągi mogą być używane do wydobywania i sortowania 

danych. Składnia funkcji SUBSTRING jest nieco inna w zależności od używanego systemu. Microsoft 

SQL Server wykorzystuje: 

SUBSTRING (ciąg, początek, długość) 



gdzie ciąg jest wartością w kolumnie, początek jest pozycją początkową w ciągu, a długość jest liczbą 

znaków do wyodrębnienia z pozycji początkowej. Podciągi zostaną omówione bardziej szczegółowo w 

sekcji Sprawdzanie podciągów. Długość dowolnego łańcucha można znaleźć za pomocą funkcji LEN (), 

której składnia jest następująca: 

SELECT Planet,LEN(Planet) AS "Num_Chars" 

FROM dbo.Planets; 

 

UWAGA: 

LEN() vs. LENGTH() 

Funkcja LEN() jest specyficzna dla Microsoft SQL Server. Oracle i MySQL używają funkcji LENGTH().  

Aby wyświetlić każdą planetę w tabeli Planety, której nazwa zaczyna się na literę „M”, wykonaj 

następujące zapytanie, którego możesz użyć LIKE: 

USE Solar_System 

SELECT Planet, PID AS "Position" 

FROM dbo.Planets 

WHERE Planet LIKE 'M%'; 

 

Alternatywnie możesz użyć funkcji SUBSTRING (): 

USE Solar_System 

SELECT Planet, PID AS "Position" 

FROM dbo.Planets 

WHERE SUBSTRING(Planet, 1, 1) = 'M'; 

Jeśli jednak chcesz wyświetlić każdą planetę, której nazwa kończy się na „nas”, możesz również użyć 

LIKE lub SUBSTRING (). 

SELECT Planet, PID AS "Position" 



FROM dbo.Planets 

WHERE Planet LIKE '%us'; 

 

USE Solar_System 

SELECT Planet, PID AS "Position" 

FROM dbo.Planets 

WHERE SUBSTRING(Planet, LEN(Planet)-1, 2) = 'us'; 

Alternatywą dla określania znaków na początku lub na końcu łańcucha jest użycie funkcji LEFT i RIGHT 

programu SQL Server, jak opisano w następnej sekcji. 

Funkcje LEFT() i RIGHT() 

Funkcje LEFT() i RIGHT() używane w SQL Server umożliwiają pobieranie odpowiednio pierwszych X 

znaków po lewej stronie łańcucha i ostatnich X znaków po prawej stronie. Składnia funkcji LEWEJ jest 

następująca: 

LEFT (nazwa_kolumny, liczba_znaków) 

Przykład: 

SELECT Planet FROM dbo.Planets 

WHERE LEFT(Planet, 1) = 'M'; 

 

Składnia funkcji PRAWEJ jest następująca: 

RIGHT (nazwa_kolumny, liczba_znaków) 

Przykład: 

SELECT Planet FROM dbo.Planets 

WHERE RIGHT(Planet, 2) = 'us'; 

 

CHARINDEX() 



Może się zdarzyć, że będziesz chciał wybrać lub wyszukać dane na podstawie tego, gdzie znak znajduje 

się w ciągu. Funkcja CHARINDEX () Microsoft SQL Server, używana w instrukcjach SELECT i WHERE, 

pozwala to zrobić. Składnia funkcji jest następująca: 

CHARINDEX (character_to_locate, string_to_search) 

Zapytanie za pomocą funkcji CHARINDEX () lub operatora LIKE znajdzie te same rekordy, ale operator 

LIKE nie może podać lokalizacji znaku w ciągu. Jeśli wyświetlanie pozycji znaku nie stanowi problemu, 

możesz użyć dowolnej metody zapytania jakie  

ty preferujesz. Należy pamiętać, że chociaż pola, które będziemy przeszukiwać w naszych przykładach, 

są wystarczająco małe, aby użyć jednej z metod, użycie operatora LIKE może się skomplikować podczas 

wyszukiwania dłuższych ciągów. 

Na przykład, aby znaleźć wszystkie planety, które w nazwie mają „r” jako trzeci znak: 

SELECT Planet 

FROM dbo.Planets 

WHERE CHARINDEX('r',Planet) = 3; 

Aby użyć LIKE, przepisz zapytanie w następujący sposób: (WAŻNE: __ w poniższej instrukcji WHERE to 

dwa kolejne znaki podkreślenia.): 

SELECT Planet 

FROM dbo.Planets 

WHERE Planet LIKE '__r%'; 

W poniższym przykładzie musisz dodać kolumnę o nazwie „Klasa” do tabeli Planety. Pole klasy będzie 

oznaczeniem dwuznakowym. Pierwszym znakiem będzie albo „G”, albo „S”, odpowiednio 

reprezentujące gaz i ciało stałe. Drugim znakiem będzie albo „L”, albo „M”, reprezentujący 

odpowiednio pochylenie osiowe mniejsze niż 90 stopni lub więcej niż 90 stopni. 

USE Solar_System 

ALTER TABLE dbo.Planets 

ADD Class CHAR(2) NULL; 

Teraz zaktualizuj wartości w tej kolumnie: 

USE Solar_System 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'SL' WHERE Planet = 'Mercury' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'SM' WHERE Planet = 'Venus' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'SL' WHERE Planet = 'Earth' 

UPDATE dbo.Planets 



SET Class = 'SL' WHERE Planet = 'Mars' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'GL' WHERE Planet ='Jupiter' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'GL' WHERE Planet ='Saturn' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'GM' WHERE Planet ='Uranus' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'GL' WHERE Planet ='Neptune' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'SM' WHERE Planet ='Pluto' 

To display all planets in the Planets table having a solid composition (an “S” in the first position): 

USE Solar_System 

SELECT Planet, Class, CHARINDEX('S', Class) AS "Index of 'S'" 

FROM dbo.Planets 

WHERE CHARINDEX('S', Class) = 1 

ORDER BY PID; 

 

USE Solar_System 

SELECT Planet, Class 

FROM dbo.Planets 

WHERE CLASS LIKE 'S_' 

ORDER BY PID; 

Aby sprawdzić, czy znak istnieje gdziekolwiek w ciągu, użyj „> 0” jako testu w ramach operacji 

filtrowania (w klauzuli WHERE). Wszystkie planety, które w nazwie nie mają określonego znaku, zwrócą 



ZNAK CHARINDEX równy 0. Na przykład, aby wyświetlić nazwy planet zawierające „p”, wykonaj 

następujące zapytanie: 

USE Solar_System 

SELECT Planet, CHARINDEX('p', Planet) AS "Index of 'p'" 

FROM dbo.Planets 

WHERE CHARINDEX('p', Planet) > 0 

ORDER BY Planet; 

 

Te same wyniki można uzyskać za pomocą operatora LIKE w następujący sposób: 

USE Solar_System  

SELECT Planet, CHARINDEX('p', Planet) AS "Index of 'p'" 

FROM dbo.Planets 

WHERE Planet LIKE '%p%' 

ORDER BY Planet; 

Używanie ciągu statycznego jako wartości wyjściowej 

Czasami możesz chcieć wyświetlić kolumnę z ustawioną wartością w zależności od wybranych danych. 

Załóżmy na przykład, że chcesz wyświetlić nazwy wszystkich planet i księżyców w tabelach Planety i 

księżyce, ale chcesz wskazać obok każdej nazwy, czy jest to planeta czy księżyc. Aby to zrobić, użyj 

instrukcji UNION, aby połączyć dwie tabele, a następnie utwórz kolumnę zawierającą ciąg „Planeta” 

lub ciąg „Księżyc” na podstawie powyższych kryteriów. 

USE Solar_System 

SELECT 'Planet' AS "Planet/Moon", 

Planet AS "Name" 

FROM dbo.Planets 

UNION 

SELECT 'Moon', Moon 

FROM dbo.Moons; 

Częściowa lista wyników znajduje się poniżej: 

 



 

Więcej na temat obliczania danych 

Tabele często są zaprojektowane w celu zaoszczędzenia miejsca na dysku poprzez ograniczenie do 

minimum duplikatów danych. Jednym ze sposobów na to jest obliczanie wartości w zapytaniach 

zamiast zapisywania wyników takich obliczeń w samej bazie danych. W tej sekcji opisano różne 

sposoby wykonywania obliczeń oraz sposób konwersji typów danych do wykorzystania w obliczeniach, 

w razie potrzeby. 

Konwertowanie danych liczbowych na VARCHAR 

Oprócz konwersji typów danych omówionych w lekcji Konwersja typów danych, możesz także 

konwertować dane liczbowe na typ danych VARCHAR. Załóżmy na przykład, że chcesz wyświetlić w 

jednej kolumnie następujące informacje o każdym księżycu w tabeli dbo.Moons: 

nazwa księżyca to odległość km od planety gdzie nazwa k księżyca to kolumna Księżyc, a odległość to 

kolumna Distance_km. Jeśli wypróbujesz następujące zapytanie, otrzymasz błąd, ponieważ Moon i 

Distance_km to dwa różne typy danych: 

SELECT Moon + 'is' + Distance_km + 'km from planet' 

FROM dbo.Moons; 

 

Aby uzyskać pożądane wyniki, należy przekonwertować odległość na typ danych VARCHAR. 

Zmodyfikuj poprzednie zapytanie w następujący sposób: 

SELECT Moon + ' is ' + CONVERT(VARCHAR,Distance_km) 

+ ' km from planet' 

FROM dbo.Moons; 

Pierwsze siedem wyników pokazano poniżej 



 

Jeśli chcesz podać rzeczywistą nazwę planety, musisz wykonać zapytania do tabel dbo.Moons i 

dbo.Planets w następujący sposób: 

SELECT Moon + ' is ' + CONVERT(VARCHAR,Distance_km) 

+ ' km from ' + Planet 

FROM dbo.Moons AS m, dbo.Planets AS p 

WHERE m.PID = p.PID; 

Pierwsze siedem wyników jest wyświetlanych po prawej stronie: 

 

Obliczanie wartości z danych kolumny 

Obliczone wartości można wykorzystać jako dane wyjściowe lub do wstawienia danych. Ważne jest, 

aby znać typy danych wymagane do obliczeń i konwertować w razie potrzeby. Jeśli chcemy zapytać 

tabelę Planet_Masses, aby uzyskać rzeczywistą masę każdej planety, musielibyśmy pomnożyć wartość 

w kolumnie Mass_kg przez 10 do potęgi wartości w kolumnie Wykładnik. Równanie, którego będziemy 

używać, to: 

Mass = Base_kg * 10Exponent 

USE Solar_System 

SELECT Planet, Base_kg * POWER(10.0,Exponent) AS "Mass_kg" 

FROM dbo.Planets AS p, dbo.Planet_Masses AS pm 

WHERE p.PID = pm.PID; 



 

Przeanalizujmy instrukcję SELECT z naszego zapytania, zaczynając od tego terminu: 

POWER(10.0, Exponent) 

Funkcja Power ma następującą składnię: 

Power (wyrażenie, wykładnik) 

gdzie wyrażenie jest dowolnym wyrażeniem liczbowym, a wykładnik to moc, do której wywyższasz to 

wyrażenie. Na przykład Power (3,2) = 32 = 9. 

W naszym zapytaniu potęga (10,0, wykładnik) podnosi liczbę 10 do potęgi dowolnej wartości w 

kolumnie o nazwie wykładnik. Jeśli więc wykładnik zawiera liczbę 24 dla konkretnego rekordu, Power 

(10,0, wykładnik) = Power (10,0, 24) = 1024. Następnie pomnożymy wynik funkcji POWER przez 

Mass_kg: 

Base_kg * POWER (10,0, wykładnik) 

W następnym przykładzie utworzysz widok o nazwie View_Masses w bazie danych Solar_System przy 

użyciu kolumny Planet z tabeli Planet_Masses i utworzysz kolumnę Mass poprzez połączenie kolumn 

Mass_kg i Exponent w powyższym obliczeniu. Przydzielimy kolumnie Mass typ danych FLOAT, 

konwertując wyniki obliczeń na liczbę zmiennoprzecinkową. Dane w kolumnie zostaną następnie 

wyświetlone w poprawnej notacji naukowej. 

CREATE VIEW dbo.View_Masses 

AS 

SELECT Planet, 

CONVERT(FLOAT,(Base_kg * Power(10.0, Exponent)),0) AS Mass_kg 

FROM dbo.Planets AS p, dbo.Planet_Masses AS pm 

WHERE p.PID = pm.PID; 

GO 



 

W tym przypadku użyliśmy 0 jako argumentu stylu funkcji CONVERT, co w przypadku typów danych 

FLOAT oznacza użycie maksymalnie sześciu cyfr i, w stosownych przypadkach, notacji naukowej 

(domyślnie). Wartość 1 użyłaby 8 cyfr, 2 użyłaby 16. Możesz także wykonywać obliczenia za pomocą 

funkcji takich jak COUNT (), MIN (), MAX (), AVG (), SUM () itp. Z klauzulą GROUP BY . Poniższy przykład 

określa odległość od każdej planety najbliższego księżyca za pomocą funkcji MIN () i klauzuli GROUP 

BY: 

USE Solar_System 

SELECT PID, MIN(Distance_km) 

AS Distance_from_Closest_Moon 

FROM dbo.Moons 

GROUP BY PID; 

 

Aby wyświetlić nazwę planety powiązaną z każdym PID, musisz wykonać zapytanie zarówno w tabelach 

dbo.Planets, jak i dbo.Moons. Poniższy przykład poprawia powyższe zapytanie, używając INNER JOIN, 

aby odzyskać nazwę Planet: 

USE Solar_System 

SELECT p.PID, Planet, MIN(Distance_km) 

AS Distance_from_Closest_Moon 

FROM dbo.Planets AS p INNER JOIN dbo.Moons AS m 

ON p.PID = m.PID 

GROUP BY p.PID, Planet; 



 

Możesz również użyć powyższego zapytania, aby utworzyć dodatkowy widok w następujący sposób: 

CREATE VIEW dbo.View_Closest_Moons 

AS 

SELECT p.PID, Planet, MIN(Distance_km) 

AS Distance_from_Closest_Moon 

FROM dbo.Planets AS p INNER JOIN dbo.Moons AS m 

ON p.PID = m.PID 

GROUP BY p.PID, Planet; 

GO 

PRZEGLĄD 6 

1. Wyświetl imię, długość imienia, nazwisko i długość nazwiska każdego astronoma w dbo. Widok 

astronomów utworzony w recenzji 5. Pamiętaj, aby użyć aliasu dla kolumny obliczeniowej nazwy. 

 

2. Używając funkcji CHARINDEX (), wyświetl wszystkie księżyce z „i” jako drugim znakiem w nazwie. 

(Rozróżnianie wielkości liter nie jest wymagane.) Zamiast nazwy kolumny Moon, użyj aliasu „Moon 

with 'i” jako 2nd char ”. (Zapisz to zapytanie, będzie potrzebne w ćwiczeniu 3.) 

 



3. Zmodyfikuj zapytanie w ćwiczeniu 2 powyżej, aby wyświetlić jedną kolumnę z nazwą księżyca 

połączoną z nazwą jego planety. Wstaw ciąg „= Księżyc” między nimi. Aby uzyskać wynik, użyj aliasu 

kolumny „Księżyce i ich planety”. (Zapisz to zapytanie; będzie ono potrzebne do ćwiczenia 4.) 

 

4. Ponownie wykonaj zapytanie z ćwiczenia 3, używając SUBSTRING zamiast CHARINDEX, aby uzyskać 

takie same wyniki, jak wyświetlane w ćwiczeniu 3. 

5. (OPCJONALNIE) Równanie F = ma (siła = masa x przyspieszenie) jest dobrze znane w fizyce. Mamy te 

informacje w naszej tabeli Planet_Masses, gdzie Weight_lb jest równoważne Sile, Gravity_mps2 

równoważne przyspieszeniu, a Masa Osoby jako obliczona wartość Weight_lb / Gravity_mps2. 

Wyświetlą się: 

* PID 

* Weight_lb pomnożony przez 2,2 (aby uzyskać kilogramy) przy użyciu aliasu „Force (Newton)” 

* Weight_lb pomnożony przez 2,2 podzielony przez Gravity_mps2 przy użyciu aliasu „Mass of Person 

(kg)” 

* Gravity_mps2 przy użyciu aliasu „Przyspieszenie (m / s ** 2)” 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKCJA 7

W tej lekcji dowiesz się o:

* Zapytaniach do baz danych przy użyciu prostych i skorelowanych podkwerend

* Procedurach składowanych

Podzapytania

Podzapytanie jest również znane jako zapytanie zagnieżdżone. Zasadniczo jest to instrukcja SELECT w 
innej  instrukcji  SQL  lub  podzapytaniu.  W  tej  sekcji  omówimy  używanie  podkwerend  osadzonych  w 
instrukcjach  SELECT  i  klauzulach  WHERE.  Te  same  zasady  obowiązują  w  przypadku  zapytań

cząstkowych, jak w przypadku zwykłych zapytań, z kilkoma dodatkami:

* Podzapytanie musi być zawarte w nawiasach.

* Podkwerenda nie może zawierać klauzuli ORDER BY.

* Nie używaj średnika na końcu podzapytania.

*  W  wynikach  zapytania  mogą  być  wyświetlane  tylko  kolumny  z  tabel  określonych  w  zapytaniu

zewnętrznym.

* Wyniki podzapytania muszą zwracać tylko jeden wiersz (z wyjątkiem sytuacji, gdy zawiera operator

taki jak IN).

* Podczas korzystania z podzapytań, najpierw wykonywane jest podzapytanie (zapytanie wewnętrzne),

a wyniki przekazywane do zapytania zewnętrznego.

Istnieją dwa typy podkwerend: proste i skorelowane.

Proste podzapytanie - może być uruchamiane niezależnie od zewnętrznego zapytania. Skorelowane

podzapytanie - w zależności od zewnętrznego zapytania do uruchomienia.

