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WYKŁAD  
 
Wymagania wstępne: 
Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Podstawy informatyki i systemów 
informatycznych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu 
projektowania i implementowania baz danych, traktowanych jako istotne komponenty 
współczesnych systemów informatycznych. W trakcie zajęć omawiane są ogólne zagadnienia, 
takie jak: definicja bazy danych, znaczenie baz danych i ich umiejscowienie w nowoczesnych 
systemach informatycznych, budowa systemu zarządzania bazą danych. Następnie 
przekazywana jest praktyczna wiedza z zakresu projektowania i budowania baz danych 
w kontekście aplikacji klient-serwer. 
 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady, prezentacje z dyskusją prowadzoną ze studentami, pokazy metod projektowania 
i implementowania baz danych. Zalecane jest skorelowanie programu kursu z równoległym 
przedmiotem Projektowanie aplikacji internetowych, w trakcie którego studenci rozwijają 
aplikacje internetowe klient-serwer z warstwą bazy danych. Powiązanie obu kursów ze sobą 
daje moŜliwość uzyskania bardzo dobrych efektów dydaktycznych.  
 
Zasady i kryteria zaliczenia: 
Egzamin – test pisemny (zalecane wykorzystanie systemu nauczania zdalnego e-learning), 
który jest zaliczany pozytywnie, jeśli student zdobędzie przynajmniej 50% maksymalnej 
liczby punktów. Ocena z wykładu jest obliczana na podstawie 60% oceny z testu oraz 40% 
oceny z laboratorium. 
 
Treści programowe: 

1. Wprowadzenie do dziedziny baz danych.  
Definicja bazy danych. Umiejscowienie i znaczenie baz danych w nowoczesnych 
systemach informatycznych. Główne architektury baz danych: jednostanowiskowa, 
sieciowa i rozproszona. Podział baz danych ze względu na charakter 



przechowywanych danych i sposób ich przetwarzania: transakcyjne, informacyjne, 
analityczne, multimedialne.  

2. Architektura systemu baz danych.  
Architektura ANSI/SPARC. Budowa i działanie relacyjnego systemu zarządzania 
bazą danych (RDBMS). Funkcje motoru bazy danych. Język SQL jako interfejs 
dostępowy. Zestaw narzędzi do administrowania bazami danych. Zestawienie 
dostępnych systemów bazodanowych: funkcjonalność, wydajność, cena, udział w 
rynku i perspektywy rozwoju.  Szczegółowe omówienie systemu bazodanowego na 
przykładzie wybranego produktu  
(np. MS SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL). 

3. Relacyjny model danych. 
Podstawowe modele danych: relacyjny, obiektowy, obiektowo-relacyjny. ZałoŜenia 
modelu relacyjnego. Model matematyczny, pojęcie relacji, atrybutu i krotki. 
Odniesienie pojęć teoretycznych do praktyki inŜynierskiej – pojęcie tabeli, kolumny i 
wiersza. ZaleŜność funkcyjna, klucz tabeli, klucze główne i obce. Algebra relacyjna i 
jej odniesienie do języka SQL. Pojęcie integralności danych. Rodzaje integralności 
danych i metody jej wymuszania. Normalizacja bazy danych: 1NF, 2NF, 3NF. 
Dekompozycja schematu bazy danych. Celowa denormalizacja. 

4. Metodologia tworzenia baz danych. 
Główne etapy projektowania i implementowania bazy danych. Konceptualny model 
danych (CDM). Fizyczny model danych (PDM). Tworzenie konceptualnego modelu 
danych za pomocą diagramów encji-związków (ERD). Uproszczone metody 
tworzenia baz danych w małych projektach.   

5. Implementacja struktury bazy danych w języku SQL.  
Standard języka SQL i jego implementacje w poszczególnych systemach 
bazodanowych. Podzbiory funkcjonalne języka SQL: DDL, DML i DCL. Polecenie 
CREATE | ALTER | DROP TABLE: kolumny, typy danych. Definiowanie ograniczeń 
deklaratywnych: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, DEFAULT. 

6. Przetwarzanie danych za pomocą języka SQL. 
Znaczenie operacji CRUD w bazach typu OLTP. Wstawianie, modyfikowanie 
i usuwanie danych – polecenia: INSERT, UPDATE, DELETE. Wyszukiwanie danych – 
polecenie SELECT. Obiekty kodu SQL przechowywane na serwerze: widoki, 
procedury przechowywane, funkcje, wyzwalacze. Programowanie transakcji 
i złoŜonych operacji; zaawansowana składnia języka SQL, dynamiczny kod SQL. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Dudek D., Materiały dydaktyczne do przedmiotu Bazy danych (w systemie e-learning). 
Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 2006–2008.  

