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Zadanie 1. 

- Skopiuj z katalogu udostępnione na komputerze HLab0 pliki: SYMBOLE-2k.csv oraz TOWARY-7k.csv. 

Zapisz je na lokalnym dysku D w podkatalogu Student. 

- Utwórz w MySQL Workbench schemat bazy danych o nazwie HURT a w nim 2 tabele o 

następujących schematach: 

Nazwa tabeli: symbole: 
 

symbol INT(8) 

opis VARCHAR(60) 

 

Nazwa tabeli: towary: 
 

indeks INT(6) 

nazwa VARCHAR(60) 

jmh VARCHAR(5) 

podatek INT(11) 

cenan DECIMAL(6,2) 

ilosc INT(11) 

symbol INT(8) 

 

 
Zadanie 2. 

- Wykonaj import danych z plików: SYMBOLE-2k.csv oraz TOWARY-7k.csv do odpowiednich tabel. 

(Prawy klawisz myszy w oknie nawigatora na odpowiedniej tabeli) 

Uwaga! 

W opcjach importu zmień stronę kodową z UTF-8 na Windows-1250 

 

Zadanie 3. 

- Zapoznaj się ze składnią SQL dotyczącą tworzenia widoków (VIEW).  

(http://www.w3schools.com/sql/sql_view.asp) 

- Utwórz widok na tabeli towary o nazwie butelki  

Podpowiedź: wykorzystaj warunek z użyciem atrybutu jmh 

- Sprawdź poprawność działania utworzonego widoku (np. standardowo z użyciem SELECT) 

 

Zadanie 4. 

- Zapoznaj się ze składnią SQL dotyczącą tworzenia procedur (PROCEDURE).  

(https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-tutorials-stored-procedures.html) 

Przykład utworzenia procedury Przykład wywołania procedury 
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- Utwórz procedurę o nazwie jmhwyb zwracającą na podstawie podanego parametru (opak) 

wszystkie pola z tabeli towary zgodne z atrybutem jmh 

- Sprawdź działanie procedury wywołując ją dla różnych wartości parametru (np. call jmhwyb("SZT");) 

- Utwórz procedurę o nazwie oddo zwracającą na podstawie podanych 2 parametrów (ilosc_od, 

ilosd_do) towary z tej samej tabeli dla których ilość zawiera się w przedziale < ilosc_od - ilosd_do> 

- Sprawdź działanie procedury wywołując ją dla różnych wartości parametrów  

(np. call oddo(1, 2);) 

 

Zadanie 5. 

- Zapoznaj się ze składnią SQL dotyczącą zapisywania wyniku zapytania do pliku  

(SELECT ... INTO OUTFILE nazwa_pliku).  

(http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/select-into.html) 

 

- Utwórz zapytanie zawierające złączenie wewnętrzne (INNER JOIN) dla tabel towary i symbole 

(warunkiem złączenia ma być pole symbol w obydwu tabelach) oraz zapisz wynik tego działania 

zapytania do pliku tekstowego. 
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