Przykłady w tej lekcji, które zawierają skorelowane podzapytania, zostaną oznaczone jako takie.

Zwracanie jednej wartości z podzapytaniem

Z  wyjątkiem  warunku  omówionego  w  sekcji  Zwracanie  wielu  wartości  za  pomocą podzapytania,

wszystkie podzapytania muszą zwracać tylko jeden wiersz danych.

Używanie podzapytania w klauzuli WHERE

Poniższe  zapytanie  domyślnie  dołącza  się  do  tabeli  autorów  (bazy  danych  pubów),  aby  znaleźć

wszystkich autorów mieszkających w tym samym mieście co autor o nazwisku „Zielony”.

USE pubs

SELECT a1.au_lname, a1.au_fname, a1.city, a1.[state]

FROM dbo.authors AS a1, dbo.authors AS a2

WHERE a1.city = a2.city

AND a2.au_lname = 'Green'; 



 

Te same wyniki można osiągnąć za pomocą podzapytania w klauzuli WHERE w następujący sposób: 

USE pubs 

SELECT au_lname, au_fname, city, [state] 

FROM dbo.authors 

WHERE city = 

(SELECT city 

FROM dbo.authors 

WHERE au_lname = 'Green'); 

Podzapytanie jest oceniane najpierw, zwracając wynik „Oakland”. Dlatego klauzula WHERE jest 

oceniana jako „WHERE city =„ Oakland ””. Wracając do bazy danych Solar_System, załóżmy, że chcesz 

wyświetlić nazwy wszystkich księżyców o średnicy większej niż planeta Merkury. Możesz to łatwo 

zrobić za pomocą podzapytania. 

USE Solar_System 

SELECT Moon, Diameter_km 

FROM dbo.Moons 

WHERE Diameter_km > 

(SELECT Diameter_km 

FROM dbo.Planets 

WHERE Planet = 'Mercury'); 

 

Podzapytanie jest oceniane najpierw, zwracając wartość 4878 do zewnętrznego zapytania. Zewnętrzne 

zapytanie porównuje następnie średnice wszystkich księżyców z tą wartością, a następnie wyświetla 

nazwy i średnice trzech księżyców o średnicy większej niż 4878. Aby wyświetlić nazwy planet, które nie 

istnieją w tabeli Księżyców: 

SELECT Planet 

FROM dbo.Planets 



WHERE NOT PID IN 

(SELECT PID FROM dbo.Moons); 

 

Podkwerendy w jednej tablicy 

Można również użyć podzapytania w tej samej tabeli, co zapytanie zewnętrzne. Na przykład, jeśli 

chcesz wyświetlić listę wszystkich planet, których grawitacja jest większa niż Ziemia (PID = 3), wykonaj 

następujące zapytanie: 

SELECT PID 

FROM dbo.Planet_Masses 

WHERE Gravity_mps2 > 

(SELECT Gravity_mps2 

FROM dbo.Planet_Masses 

WHERE PID = '3'); 

 

Aby uzyskać rzeczywiste nazwy planet, musisz wykonać zapytanie do tabeli dbo.Planets: 

SELECT Planet 

FROM dbo.Planet_Masses AS pm, 

dbo.Planets AS p 

WHERE Gravity_mps2 > 

(SELECT Gravity_mps2 

FROM dbo.Planet_Masses 

WHERE PID = '3') 

AND pm.PID = p.PID ; 



 

Używanie podzapytania w instrukcji SELECT 

Korzystając ponownie z bazy danych pubów, załóżmy, że chcesz znaleźć tytuł książki, cenę i jej cenę 

jako procent książki o najwyższej cenie. Jeśli wypróbujesz następujące zapytanie, nie powiedzie się, 

ponieważ kolumny tytułu i ceny nie będące częścią funkcji MAX muszą być użyte w klauzuli GROUP BY. 

USE pubs 

SELECT title, price, 

price/MAX(price) * 100 AS "% of Max Price" 

FROM dbo.titles 

WHERE price IS NOT NULL; 

 

Aby obejść ten problem, użyj podzapytania, aby pobrać cenę MAX w następujący sposób: 

USE pubs 

SELECT title, price, 

price/(SELECT MAX(price) FROM dbo.titles) * 100 

AS "% of Max Price" 

FROM dbo.titles 

WHERE price IS NOT NULL; 

 



Wracając do bazy danych Solar_System, załóżmy, że chcesz wymienić każdą planetę, jej grawitację i 

porównania jej grawitacji z najlżejszymi i najcięższymi planetami. Podobnie jak w przypadku 

poprzedniej próby zapytania do tabeli dbo.titles w bazie danych pubów, możesz pomyśleć, że 

następujące zapytanie zadziała: 

SELECT PID, 

Gravity_mps2, 

Gravity_mps2/MIN(Gravity_mps2) 

AS "Ratio to Lightest", 

Gravity_mps2/MAX(Gravity_mps2) 

AS "Ratio to Heaviest" 

FROM dbo.Planet_Masses; 

Jednak to zapytanie powoduje ten sam typ błędu: 

Msg 8120, Level 16, State 1, Line 1 Column  'dbo.Planet_Masses.Planet' is invalid in the select list 

because it is not contained in either an aggregate function or the  GROUP BY clause. 

Ponieważ w naszej instrukcji SELECT używamy funkcji agregujących (MIN, MAX), każda kolumna w 

instrukcji SELECT musi także pojawiać się w funkcji agregującej (lub klauzuli GROUP BY). Dlatego PID i 

Gravity_mps2 nie mogą być używane same w instrukcji select. Aby rozwiązać ten problem, używamy 

podzapytania dla każdego obliczenia obejmującego funkcję agregującą. Podkwerendy są oceniane 

oddzielnie od zewnętrznego zapytania, unikając poprzedniego problemu mieszania agregatów z 

nieagregatami bez klauzuli GROUP BY. Tabela wymieniona w instrukcji FROM w podzapytaniu jest 

traktowana jako osobna tabela. Wartość Gravity_mps2 użyta jako licznik jest pobierana z tabeli 

używanej przez zapytanie zewnętrzne, natomiast wartość Gravity_mps2 używana w funkcjach 

agregujących jest pobierana z tabeli używanej przez podzapytanie. 

 

Powyższe zapytanie jest skorelowanym podzapytaniem, ponieważ zależy od wartości kolumny w tabeli 

z zapytania zewnętrznego (pm.Gravity_mps2), aby działać poprawnie. Użycie JOIN nie będzie działać, 

ponieważ łączenie jest uruchamiane jako pojedyncze zapytanie, a wszystkie wartości kolumn, funkcje 



i kryteria filtrowania są oceniane jednocześnie. Podkwerendy są oceniane w sukcesji (od najbardziej 

wewnętrznego do najbardziej zewnętrznego), z wynikami każdego podzapytania przekazywanymi jako 

dane wejściowe do następnego wyższego zapytania. Aby wyświetlić nazwę planety zamiast PID, 

zmodyfikuj poprzednie zapytanie w następujący sposób: 

SELECT Planet, 

Gravity_mps2, 

(SELECT pm.Gravity_mps2/MIN(Gravity_mps2) 

FROM dbo.Planet_Masses) AS "Ratio to Lightest", 

(SELECT pm.Gravity_mps2/MAX(Gravity_mps2) 

FROM dbo.Planet_Masses) AS "Ratio to Heaviest" 

FROM dbo.Planet_Masses AS pm, dbo.Planets AS p 

WHERE pm.PID = p.PID ; 

Zwracanie wielu wartości za pomocą podzapytania 

Jak wspomniano wcześniej, podzapytanie musi zwrócić tylko jeden wiersz danych, chyba że użyto 

operatora o wielu wartościach, takiego jak IN. Załóżmy na przykład, że chcesz wyświetlić wszystkie 

księżyce zaczynające się na tę samą literę co nazwa planety: 

USE Solar_System 

SELECT Moon 

FROM dbo.Moons 

WHERE SUBSTRING(Moon,1,1) 

IN (SELECT SUBSTRING(Planet,1,1) FROM dbo.Planets); 

Najpierw oceniono SELECT w podzapytaniu, zwracając pierwszy znak z każdej planety w kolumnie 

Planeta w tabeli Planety. Następnie pierwszy znak w nazwie każdego księżyca w kolumnie Księżyce w 

tabeli Księżyce został porównany z zestawem znaków zwróconych przez podzapytanie. Powyższe 

zapytanie zwraca następnie 59 wierszy wyświetlających wszystkie księżyce rozpoczynające się na litery 

„E”, „J”, „M”, „N”, „P”, „S” i „U”. Mógłbyś napisać zapytanie bez podzapytania, ale wymagałoby to 

znajomości zawartości tabeli Planety. W takim przypadku byłoby to łatwe, ale zwykle nie wiesz z góry, 

jakie wszystkie wartości są w kolumnie. To kolejny powód, dla którego zapytania są tak przydatne. 

Instrukcja CASE 

Instrukcja CASE to skuteczny sposób wybierania, filtrowania lub sortowania kolumn. Istnieją dwa typy 

instrukcji CASE: proste i wyszukiwane. Oba mogą być używane z różnymi instrukcjami i klauzulami SQL, 

w tym: 

* SELECT 

* WHERE 

* HAVING 

* ORDER BY 



* INSERT 

* UPDATE 

* SET 

* DELETE 

Ta lekcja skupi się na używaniu instrukcji CASE z instrukcjami SELECT i ORDER BY. 

Prosta instrukcja CASE 

Prosta instrukcja CASE porównuje wyrażenie z prostymi wyrażeniami w jednej lub więcej klauzulach 

WHEN. W przeciwieństwie do przeszukiwanej instrukcji CASE, prosta instrukcja CASE nie pozwala na 

porównywanie ani operatory logiczne. Składnia jest następująca (argument ELSE jest opcjonalny): 

CASE wyrażenie_do_porównaj_z_wyrażeniami 

WHEN wyrażenie 1 TO wynik 1 

WHEN wyrażenie 2 TO wynik 2 

... 

WHEN wyrażenieN NASTĘPNIE WynikN 

ELSE Wynik_wszystkie_inne warunki 

END 

Na przykład, aby wyświetlić inną wartość dla każdego rekordu kolumny Klasa na podstawie 

oryginalna wartość kolumny, wykonaj następujące zapytanie: 

USE Solar_System 

SELECT Planet, CASE Class 

WHEN 'SL' THEN 'Solid, tilt<90' 

WHEN 'SM' THEN 'Solid, tilt>90' 

WHEN 'GL' THEN 'Gas, tilt<90' 

WHEN 'GM' THEN 'Gas, tilt>90' 

END 

FROM dbo.Planets; 

 



Aby nadać aliasowi „Oznaczenie” nazwie kolumny, zmień nieco zapytanie: 

SELECT Planet, Designation=CASE Class 

WHEN 'SL' THEN 'Solid, tilt<90' 

WHEN 'SM' THEN 'Solid, tilt>90' 

WHEN 'GL' THEN 'Gas, tilt<90' 

WHEN 'GM' THEN 'Gas, tilt>90' 

END 

FROM dbo.Planets; 

 

Wyszukiwanie instrukcją CASE 

Wyszukiwanie instrukcją CASE jest nieco bardziej praktyczne. Ocenia zestaw wyrażeń boolowskich w 

celu ustalenia wyników (na przykład WHEN state = 'CA'). Przeszukana instrukcja CASE umożliwia 

porównanie i operatory logiczne. Składnia jest następująca (argument ELSE jest opcjonalny): 

CASE 

WHEN boolean_expression1 THEN Result1 

WHEN boolean_expression2 THEN Result2 

. 

. 

. 

WHEN boolean_expressionN THEN ResultN 

ELSE Result_for_all_other_conditions 

END 

Na przykład, aby zmienić porządek sortowania planet według gęstości lub średnicy na podstawie 

wartości z kolumny Klasa, wykonaj następujące zapytanie: 

USE Solar_System 

SELECT * FROM dbo.Planets 



ORDER BY CASE 

WHEN CLASS LIKE 'S%' THEN Density_gpcm3 

WHEN CLASS LIKE 'G%' THEN Diameter_km 

END; 

 

Wyświetlając tabelę dbo.Planets z instrukcją „WYBIERZ * Z dbo.Planets”, otrzymujesz następujące 

wyniki: 

 

Można również łączyć podzapytania z instrukcją Searched Case. Poniższy przykład wysyła zapytanie do 

tabeli dbo.Moons, aby wyświetlić nazwę każdego Księżyca i nową kolumnę, która wyświetla albo 

„Większe niż Merkury” lub „Mniejsze niż Merkury” w zależności od tego, czy kolumna Diameter_km w 

tabeli księżyców jest większa niż wartość Diameter_km dla planety Mercury w tabeli dbo.Planets. 

Sortuje wyniki w kolejności malejącej według Diameter_km. 

USE Solar_System 

SELECT Moon, Diameter=CASE 

WHEN Diameter_km > (SELECT Diameter_km 

FROM dbo.Planets 

WHERE Planet = 'Mercury') 

THEN Larger than Mercury' 

ELSE 'Smaller than Mercury' 

END 



FROM dbo.Moons 

ORDER BY Diameter_km DESC; 

Pierwsze 5 z 151 wyników: 

 

Procedury przechowywane 

Procedury przechowywane to skompilowane serie instrukcji SQL, zapisane w bazie danych. W 

przeciwieństwie do zapisanego pliku .sql, który należy załadować, zanim będzie można go wykonać, 

procedura składowana jest natychmiast gotowa do użycia. Dostępnych jest wiele procedur 

systemowych lub możesz stworzyć własne. W tej lekcji omówimy oba typy. 

Korzystanie z procedur przechowywanych i widoków systemu 

Poniżej znajdują się przykłady procedur przechowywanych i funkcji systemowych, które mogą okazać 

się przydatne. Zmień nazwę tabeli lub widoku 

USE Solar_System 

GO 

SP_RENAME 'old_table_name', 'new_table_name' 

GO 

Zmień nazwę kolumny 

USE Solar_System 

GO 

SP_RENAME 'table_name.old_col_name', 'new_col_name', 'COLUMN' 

GO 

Lista wszystkich procedur składowanych powiązanych z bazą danych 

USE Pubs 

EXEC sp_stored_procedures; 

List all system procedures 

SELECT NAME 

FROM SYS.ALL_OBJECTS 

WHERE type='P' 



ORDER BY NAME; 

Lista wszystkich procedur przechowywanych utworzonych przez użytkownika 

SELECT * 

FROM sys.procedures;  

lub  

SELECT * 

FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES; 

Określ domyślne sortowanie: 

SELECT SERVERPROPERTY('COLLATION') AS SQLCollation; 

lub po więcej szczegółów: 

EXEC sp_helpsort; 

 

Uzyskaj pomoc dotyczącą konkretnego stołu 

EXEC sp_help 'dbo.Moons'; 

 

DBCC CHECKTABLE 



Sprawdzanie spójności bazy danych (DBCC) CHECKTABLE wyszukuje problemy w określonej tabeli, a 

także zwraca liczbę wierszy w tabeli. Na przykład następujące zapytanie sprawdza tabelę dbo.Moons 

pod kątem błędów: 

DBCC CHECKTABLE („dbo.Moons”); 

Poniższy wynik nie pokazuje błędów: 

 

sp_MSforeachtable 

Procedura sp_MSforeachtable akceptuje parametry, które umożliwiają pobieranie informacji, takich 

jak nazwa każdej tabeli w bazie danych, liczba wierszy w określonych tabelach i tak dalej. Zamiast 

określenia nazwy tabeli możesz użyć „?” jako typ znaku wieloznacznego oznaczającego wszystkie 

tabele. 

Znajdź nazwy każdej tabeli w bazie danych 

EXEC sp_MSforeachtable 'SELECT "?" AS "Table Name"'; 

 

Znajdź liczbę wierszy w każdej tabeli w bazie danych 

EXEC sp_MSforeachtable 'DBCC CHECKTABLE („?”) ”; 

 

lub aby wyświetlić wyniki w kolumnach: 

EXEC sp_MSforeachtable 

'SELECT "?" AS TableName, COUNT(*) AS NumberOfRows FROM ?'; 



 

Tworzenie procedury składowanej 

Jedną z najbardziej przydatnych procedur przechowywanych jest taka, która generuje raport HTML na 

podstawie zapytania i przesyła go pocztą elektroniczną do ciebie lub współpracownika. Wkrótce 

utworzymy tę procedurę. Składnia tworzenia procedury składowanej jest następująca: 

CREATE PROCEDURE procedure_name 

AS 

BEGIN 

lista instrukcji SQL do uruchomienia podczas wykonywania procedury składowanej 

END 

GO 

Prefiks „dbo”. zostanie automatycznie dodany do nazwy procedury w momencie jej tworzenia. 

Pierwszą procedurą, którą stworzymy, jest zapytanie, które wyświetla wszystkie planety z księżycami, 

nazwę ich najbliższego księżyca i odległość od niego. Ponieważ jest to zapytanie wykorzystujące 

zagnieżdżone podzapytania i grupowanie, a użytkownik został poinstruowany, że będzie często go 

uruchamiać, utworzenie go jako procedury składowanej pozwoli zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku na 

dłuższą metę. Przed utworzeniem procedury spójrzmy jednak na samo zapytanie krok po kroku. 

Pierwsza część zapytania, pokazana poniżej, wyświetla dwie kolumny: (1) nazwę każdej planety w 

dbo.Planety z pasującymi PID w dbo.Księżyc i (2) minimalną wartość Distance_km dla każdego PID 

(ponieważ jesteśmy grupowanie według PID). 

