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Zadanie 1  

1. Połącz się z bazą danych w MySQL Workbench z poprzedniego laboratorium.   

2. Utwórz bazę danych (schemat) o nazwie baza_mat a następnie uaktywnij ją. 

3. Model UML 

Tworzymy nowy model w MySQL Workbench 

File->New Model 

Tworzymy nową bazę danych - Add New Schema 

 
Rys. 1. Tworzenie nowej bazy danych 

Zmieniamy nazwę bazy na baza_mat 

 
Rys. 2. Nadanie nazwy bazie danych 

Tworzymy model UML tabel bazy danych 

Model->Add Diagram  

w oknie Catalog Tree upewniamy się, że wybrana jest baza baza_mat (jeśli nie klikamy dwukrotnie 

aby ją aktywować). 

Wstawiamy tabelę poprzez użycie ikony Place a New Table (Rys. 3) 

 
Rys. 3. Wstawienie nowej tabeli 
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4. Tworzymy model dwóch następujących tabel: 

Utwórz bazę części składowych różnych elementów w bazie o nazwie baza_mat. Baza powinna 

zawierać tabelę części, które mogą wchodzić w skład wielu elementów oraz tabelę elementy 

z informacjami o ich ilości. Uzupełnij obie tabele danymi z tabeli 1 oraz tabeli 2 (strona nr 4).  

Tabela Czesci (Rys. 4) zawierająca informacje o częściach : 

Czesci(idCzesci,nazwaCzesci,nazwaDostawcy,cenaCzesci) 

 
Rys. 4. Tabela zawierająca informacje o częściach 

idCzesci- identyfikator części (niepusty, unikalny,  klucz podstawowy) – zaznaczone pola PK, NN, UQ 

nazwaCzesci - nazwa części 

nazwa Dostawcy - nazwa dostawcy części 

cenaCzesci - cena części 

Elementy(idElementu,idCzesci,iloscCzesci) 

 

Rys. 5. Tabela zawierająca informacje o elementach 

idElementu - identyfikator elementu  

idCzesci - identyfikator części składowej 

iloscCzesci - ilość części danego typu w elemencie 

idElementu może powtórzyć się w wielu wierszach ponieważ, element może składać się z wielu części 

idElementu oraz idCzesci tworzą klucz główny i nie mogą się powtórzyć (wspólnie) - – zaznaczone 

pola PK, NN 

W celu wygenerowania zapytania SQL tworzącego tabelę, klikamy prawym klawiszem myszki na 

tabeli i wybieramy Copy SQL to Clipboard (Rys. 6). Tak wygenerowany kod wklejamy do okienka 

Query i wykonujemy go. Po wykonaniu sprawdzamy czy pojawiła nam się tabela w schemacie bazy 

danych (pamiętamy o odświeżaniu informacji o bazach danych - Rys. 7.) 
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Rys. 6. Generowanie kodu SQL tworzącego pojedynczą  tabelę 

 

Rys. 7. Odświeżanie schematów 

5. Uzupełniamy tabelę danymi.  

Możemy użyć narzędzi MySql Workbench (Rys. 8.). Brak możliwości edycji oznacza, że nie 

ustawiono klucza głównego tabeli przy tworzeniu schematu tabeli w diagramie UML. Aby to 

zmienić należy kliknąć w ikonę z kluczem z Rys. 8. - poprawne ustawienia podane są na 

poprzedniej stronie) 

 

Rys. 8. Edycja zawartości tabeli 

Przykładową zawartość tabel podano w poniższych tabelach 
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Wykonaj polecenia wyszukiwania używając złączeń (JOIN). 

6. Wyświetl wszystkie części składowe wszystkich elementów: 

SELECT * FROM elementy INNER JOIN czesci ON elementy.idCzesci=czesci.idCzesci; 

7. Wyświetl wszystkie części składowe wszystkich elementów oraz również te części które nie są 

składnikami żadnego z elementów: 

 SELECT * FROM elementy RIGHT JOIN czesci ON elementy.idCzesci=czesci.idCzesci; 

Uwaga: 

W przypadku gdyby istniała możliwość wpisania elementu bez przypisanej części można by go je 

wyświetlić używając złączenia "lewego" LEFT JOIN. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Zadanie 2. 

Na opracowanej bazie danych z zadania 1 wykonaj następujące działania: 

1. Utwórz schemat bazy UML dla istniejącej bazy danych używając inżynierii odwrotnej (opcja 

Database->Revers Engineer) 

2. Wyświetl wszystkie części składowe pojedynczego elementu np. o idElementu 1001  

3. Wyświetl jaka jest wartość (wartość = cena detaliczna*ilość) części pojedynczego elementu  

4. Wyświetl jaka jest wartość wszystkich części wszystkich elementów 

_____________________________________________________________________________ 

Zadanie 3. 

1. Dodaj tabelę zawierającą idElementu oraz dodatkową informację nazwaElementu, 

NazwyElementow(idElementu,nazwaElementu) idElementow powinien być kluczem głównym. 

Wypełnij tabelę przykładowymi danymi.   

2. Wykonaj punkt 2 z uwzględnieniem zawartości tabeli utworzonej w 5 (poprzez dwukrotne użycie 

złączenia wewnętrznego INNER JOIN) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Po wpisaniu zaliczenia przez prowadzącego, usuń utworzone bazy danych: 

DROP DATABASE  baza_mat; (lub inne nazwy utworzonych baz podczas laboratorium), 

usuń wszystkie otwarte zakładki Query, Model itp bez zapisywania danych. 


