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1. Architektura systemu 

1.1. Systemowe bazy danych 
 W systemie MS SQL Server istnieją dwa typy baz danych: 

 bazy systemowe, 
 bazy użytkowe. 

 Obydwa typy służą do pamiętania danych, przy czym bazy systemowe pamiętają zmiany odnoszące się do całego 
systemu SQL Server. System wykorzystuje te bazy danych do zarządzania samym sobą. Bazy danych tworzone przez 
użytkownika określane są jako użytkowe bazy danych. Przykładową użytkową bazą danych dostarczaną wraz z sys-
temem jest baza pubs.  
 Systemowymi bazami danych są: 

 master, 
 model, 
 tempdb, 
 msdb. 

  

 

W SQL Server każda baza danych, w tym także bazy systemowe, ma własny zbiór plików i nie współdzieli tych pli-
ków z innymi bazami. Domyślną lokalizacją tych plików jest podkatalog ..\Data, w tym katalogu, który został wska-
zany jako katalog danych w czasie instalacji.  
 

Plik bazy da-
nych 

Nazwa pliku fi-
zycznego 

Domyślny 
rozmiar 

master dane 
główne 

Master.mdf 7.5 MB 

master dziennikMastlog.ldf 1.0 MB 
tempdb dane 
główne 

Tempdb.mdf 8.0 MB 

tempdb dzien-
nik 

Templog.ldf 0.5 MB 

model dane 
główne 

Model.mdf 0.75 MB 

model dziennik Modellog.ldf 0.75 MB 
msdb dane 
główne 

Msdbdata.mdf 3.5 MB 

msdb dziennik Msdblog.ldf 0.75 MB 
 

 

Tabele systemowe zawarte w każdej bazie danych tworzą katalog bazy danych (jest ich 18): 
 
sysallocations sysfiles sysobjects 
syscolumns sysforeignkeys syspermissions 
syscomments sysfulltextcatalogs sysprotects 
sysconstraints sysindexes sysreferences 
sysdepends sysindexkeys systypes 
sysfilegroups sysmembers sysusers 
 

1.1.1. Baza danych master 
Baza master zawiera tabele systemowe utrzymujące dane dotyczące systemu jako całości oraz o każdej użytkowej 

bazie danych. Tabele systemowe obejmują słownik danych (zwany także katalogiem systemowym) SQL Servera. Ba-
zy master jest szczególnie chroniona, stąd żaden użytkownik nie może bezpośrednio ingerować w jej zawartość. Za-
wiera ona informacje o każdej bazie danych zawartej w systemie, musi być zatem regularnie archiwowana. W tabe-
lach systemowych bazy master zawarte są informacje dotyczące: 

 dostępnych baz danych i urządzeń archiwowania, 
 baz danych pamiętanych na serwerze, 
 rozmiarów pamięci alokowanych dla każdej bazy danych, 
 wykonywanych procesów (dzienniki transakcji), 
 kont użytkowników, 
 aktywnych blokad, 
 komunikatów o błędach systemowych, 
 systemowych procedur pamiętanych. 



 

Następujące tabele systemowe pamiętane są wyłącznie w bazie master i zawierają informacje systemowe poziomu 
serwera – jest ich 16 i tworzą katalog systemu: 
 
sysaltfiles sysdevices sysoledbusers 
syscacheobjectssyslanguages sysperfinfo 
syscharsets syslockinfo sysprocesses 
sysconfigures syslogins sysremotelogins 
syscurconfigs sysmessages sysservers 
sysdatabases   
 
Zawartość przykładowych tabel: 
sysdatabases 
 Zawiera jeden wiersz dla każdej bazy danych w SQL Serverze. Po pierwszej instalacji zawiera pozycje dla baz da-
nych: master, model, msdb, Northwind, pubs i tempdb. 

 

1.1.2. Baza danych model 
 Baza danych model jest używana jako wzorzec do tworzenia wszystkich baz danych w systemie. Podczas realizacji 
komendy CREATE DATABASE tworzona jest pierwsza część bazy danych przez kopiowanie zawartości bazy mo-
del, a pozostała część bazy danych wypełniana jest pustymi stronami. Bazę tę można modyfikować, a wszystkie 
wprowadzone do niej zmiany są następnie uwzględnianie przy tworzeniu nowych baz danych. Taką typową zmianą 
jest ustalenie uprawnień dostępu, można na przykład zdefiniować użytkownika, który będzie miał dostęp do wszyst-
kich baz danych na serwerze SQL, albo można określić domyślne uprawnienia dla użytkownika guest. Inną typową 
zmianą jest włączenie: 

 typów zdefiniowanych przez użytkownika, 
 reguł, 
 wartości domyślnych, 
 procedur pamiętanych 

a także pewnych opcji konfiguracyjnych. 
 