USE Solar_System 

SELECT 

--Subquery #1 

--First column Planet with alias "Name of Planet" 

--Finds all PIDs in dbo.Planets with matching PIDs 

--in dbo.Moons 

(SELECT Planet 

FROM dbo.Planets AS p1 

WHERE m1.PID = p1.PID) AS "Name of Planet", 



--Subquery #2 

--Second column MIN(Distance_km) with alias 

--"Distance to Moon(km)" 

MIN(m1.Distance_km) AS "Distance to Closest Moon (km)" 

FROM dbo.Moons AS m1 

GROUP BY PID; 

 

Następnie musimy znaleźć nazwę księżyca w każdej grupie PID, której Odległość_km równa jest 

minimalnej odległości, którą uzyskaliśmy w pierwszej części zapytania. Aby to zrobić, dodasz trzecie 

podkwerendę tuż przed wierszem „FROM dbo.Moons AS m1”. (Nie zapomnij dodać przecinka po 

drugim podzapytaniu). 

(SELECT Moon FROM dbo.Moons 

WHERE Distance_km IN (MIN(m1.Distance_km))) 

AS "Name of Closest Moon" 

The entire query is shown below: 

USE Solar_System 

SELECT 

--Subquery #1 

--First column Planet with alias "Name of Planet" 

--Finds all PIDs in dbo.Planets with matching PIDs 

--in dbo.Moons 

(SELECT Planet 

FROM dbo.Planets AS p1 

WHERE m1.PID = p1.PID) AS "Name of Planet", 

--Subquery #2 

--Second column MIN(Distance_km) with alias 

--"Distance to Moon(km)" 

MIN(m1.Distance_km) AS "Distance to Closest Moon (km)", 



--Subquery #3 

--Third column Moon with alias "Name of Closest Moon" 

--Retrieves name of moon in dbo.Moons whose distance 

--(for each PID) equals the minimum distance for that 

--PID (retrieved in subquery #2) 

(SELECT Moon FROM dbo.Moons 

WHERE Distance_km IN (MIN(m1.Distance_km))) 

AS "Name of Closest Moon" 

FROM dbo.Moons AS m1 

GROUP BY PID; 

 

Aby przekształcić to zapytanie w procedurę składowaną, wstaw następujący tekst na początku 

zapytania: 

CREATE PROCEDURE sp_find_closest 

AS 

BEGIN 

Następnie wstaw następujący tekst na końcu zapytania: 

END 

GO 

Cały kod do utworzenia procedury (z usuniętymi komentarzami) wygląda następująco: 

CREATE PROCEDURE sp_find_closest 

AS 

BEGIN 

SELECT 

(SELECT Planet 

FROM dbo.Planets AS p1 

WHERE m1.PID = p1.PID) AS "Name of Planet", 



MIN(m1.Distance_km) AS "Distance to Closest Moon (km)", 

(SELECT Moon FROM dbo.Moons 

WHERE Distance_km IN (MIN(m1.Distance_km))) 

AS "Name of Closest Moon" 

FROM dbo.Moons AS m1 

GROUP BY PID; 

END 

GO 

Aby zapisać procedurę, kliknij! Wykonaj lub naciśnij klawisz F5. Aby uruchomić procedurę 

przechowywaną, otwórz nowe okno zapytania i wykonaj następującą instrukcję: 

EXEC dbo.sp_find_closest; 

Możesz wyświetlić widok systemu INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES, aby znaleźć wszystkie 

procedury składowane rozpoczynające się od znaków sp_f. Wyświetl wszystkie utworzone przez 

użytkownika procedury składowane, które zaczynają się od znaków „sp_f” 

SELECT * 

FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES 

WHERE ROUTINE_NAME LIKE 'sp_f%'; 

(Pierwsze 5 kolumn jest wyświetlanych poniżej :) 

 

Używanie zmiennych w zapytaniu 

Aby utworzyć i użyć zmiennej w zapytaniu, najpierw zdefiniuj ją za pomocą instrukcji DECLARE, nadając 

jej nazwę i typ danych, a następnie przypisz do niej wartość za pomocą instrukcji SET. Nazwy zmiennych 

zawsze zaczynają się od symbolu „@”. 

DECLARE @variable_name data_type 

SET @variable_name = value 

Consider the following example: 

- lub - 

DECLARE @x FLOAT DECLARE @x FLOAT = 5.75 

DECLARE @y FLOAT DECLARE @y FLOAT = 2.0 

DECLARE @z FLOAT DECLARE @z FLOAT = @x * @y 

SET @x = 5.75 



SET @y = 2.0 

SET @z = @x * @y 

SELECT @z; 

 

Po uruchomieniu powyższego zapytania instrukcja „SELECT @z” wyświetla zawartość zmiennej @z w 

oknie wyników. Jednym z zastosowań zmiennych jest zastąpienie ich podzapytaniami. Rozważ 

następujące podzapytanie, w którym wszystkie planety mają średnicę mniejszą lub równą Ziemi: 

USE Solar_System 

SELECT Planet, Diameter_km 

FROM dbo.Planets 

WHERE Diameter_km <= (SELECT Diameter_km FROM dbo.Planets 

WHERE Planet = 'Earth') 

ORDER BY Diameter_km DESC; 

 

Te same wyniki uzyskuje się, przechowując wyniki instrukcji select z podzapytania w zmiennej, a 

następnie wykorzystując wartość tej zmiennej w zapytaniu: 

USE Solar_System 

DECLARE @earth INT = (SELECT Diameter_km FROM dbo.Planets 

WHERE Planet = 'Earth') 

SELECT Planet, Diameter_km 

FROM dbo.Planets 

WHERE Diameter_km <= @earth 

ORDER BY Diameter_km DESC; 

Aby skorzystać z tej funkcji, pobierz listę wszystkich księżyców w dbo. Tabela księżyców o średnicy 

większej lub równej księżycowi Ziemi i gdzie na planecie, na której orbituje księżyc, ważyłbyś więcej niż 

lub ważyć tyle, ile ważysz na Ziemi, może wykonać następujące zapytanie: 

SELECT m.PID, m.Moon, m.Diameter_km, 



pm.Weight_lb AS "Weight on PID" 

FROM dbo.Planet_Masses AS pm, 

dbo.Moons AS m, 

WHERE m.Diameter_km >= (SELECT Diameter_km 

FROM dbo.Moons 

WHERE PID = '3') 

AND pm.Weight_lb >= (SELECT Weight_lb 

FROM dbo.Planet_Masses 

WHERE PID = '3') 

AND pm.PID = m.PID 

ORDER BY m.PID; 

 

Lub możesz zapisać wyniki dwóch podkwerend w dwóch zmiennych, a następnie użyć tych zmiennych 

w klauzuli WHERE i uzyskać te same wyniki: 

DECLARE @EarthMoon_dia DECIMAL(10,2) = (SELECT Diameter_km 

FROM dbo.Moons 

WHERE PID = '3') 

DECLARE @EarthWeight INT = (SELECT Weight_lb 

FROM dbo.Planet_Masses 

WHERE PID = '3') 

SELECT m.PID, m.Moon, m.Diameter_km, 

pm.Weight_lb AS "Weight on PID" 

FROM dbo.Planet_Masses AS pm, dbo.Moons AS m 

WHERE m.Diameter_km >= @EarthMoon_dia 

AND pm.Weight_lb >= @EarthWeight 

AND pm.PID = m.PID 

ORDER BY PID; 



Jednym z najlepszych zastosowań zmiennych jest tworzenie danych wyjściowych HTML. Poniższy 

przykład pokazuje, jak utworzyć zmienną i użyć jej do utworzenia danych wyjściowych HTML: 

DECLARE @var VARCHAR(MAX); 

SET @var = '<html><body>Hello World!</body></html>'; 

SELECT @var; 

 

Wykonaj następujące kroki, aby zapisać plik, a następnie wyświetlić w przeglądarce: 

Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy linię wyników, a następnie wybierz opcję Zapisz wyniki jako 

.... 

 

Krok 2. W polu Zapisz jako typ wybierz Wszystkie pliki (*. *), A następnie nazwij plik test.htm. (Musisz 

użyć rozszerzenia .htm NOT .txt. W przeciwnym razie przeglądarka nie może wyświetlić treści HTML). 

 

Krok 3. Przejdź do test.htm, a następnie kliknij dwukrotnie plik, aby otworzyć go w domyślnej 

przeglądarce. Powinieneś zobaczyć tekst w „Hello World!” twoje okno przeglądarki 

 



Generowanie raportu HTML 

Teraz masz zamiar utworzyć generator raportów HTML o nazwie sp_planet_categories. O ile nie chcesz 

samodzielnie pisać, załaduj plik towarzyszący o nazwie „Create_sp_planet_categories.sql” w nowym 

oknie zapytania, a następnie uruchom go. Pełne zapytanie pokazano poniżej. „N” poprzedzające każdy 

wiersz tekstu zawierającego kod HTML poniżej mówi, aby traktować następujący po nim tekst jako 

Unicode (typ danych NVARCHAR). Symbol „+” łączy każdą linię, tworząc pojedynczy ciąg znaków, który 

można przypisać do zmiennej @tableHTML. 

CREATE PROCEDURE sp_planet_categories 

AS 

BEGIN 

DECLARE @tableHTML nVarchar(max) 

DECLARE @subject nVarchar(max) 

SET @subject = 'Planetary Report' 

SET @tableHTML = 

N'<html><head><title>Query Results</title></head><body>' + 

N'<table width="75%" style="color: red; border: 1 solid black; padding: 1; text-align: center">' + 

N'<caption style="font-size: 24pt">Inner Planets</caption>' + 

N'<tr><th> Planet </th><th> Diameter(Km) </th><th> Distance(AU) </th>' + 

N'<th> Distance(MKm) </th><th> Rotation(days) </th><th> Orbit(years) </th><th> # Moons </th><th> 

Density </th>'+ 

N'</tr>' + 

CAST ( ( SELECT td = Planet, '', 

td = Diameter_km, '', 

td = Distance_AU, '', 

td = Distance_Mkm, '', 

td = Rotation_days, '', 

td = Orbit_years, '', 

td = Num_Moons, '', 

td = Density_gpcm3, '' 

FROM dbo.Planets 

WHERE PID <= 4 

ORDER BY PID 

FOR XML PATH('tr'), TYPE 



) AS NVARCHAR(MAX) ) + 

N'</table>' + 

N'<table width="75%" style="color: blue; border: 1 solid black; padding: 1; text-align: center">' + 

N'<caption style="font-size: 24pt">Outer Planets</caption>' + 

N'<tr><th> Planet </th><th> Diameter(Km) </th><th> Distance(AU) </th>' + 

N'<th> Distance(MKm) </th><th> Rotation(days) </th><th> Orbit(years) </th><th> # Moons </th><th> 

Density </th>'+ 

N'</tr>' + 

CAST ( ( SELECT td = Planet, '', 

td = Diameter_km, '', 

td = Distance_AU, '', 

td = Distance_Mkm, '', 

td = Rotation_days, '', 

td = Orbit_years, '', 

td = Num_Moons, '', 

td = Density_gpcm3, '' 

FROM dbo.Planets 

WHERE PID > 4 

ORDER BY PID 

FOR XML PATH('tr'), TYPE 

) AS NVARCHAR(MAX) ) + 

N'</table>' + 

N'</body></html>' 

/* The following statement calls a system procedure from this stored 

procedure. If your administrator has made the mail component 

available on by your server, uncomment the following 3 lines. */ 

/* exec msdb.dbo.sp_send_dbmail @recipients='myemail@mail.com',@subject=@subject, 

@body=@tableHTML, 

@body_format ='HTML' */ 

SELECT @tableHTML 

END 



GO 

 

Wykonanie powyższego zapytania powoduje utworzenie i zapisanie procedury składowanej. Aby 

uruchomić procedurę, otwórz nowe okno zapytania i wykonaj następujący kod: 

EXEC dbo.sp_planet_categories; 

Zobaczysz następujące wyniki: 

 

Aby zapisać plik (nadaj mu nazwę QueryResults.htm), a następnie wyświetl go w oknie przeglądarki, 

wykonaj czynności opisane w celu wyświetlenia pliku test.htm. 

 

Usuwanie procedury składowanej 

Aby usunąć procedurę przechowywaną z bazy danych, możesz kliknąć nazwę procedury prawym 

przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Usuń lub użyć polecenia DROP PROCEDURE. 

DROP PROCEDURE nazwa_procedury 

Jeśli nie znasz dokładnej nazwy procedury, można ją znaleźć w podfolderze Procedury składowane 

folderu Programowalność pod nazwą bazy danych w Eksploratorze obiektów. 

 

PRZEGLĄD 7 



1. Używając podzapytania w klauzuli WHERE, wyświetl nazwę, średnicę i identyfikator księżyca każdego 

księżyca o średnicy większej niż 50% średnicy Marsa. 

 

2. Wyświetl minimalne i maksymalne odległości planet od Słońca wraz z nazwą planety dla każdej z 

tych odległości. (WSKAZÓWKA: użyj dwóch IN połączonych OR i oddzielnych podkwerend w klauzuli 

WHERE dla funkcji MIN i MAX.) 

 

3. Korzystając z prostej instrukcji CASE, przeszukaj tabelę dbo.Planets, aby wyświetlić nazwę każdej 

planety i nową kolumnę, która wyświetla TAK lub NIE, w zależności od wartości w kolumnie 

Num_Moons. Jeśli liczba księżyców wynosi zero (0), wyświetl „Nie”. W przeciwnym razie wyświetl 

„TAK”. 

 

4. (PYTANIE WYZWANIE!) Za pomocą instrukcji Searched CASE przeszukaj tabelę dbo.Planets i 

dbo.Planet_Masses, aby wyświetlić nazwę każdej planety i nową kolumnę z napisem „Ważysz więcej”, 

„Ważysz mniej” lub „Ważysz” bez zmian ”w zależności od tego, czy kolumna Weight_lb w tabeli 

planet_masses jest większa niż 

Wartość Weight_lb dla planety Ziemia w tabeli planet_masses. Sortuj rosnąco według wartości PID w 

tabeli planet. Nadaj nowej kolumnie alias „Waga”. 

PORADNIK: 



* Przeszukujesz dwie tabele, więc użyj niejawnego lub jawnego sprzężenia wewnętrznego (rozwiązanie 

pokazuje niejawne sprzężenie wewnętrzne). 

* Użyj podzapytania jako części klauzuli WHEN, podobnie jak w przykładzie pokazanym na lekcji. 

 

5. W lekcji 1 zapoznałeś się z widokami systemu, które pozwoliły ci odzyskać dużą ilość danych o 

tabelach, kolumnach itp. Za pomocą podzbiorów INFORMACJE_SCHEMA. W tym ćwiczeniu utworzysz 

procedurę składowaną o nazwie sp_review_3_3, która pobierze następujące informacje z bazy danych 

Solar_System w trzech kolejnych zapytaniach: 

Zapytanie nr 1: Wyświetl ograniczenia kolumn. 

Zapytanie nr 2: Wyświetl informacje o tabeli. 

Zapytanie nr 3: Wykonaj procedurę sp_tables, pobierając tylko informacje związane z tabelami 

utworzonymi przez użytkownika 

 

6. Zmodyfikuj raport sp_planet_categories utworzony wcześniej w lekcji, aby utworzyć raport o nazwie 

sp_planet_sizes. Zamiast wyświetlać kategorie odległości, pokażesz dwie tabele: jedna z planetami o 

średnicy większej niż Ziemia, druga z planetami o średnicy mniejszej niż Ziemia. Sortuj według średnicy 

w porządku rosnącym. 

WSKAZÓWKA: Konieczne będzie użycie podzapytania w klauzuli WHERE podobnej do podanej w 

przykładowym podzapytaniu na pojedynczej tabeli. 



 

 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKCJA 8

W tej lekcji dowiesz się o:

*Tworzeniu, modyfikowaniu i usuwaniu ograniczeń kolumn

*Importowaniu danych tabeli z arkusza kalkulacyjnego Excel

*Transakcjach

Ograniczenia

Ograniczenia  (znane  również  jako ograniczenia  integralności)  to  reguły określające,  jakie  wartości

można wprowadzić do kolumny. Poniżej przedstawiono typy ograniczeń, które można ustawić

Ograniczenie: opis

PRIMARY  KEY:  Używany  do  jednoznacznej  identyfikacji  wiersza.  Stół  może  mieć tylko  jeden  klucz

podstawowy.

FOREIGN KEY: Kolumna w jednej tabeli, która odwołuje się do klucza głównego w innej tabeli. Tabela

może zawierać więcej niż jeden klucz obcy.

UNIQUE:  Wymusza  unikatową  wartość  w  kolumnie  (klucze  podstawowe  automatycznie  mają  to

ograniczenie).

NOT NULL: zapewnia, że w każdej kolumnie należy wprowadzić wartość dla każdego rekordu.

CHECK: Sprawdza poprawność wartości na podstawie określonych kryteriów.

Ustawianie ograniczeń

Ograniczenia  można  ustawić  podczas  tworzenia  lub  dodawania  tabeli  później.  Ta  sekcja  zawiera

przykłady obu metod. Składnia instrukcji CONSTRAINT jest następująca:

CONSTRAINT nazwa_wiązania warunki ograniczenia

Ograniczenia Primary Key

Kiedy  pierwotnie  utworzyliśmy  naszą  kolumnę  PID  w  tabeli  Planety,  określiliśmy  typ  danych, 
ustawiliśmy tę kolumnę jako Klucz podstawowy i ograniczyliśmy ją, aby zezwalać tylko na wartości inne

niż puste:

PID VARCHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY

Mogliśmy ograniczyć go jako klucz podstawowy, usuwając klucz podstawowy z powyższej instrukcji, a 
następnie  dodając  jedną  z  dwóch  poniższych  instrukcji  tuż  przed  zamknięciem  „)”  naszej  instrukcji

CREATE TABLE

PRIMARY KEY (PID)

lub

CONSTRAINT planets_pk PRIMARY KEY (PID)

Ograniczenia Foreign Key

Klucz  obcy  odnosi  się  do  klucza  podstawowego  w  innej  tabeli.  Po  ustawieniu  ograniczenia  klucza 
obcego  nie  można  upuścić  tabeli,  do  której  się  odwołuje,  lub  zależy  od  niej,  bez  upuszczenia



ograniczenia klucza obcego lub tabeli odwołań. Składnia tworzenia ograniczenia klucza obcego jest 

następująca: 

CONSTRAINT constraint_name 

FOREIGN KEY (referencing_table's_foreign_key_column) 

REFERENCES referenced_table_name(referenced_table's_primary_key_column) 

Przykład 

 

Ograniczenia UNIQUE 

Ograniczenie UNIQUE deklaruje, że dane w określonej kolumnie muszą być unikalne w tej kolumnie. 

