Modelowanie i tworzenie baz danych
Programowanie zespoªowe 2.0

Scenariusz zaj¦¢

Czas realizacji: 180 minut
Cele ogólne: Modelowanie zbiorów danych w postaci relacyjnych baz

danych; Tworzenie baz danych w systemie PostgreSQL.
Cel szczegóªowy:

Przygotowanie modelu bazy danych dla przygo-

towywanego projektu.
Konieczne wiadomo±ci wst¦pne: 
Metoda prowadzenia za j¦¢: Dyskusja z elementami wykªadu.

Podstawowe poj¦cia
1. atrybut  cecha obserwacji przechowywanych w bazie;
2. krotka  zestaw atrybutów opisuj¡cych obserwacj¦ (rekord w tabeli);
3. relacja  zbiór krotek, tabela;
4. encja  poª¡czenie mi¦dzy relacjami;
5. relacyjna baza danych  zbiór danych, w którym dane zgrupowane s¡ w relacje;
6. klucz gªówny  atrybut lub zestaw atrybutów pozwalaj¡cych zidentykowa¢ krotk¦;
7. klucz obcy  atrybut lub zestaw atrybutów realizuj¡cych poª¡czenie mi¦dzy tabelami;

Przykªad relacyjnej bazy danych
W dobie informatyzacji szkóª, bardzo popularnym zbiorem danych jest baza uczniów
szkoªy. W najprostszej wersji, zawiera ona informacje o poszczególnych uczniach i klasach,
do których oni ucz¦szczaj¡. Fragment takiej bazy w postaci tabelarycznej wygl¡da nast¦puj¡co:
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Modelowanie i tworzenie baz danych
Uwaga. W trosce o jednoznaczno±¢ powinni±my zadba¢, by w ka»dej komórce tabeli

znajdowaªa si¦ niepodzielna informacja.

Dlatego atrybut Wychowawca w tabeli Klasy

mo»e wyst¦powa¢ w tej postaci tylko przy zaªo»eniu, »e nie b¦dziemy pobiera¢ oddzielnie
ani imienia, ani nazwiska, ani stopnia naukowego wychowawcy.
Atrybut Klasa w tabeli Uczniowie jest tutaj kluczem obcym odnosz¡cym si¦ do tabeli
Klasy. Aby znale¹¢ szczegóªowe informacje o klasie ucznia, musimy wyszuka¢ je w tabeli
Klasy wykorzystuj¡c odpowiednie Id klasy.

Modeluj¡c podziaª zbioru danych na relacje powinni±my pami¦ta¢ o dwóch zasadach:
1. Dane nie powinny si¦ powtarza¢ (dzi¦ki podziaªowi na dwie relacje, nie musimy
powtarza¢ przy ka»dym uczniu wszystkich danych o jego klasie),
2. Usuwanie obiektów ró»nych typów nie powinno na siebie wpªywa¢ (usuni¦cie z bazy
ucznia nie powinno skutkowa¢ usuni¦ciem informacji o klasie).

Diagram encji
Zawarto±¢ zbioru danych nie ma znaczenia w trakcie modelowania. Istotne s¡ tylko zale»no±ci mi¦dzy atrybutami (tzw. zale»no±ci funkcyjne). Przykªadami takich zale»no±ci
w bazie uczniów s¡ np.: Id ucznia determinuje klas¦, do której ucz¦szcza; nazwa klasy determinuje wychowawc¦. Znajomo±¢ tych zale»no±ci pozwala zaprojektowa¢ baz¦ zgodnie
z zasadami 1. i 2. bez znajomo±ci danych w bazie.
Do wizualizacji struktury bazy (bez danych) sªu»¡ diagramy encji. Tabele zapisujemy
jako listy atrybutów, a klucze obce ilustrujemy za pomoc¡ strzaªek. Diagram encji dla
przedstawionego wycinka bazy uczniów wygl¡da jak na grace 1. Zostaª on wykonany za
pomoc¡ aplikacji do modelowania baz danych DBDesigner 4.