2. Elmasri R., Navathe S. B., Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2005. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Beynon-Davies P., Systemy baz danych – nowe wydanie. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2003. 

2. Mazur H., Mazur Z., Projektowanie relacyjnych baz danych. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. 

3. Pankowski T., Podstawy baz danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 
1992. 



4. Rankins R., Jensen P., Bertucci P., Microsoft SQL Server 2000. Księga eksperta. 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003. 

5. Ullman J. D., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych. Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001. 

6. Zawadzki M., SQL Server 2005. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
 
Efekty kształcenia: 
Po zakończeniu kursu Bazy danych student powinien posiadać praktyczną wiedzę 
i umiejętności z zakresu projektowania i implementowania baz danych w kontekście aplikacji 
klient-serwer.  
 
Język wykładowy: polski 
 
LABORATORIUM  
 
Wymagania wstępne: 
Wymagane zaliczenie laboratorium z przedmiotu Podstawy informatyki i systemów 
informatycznych. 
 
Cele kształcenia: 
Celem zajęć laboratoryjnych jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności 
projektowania i konstruowania relacyjnych oraz postrelacyjnych baz danych w kontekście 
warstw aplikacji klient-serwer. 
 
Metody dydaktyczne: 
Studium przypadku – wspólne opracowanie przykładowego projektu bazy danych. Pokazy 
metod projektowania i implementowania baz danych – na Ŝywo – za pomocą środków 
multimedialnych lub metod e-learning. Praktyczne ćwiczenia programistyczne do wykonania 
w laboratorium komputerowym. Projekty baz danych opracowywane samodzielnie przez 
studentów. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia: 
Studenci opracowują rozwiązania list zadań, za które uzyskują określoną punktację. 
Pozytywna ocena z laboratorium przyznawana jest studentowi, który zaliczył wszystkie listy 
zadań i zdobył łącznie przynajmniej 50% sumy punktów ze wszystkich list zadań.  
 
Treści programowe: 

 1. Obsługa środowiska systemu bazodanowego 
Instalowanie i podstawowe konfigurowanie wybranego serwera baz danych (takiego, 
jak: MS SQL Server, Oracle Database, MySQL, PostreSQL). Zarządzanie usługami. 
Obsługa graficznych narzędzi klienckich oraz konsoli SQL. 

 2. Projektowanie i implementowanie schematu bazy danych 
Projektowanie i normalizacja struktury bazy – tabel i relacji. Implementacja tabel 
w języku SQL: podstawowa struktura, kolumny i ich typy, dopuszczalność wartości 
NULL, ograniczenia deklaratywne: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, 
DEFAULT. 

 3. Przetwarzanie danych i zapewnienie ich integralności 
Polecenia: INSERT, UPDATE, DELETE. Wyszukiwanie danych – polecenie SELECT 
... FROM ... WHERE. Klauzule ORDER BY, GROUP BY ... HAVING. Złączenia 



tabel INNER | OUTER JOIN. Podzapytania. Obiekty kodu SQL przechowywane na 
serwerze: widoki, procedury przechowywane, (*) funkcje, (*) wyzwalacze.  

 4. (*) Zaawansowane metody implementacji baz danych  
Programowanie transakcji i złoŜonych operacji. Zaawansowana składnia języka SQL. 
Dynamiczny kod SQL. 

 
Literatura podstawowa: 

1. Dudek D., Materiały dydaktyczne do przedmiotu Bazy danych (w systemie e-learning). 
Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 2006–2008.  

2. Microsoft, Books On-Line – dokumentacja systemu MS SQL Server. Microsoft Corp. 
1988–2005. 

3. Microsoft, MSDN – Microsoft Developer Network, http://msdn.microsoft.com. 
 

Literatura uzupełniająca:  
1. Mazur H., Mazur Z., Projektowanie relacyjnych baz danych. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. 
2. Rankins R., Jensen P., Bertucci P., Microsoft SQL Server 2000. Księga eksperta. 

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003. 
3. Zawadzki M., SQL Server 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

 
Efekty kształcenia: 
Po zakończeniu kursu Bazy danych student powinien posiadać praktyczną wiedzę 
i umiejętności z zakresu projektowania i implementowania baz danych w kontekście aplikacji 
klient-serwer.  
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