Wszystkie klucze podstawowe są unikalne, ale nie każda kolumna z zastosowanym ograniczeniem 

unikalnym jest koniecznie kluczem podstawowym. Składnia tworzenia ograniczenia unikalnego jest 

następująca: 

CONSTRAINT nazwa_tabeli UNIQUE (nazwa_kolumny) 

Ograniczenia NOT NULL 

Jak pokazano wcześniej, tworzysz ograniczenie NOT NULL, umieszczając tekst „NOT NULL” po typie 

danych podczas tworzenia kolumn tabeli. 

Ograniczenia CHECK 

Ograniczenie Check sprawdza dane w trakcie ich wprowadzania. Przykłady ograniczeń CHECK obejmują 

upewnienie się, że wartość musi być większa od zera, znajdować się w określonym zakresie lub 

zaczynać się od dużej litery. Składnia ograniczenia CHECK jest następująca: 

CONSTRAINT CONNECT_name CHECK (warunek do oceny) 

Warunek podlegający ocenie może obejmować obliczenia, podciągi, konwersje typów danych, 

porównania LIKE i IN itp. 

Ustawianie ograniczenia podczas tworzenia tabeli 

Utwórzmy nową tabelę z następującymi ograniczeniami. 

* Pname jest tworzony jako klucz podstawowy 

* Pozycja to klucz obcy, który odwołuje się do PID w tabeli dbo.Planets i musi być większy od zera. 

* Długość roku musi być większa niż zero i mniejsza lub równa 250. 

* Distance_AU musi być unikalny i większy niż zero. 

Nowa tabela zostanie wypełniona pierwszymi trzema rekordami z dbo.Planets. 

USE Solar_System 

CREATE TABLE Sample_Constraints 



( 

Pname VARCHAR(20) NOT NULL, 

Position VARCHAR(2) NOT NULL, 

Year_length FLOAT NULL, 

Distance_AU FLOAT NOT NULL, 

CONSTRAINT sample_constraints_PK 

PRIMARY KEY(Pname), 

CONSTRAINT sample_constraints_FK 

FOREIGN KEY(Position) 

REFERENCES dbo.Planets(PID), 

CONSTRAINT sample_constraints_UQ_position 

UNIQUE(Position), 

CONSTRAINT sample_constraints_UQ_distance 

UNIQUE(Distance_AU), 

CONSTRAINT sample_constraints_ck_position 

CHECK(Position > 0), 

CONSTRAINT sample_constraints_ck_year 

CHECK(Year_length > 0 AND Year_length <= 250), 

CONSTRAINT sample_constraints_ck_distance 

CHECK(Distance_AU > 0) 

); 

 

Teraz wykonaj następujące zapytanie, aby wyświetlić zawartość nowej tabeli Sample_Constraints: 

SELECT * FROM dbo.Sample_Constraints 

ORDER BY PID; 

 



Można wyświetlić bieżące klucze i ograniczenia, rozwijając listy Kolumny, Klucze i Ograniczenia pod 

nazwą tabeli w Eksploratorze obiektów SQL Server Management Studio. Ponieważ kolumny z 

ograniczeniem Unique mogą być używane jako odniesienia do kluczy obcych, ograniczenia te pojawią 

się na liście wraz z innymi kluczami. 

 

Testowanie ograniczeń 

Aby przetestować poprawność danych wprowadzonych do właśnie utworzonej tabeli, spróbujemy 

wprowadzić nieprawidłowe dane. 

Test nr 1: Próba wprowadzenia wartości NULL dla pozycji: 

USE Solar_System 

INSERT INTO dbo.Sample_Constraints 

VALUES('Planet X', '1', 250, 35); 

Powoduje następujący błąd: 

 

Teraz wprowadź poprawną wartość dla pozycji: 

INSERT INTO dbo.Sample_Constraints 

VALUES('Planet X', '4', 250, 35); 

Wynikowy komunikat wskazuje pomyślny wpis 

(1 row(s) affected) 

Nowe zapytanie pokazuje nowy rekord dodany do tabeli: 



 

Test nr 2: Próba wpisania rekordu bez podania odległości: 

INSERT INTO dbo.Sample_Constraints 

VALUES('Planet Y', '5', 0.5, NULL); 

Powoduje następujący błąd: 

 

Wpisanie następującego spowoduje dodanie rekordu: 

INSERT INTO dbo.Sample_Constraints 

VALUES('Planet Y', '5', 0.5, 0.18); 

Test nr 3: Próba wpisania rekordu z ujemną odległością: 

INSERT INTO dbo.Sample_Constraints 

VALUES('Planet Z', '6', 25, -3); 

Powoduje następujący błąd: 

 

Usunięcie ograniczenia 

Ilekroć chcesz usunąć ograniczenie, musisz to zrobić za pomocą instrukcji DROP w połączeniu z 

instrukcją ALTER TABLE. 

Składnia jest następująca: 

ALTER TABLE nazwa_tabeli 

DROP CONSTRAINT nazwa_wiązania 

Na przykład, aby usunąć ograniczenie klucza obcego z naszej tabeli Sample_Constraints, wykonaj 

następujące zapytanie: 

ALTER TABLE dbo.Sample_Constraints 



DROP CONSTRAINT sample_constraints_FK 

Dodawanie lub zmiana ograniczenia 

Aby dodać lub zmienić ograniczenie w istniejącej kolumnie tabeli, zaczniesz od instrukcji ALTER TABLE, 

a następnie zmienisz ograniczenie za pomocą instrukcji ALTER COLUMN lub ADD CONSTRAINT, w 

zależności od rodzaju ograniczenia, które chcesz zmienić / dodać. Aby zmienić kolumnę Year_length w 

tabeli Sample_Constraints, aby nie zezwalała na wartości NULL, a następnie dodaj ograniczenie, że 

kolumna musi zawierać tylko unikalne wartości, wykonaj następujące zapytania: 

ALTER TABLE dbo.Sample_Constraints 

ALTER COLUMN Year_length FLOAT NOT NULL; 

Aby zmienić ograniczenie sample_constraints_ck_distance tak, aby odległość była mniejsza niż 300 

jednostek AU, najpierw należy USUNĄĆ ograniczenie, a następnie dodać je ponownie: 

ALTER TABLE dbo.Sample_Constraints 

DROP CONSTRAINT sample_constraints_ck_distance; 

ALTER TABLE dbo.Sample_Constraints 

ADD CONSTRAINT sample_constraints_ck_distance 

CHECK(Distance_AU > 0 AND Distance_AU < 300); 

Opcja NOCHECK 

Czasami występują problemy podczas próby dodania nowego ograniczenia do kolumny, która już 

zawiera dane sprzeczne z nowym ograniczeniem. Na przykład wprowadź następujący rekord do tabeli 

Sample_Constraints: 

cINSEccRT INTO dbo.Sample_Constraints 

VALUES('Ares', '6', 1.5, 2); 

Teraz spróbuj dodać następujące ograniczenie w kolumnie Pname: 

ALTER TABLE dbo.Sample_Constraints 

ADD CONSTRAINT sample_constraints_ck_Pname 

CHECK (NOT Pname LIKE 'A%'); 

Otrzymasz następujący komunikat o błędzie, ponieważ próbujemy ustawić ograniczenie, które nie 

pozwala wartościom w kolumnie Pname zaczynać się od znaku „A”, ale zawiera już wartość „Ares”. 

Msg 547, Level 16, State 0, Line 1  

The ALTER TABLE statement conflicted with the CHECK constraint sample_constraints_ck_Pname". 

Konflikt wystąpił w bazie danych „Solar_System”, tabela „dbo.Sample_Constraints”, kolumna 

„Pname”. Aby rozwiązać ten problem, możemy dodać ograniczenie dla przyszłych wpisów, dodać opcję 

WITH NOCHECK. To nie sprawdzi bieżących wpisów przed próbą dodania ograniczenia. 

ALTER TABLE dbo.Sample_Constraints WITH NOCHECK 

ADD CONSTRAINT sample_constraints_ck_Pname 



CHECK (NOT Pname LIKE 'A%'); 

Sprawdzanie podciągów 

Wcześniej omawialiśmy ograniczenia CHECK dotyczące liczbowych typów danych. Podczas tworzenia 

tabeli Sample_Constraints dodano ograniczenie CHECK, aby sprawdzić wartości wprowadzane do 

niektórych kolumn. Możesz także sprawdzić wartości znaków w określonych lokalizacjach w obrębie i 

utworzyć ograniczenia CHECK powiązane z tymi wartościami. 

Utwórz nową tabelę o nazwie Sample_Constraints_2: 

USE Solar_System 

CREATE TABLE Sample_Constraints_2 

( 

PID VARCHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY, 

Pname VARCHAR(20) NOT NULL, 

Position FLOAT NOT NULL 

); 

INSERT INTO dbo.Sample_Constraints_2 

VALUES('2m','Venus',2); 

Zobaczysz, że znaki „2m” są akceptowane jako wartości dla pola PID, ponieważ nie powiedzieliśmy, że 

takie kombinacje są niedozwolone. Chcemy ograniczyć pierwszy znak PID do znaków A-Z, a drugi znak 

do znaków 0-9. Aby to zrobić, dodalibyśmy ograniczenie, które sprawdza pierwszą i drugą pozycję 

wartości PID w następujący sposób (pamiętaj, aby zapisać to zapytanie, ponieważ będzie ono 

potrzebne wkrótce): 

USE Solar_System 

ALTER TABLE Sample_Constraints_2 WITH NOCHECK 

ADD CONSTRAINT sample_constraints_2_PID_CK 

CHECK( 

(SUBSTRING(PID, 1, 1) LIKE '[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]') 

AND 

(SUBSTRING(PID, 2, 1) LIKE '[0123456789]') 

) 

; 

Aby zrozumieć, dlaczego to działa, przeanalizujmy zapytanie, które utworzyło ograniczenie, zaczynając 

od instrukcji ALTER TABLE. Zauważysz, że na końcu dodaliśmy opcję WITH NOCHECK. Jest tak, ponieważ 

w naszej tabeli są już wartości, które naruszałyby ograniczenia, które ustalamy, i na razie chcemy je 

zignorować. Polecenie ADD CONSTRAINT nazywa ograniczenie, które dodajemy, a następnie spada do 

następnego wiersza i wskazuje, że typ ograniczenia, które należy dodać, jest ograniczeniem CHECK. 



Ograniczeniem CHECK jest sprawdzanie pierwszej i drugiej pozycji wartości PID. SUBSTRING (PID, 1, 1) 

sprawdza tylko pierwszy znak w polu PID. 

LIKE ”[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ] zapewnia, że powyższy podciąg zawiera tylko znaki A-Z. (W 

tym momencie w naszym sprawdzeniu nie jest rozróżniana wielkość liter. Wkrótce to zmienimy.) 

SUBSTRING (PID, 2, 1) sprawdza tylko drugi znak w polu PID. JAK „[0123456789] zapewnia, że powyższy 

podciąg zawiera tylko znaki 0–9. Teraz, jeśli spróbujesz wstawić niepoprawny PID, jak w poniższym 

zapytaniu, otrzymasz komunikat o błędzie: 

Msg 547, Level 16, State 0, Line 1 

The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "sample_constraints_2_PID_CK" 

Konflikt wystąpił w bazie danych „Solar_System”, tabela „dbo.Sample_Constraints_2”, kolumna „PID”. 

Instrukcja została zakończona. Ale jeśli zmienisz pozycje „3” i „m”, dane zostaną zaakceptowane. Teraz 

upuść utworzone przez siebie ograniczenie SPRAWDŹ i dodaj takie, które zapewni wprowadzenie tylko 

wielkich liter w pierwszej pozycji PID. 

ALTER TABLE dbo.Sample_Constraints_2 

DROP CONSTRAINT sample_constraints_2_PID_CK; 

Aby ponownie utworzyć ograniczenie w celu uwzględnienia rozróżniania wielkości liter, wykonaj 

następujące zapytanie: 

ALTER TABLE Sample_Constraints_2 WITH NOCHECK 

ADD CONSTRAINT sample_constraints_2_PID_CK 

CHECK( 

(SUBSTRING(PID, 1, 1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS 

LIKE '[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]') 

AND 

(SUBSTRING(PID, 2, 1) LIKE '[0123456789]') 

) 

; 

Lub możesz użyć funkcji UNICODE z instrukcją CHECK. Na przykład możesz zastąpić pierwszą sekwencję 

SUBSTRING / COLLATE / LIKE 

(SUBSTRING (PID, 1, 1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS 

JAK „[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]”) 

z następującymi: UNICODE (SUBSTRING (PID, 1,1)> = 65 AND SUBSTRING (PID1,1) <= 90) Wartość 

Unicode dla wielkich liter A wynosi 65, a wartość dla wielkich liter Z wynosi 90. Możesz także skrócić 

powyższe zakresy od A do Z i od 0 do 0 odpowiednio do [AZ] i [0-9]. Po dodaniu poprzednich ograniczeń, 

jeśli wykonasz następujące zapytanie, pojawi się komunikat o błędzie: 

INSERT INTO dbo.Sample_Constraints_2 

VALUES('m5','Jupiter', 5); 



Msg 547, Level 16, State 0, Line 1 

The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint  "sample_constraints_2_PID_CK". 

Konflikt wystąpił w bazie danych „Solar_System”, tabela „dbo.Sample_Constraints_2”, kolumna „PID”. 

Instrukcja została zakończona. Ale jeśli użyjesz wielkich liter na pierwszej pozycji PID, dane zostaną 

zaakceptowane. 

INSERT INTO dbo.Sample_Constraints_2 

VALUES('M5','Jupiter', 5); 

Importowanie rekordów z Excela 

Czasami dane, które chcesz wstawić do tabeli, już istnieją w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Istnieją różne 

metody importowania rekordów. Możesz użyć wbudowanej funkcji importowania danych w SQL 

Server Management Studio lub użyć rozproszonych zapytań 

OLE DB (Object Linking and Embedding, DataBase). 

Korzystanie z funkcji importowania danych 

Tworzenie nowej tabeli z arkusza kalkulacyjnego Excel 

Aby uruchomić następujący przykład, musisz wykonać pewne czynności przygotowawcze: 

1. Utwórz folder C: \ SQL na swoim komputerze. 

2. Utwórz plik Excel o nazwie TestImport.xlsx w Word 2007. 

3. Wprowadź informacje pokazane na obrazku po prawej stronie. 

4. Zmień nazwę arkusza z Arkusz1 na TestImportData. 

 

Aby zaimportować dane z arkusza kalkulacyjnego: 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę bazy danych, która będzie zawierała tabelę, a następnie 

wybierz Zadania> Importuj dane. 



 

2. Pomiń stronę powitalną Kreatora importu i eksportu programu SQL Server i przejdź do katalogu w 

kroku Wybierz źródło danych. 

3. Na stronie Wybierz źródło danych Kreatora importu i eksportu programu SQL Server wybierz źródło 

danych (Microsoft Excel). 

 

4. W polu grupy ustawień połączenia Excel wprowadź lub wyszukaj ścieżkę pliku Excel do pliku Excel 

zawierającego importowany arkusz kalkulacyjny. 

5. Wybierz wersję tego pliku dla programu Excel (Microsoft Excel 2007 zostanie wstępnie wybrany, jeśli 

rozszerzenie pliku to .xlsx). 

6. Zaznacz pole wyboru Pierwszy wiersz ma nazwy kolumn. 

7. Kliknij przycisk Dalej. 

8. W oknie dialogowym Wybierz miejsce docelowe wybierz miejsce docelowe (SQL Server Native Client 

10.0) 



 

9. Wybierz nazwę serwera (prawdopodobnie będziesz chciał zachować wybraną nazwę, którą powinien 

być serwer, na którym jesteś zalogowany). 

10. W polu Grupa uwierzytelniania wybierz opcję Użyj uwierzytelnienia systemu Windows, jeśli nie jest 

jeszcze zaznaczona. 

11. Nazwa bazy danych, z którą pracujesz, powinna być wcześniej wybrana, w tym momencie możesz 

wybrać inną bazę danych. 

12. Kliknij przycisk Dalej. 

13. W oknie dialogowym Określ kopiowanie tabeli lub zapytanie wybierz opcję Kopiuj dane z jednej lub 

więcej tabel lub widoków. 

 

14. Kliknij Dalej. 

15. W oknie dialogowym Wybierz tabele i widoki źródłowe wybierz TestImportData $ jako źródło, a 

następnie kliknij kolumnę Miejsce docelowe i usuń $ na końcu nazwy, jak pokazano poniżej. 

(Importujesz arkusz o nazwie TestImportData $, ale nazwą tabeli w SQL Server będzie teraz 

dbo.TestImportData.) 



 

16. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Podgląd, aby zobaczyć podgląd wyglądu tabeli 

 

17. Kliknij przycisk Dalej. 

18. W oknie dialogowym Zapisz i uruchom pakiet zaznacz pole wyboru Uruchom natychmiast. 

 

19. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić podsumowanie wybranych opcji, lub kliknij przycisk Zakończ, 

aby zakończyć działanie kreatora 



 

Po kliknięciu przycisku Zakończ zobaczysz raport z postępu importu. Poniższy obraz wskazuje udany 

import. 