Graka 1: Diagram encji dla bazy uczniów szkoªy
Przykªad 1. Internetowa wypo»yczalnia lmów udost¦pnia swoim u»ytkownikom lmy

(do których ma prawa) do obejrzenia w ci¡gu 24 godzin od chwili wykupienia dost¦pu. Do
sprawnego dziaªania serwisu potrzebna jest baza danych przechowuj¡ca dane o dost¦pnych
lmach, u»ytkownikach serwisu oraz dokonanych transakcjach.
Struktura danych wyra¹nie wskazuje na podziaª na 3 relacje:

lmy, u»ytkownicy

i wypo»yczenia. Zaªó»my bardzo uproszczony model, w którym dla ka»dego lmu znamy
tylko jego tytuª, rok wydania, opis szczegóªów (zawieraj¡cy opis fabuªy, re»ysera, obsad¦,
itp.) i cen¦ wypo»yczenia, natomiast dla u»ytkownika znamy jego imi¦, nazwisko i login
systemowy. Diagram encji dla takiej bazy danych ilustruje graka 2.

2

Modelowanie i tworzenie baz danych

Graka 2: Diagram encji dla bazy internetowej wypo»yczalni wideo
wiczenie 1. Zaprojektuj diagram encji dla bazy danych studentów.

Baza ma prze-

chowywa¢ informacje o studentach, zaj¦ciach, na które ci studenci ucz¦szczaj¡ oraz uzyskanych ocenach. Pami¦taj, »e baza powinna speªnia¢ zaªo»enia 1. i 2.
wiczenie 2. Zaprojektuj (na papierze lub za pomoc¡ programu DBDesigner 4) diagram

encji dla bazy danych wykorzystywanej przez projektowan¡ przez ciebie aplikacj¦.

Serwer bazodanowy PostgreSQL
Relacyjne bazy danych mo»na przechowywa¢ na ró»ne sposoby.

W±ród u»ytkowników

domowych najpopularniejsza jest aplikacja MS Access i jej podobne, które oferuj¡ przyjazny u»ytkownikowi interfejs graczny. Du»ym ograniczeniem takich baz jest ograniczona
mo»liwo±¢ korzystania z nich zdalnie. Dlatego profesjonali±ci korzystaj¡ z serwerów bazodanowych wykorzystuj¡cych stosunkowo intuicyjny j¦zyk zapyta« SQL (ang. Structured
Query Language). Przykªadami takich serwerów s¡ wolnodost¦pne MySQL i PostgreSQL

oraz komercyjne Oracle Database czy MS SQL Server.
Ze wzgl¦du na wolny dost¦p i du»e mo»liwo±ci programistyczne b¦dziemy korzysta¢
z serwera PostgreSQL (ocjalna strona projektu https://www.postgresql.org/) w wersji
11.3. System zarz¡dzania baz¡ mo»na za darmo pobra¢ ze strony projektu i zainstalowa¢
na swoim komputerze. Zarz¡dza¢ baz¡ mo»emy z poziomu konsoli lub za pomoc¡ aplikacji
pgAdmin 4.
Serwer bazodanowy PostgreSQL jest równie» dost¦pny zdalnie na platformie Heroku
(wi¦cej na https://www.heroku.com/).

Tworzenie tabel w j¦zyku SQL
Po zainstalowaniu, uruchomieniu i zalogowaniu si¦ na serwer mo»emy wykonywa¢ zapytania SQL. Graka 3 obrazuje interfejs u»ytkownika w aplikacji pgAdmin 4. Wida¢ na niej
m.in. domy±lnie utworzon¡ baz¦ postgres oraz okno Query Editor, w którym b¦dziemy
pisa¢ zapytania SQL do naszego serwera bazodanowego.
Zapytanie tworz¡ce tabel¦ ma nast¦puj¡c¡ struktur¦:

CREATE TABLE NazwaTabeli(
NazwaAtrybutu1 Typ Ograniczenia,
NazwaAtrybutu2 Typ Ograniczenia,
...
);
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Graka 3: Interfejs u»ytkownika w aplikacji pgAdmin 4 pozwalaj¡cy na wykonywanie zapyta« SQL
Uwaga. W j¦zyku SQL wielko±¢ liter w skªadni nie ma znaczenia.