 

Aby zobaczyć zaimportowaną tabelę w Eksploratorze obiektów, kliknij prawym przyciskiem myszy 

nazwę bazy danych, w której wstawiono tabelę, i wybierz Odśwież. następnie kliknij znak plus (+) po 

lewej stronie nazwy nowej tabeli: 

 

Aby wyświetlić zawartość importowanej tabeli, po prostu wykonaj na niej normalne zapytanie: 

SELECT * FROM dbo.TestImportData; 



 

Janeway ma wartość NULL w kolumnie nazwy, ponieważ kolumna w tym rekordzie arkusza 

kalkulacyjnego była pusta. 

Dołączanie danych do istniejącej tabeli 

Najłatwiejszym sposobem dodania danych jest zaimportowanie danych z pliku o nazwie arkusza 

pasującej do istniejącej nazwy tabeli. Na przykład w poprzedniej sekcji utworzyłeś tabelę o nazwie 

„Klienci” za pomocą funkcji Importuj dane. Jeśli chcesz dodać dane z innego pliku Excel, 

wykonaj te same kroki w poprzedniej sekcji, aby utworzyć tabelę z następującymi ograniczeniami: 

* Nazwa arkusza musi być zgodna z nazwą tabeli („Klienci” w poprzednim przykładzie). 

* Kolumny muszą się zgadzać. 

* Wszystkie nagłówki kolumn muszą zostać usunięte. 

* Dołączane dane nie mogą powielać istniejących identyfikatorów kluczy głównych. 

Na przykład zmodyfikuj istniejący plik TestImport.xlsx, dodając następujące dane do arkusza Sheet2. 

(Nie dołączaj nagłówków.) 

 

Teraz postępuj zgodnie z tą samą procedurą co wcześniej, aby zaimportować dane z następującymi 

zmianami: 

ZMODYFIKOWANY KROK 6: W oknie dialogowym Wybierz źródło danych odznacz Pierwszy wiersz ma 

nazwy kolumn. 

 

ZMODYFIKOWANY KROK 15: W oknie dialogowym Wybierz tabele źródłowe i widoki wybierz Arkusz2 

$ jako źródło, a następnie zmień nazwę miejsca docelowego na nazwę tabeli, do której dodajesz 

rekordy (dbo.TestImportData). 



 

Jedyną linią postępu, która powinna wyglądać inaczej, jest ta, która pokazuje liczbę przesłanych wierszy 

(za pierwszym razem przesłałeś 3 wiersze). 

 

Teraz standardowe zapytanie w tabeli dbo.TestImportData wyświetla następujące wyniki: 

 

Praca z indeksami 

Podobnie jak indeks książki, indeks tabeli ma na celu zaoszczędzenie czasu podczas próby 

wyszukiwania informacji. Dla celów ilustracyjnych będziemy indeksować kolumny w małych tabelach, 

ale podczas tworzenia indeksów w świecie rzeczywistym indeksuj tylko wtedy, gdy istnieją następujące 

warunki. W przeciwnym razie indeks może ostatecznie wydłużyć znacznie czas instrukcji INSERT, 

UPDATE i DELETE. Należy również pamiętać, że indeksy zajmują miejsce na dysku. 

Indeksy są najbardziej wydajne, gdy: 

* Tabela zawiera dużą liczbę rekordów. 

* Indeksowane kolumny zawierają dużą liczbę unikalnych wartości. 

* Indeksowane kolumny zwracają niewielki odsetek rekordów po filtrowaniu za pomocą klauzuli 

WHERE. 

Tworzenie indeksu 

Istnieją cztery typy indeksów, które możesz utworzyć: 

* Indeks jednokolumnowy 

* Unikalny indeks 

* Indeks kompozytowy 

* Indeks niejawny (indeks kolumny tworzony automatycznie podczas tworzenia tabeli, na przykład dla 

kluczy podstawowych i ograniczeń unikalnych) 

 



Indeks może być klastrowany lub nieklastrowany (domyślnie). 

Indeksy klastrowe określają fizyczną kolejność wierszy, tj. Tabela jest wybierana w kolejności kryteriów 

indeksowania. Możesz mieć tylko jeden indeks klastrowy na tabelę. 

Indeksy nieklastrowane wiersze tabeli nie są ponownie uporządkowane. Zamiast tego indeks jest 

wskaźnikiem lokalizacji danych, który może być w dowolnej kolejności. Wszystkie indeksy utworzone 

w tej lekcji będą typowymi indeksami nieklastrowanymi. 

Indeksy klastrowe i nieklastrowane nie mogą używać do indeksowania kolumn typów danych TEXT, 

NTEXT ani IMAGE. 

Indeks jednokolumnowy 

Ten typ indeksu jest często używany w przypadkach, w których klauzula WHERE jest wielokrotnie 

używana do wyszukiwania jakiegoś identyfikatora. Indeksy jednokolumnowe są również często 

używane w kolumnach z kluczem obcym. Składnia tworzenia indeksu jednokolumnowego jest 

następująca: 

CREATE INDEX index_name 

ON table_name (column_name) 

Na przykład, aby utworzyć indeks w kolumnie Pname w naszej tabeli Sample_Constraints, wykonaj 

następujące zapytanie: 

USE Solar_System 

CREATE INDEX Pname_IDX 

ON Sample_Constraints (Pname); 

Odśwież tabelę w Eksploratorze obiektów, rozwiń folder Indeksy pod nazwą tabeli, a zobaczysz nazwę 

właśnie utworzonego indeksu. Aby wyświetlić informacje o indeksie, kliknij nazwę indeksu prawym 

przyciskiem myszy, a następnie wybierz Właściwości. 

Unikalny indeks 

Ten typ indeksu jest taki sam jak indeks jednokolumnowy, z dodatkowym wymogiem, że wszystkie 

wartości w tej kolumnie muszą być unikalne (np. Numer ubezpieczenia społecznego, identyfikator 

pracownika itp.). Składnia tworzenia unikalnego indeksu jest następująca: 

CREATE UNIQUE INDEX index_name 

ON table_name (column_name) 

Indeks złożony 

Ten typ indeksu opiera się na dwóch lub więcej kolumnach, które są zwykle używane razem w 

klauzulach WHERE i / lub ORDER BY. Na przykład, jeśli z tabeli tytułów w bazie danych pubów często 

sortujesz według tytułów_id, identyfikatorów_ pubów, możesz utworzyć indeks złożony na tych 

kolumnach. Jeśli w tabeli autorów często sprawdzane są określone wartości au_lname i au_fname, 

indeks złożony w tych kolumnach może skrócić czas wyszukiwania. Należy jednak zachować ostrożność 

przy tworzeniu indeksów złożonych, ponieważ mogą one negatywnie wpływać na wydajność, jeśli 

zapytania do tabel zawierających małe ilości danych. Indeksy kompozytowe najlepiej stosować z 

bardzo duże bazy danych. Składnia tworzenia indeksu złożonego jest następująca: 



CREATE INDEX index_name 

ON table_name (column1_name, column2_name) 

Usuwanie indeksu 

Aby usunąć indeks, użyj polecenia DROP INDEX w następujący sposób: 

DROP INDEX nazwa_indeksu ON nazwa_tabeli 

lub 

DROP INDEX nazwa_tabeli.index_name 

Transakcje 

Transakcja to seria instrukcji SQL wykonywanych jako grupa. Wszystkie instrukcje muszą zakończyć 

wykonywanie lub żadne z nich nie wejdzie w życie. Dlatego jeśli jakiekolwiek z instrukcji w transakcji 

nie może zostać wykonane, wówczas efekty wszystkich poprzednich instrukcji są „wycofywane” i 

zapytanie kończy się. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz usunąć wszystkie odwołania do 

identyfikatora w wielu tabelach, które zawierają ten identyfikator jako klucz podstawowy i klucz obcy. 

Na przykład, jeśli masz tytuł książki, której już nie sprzedajesz, musisz go usunąć ze wszystkich tabel, w 

których pojawia się identyfikator tytułu. Ponieważ identyfikator tytułu istnieje jako klucz obcy w więcej 

niż jednej tabeli, musisz upewnić się, że usuwasz wszystkie odwołania w tym samym czasie, w 

przeciwnym razie otrzymasz tak zwany „błąd integralności referencyjnej”. Umieszczając te wyciągi w 

transakcji, możesz upewnić się, że żadne z wyciągów nie zostanie wykonane, chyba że usunięcie 

każdego z nich zakończy się powodzeniem. W Microsoft SQL Server wszystkie transakcje rozpoczynają 

się od instrukcji BEGIN TRANSACTION i kończą albo instrukcją COMMIT, albo ROLLBACK. Zakończenie 

instrukcji COMMIT powoduje, że zmiany dokonane podczas transakcji są trwałe. Zakończenie instrukcji 

ROLLBACK pozostawia dane bez zmian. Możesz tylko rzucić okiem jak cofają się jednak zmiany 

wprowadzone od czasu ostatniego polecenia COMMIT lub ROLLBACK. Zanim przejdziemy do przykładu 

transakcji w tej sekcji, dodaj następujące ograniczenie klucza obcego do tabeli Księżyce w bazie danych 

Solar_System: 

USE Solar_System 

ALTER TABLE dbo.Moons 

ADD CONSTRAINT fk_moons 

FOREIGN KEY(PID) REFERENCES dbo.Planets(PID); 

Now if you try to delete the planet Pluto from the dbo.Planets table: 

DELETE FROM dbo.Planets 

WHERE PID = '9'; 

Pojawi się następujący błąd, ponieważ kolumna PID w dbo.Moons jest „połączona” z kolumną w tabeli 

dbo.Planets: 

 



Teraz rozważ następujące instrukcje wykonywane sekwencyjnie (ale NIE wykonuj ich): 

DELETE FROM dbo.Planets 

WHERE PID = '9'; 

DELETE FROM dbo.Moons 

WHERE PID = '9'; 

DELETE FROM dbo.Planet_Masses 

WHERE PID = '9'; 

Wykonanie powyższych instrukcji spowoduje pojawienie się następujących komunikatów: 

 

Plutona nie można usunąć z dbo. Tabela planet z powodu błędu, ale zostanie usunięta zarówno z tabel 

dbo.Moons, jak i dbo.Planet_Masses. To zniszczyłoby referencje integralności między tabelami. Aby 

zachować integralność referencyjną, umieść swoje wyciągi w Transakcji, przetestuj je pod kątem 

błędów i, jeśli je znajdziesz, ODWOŁUJ Transakcję bez jej popełniania. Teraz możesz wykonać 

następującą transakcję: 

USE Solar_System 

BEGIN TRANSACTION 

DELETE FROM dbo.Planets 

WHERE PID = '9'; 

IF ( @@error <> 0) GOTO ERR_HANDLER 

DELETE FROM dbo.Moons 

WHERE PID = '9'; 

IF ( @@error <> 0) GOTO ERR_HANDLER 

DELETE FROM dbo.Planet_Masses 

WHERE PID = '9'; 

IF ( @@error <> 0) GOTO ERR_HANDLER 

COMMIT 

RETURN 

ERR_HANDLER: 



PRINT '*** Your transaction is being rolled back due to an error ***' 

ROLLBACK TRANSACTION 

Zmienna @@ error jest zmienną systemową INT, która jest zawsze równa zero, z wyjątkiem przypadku 

wystąpienia błędu. Instrukcja IF sprawdza zmienną błędu @@, aby sprawdzić, czy wystąpił błąd. Jeśli 

nie wystąpi błąd (wartość wynosi zero), wówczas transakcja wykonuje kolejne instrukcje z serii. Jeśli 

wystąpi błąd, zapytanie przechodzi do nazwy etykiety określonej po słowie kluczowym GOTO (w tym 

przypadku ERR_HANDLER). 

Instrukcja COMMIT powoduje, że wszelkie zmiany w bazie danych są trwałe. Instrukcja RETURN 

zapewnia pominięcie sekcji obsługi błędów, chyba że zapytanie jest tam kierowane przez instrukcję 

GOTO. Sekcja obsługi błędów znajduje się po instrukcji COMMIT, dzięki czemu można wyświetlić 

komunikat i ODZYSKAĆ transakcję, gdy wystąpi błąd. Ponieważ pierwsza instrukcja DELETE w 

powyższym zapytaniu powoduje błąd, żadna z pozostałych instrukcji DELETE nie jest wykonywana. 

 

Aby osiągnąć pożądane wyniki, pamiętaj o usunięciu Plutona z tabeli dbo.Planets po usunięciu go z 

tabeli dbo.Moons. Zmieniona Transakcja następuje: 

USE Solar_System 

BEGIN TRANSACTION 

DELETE FROM dbo.Planet_Masses 

WHERE PID = '9'; 

IF ( @@error <> 0) GOTO ERR_HANDLER 

DELETE FROM dbo.Moons 

WHERE PID = '9'; 

IF ( @@error <> 0) GOTO ERR_HANDLER 

DELETE FROM dbo.Planets 

WHERE PID = '9'; 

IF ( @@error <> 0) GOTO ERR_HANDLER 

COMMIT 

RETURN 

ERR_HANDLER: 

PRINT '*** Your transaction is being rolled back due to an error ***' 

ROLLBACK TRANSACTION 



PRZEGLĄD 8 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Zanim zaczniesz ten PREZGLĄDę, upewnij się, że utworzyłeś folder C: \ SQL_ADV na swoim komputerze. 

1. Dodaj ograniczenie CHECK do tabeli Sample_Constraints, które nie pozwala, aby kolumna Pname 

zawierała dowolny ze znaków od 0 do 9 w dowolnej pozycji. 

2. Utwórz tabelę w programie Excel z identyfikatorem nagłówków kolumn (będzie to Twój klucz 

podstawowy), L_name, F_name, Płeć i zawód. Wstaw co najmniej 5 wierszy danych (możesz 

pozostawić dowolną kolumnę oprócz ID i L_name). Zapisz plik Excela w folderze C: \ SQL_ADV jako 

Review8_Exercise1.xlsx. 

PRZYKŁADOWY ARKUSZ: 

 

3. Zaimportuj dane Excel z ćwiczenia 2 do SQL. Twoja nazwa stołu to dbo.StarGate. Możesz pozostawić 

nazwę arkusza jako domyślną lub nazwać ją inną nazwą. Aby zaimportować dane, możesz użyć 

zapytania rozproszonego lub funkcji importowania danych w SQL Server Management Studio 

4. Zmień kolumnę ID w tabeli dbo.StarGate, aby typ danych to INT i wartości NULL nie były dozwolone. 

5. Wykonaj następujące czynności jako pojedynczą transakcję (obejmują sprawdzenie błędów i rozdział 

dotyczący obsługi błędów): 

1. Zmień tabelę dbo.StarGate, aby dodać ograniczenie PRIMARY KEY w kolumnie ID. 

2. Spróbuj wstawić następujący rekord (WSKAZÓWKA: po tej instrukcji potrzebujesz kontroli błędów) 

INSERT INTO dbo.StarGate 

VALUES (1,'Mitchell', 'Cameron','M','Farscape Refugee') 

3. Utwórz indeks złożony w kolumnach L_name i F_name w tabeli zaimportowanej w ćwiczeniu nr 3. 

4. Wyświetl zawartość nowo utworzonej tabeli. 

6. Napraw błąd w Transakcji z ćwiczenia nr 5 i ponownie uruchom zapytanie. 



 

7. Usuń indeks utworzony w tabeli dbo.StarGate. 

 



Rozwiązania 

Część I 

1. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.authors, aby wyświetlić imiona i nazwiska 

wszystkich autorów w porządku rosnącym według nazwiska, a następnie imienia. 

ROZWIĄZANIE: 

USE pubs 

SELECT au_fname, au_lname 

FROM dbo.authors 

ORDER BY au_lname, au_fname; 

2. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.authors, aby wyświetlić imiona i nazwiska 

wszystkich autorów, których nazwisko zaczyna się na literę „G”. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT au_fname, au_lname 

FROM dbo.authors 

WHERE au_lname LIKE 'G%'; 

3. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.authors, aby wyświetlić nazwiska, miasto i 

stan wszystkich autorów mieszkających w Kalifornii, ale nie mieszkających w Oakland. Sortuj malejąco 

według miasta. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT au_lname, city, state 

FROM dbo.authors 

WHERE state = 'CA' 

AND city <> 'Oakland' 

ORDER BY city DESC; 

4. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić identyfikator tytułu, 

tytuł i cenę dla wszystkich rekordów z wartością NULL w polu ceny. (WSKAZÓWKA: patrz sekcja 

dotycząca operatora tego dokumentu.) 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT title_id, title, price 

FROM dbo.titles 

WHERE price IS NULL 

5. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić wszystkie tytuły i ceny, 

gdzie cena wynosi od 2,00 do 10,00 USD (włącznie). 

ROZWIĄZANIE: 



SELECT title, price 

FROM dbo.titles 

WHERE price BETWEEN 2 AND 10; 

6. Korzystając z bazy danych pubs, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić wszystkie tytuły, które 

nie zaczynają się na literę „T” w porządku rosnącym według tytułu. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT title 

FROM dbo.titles 

WHERE NOT title LIKE 'T%' 

ORDER BY title; 

7. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić tytuł i cenę wszystkich 

książek, których cena wynosi 2,99, 14,99 lub 19,99. 