Zwyczajowo sªowa

kluczowe pisze si¦ wielkimi literami, gdy» poprawia to czytelno±¢ kodu. Ka»de zapytanie
ko«czy si¦ ±rednikiem.
Przykªad 2. Zapytania SQL tworz¡ce tabele dla diagramu encji z przykªadu 1. wygl¡daj¡

nast¦puj¡co:

CREATE TABLE Uzytkownicy(
IdUzytkownika SERIAL PRIMARY KEY,
Imie VARCHAR(20),
Nazwisko VARCHAR(45),
Login VARCHAR(20) NOT NULL
);
Typ

VARCHAR(n)

oznacza typ znakowy o ustalonej dªugo±ci, natomiast

SERIAL

mówi

serwerowi, »e warto±¢ tego atrybutu ma by¢ nadawana automatycznie z ci¡gu arytmetycznego. Flaga
a

NOT NULL

wymaga od u»ytkownika podania warto±ci tego atrybutu,

PRIMARY KEY oznacza klucz gªówny  atrybut identykuj¡cy krotk¦ (nie mo»e by¢ pusty

i musi by¢ unikatowy).
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CREATE TABLE Filmy(
IdFilmu SERIAL PRIMARY KEY,
Tytul VARCHAR(100) NOT NULL,
Rok INTEGER CHECK(Rok > 1895),
Opis TEXT,
Cena NUMERIC CHECK(Cena >= 0)
);
CREATE TABLE Wypozyczenia(
Id SERIAL PRIMARY KEY,
IdUzytkownika INTEGER NOT NULL REFERENCES Uzytkownicy(IdUzytkownika),
IdFilmu INTEGER NOT NULL REFERENCES Filmy,
DataWypozyczenia DATE
);
Typy

CHECK

INTEGER i DATE s¡ typami odpowiednio caªkowitoliczbowym i datowym.

Funkcja

wymusza wprowadzanie danych speªniaj¡cych okre±lony warunek logiczny. Z kolei

sªowem kluczowym

REFERENCES tworzymy klucz obcy  powi¡zanie z inn¡ tabel¡.

W przy-

padku niepodania atrybutu, do którego si¦ odwoªujemy, serwer b¦dzie si¦ odnosiª do
klucza gªównego w podanej tabeli. Klucz obcy mo»e przyjmowa¢ tylko warto±ci, które ju»
istniej¡ w tabeli, do której si¦ odwoªuje. St¡d te» musi on mie¢ ten sam typ, co atrybut
docelowy.
Uwaga. Je»eli nie u»yjemy agi

NOT NULL, to klucz obcy, w przeciwie«stwie do gªównego,

mo»e pozosta¢ pusty.
Wi¦cej o typach i ograniczeniach w tabelach dopuszczanych w bazie PostgreSQL
mo»na przeczyta¢ w dokumentacji (https://www.postgresql.org/docs/).
wiczenie 3. Napisz zapytania tworz¡ce tabele dla diagramu encji z ¢wiczenia 1. Pami¦-

taj o ograniczeniach w tabelach.
wiczenie 4. Napisz zapytania tworz¡ce tabele dla diagramu encji z ¢wiczenia 2. Prze-

my±l odpowiednio ograniczenia w tabelach. Czy mog¡ by¢ one przeszkod¡ we wprowadzaniu danych?

Zarz¡dzanie danymi w bazie
Do zarz¡dzania danymi w tabelach sªu»¡ zapytania typu

INSERT, UPDATE

Zapytanie wprowadzaj¡ce dane do bazy ma nast¦puj¡c¡ struktur¦:

INSERT INTO NazwaTabeli(NazwyAtrybutów)
VALUES
(Warto±ciAtrybutów1),
(Warto±ciAtrybutów2), ..., (Warto±ciAtrybutówN);
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Nazwy atrybutów mo»emy podawa¢ w dowolnej kolejno±ci, jednak potem warto±ci dla
kolejnych krotek podajemy zgodnie z kolejno±ci¡ nazw.