SELECT title, price 

FROM dbo.titles 

WHERE price IN (2.99, 14.99, 19.99) 

ORDER BY price; 

8. Korzystając z bazy danych pubów, wyświetl listę wszystkich identyfikatorów i nazw wydawców w 

porządku rosnącym według nazw wydawców. (Jest to proste zapytanie. Wyzwanie polega na ustaleniu, 

którą tabelę należy przeszukać, i nazw kolumn, które należy wybrać.) 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT pub_id, pub_name 

FROM dbo.publishers 

ORDER BY pub_name; 

9. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.employee, aby wyświetlić rekordy tylko dla 

tych pracowników, którzy nie mają środkowego inicjału. Sortuj w kolejności malejącej według nazwiska 

pracownika. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT * 

FROM dbo.employee 

WHERE minit = ' '; 

ORDER BY lname DESC ; 

 

 



Część II 

1. Korzystając z bazy danych pubów, przejrzyj tabelę dbo.titles, aby znaleźć całkowitą kwotę zaliczek 

wypłaconych na wszystkie książki. Użyj aliasu Total_Advances dla nagłówka kolumny wyników. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT SUM(advance) AS Total_Advances 

FROM dbo.titles; 

2. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby znaleźć całkowitą liczbę książek 

o psychologii. Użyj Psychology_Count jako nagłówka kolumny wyników. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT COUNT([type]) AS Psychology_Count 

FROM dbo.titles 

GROUP BY [type] 

HAVING [type] = 'psychology'; 

3. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić typ książki i liczbę 

wydawców, którzy niosą każdy typ książki, ignorując dowolny tytuł z typem UNDECIDED. Użyj aliasu 

kolumny „Num. puby publikujące ten typ ”dla obliczonej wartości. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT [type], 

COUNT(pub_id) AS "Num. pubs publishing this type" 

FROM dbo.titles 

GROUP BY [type] 

HAVING [type] <> 'UNDECIDED'; 

4. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.authors, aby wyświetlić stan i liczbę 

autorów żyjących w każdym stanie. Użyj aliasu „Autorzy według stanu” w kolumnie wyników. 

(WSKAZÓWKA: Zliczasz ile razy każdy stan pojawia się w tabeli.) 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT state, COUNT(state) AS "Authors per state" 

FROM dbo.authors 

GROUP BY state; 

lub 

SELECT state, COUNT(au_id) 

AS "Authors per state" 

FROM dbo.authors 



GROUP BY state; 

5. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titleauthor, aby wyświetlić identyfikator 

autora i liczbę tytułów dla każdego autora mającego więcej niż jeden tytuł książki związany z jego 

nazwiskiem. Użyj aliasu Num_titles w kolumnie wyników. 

WSKAZÓWKI: Użyj GROUP BY i tabeli dbo.titleauthor. Wiemy, że potrzebujemy informacji o autorze 

(au_id) i liczymy tytuły (title_id). Ale nie chcemy tylko ogólnej liczby wszystkich tytułów. Chcemy liczbę 

tytułów pogrupowanych według autora. Ponadto chcemy wyświetlić rekord tylko wtedy, gdy liczba 

tytułów tego autora jest większa niż 1. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT au_id, COUNT(title_id) AS Num_titles 

FROM dbo.titleauthor 

GROUP BY au_id 

HAVING COUNT(title_id) > 1; 

6. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.titles, aby wyświetlić identyfikator każdego 

wydawcy i liczbę różnych rodzajów sprzedawanych przez niego książek. (WSKAZÓWKA: chcesz policzyć 

różne wartości.) Użyj aliasu „Typy sprzedanych książek” w kolumnie wyników. Zapisz to zapytanie. 

Zmodyfikujesz to w ćwiczeniu nr 7. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT pub_id, 

COUNT(DISTINCT[type]) AS "Types of Books Sold" 

FROM dbo.titles 

GROUP BY pub_id 

7. Zmodyfikuj zapytanie utworzone w ćwiczeniu 6, aby wyświetlić tylko wydawców, którzy publikują 

więcej niż 2 rodzaje książek. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT pub_id, 

COUNT(DISTINCT[type]) AS "Types of Books Sold" 

FROM dbo.titles 

GROUP BY pub_id 

HAVING COUNT(DISTINCT[type]) > 2; 

8. Zapytaj o tabelę dbo.sales w bazie danych pubów, używając klauzuli OVER (PARTITION BY). Chcesz 

wyświetlić każdy numer zamówienia i sumę wszystkich książek zamówionych dla tego numeru 

zamówienia. Nie powtarzaj numerów porządkowych w wynikach. 

ROZWIĄZANIE: 

USE pubs 



SELECT DISTINCT ord_num, 

SUM(qty) OVER(PARTITION BY ord_num) AS "Total Qty ordered" 

FROM dbo.sales 

ORDER BY ord_num; 

Część III 

1. Użyj jawnego połączenia wewnętrznego, aby wyszukać tabele dbo.titles i dbo.publishers z bazy 

danych pubów, aby wyświetlić nazwę wydawcy, tytuł i datę publikacji każdego tytułu. Użyj aliasów 

tabel i posortuj wyniki według nazwy wydawcy, a następnie według tytułu. 

WSKAZÓWKA: aby dowiedzieć się, której kolumny użyć podczas porównywania tabel, wyszukaj 

prawdopodobnie jedną wspólną nazwę kolumny. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT pub_name, title, pubdate 

FROM dbo.titles AS t INNER JOIN dbo.publishers AS p 

ON t.pub_id = p.pub_id 

ORDER BY pub_name, title; 

2. Zmodyfikuj następujące zapytanie, aby zmienić format wyświetlania „Imię Nazwisko” na „Nazwisko, 

Imię” i nadaj kolumnie alias „Autor”. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT au_lname + ', ' + au_fname AS "Author", title 

FROM dbo.authors AS a, 

dbo.titles AS t, 

dbo.titleauthor AS ta 

WHERE ta.title_id = t.title_id 

AND ta.au_id = a.au_id 

ORDER BY title; 

3. Korzystając z niejawnego połączenia wewnętrznego, przeszukaj tabele dbo.publishers i dbo.titles w 

bazie danych pubów, aby wyświetlić listę wszystkich wydawców, którzy płacą autorom opłatę 

licencyjną wyższą niż 10 procent (wartości procentowe podano w tabeli jako liczby całkowite) 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT pub_name, royalty 

FROM dbo.publishers, dbo.titles 

WHERE dbo.publishers.pub_id = dbo.titles.pub_id 

AND royalty > 10; 



4. Korzystając z niejawnego połączenia wewnętrznego lub jawnego połączenia wewnętrznego, 

przeszukaj tabele dbo.publishers i dbo.titles w bazie danych pubów, aby wyświetlić listę wszystkich 

wydawców, którzy płacą autorom opłatę wyższą niż 10 procent, ale podaj nazwę każdego wydawcy 

tylko raz . Użyj aliasu kolumny „Puby z wysokimi opłatami licencyjnymi” w kolumnie nazwy wydawcy. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT DISTINCT pub_name AS "Pubs with high royalty" 

FROM dbo.publishers, dbo.titles 

WHERE dbo.publishers.pub_id = dbo.titles.pub_id 

AND royalty > 10; 

lub 

SELECT DISTINCT pub_name AS "Pubs with high royalty" 

FROM dbo.publishers INNER JOIN dbo.titles 

ON dbo.publishers.pub_id = dbo.titles.pub_id 

AND royalty > 10; 

5. Używając jawnego połączenia wewnętrznego, aby wysłać zapytanie do tabel dbo.titles i 

dbo.roysched w bazie danych pubów, wyświetlić wszystkie tytuły oraz średnie „lorange” i „hirange” 

związane z każdym z nich. Grupuj według tytułu i użyj następujących aliasów: 

Column  :Alias 

title : Book Title 

average lorangeAverage Low 

average hirangeAverage High 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT title AS "Book Title", 

AVG(lorange) AS "Average Low", 

AVG(hirange) AS "Average High" 

FROM dbo.titles AS t INNER JOIN dbo.roysched AS r 

ON t.title_id = r.title_id 

GROUP BY title; 

6. W tym ćwiczeniu przeszukujesz tabele dbo.titles i dbo.roysched. Użyj sprzężenia zewnętrznego, aby 

wyświetlić tytuły i odpowiadające im opłaty licencyjne z tabeli dbo.titles, nawet jeśli w tabeli 

dbo.roysched nie ma pasującego tytułu title_id. Pamiętaj, aby wymienić każdy tytuł tylko raz. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT DISTINCT title, t.royalty 

FROM dbo.titles AS t LEFT OUTER JOIN dbo.roysched AS r 



ON t.title_id = r.title_id 

ORDER BY title; 

W przypadku LEFT OUTER JOIN wyświetlane są również dwa tytuły z tabeli tytułów, które nie mają 

odpowiadającego tytułu titlle_id w tabeli harmonogramu opłat licencyjnych. 

7. Używając niejawnego sprzężenia wewnętrznego, przeszukaj tabele dbo.authors, dbo.titles i 

dbo.titleauthors, aby wyświetlić listę wszystkich autorów (tylko nazwisko), tytułów książek i tantiem, 

które zapłacono za każdy tytuł, tylko jeśli honorarium autorskie nie ma wartości NULL. Użyj nazw 

aliasów dla nazw tabel i sortuj wyniki w porządku rosnącym według nazwiska autora, a następnie 

według tytułu. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT au_lname, title, royalty 

FROM dbo.authors AS a, 

dbo.titles AS t, dbo.titleauthor AS ta 

WHERE a.au_id = ta.au_id AND t.title_id = ta.title_id 

AND NOT royalty IS NULL 

ORDER BY au_lname, title; 

8. Napisz dwa zapytania łączące tabele dbo.titles z tabelami dbo.sales, aby wyświetlić kolumny title, 

qty i stor_id. Pierwsze zapytanie wyświetli kolumny, nawet jeśli w tabeli dbo.sales nie ma pasujących 

identyfikatorów tytułów. Drugie zapytanie wyświetli kolumny, nawet jeśli w tabeli dbo.titles nie ma 

pasujących wartości. Użyj nazw aliasów dla nazw tabel i posortuj wyniki w porządku rosnącym według 

ilości. 

 

 

Część IV 

1. Użyj instrukcji UNION, aby zjednoczyć dwa zapytania na tabelach dbo.titles w bazie danych pubów. 

Pierwsze zapytanie wyświetli tytuł, cenę i zaliczkę dla wszystkich tytułów z ceną 2,99. Drugie zapytanie 

wyświetli te same informacje dla wszystkich tytułów z zaliczką mniejszą lub równą 5000. 

ROWIĄZANIE: 

SELECT title, price, advance 

FROM dbo.titles 

WHERE price = 2.99 

UNION 



SELECT title, price, advance 

FROM dbo.titles AS T 

WHERE advance <= 5000 

ORDER BY title; 

2. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.employee, aby wyświetlić nazwisko, imię i 

datę zatrudnienia każdego pracownika, który został zatrudniony w 1991 roku, w kolejności malejącej 

według daty zatrudnienia. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT lname, fname, hire_date 

FROM dbo.employee 

WHERE DATEPART(yy, hire_date) = 1991 

ORDER BY hire_date DESC; 

3. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.employee, aby wyświetlić nazwisko i datę 

zatrudnienia każdego pracownika zatrudnionego po 1992 roku. Wyświetlaj w kolejności malejącej 

według daty zatrudnienia. (Będziesz modyfikować to zapytanie w ćwiczeniu nr 4 poniżej). 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT lname, hire_date 

FROM dbo.employee 

WHERE DATEPART(yy, hire_date) > 1992 

ORDER BY hire_date DESC; 

4. Zmodyfikuj zapytanie utworzone w ćwiczeniu 3, aby wyświetlić nazwę kolumny daty wypożyczenia 

jako „Data wypożyczenia” i wartości daty wypożyczenia w formacie mm-dd-rr. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT lname, 

CONVERT(VARCHAR(8), hire_date, 10) AS "Hire Date" 

FROM dbo.employee 

WHERE DATEPART(yy, hire_date) > 1992 

ORDER BY hire_date DESC 

5. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.employee, aby wyświetlić nazwisko 

każdego pracownika, którego nazwisko zaczyna się na literę „L” i rok zatrudnienia tej osoby. Użyj „Year 

Hired” jako nazwy kolumny na rok. Sortuj rosnąco według nazwiska pracownika. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT lname, 

DATEPART(yy, hire_date) AS "Year Hired" 



FROM dbo.employee 

WHERE lname LIKE 'L%' 

ORDER BY lname; 

6. Korzystając z bazy danych pubów, przeszukaj tabelę dbo.employee, aby wyświetlić nazwisko 

każdego pracownika, którego nazwisko zaczyna się na literę „L”, oraz datę zatrudnienia w trzech 

osobnych kolumnach - jedna na rok, jedna na miesiąc i jeden na dzień roku. Jako nazw kolumn należy 

użyć odpowiednio „Wynajęty rok”, „Wynajęty miesiąc” i „Dni wynajęte w rok” 

na części daty. Sortuj rosnąco według nazwiska pracownika. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT lname, 

DATEPART(yy, hire_date) AS "Year Hired", 

DATEPART(mm, hire_date) AS "Month Hired", 

DATEPART(dy, hire_date) AS "Days into Year Hired" 

FROM dbo.employee 

WHERE lname LIKE 'L%' 

ORDER BY lname; 

Część V 

1. Utwórz tabelę o nazwie Astronomers z następującymi nazwami kolumn i typami danych. W tym 

samym zapytaniu wstaw wartości do tabeli. (Nie usuwaj tej tabeli, będziesz z niej korzystał podczas tej 

recenzji.) Zapisz to zapytanie jako Review5Exercise1.sql w domyślnym folderze „Projekty”; musisz 

wykonać go ponownie w ćwiczeniu 7 tego przegląd i ćwiczenie 1 przeglądu 6. 

Pola 

AsId - To jest identyfikator astronoma. Typ danych: CHAR (2). Użyj jako klucza podstawowego. 

Fname – Imię Astronoma. Typ danych: VARCHAR (20). To pole może zawierać wartość NULL. 

Lname – Nazwisko Astronoma. Ten sam typ danych co Fname. To pole nie może zawierać wartości 

NULL. 

Born -Data urodzenia . Typ danych: DATA. To pole może zawierać wartość NULL. 

Died Date. Typ danych: DATA. To pole może zawierać wartość NULL. 

Values .Wprowadź daty jako ciąg znaków w formacie RRRR-MM-DD.) 

William Herschel, urodzony 15 listopada 1738 r., Zmarł 25 sierpnia 1822 r. 

Clyde Tombaugh, urodzony 4 lutego 1906 r., Zmarł 17 stycznia 1997 r. 

ROZWIĄZANIE: 

USE Solar_System 

CREATE TABLE Astronomers 



( 

AsId CHAR(2) NOT NULL PRIMARY KEY, 

Fname VARCHAR(20), 

Lname VARCHAR(20), 

Born DATE, 

Died DATE 

); 

INSERT INTO Astronomers 

VALUES ('01','William','Herschel','1738-11-15','1822-08-25'), 

('02','Clyde','Tombaugh','1906-02-04','1997-01-17'); 

2. Dodaj kolumnę o nazwie Object_Discovered do tabeli astronoma. Typ danych: VARCHAR (20). To 

pole może zawierać wartość NULL. 

ROZWIĄZANIE: 

USE Solar_System 

ALTER TABLE dbo.Astronomers 

ADD Object_Discovered VARCHAR(20)NULL; 

3. Zaktualizuj wartości w nowej kolumnie Object_Discovered. Wartość dla Williama Herschela: Uran 

Wartość dla Clyde Tombaugh: Pluto 

ROZWIĄZANIE: 

USE Solar_System 

UPDATE dbo.Astronomers 

SET Object_Discovered ='Uranus' 

WHERE Lname ='Herschel'; 

UPDATE dbo.Astronomers 

SET Object_Discovered ='Pluto' 

WHERE Lname ='Tombaugh'; 

4. Dodaj rekord do tabeli Astronoma. (Pamiętaj, aby wprowadzić daty jako ciąg znaków w formacie 

RRRR-MM-DD.) 

Wartości 

AsId — 3 

Fname — Galileo 

Lname — Galilei 



Born - 15 lutego 1564 r 

Died - 8 stycznia 1642 r 

Object_Discovered — Io 

ROZWIĄZANIE: 

USE Solar_System 

INSERT INTO dbo.Astronomers 

VALUES ('03','Galileo','Galilei','2/15/1564','1/8/1642','Io'); 

5. Utwórz widok tabeli astronoma utworzonej w ćwiczeniu 1. Widok powinien zawierać kolumny AsId, 

Fname i Lname z tabeli. 

ROZWIĄZANIE: 

CREATE VIEW dbo.View_Astronomers 

AS 

SELECT AsId, Fname, Lname 

FROM dbo.Astronomers 

GO 

6. Usuń z tabeli Astronomers właśnie dodany rekord. 

ROZWIĄZANIE: 

SOLUTION: 

DELETE FROM dbo.Astronomers 

WHERE Fname ='Galileo'; 

lub 

DELETE FROM dbo.Astronomers 

WHERE AsId ='03'; 

Możesz użyć kolumny w klauzuli WHERE, która jednoznacznie identyfikuje rekord do usunięcia. W tym 

przykładzie wiedzieliśmy, że istnieje tylko jeden rekord zawierający imię Galileo. Aby mieć pewność, że 

usuwasz poprawny rekord z tabeli z dużą liczbą rekordów, użyj kolumny Klucz podstawowy jako 

identyfikatora lub wielu kryteriów, takich jak imię i nazwisko (na przykład WHERE Fname = „firstname” 

AND Lname =’lastname’) 

Teraz wykonaj zapytanie: 

SELECT * 

FROM dbo.View_Astronomers  

Zauważ, że rekord, który właśnie usunąłeś z tabeli dbo.Astronomers, zniknął z widoku 

dbo.View_Astronomers. Ponieważ widoki są obiektami tworzonymi dynamicznie, kiedy cokolwiek 

zmienia się w tabelach, z których są tworzone, zmiany te są automatycznie odzwierciedlane w widoku. 