Nie musimy podawa¢ warto±ci

wszystkich atrybutów, pomini¦tym atrybutom zostan¡ przypisane warto±ci domy±lne. Podawanie nazw atrybutów nie jest konieczne. W przypadku ich pomini¦cia, nale»y podawa¢
warto±ci wszystkich atrybutów w kolejno±ci ich deklarowania przy tworzeniu tabeli.
Przykªad 3. Dodamy po kilka rekordów do utworzonych wcze±niej tabel:

INSERT INTO Uzytkownicy(Imie, Nazwisko, Login)
VALUES
('Karol', 'Wi±niewski', 'kawi'),
('Marek', 'Kowalski', 'mako'),
('Jan', 'Szulc', 'jasz');
INSERT INTO Filmy
VALUES
(1, 'Django', 2012, 'Kolejny film QT', 5),
(2, 'O póªnocy w Pary»u', 2011, 'Scenariusz: Woody Allen', 2);
INSERT INTO Wypozyczenia VALUES (2, 1, 1, CURRENT_DATE);
INSERT INTO Wypozyczenia(IdUzytkownika, IdFilmu, DataWypozyczenia)
VALUES
(1, 2, '2019-06-17');
Wypozyczenia atrybut Id nadali±my r¦cznie
automatycznie (podobnie w tabeli Filmy).

Zauwa»my, »e w tabeli
przypisywany jest

mimo »e domy±lnie

wiczenie 5. Spróbuj dwukrotnie wykona¢ nast¦puj¡ce zapytanie:

INSERT INTO Wypozyczenia(IdUzytkownika, IdFilmu, DataWypozyczenia)
VALUES
(2, 2, '2019-06-15');
Dlaczego za pierwszym razem serwer zgªosiª bª¡d, a za drugim dodaª odpowiedni wpis?
Jakie przypisaª mu

Id?

Po klikni¦ciu PPM na nazw¦ tabeli w drzewie w lewym panelu i wybraniu Przegl¡daj/Edytuj dane > Wszystkie wiersze w panelu podgl¡du pojawi si¦ tabela wraz z zawarto±ci¡ (zob. grak¦ 4). Zapytania wy±wietlaj¡ce dane z tabel omówimy na nast¦pnych
zaj¦ciach.

Modykacja i usuwanie danych
Modykacji danych dokonujemy poprzez aktualizacj¦ tabeli wg nast¦puj¡cego schematu
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Graka 4: Dane wprowadzone do tabel

UPDATE NazwaTabeli
SET
Atrybut1 = Warto±¢1,
Atrybut2 = Warto±¢2,
...
AtrybutN = Warto±¢N
WHERE WarunekLogiczny;
Na przykªad, zapytanie:

UPDATE Wypozyczenia
SET
IdUzytkownika = IdUzytkownika+1,
DataWypozyczenia = NULL
WHERE IdUzytkownika = 1;
zwi¦ksza o 1 atrybut

IdUzytkownika

i usuwa dat¦ wypo»yczenia we wszystkich wypo»y-

czeniach u»ytkownika nr 1.
Do wyczyszczenia wszystkich danych z tabeli u»ywamy zapytania postaci

TRUNCATE NazwaTabeli;
Podobne dziaªanie ma

DELETE FROM NazwaTabeli;
Ostatnie zapytanie mo»emy jednak zmodykowa¢ w taki sposób, by usuwaªo tylko krotki
speªniaj¡ce pewien warunek logiczny:
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DELETE FROM NazwaTabeli
WHERE WarunekLogiczny;
Na przykªad, zapytanie

DELETE FROM Wypozyczenia
WHERE DataWypozyczenia <= CURRENT_DATE - 90;
usuwa wszystkie wypo»yczenia starsze ni» 90 dni.
Wi¦cej o konstrukcji warunków logicznych powiemy przy omawianiu zapyta¢ wy±wietlaj¡cych dane.
wiczenie 6. a) Uzupeªnij przykªadowymi danymi tabele utworzone w ¢wiczeniu 3.

b) Podnie± o 1 oceny wszystkich studentów o parzystych identykatorach.
c) Usu« wszystkie oceny negatywne.

Odno±niki i zaª¡czniki
[1] DBDesigner 4: https://dbdesigner.softonic.pl/
[2] Strona gªówna projektu PostgreSQL: https://www.postgresql.org/
[3] Dokumentacja PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/
[4] Zdalny serwer Heroku: https://www.heroku.com/
[5] Pliki

diagram_klasa.xml i diagram_vod.xml z diagramami encji wykonane w DB-

Designer 4.
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