7. Usuń tabelę Astronomers z bazy danych. 

ROZWIĄZANIE: 

USE Solar_System 

DROP TABLE dbo.Astronomers; 

Zauważ, że widok utworzony z tej tabeli wydaje się pozostać, jednak jeśli spróbujesz wykonać polecenie 

SELECT * FROM dbo.View.Astronomers, pojawi się następujący błąd: 

Wynika to z faktu, że tabela dbo.Astronomers, z której tworzony jest widok, już nie istnieje. Ponownie 

utworzysz tabelę w ćwiczeniu 8. 

8. Ponownie utwórz tabelę Astronomery z zapytania zapisanego w ćwiczeniu 1. 

ROZWIĄZANIE: 

Na pasku menu kliknij Plik> Otwórz> Plik ..., kliknij nazwę zapytania w folderze Projekty, a następnie 

kliknij OK. Gdy plik pojawi się w oknie zapytania, naciśnij klawisz F5, aby go wykonać. Odśwież tabele 

w obszarze Solar_System w Eksploratorze obiektów, aby sprawdzić, czy tabela istnieje. Możesz także 

uruchomić zapytanie SELECT * FROM dbo.Astronomers. Jeśli teraz uruchomisz zapytanie SELECT * 

FROM dbo.View_Astronomers, nie będzie już wyświetlany błąd. 

9. Utwórz widok o nazwie dbo.Review1_Exercise9, który zawiera nazwę każdej planety z dbo.Planety 

pasujące do nazwy planety w dbo.Moons i nazwę każdego księżyca o średnicy większej niż 500. 

ROZWIĄZANIE: 

CREATE VIEW dbo.Review1_Exercise9 

AS 

SELECT p.Planet, m.Moon 

FROM dbo.Planets AS p, dbo.Moons AS m 

WHERE p.PID = m.PID AND m.Diameter_km > 500 

GO 

Gdy wynikowy widok będzie zawierać następujące 16 rekordów: 

Przejrzyj 6 rozwiązań 

1. Wyświetl imię, długość imienia, nazwisko i długość nazwiska każdego astronoma w dbo. Tabela 

astronomów utworzona ponownie w Przeglądzie 5. Pamiętaj, aby użyć aliasu dla obliczone nazwy 

kolumn. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT Fname, 

LEN(Fname) AS "Length", 

Lname, 

LEN(Lname) AS "Length" 



FROM dbo.Astronomers; 

2. Używając funkcji CHARINDEX (), wyświetl wszystkie księżyce z „i” jako drugim znakiem w nazwie. 

(Rozróżnianie wielkości liter nie jest wymagane.) Zamiast nazwy kolumny Moon, użyj aliasu „Moon 

with 'i” jako 2nd char ”. (Zapisz to zapytanie, będzie potrzebne w ćwiczeniu 3.) 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT Moon AS "Moon with 'i' as 2nd char" 

FROM dbo.Moons 

WHERE CHARINDEX('i', Moon) = 2; 

3. Zmodyfikuj zapytanie w ćwiczeniu 2 powyżej, aby wyświetlić jedną kolumnę z nazwą księżyca 

połączoną z nazwą jego planety. Wstaw ciąg „= Księżyc” między nimi. Aby uzyskać wynik, użyj aliasu 

kolumny „Księżyce i ich planety”. (Zapisz to zapytanie; będzie ono potrzebne w ćwiczeniu 4.) 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT Moon + ' = Moon of ' + Planet 

AS "Moons and their Planets" 

FROM dbo.Planets AS p, dbo.Moons AS m 

WHERE p.PID = m.PID 

AND CHARINDEX('i', Moon) = 2 

ORDER BY Moon; 

4. Ponownie wykonaj zapytanie z ćwiczenia 3, używając SUBSTRING zamiast CHARINDEX, aby uzyskać 

takie same wyniki, jak wyświetlane w ćwiczeniu 3. 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT Moon + ' = Moon of ' + Planet 

AS "Moons and their Planets" 

FROM dbo.Planets AS p, dbo.Moons AS m 

WHERE p.PID = m.PID 

AND SUBSTRING(Moon, 2, 1) = 'i' 

ORDER BY Moon; 

5. (OPCJONALNIE) Równanie F = ma (siła = masa x przyspieszenie) jest dobrze znane w fizyce. Mamy te 

informacje w naszej tabeli Planet_Masses, gdzie Weight_lb jest równoważne Sile, Gravity_mps2 

równoważne przyspieszeniu, a Masa 

Osoba jako obliczona wartość Weight_lb / Gravity_mps2. 

Wyświetlą się: 

* PID 

* Weight_lb pomnożony przez 2,2 (aby uzyskać kilogramy) przy użyciu aliasu „Force (Newton)” 



* Weight_lb pomnożony przez 2,2 podzielony przez Gravity_mps2 przy użyciu aliasu „Mass of Person 

(kg)” 

* Gravity_mps2 przy użyciu aliasu „Przyspieszenie (m / s ** 2)” 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT PID, weight_lb * 2.2 AS "Force (Newtons)", 

weight_lb * 2.2 / Gravity_mps2 AS "Mass of Person (kg)", 

Gravity_mps2 AS "Acceleration (m/sec**2" 

FROM dbo.Planet_Masses; 

 

Część VII 

1. Używając podzapytania w klauzuli WHERE, wyświetl nazwę, średnicę i identyfikator księżyca każdego 

księżyca o średnicy większej niż 50% średnicy Marsa. 

ROZWIĄZANIE: 

USE Solar_System 

SELECT Moon, Diameter_km 

FROM dbo.Moons 

WHERE Diameter_km > 

(SELECT Diameter_km * .5 

FROM dbo.Planets 

WHERE Planet = 'Mars') 

; 

2. Wyświetl minimalne i maksymalne odległości planet od Słońca wraz z nazwą planety dla każdej z 

tych odległości. (WSKAZÓWKA: użyj dwóch IN połączonych OR i oddzielnych podkwerend w klauzuli 

WHERE dla funkcji MIN i MAX.) 

ROZWIĄZANIE: 

SELECT Planet, Distance_AU 

FROM dbo.Planets 

WHERE Distance_AU IN 

(SELECT MIN(Distance_AU) FROM dbo.Planets) 

OR 

Distance_AU IN 

(SELECT MAX(Distance_AU) FROM dbo.Planets) 



3. Korzystając z prostej instrukcji CASE, przeszukaj tabelę dbo.Planets, aby wyświetlić nazwę każdej 

planety i nową kolumnę, która wyświetla TAK lub NIE, w zależności od wartości w kolumnie 

Num_Moons. Jeśli liczba księżyców wynosi zero (0), wyświetl „Nie”. W przeciwnym razie wyświetl 

„TAK”. 

ROZWIĄZANIE: 

USE Solar_System 

SELECT Planet, Moons=CASE Num_Moons 

WHEN 0 THEN 'No' 

ELSE 'YES' 

END 

FROM dbo.Planets; 

4. (PYTANIE WYZWANIE!) Za pomocą instrukcji Searched CASE przeszukaj tabelę dbo.Planets i 

dbo.Planet_Masses, aby wyświetlić nazwę każdej planety i nową kolumnę z napisem „Ważysz więcej”, 

„Ważysz mniej” lub „Ważysz” bez zmian ”w zależności od tego, czy kolumna Weight_lb w tabeli 

planet_masses jest większa niż 

Wartość Weight_lb dla planety Ziemia w tabeli planet_masses. Sortuj rosnąco według wartości PID w 

tabeli planet. Nadaj nowej kolumnie alias „Waga”. 

WSKAZÓWKI: Przeszukujesz dwie tabele, więc użyj niejawnego lub jawnego sprzężenia wewnętrznego 

(rozwiązanie pokazuje niejawne sprzężenie wewnętrzne). 

Użyj podzapytania jako części klauzuli WHEN, podobnie jak w przykładzie pokazanym w lekcji. 

ROZWIĄZANIE 

USE Solar_System 

SELECT Planet, Weight=CASE 

WHEN pm.Weight_lb > (SELECT Weight_lb 

FROM dbo.Planet_Masses 

WHERE PID = '3') 

THEN 'You weigh more' 

WHEN pm.Weight_lb < (SELECT Weight_lb 

FROM dbo.Planet_Masses 

WHERE PID = '3') 

THEN 'You weigh less' 

ELSE 'Weight unchanged' 

END 

FROM dbo.Planets AS p, dbo.Planet_Masses AS pm 



WHERE p.PID = pm.PID 

ORDER BY p.PID; 

5. W lekcji 1 zapoznałeś się z widokami systemu, które pozwoliły ci odzyskać dużą ilość danych o 

tabelach, kolumnach itp. Za pomocą podzbiorów INFORMACJE_SCHEMA. W tym ćwiczeniu utworzysz 

procedurę składowaną o nazwie sp_review_7_3, która pobierze następujące informacje z bazy danych 

Solar_System w trzech kolejne zapytania: 

Zapytanie nr 1: Wyświetl ograniczenia kolumn (WSKAZÓWKA: Zapytanie 

CONSTRAINT_COLUMN_USAGE z INFORMATION.SCHEMA.CONSTRAINTS.) 

Zapytanie nr 2: Wyświetl informacje o tabeli. (WSKAZÓWKA: Zapytanie TABLES od 

INFORMATION.SCHEMA.CONSTRAINTS). 

Pytanie nr 3: Wykonaj procedurę sp_tables, pobierając tylko informacje związane z tabelami 

należącymi do użytkownika dbo. 

ROZWIĄZANIE: 

CREATE PROCEDURE sp_review_7_3 

AS 

BEGIN 

SELECT * 

FROM INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE; 

SELECT * 

FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES; 

EXEC sp_tables @table_owner=dbo; 

END 

GO 

6. Zmodyfikuj raport sp_planet_categories utworzony wcześniej w lekcji, aby utworzyć raport o nazwie 

sp_planet_sizes. Zamiast wyświetlać kategorie odległości, pokażesz dwie tabele: jedna z planetami o 

średnicy większej niż Ziemia, druga z planetami o średnicy mniejszej niż Ziemia. Sortuj według średnicy 

w porządku rosnącym. 

WSKAZÓWKA: Konieczne będzie użycie podzapytania w klauzuli WHERE podobnej do podanej w 

przykładowym podzapytaniu na pojedynczej tabeli. 

CREATE PROCEDURE sp_planet_sizes 

AS 

BEGIN 

DECLARE @tableHTML nVarchar(max) 

DECLARE @subject nVarchar(max) 



SET @subject = 'Planetary Report' 

SET @tableHTML = 

N'<html><head><title>Query Results</title></head><body>' + 

N'<table width="75%" style="color: red; border: 1 solid black; padding: 1; text-align: center">' + 

-size: 24pt">Planets With Diameter Greater Than Earth</caption>' + 

N'<tr><th> Planet </th><th> Diameter(Km) </th><th> Distance(AU) </th>' + 

N'<th> Distance(MKm) </th><th> Rotation(days) </th><th> Orbit(years) </th><th> # Moons </th><th> 

Position </th>'+ 

N'</tr>' + 

CAST ( ( SELECT td = Planet, '', 

td = Diameter_km, '', 

td = Distance_AU, '', 

td = Distance_Mkm, '', 

td = Rotation_days, '', 

td = Orbit_years, '', 

td = Moons, '', 

td = Position, '' 

FROM dbo.Planets 

 

dbo.Planets 

 

 

FOR XML PATH('tr'), TYPE 

) AS NVARCHAR(MAX) ) + 

N'</table>' + 

N'<table width="75%" style="color: blue; border: 1 solid black; padding: 1; text-align: center">' + 

-size: 24pt">Planets With Diameter Less Than Earth</caption>' + 

N'<tr><th> Planet </th><th> Diameter(Km) </th><th> Distance(AU) </th>' + 

N'<th> Distance(MKm) </th><th> Rotation(days) </th><th> Orbit(years) </th><th> # Moons </th><th> 

Position </th>'+ 

N'</tr>' + 



CAST ( ( SELECT td = Planet, '', 

td = Diameter_km, '', 

td = Distance_AU, '', 

td = Distance_Mkm, '', 

td = Rotation_days, '', 

td = Orbit_years, '', 

td = Moons, '', 

td = Position, '' 

FROM dbo.Planets 

 

 

 WHERE Planet = ‘Earth') 

 

FOR XML PATH('tr'), TYPE 

) AS NVARCHAR(MAX) ) + 

N'</table>' + 

N'</body><’html>’ 

SELECT @tableHTML 

END 

GO 

Część  VIII 

1. Dodaj ograniczenie CHECK do tabeli Sample_Constraints, które nie pozwala, aby kolumna Pname 

zawierała dowolny ze znaków od 0 do 9 w dowolnej pozycji. 

ROZWIĄZANIE: 

ALTER TABLE Sample_Constraints WITH NOCHECK 

ADD CONSTRAINT CK_Pname_Alpha 

CHECK (Pname NOT LIKE '[0-9]%' AND 

Pname NOT LIKE '%[0-9]%' AND 

Pname Not LIKE '%[0-9]' 

); 

2. Utwórz tabelę w programie Excel z identyfikatorem nagłówków kolumn (będzie to Twój klucz 

podstawowy), L_name, F_name, Płeć i zawód. Wstaw co najmniej 5 wierszy danych (możesz 



pozostawić dowolną kolumnę oprócz ID i L_name). Zapisz plik Excela w folderze C: \ SQL_ADV jako 

Review8_Exercise1.xlsx. 

PRZYKŁADOWY TABELA: 

3. Zaimportuj dane Excel Review8_Exercise1.xlsx do bazy danych Solar_System. Nazwą tabeli 

docelowej będzie dbo.StarGate. 

ROZWIĄZANIE: 

1. miejsce Kliknij prawym przyciskiem myszy Solar_System w Eksploratorze obiektów, wybierz Zadania, 

a następnie 

wybierz Importuj dane, jak pokazano poniżej: 

2. miejsce Pomiń stronę powitalną Kreatora importu i eksportu programu SQL Server i przejdź do 

katalogu w kroku Wybierz źródło danych. Ustaw źródło danych jako Microsoft Excel, przejdź do pliku, 

aby pojawił się w polu Ścieżka pliku Excel, i wybierz Pierwszy wiersz ma nazwy kolumn (jak pokazano 

poniżej) 

 

3. miejsce Kliknij Następny. 

4. miejsce W polu Miejsce docelowe strony Wybierz miejsce docelowe wybierz opcję SQL Server Native 

Client 10.0. Serwer, na którym jesteś zalogowany, powinien zostać wstępnie wybrany. Wybierz Użyj 

uwierzytelniania systemu Windows, a następnie upewnij się, że w polu bazy danych wyświetlana jest 

poprawna baza danych. 

5. Kliknij Następny. 

6. Na stronie Określ kopiowanie tabeli lub zapytanie wybierz opcję Kopiuj dane z co najmniej jednej 

tabeli lub widoków. 

7. Kliknij Następny. 

8. Na stronie Wybierz tabele źródłowe i widok wybierz „Arkusz1 $” w kolumnie Źródło, a następnie w 

kolumnie Miejsce docelowe zmień [dbo]. [Arkusz1 $] na [dbo]. [StarGate]. 

9. Kliknij Następny. 

10. miejsce Na stronie Zapisz i uruchom pakiet wybierz opcję Uruchom natychmiast. 

11. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić podsumowanie ustawień, lub kliknij przycisk Zakończ, aby 

zakończyć działanie kreatora. Powinieneś otrzymać informacje podobne do poniższych, wskazujące, że 

wykonanie się powiodło: 

4. Zmień kolumnę ID w tabeli dbo.StarGate, aby typ danych to INT i wartości NULL nie były dozwolone. 

ALTER TABLE dbo.StarGate 

ALTER COLUMN ID INT NOT NULL; 

5. Wykonaj następujące czynności jako pojedynczą transakcję (obejmują sprawdzenie błędów i rozdział 

dotyczący obsługi błędów): 

1. Zmień tabelę dbo.StarGate, aby dodać ograniczenie PRIMARY KEY w kolumnie ID. 



2. Spróbuj wstawić następujący rekord (WSKAZÓWKA: po tej instrukcji potrzebujesz kontroli błędów): 

INSERT INTO dbo.StarGate 

VALUES (1,'Mitchell', 'Cameron','M','Farscape Refugee') 

3. Utwórz indeks złożony w kolumnach L_name i F_name w tabeli zaimportowanej w ćwiczeniu nr 3. 

4. Wyświetl zawartość nowo utworzonej tabeli. 

MOŻLIWE ROZWIĄZANIE: 

BEGIN TRANSACTION 

ALTER TABLE dbo.StarGate 

ADD CONSTRAINT pk_StarGate PRIMARY KEY (ID) 

IF ( @@error <> 0) GOTO EPIC_FAIL 

INSERT INTO dbo.StarGate 

VALUES (1,'Mitchell', 'Cameron','M','Farscape Refugee') 

IF ( @@error <> 0) GOTO EPIC_FAIL 

CREATE INDEX r3_e2 

ON dbo.StarGate (L_name, F_name) 

IF ( @@error <> 0) GOTO EPIC_FAIL 

SELECT * FROM dbo.StarGate 

IF ( @@error <> 0) GOTO EPIC_FAIL 

COMMIT 

RETURN 

EPIC_FAIL: 

PRINT '*** Your transaction is being rolled back due to an error ***' 

ROLLBACK TRANSACTION 

Uruchomienie powyższej kwerendy powoduje wyświetlenie następujących komunikatów o błędach, 

ponieważ próbujesz użyć liczby 1 jako klucza podstawowego więcej niż raz: 

6. Napraw błąd w transakcji z ćwiczenia 5 i ponownie uruchom zapytanie. 

ROZWIĄZANIE: 

W powyższej Transakcji zmień 1 na 6 w instrukcji INSERT INTO: 

INSERT INTO dbo.StarGate 

WARTOŚCI (6, „Mitchell”, „Cameron”, „M”, „Farscape Refugee”) 

7. Usuń indeks utworzony w tabeli dbo.StarGate. 



ROZWIĄZANIE: 

DROP INDEX r3_e2 

ON dbo.StarGate; 

lub 

DROP INDEX dbo.StarGate.r3_e2; 

 



CreateAndPopulatePlanetsTable.sql 

USE Solar_System 

CREATE TABLE Planets 

( 

PID CHAR(1) NOT NULL PRIMARY KEY, 

Planet VARCHAR(20) NOT NULL, 

Diameter_km INT NULL, 

Distance_AU DECIMAL(10,2) NULL, 

Distance_Mkm INT NULL, 

Rotation_days DECIMAL(10,2) NULL, 

Orbit_years DECIMAL(10,2) NULL, 

Num_Moons INT NULL 

); 

INSERT INTO dbo.Planets 

VALUES ('1', 'Mercury', 4878, 0.38, 58, 58.6, 0.24, 0), 

('2', 'Venus', 12100, 0.72, 108, 243.0, 0.62, 0), 

('3', 'Earth', 12742, 1, 150, 1, 1, 1), 

('4', 'Mars', 6792, 1.52, 228, 1.03, 1.89, 2), 

('5', 'Jupiter', 139822, 5.20, 778, 0.41, 11.86, 50), 

('6', 'Saturn', 116464, 9.53, 1429, 0.43, 29.46, 53), 

('7', 'Uranus', 50724, 19.19, 2871, 0.75, 84.01, 27), 

('8', 'Neptune', 49248, 30.06, 4504, 0.67, 164.79, 13), 

('9', 'Pluto', 2324, 39.5, 5906, 6.39, 248, 5); 

 

UpdatePlanetsTable.sql 

/ * Uruchom zapytanie w tabeli zmian przed próbą aktualizacji, ponieważ musisz dodać kolumnę 

przed dodaniem danych: 

ALTER TABLE dbo.Planets 

ADD Density_gpcm3 FLOAT NULL; 

*/ 

UPDATE dbo.Planets 



SET Density_gpcm3 = 5.427 WHERE Planet ='Mercury' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 5.243 WHERE Planet ='Venus' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 5.513 WHERE Planet ='Earth' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 3.934 WHERE Planet ='Mars' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 1.326 WHERE Planet ='Jupiter' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 0.687 WHERE Planet ='Saturn' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 1.270 WHERE Planet ='Uranus' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 1.638 WHERE Planet ='Neptune' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Density_gpcm3 = 2.050 WHERE Planet ='Pluto'; 

 

UpdatePlanetsTable-2.sql 

/ * Wykonaj to zapytanie osobno przed aktualizacją tabeli. 

USE Solar_System 

ALTER TABLE dbo.Planets 

ADD Class CHAR(2) NULL; 

*/ 

USE Solar_System 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'SL' WHERE Planet = 'Mercury' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'SM' WHERE Planet = 'Venus' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'SL' WHERE Planet = 'Earth' 



UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'SL' WHERE Planet = 'Mars' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'GL' WHERE Planet ='Jupiter' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'GL' WHERE Planet ='Saturn' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'GM' WHERE Planet ='Uranus' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'GL' WHERE Planet ='Neptune' 

UPDATE dbo.Planets 

SET Class = 'SM' WHERE Planet ='Pluto'; 

 

CreateAndPopulateMoonsTable.sql 

UŻYJ Solar_System 

TWORZENIE TABELI Księżyce 

( 

Moon VARCHAR (20) NIE NULL PODSTAWOWY KLUCZ, 

Średnica_km DECIMAL (10,2) NULL, 

PID CHAR (1) NOT NULL, 

Discovery_Id INT NULL, 

Distance_km INT NULL 

); 

INSERT INTO dbo.Moons 

WARTOŚCI („Moon”, 3476, „3”, 1, 384400), 

(„Phobos”, 22,7, „4”, 1, 9377), 

(„Deimos”, 12,6, „4”, 2, 23460), 

(„Io”, 3630, „5”, 1, 421800), 

(„Europa”, 3138, „5”, 2, 671000), 

(„Ganymede”, 5262, „5”, 3, 1070400), 

(„Callisto”, 4800, „5”, 4, 1882700), 



(„Almalthea”, 166,9, „5”, 5, 181400), 

(„Himalia”, 170, „5”, 6, 11461000), 

(„Elara”, 86, „5”, 7, 11741000), 

(„Pasiphae”, 60, „5”, 8, 23624000), 

(„Sinope”, 38, „5”, 9, 23939000), 

(„Lysithea”, 36, „5”, 10, 11717000), 

(„Carme”, 46, „5”, 11, 23404000), 

(„Ananke”, 28, „5”, 12, 21276000), 

(„Leda”, 20, „5”, 13, 11165000), 

(„Thebe”, 98,6, „5”, 14, 221900), 

(„Adrastea”, 16,4, „5”, 15, 129000), 

(„Metis”, 43, „5”, 16, 128000), 

(„Callirrhoe”, 8,6, „5”, 17, 24102000), 

(„Themisto”, 8, „5”, 18, 7507000), 

(„Megaclite”, 5,4, „5”, 19, 23808000), 

(„Taygete”, 5, „5”, 20, 23363000), 

(„Chaldene”, 3,8, „5”, 21, 23179000), 

(„Harpalyke”, 4.4, „5”, 22, 21104000), 

(„Kalyke”, 5.2, „5”, 23, 23564000), 

(„Iocaste”, 5.2, „5”, 24, 21272000), 

(„Erinome”, 3.2, „5”, 25, 23283000), 

(„Isonoe”, 3,8, „5”, 26, 23231000), 

(„Praxidike”, 6,8, „5”, 27, 21148000), 

(„Autonoe”, 4, „5”, 28, 24033000), 

(„Thyone”, 4, „5”, 29, 21192000), 

(„Hermippe”, 4, „5”, 30, 21300000), 

(„Aitne”, 3, „5”, 31, 23315000), 

(„Eurydome”, 3, „5”, 32, 23148000), 

(„Euanthe”, 3, „5”, 33, 21038000), 

(„Euporie”, 2, „5”, 34, 19339000), 

(„Orthosie”, 2, „5”, 35, 21164000), 



(„Sponde”, 2, „5”, 36, 23790000), 

(„Kale”, 2, „5”, 37, 23302000), 

(„Pasithee”, 2, „5”, 38, 23090000), 

(„Hegemone”, 3, „5”, 39, 23566000), 

(„Mneme”, 2, „5”, 40, 21036000), 

(„Aoede”, 4, „5”, 41, 23969000), 

(„Thelxinoe”, 2, „5”, 42, 21165000), 

(„Arche”, 3, „5”, 43, 23355000), 

(„Kallichore”, 2, „5”, 44, 23273000), 

(„Helike”, 4, „5”, 45, 21064000), 

(„Carpo”, 3, „5”, 46, 17078000), 

(„Eukelade”, 4, „5”, 47, 23322000), 

(„Cyllene”, NULL, „5”, 48, NULL), 

(„Kore”, 2, „5”, 49, 24486000), 

(„Herse”, 2, „5”, 50, 23405000), 

(„Mimas”, 396,4, „6”, 1, 185539), 

(„Enceladus”, 502,2, „6”, 2, 238037), 

(„Tethys”, 1066, „6”, 3, 294672), 

(„Dione”, 1123,4, „6”, 4, 377415), 

(„Rhea”, 1528,6, „6”, 5, 527068), 

(„Titan”, 5150, „6”, 6, 1221865), 

(„Hyperion”, 270, „6”, 7, 1500934), 

(„Iapetus”, 147,1, „6”, 8, 3560351), 

(„Erriapus”, 10, „6”, 9, 17611400), 

(„Phoebe”, 213, „6”, 10, 12947913), 

(„Janus”, 179, „6”, 11, 151460), 

(„Epimetheus”, 116,2, „6”, 12, 151410), 

(„Helene”, 35,2, „6”, 13, 377420), 

(„Telesto”, 24,8, „6”, 14, 294710), 

(„Calypso”, 21,4, „6”, 15, 294710), 

(„Kiviuq”, 16, „6”, 16, 11311100), 



(„Atlas”, 30,2, „6”, 17, 137670), 

(„Prometheus”, 46,2, „6”, 18, 139380), 

(„Pandora”, 81,4, „6”, 19, 141720), 

(„Pan”, 18,2, „6”, 20, 133580), 

(„Ymir”, 18, „6”, 21, 23140400), 

(„Paaliaq”, 22, „6”, 22, 15024000), 

(„Tarvos”, 15, „6”, 23, 18263200), 

(„Ijiraq”, 12, „6”, 24, 11367400), 

(„Suttungr”, 7, „6”, 25, 19476700), 

(„Mundifari”, 7, „6”, 26, 18667900), 

(„Albiorix”, 32, „6”, 27, 16401100), 

(„Skathi”, 8, „6”, 28, 15614300), 

(„Siarnaq”, 40, „6”, 29, 18015400), 

(„Thrymr”, 7, „6”, 30, 20439600), 

(„Narvi”, 7, „6”, 31, 19417300), 

(„Methone”, 3.2, „6”, 32, 194440), 

(„Pallene”, 5, „6”, 33, 212280), 

(„Polydeuces”, 2.6, „6”, 34, 377200), 

(„Daphnis”, 7,6, „6”, 35, 136500), 

(„Aegir”, 6, „6”, 36, 20749800), 

(„Bebhionn”, 6, „6”, 37, 17117800), 

(„Bergelmir”, 6, „6”, 38, 19338300), 

(„Bestla”, 7, „6”, 39, 20278000), 

(„Farbauti”, 5, „6”, 40, 20387000), 

(„Fenrir”, 4, „6”, 41, 22454800), 

(„Fornjot”, 6, „6”, 42, 25151200), 

(„Hati”, 6, „6”, 43, 19775000), 

(„Hyrrokkin”, 6, „6”, 44, 18437300), 

(„Kari”, 6, „6”, 45, 22077100), 

(„Loge”, 6, „6”, 46, 23065500), 

(„Skoll”, 6, „6”, 47, 17663300), 



(„Surtur”, 6, „6”, 48, 22920400), 

(„Greip”, 6, „6”, 49, 18442200), 

(„Jarnsaxa”, 6, „6”, 50, 19356400), 

(„Tarqeq”, 6, „6”, 51, 17909900), 

(„Anthe”, 1.8, „6”, 52, 197700), 

(„Aegaeon”, 0,6, „6”, 53, 167500), 

(„Cordelia”, 40,2, „7”, 1, 49800), 

(„Ophelia”, 42,8, „7”, 2, 53800), 

(„Bianca”, 51,4, „7”, 3, 59200), 

(„Cressida”, 79,6, „7”, 4, 61800), 

(„Desdemona”, 64, „7”, 5, 62700), 

(„Juliet”, 93,6, „7”, 6, 64400), 

(„Portia”, 135,2, „7”, 7, 66100), 

(„Rosalind”, 72, „7”, 8, 69900), 

(„Mab”, 48, „7”, 9, 97736), 

(„Belinda”, 80,6, „7”, 10, 75300), 

(„Perdita”, 30, „7”, 11, 76417), 

(„Puck”, 162, „7”, 12, 86000), 

(„Kupidyn”, 36, „7”, 13, 74392), 

(„Miranda”, 471,6, „7”, 14, 129900), 

(„Francisco”, 22, „7”, 15, 4282900), 

(„Ariel”, 1158, „7”, 16, 190900), 

(„Umbriel”, 1170, „7”, 17, 266000), 

(„Titania”, 5150, „7”, 18, 436300), 

(„Oberon”, 1523, „7”, 19, 583500), 

(„Caliban”, 72, „7”, 20, 7231100), 

(„Stephano”, 32, „7”, 21, 8007400), 

(„Trinculo”, 18, „7”, 22, 8505200), 

(„Sycorax”, 150, „7”, 23, 12179400), 

(„Margaret”, 20, „7”, 24, 14146700), 

(„Propero”, 50, „7”, 25, 16276800), 



(„Setebos”, 48, „7”, 26, 17420400), 

(„Ferdinand”, 20, „7”, 27, 20430000), 

(„Triton”, 2707, „8”, 1, 354759), 

(„Nereid”, 340, „8”, 2, 5513818), 

('Naiad', 66,'8', 3, 48227), 

('Thalassa', 80,'8', 4, 50000), 

('Despina', 150,'8', 5, 52526), 

('Galatea', 176,'8', 6, 61953), 

('Larissa', 194,'8', 7, 73548), 

('Proteus', 420,'8', 8, 117646), 

('Halimede', 62,'8', 9, 16611000), 

('Psamathe', 40,'8', 10, 48096000), 

('Sao', 44,'8', 11, 22228000), 

('Laomedeia', 42,'8', 12, 23567000), 

('Neso', 60,'8', 13, 49285000), 

('Charon', 1212,'9', 1, 19600), 

('Nix', 50,'9', 2, 39200), 

('Hydra', 100,'9', 3, 57600), 

('P4', 23.5,'9', 4, 48400), 

('P5', 17.5,'9', 5, 95000); 

 

UpdateMoonsTable.sql 

USE Solar_System 

UPDATE dbo.Moons 

SET Diameter_km = 2, 

Distance_km = 23800000 

WHERE Moon ='Cyllene'; 

UPDATE dbo.Moons 

SET Moon = 'Kerberos' 

WHERE Moon ='P4'; 

UPDATE dbo.Moons 



SET Moon = 'Styx' 

WHERE Moon ='P5'; 

 

CreateAndPopulatePlanetMassesTable.sql 

USE Solar_System 

CREATE TABLE Planet_Masses 

( 

PID VARCHAR(1)NOT NULL PRIMARY KEY, 

Base_kg FLOAT NOT NULL, 

Exponent FLOAT NOT NULL, 

Gravity_mps2 FLOAT NULL 

); 

INSERT INTO dbo.Planet_Masses 

VALUES ('1', 3.3010, 23, 3.7), 

('2', 4.8673, 24, 8.87), 

('3', 5.9722, 24, 9.80665), 

('4', 6.4169, 23, 3.71), 

('5', 1.8981, 27, 24.79), 

('6', 5.6832, 26, 10.4), 

('7', 8.6810, 25, 8.87), 

('8', 1.0241, 26, 11.15), 

('9', 1.3090, 22, 0.66); 

 

UpdatePlanetMassesTable.sql 

/ * Wykonaj to zapytanie osobno przed aktualizacją danych tabeli. 

USE Solar_System 

ALTER TABLE dbo.Planet_Masses 

ADD Weight_lb INT NULL; 

*/ 

USE Solar_System 

UPDATE dbo.Planet_Masses 



SET Weight_lb = 38 WHERE PID ='1' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 91 WHERE PID ='2' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 100 WHERE PID ='3' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 38 WHERE PID ='4' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 253 WHERE PID ='5' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 107 WHERE PID ='6' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 91 WHERE PID ='7' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 114 WHERE PID ='8' 

UPDATE dbo.Planet_Masses 

SET Weight_lb = 7 WHERE PID ='9'; 

 

CREATE PROCEDURE sp_find_closest 

AS 

BEGIN 

SELECT 

(SELECT Planet 

FROM dbo.Planets AS p1 

WHERE m1.PID = p1.PID) AS "Name of Planet", 

MIN(m1.Distance_km) AS "Distance to Closest Moon (km)", 

(SELECT Moon FROM dbo.Moons 

WHERE Distance_km IN (MIN(m1.Distance_km))) 

AS "Name of Closest Moon" 

FROM dbo.Moons AS m1 

GROUP BY PID; 



END 

GO 

 

CreateProcedure_sp_planet_categories.sql 

CREATE PROCEDURE sp_planet_categories 

AS 

BEGIN 

DECLARE @tableHTML nVarchar(max) 

DECLARE @subject nVarchar(max) 

SET @subject = 'Planetary Report' 

SET @tableHTML = 

N'<html><head><title>Query Results</title></head><body>' + 

N'<table width="75%" style="color: red; border: 1 solid black; padding: 1; text-align: center">' + 

N'<caption style="font-size: 24pt">Inner Planets</caption>' + 

N'<tr><th> Planet </th><th> Diameter(Km) </th><th> Distance(AU) </th>' + 

N'<th> Distance(MKm) </th><th> Rotation(days) </th><th> Orbit(years) </th><th> # Moons 

</th><th> 

Density </th>'+ 

N'</tr>' + 

CAST ( ( SELECT td = Planet, '', 

td = Diameter_km, '', 

td = Distance_AU, '', 

td = Distance_Mkm, '', 

td = Rotation_days, '', 

td = Orbit_years, '', 

td = Num_Moons, '', 

td = Density_gpcm3, '' 

FROM dbo.Planets 

WHERE PID <= 4 

ORDER BY PID 

FOR XML PATH('tr'), TYPE 



) AS NVARCHAR(MAX) ) + 

N'</table>' + 

N'<table width="75%" style="color: blue; border: 1 solid black; padding: 1; text-align: center">' + 

N'<caption style="font-size: 24pt">Outer Planets</caption>' + 

N'<tr><th> Planet </th><th> Diameter(Km) </th><th> Distance(AU) </th>' + 

N'<th> Distance(MKm) </th><th> Rotation(days) </th><th> Orbit(years) </th><th> # Moons 

</th><th> 

Density </th>'+ 

N'</tr>' + 

CAST ( ( SELECT td = Planet, '', 

td = Diameter_km, '', 

td = Distance_AU, '', 

td = Distance_Mkm, '', 

td = Rotation_days, '', 

td = Orbit_years, '', 

td = Num_Moons, '', 

td = Density_gpcm3, '' 

FROM dbo.Planets 

WHERE PID > 4 

ORDER BY PID 

FOR XML PATH('tr'), TYPE 

) AS NVARCHAR(MAX) ) + 

N'</table>' + 

N'</body></html>' 

SELECT @tableHTML 

END 

GO 
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