 

1.1.3. Baza danych tempdb 
 Baza danych tempdb przechowuje wszystkie tymczasowe tabele i tymczasowe procedury pamiętane. Służy także 
jako miejsce przetwarzania tabel roboczych generowanych przez SQL Server. Baza ta jest zasobem globalnym – wy-
korzystywana jest dla wszystkich użytkowników pracujących w systemie. za każdym razem, gdy system SQL Server 
startuje, baza tempdb tworzona jest od nowa, zatem system startuje z pustą bazą danych. Nie ma oczywiście potrze-
by archiwowanie tej bazy danych. Baza tempdb wykorzystywana jest przez system na przykład przy sortowaniu ta-
bel i przy filtrowaniu tabel nieindeksowanych. Można ją ulokować w pamięci RAM uzyskując poprawę wydajności 
systemu – wykorzystuje się do tego opcję tempdb in RAM(MB) ale jest to sensowne jedynie wtedy gdy dysponuje-
my pamięcią RAM o wielkości co najmniej 64 MB. 
 

 

1.1.4. Baza danych msdb 
 Baza danych msdb jest wykorzystywana przez planistę w SQL Executive Service do realizacji takich działań jak: 

 zarządzanie replikacjami, 
 szeregowanie zadań, 
 zarządzanie alertami (alarmami). 

W bazie tej zapamiętane są informacje związane z problemami identyfikowanymi w systemie i działaniami zwią-
zanymi z ich przezwyciężaniem. 

Na przykład tablica systemowa sysalerts pamięta informacje o wszystkich alertach związanych ze zdarzeniami 
pamiętanymi w Microsoft Windows NT Server Event Viewer. 

 



 

1.2. Tabele systemowe 
Tabele systemowe opisują całe środowisko SQL Servera – zarówno jego strukturę statyczną, jak i dynamiczną. 

Zawierają informacje o SQL Serverze jako o całości i o każdej oddzielnej bazie danych. 
Tabele systemowe tworzące katalog systemowy (słownik systemowy). Wszystkie one zawarte są w bazie danych 

master. 
 
sysaltfiles 
 
 
 
 

Zawiera jeden wiersz dla każdego pliku bazy danych i pamięta: 
    rozmiar pliku w stronach 8-KB, 
    maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku, 
    identyfikator bazy danych, do której plik należy, 
    nazwę i ścieżkę dostępu do pliku. 

syscacheobjects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawiera informacje o sposobie wykorzystania pamięci chwilowej: 
    typ obiektu w PCh: skompilowany plan, plan wykonania, drzewo 
          rozkładu, rozszerzona procedura pamiętana, 
    typ obiektu: procedura pamiętana, przygotowane wyrażenie, 
          zapytania ad hoc w T-SQL, wyzwalacz, perspektywa, ... 
    identyfikator obiektu, 
    ID bazy danych, dla której obiekt został skompilowany, 
    liczba obiektów odwołujących się do tego obiektu, 
    ile razy obiekt został użyty, 
    liczba stron pamięci zajętych przez obiekt  .  

syscharsets 
 

Zawiera jeden wiersz dla każdego zbioru znaków i każdego porządku sortowania. 
Jeden z porządków sortowania jest wymieniony w sysconfigures 

 

 

sysconfigures 
 

Zawiera jeden wiersz dla każdej opcji konfiguracji ustawianej przez użytkownika. 

sysdatabases  
 

Zawiera jeden wiersz dla każdej bazy danych w systemie, na początku zawiera in-
formacje tylko o czterech systemowych bazach danych.  

sysdevices  
 

Zawiera jeden wiersz dla każdego pliku tworzenia kopii zapasowej (we wcześniej-
szych wersjach SQL Servera miał inną interpretację). 

syslanguages 
Zawiera jeden wiersz dla każdego języka znanego SQL Serverowi (podaje m.in. na-
zwy miesięcy i dni tygodnia w tych językach) 

syslockinfo 

Zawiera dynamiczną informacje o wszystkich przyznanych, przekształconych i 
oczekujących żądaniach blokad. Jest obrazem wewnętrznych struktur danych mene-
dżera blokowania. Zawiera dane: 
    ID bazy danych, ID indeksu i ID obiektu związanych z zasobem, 
    typ zasobu: baza danych, plik, indeks, tabela, strona, klucz, obszar, 
                       RID (ID wiersza), 
    tryb żądania blokowania: bez zmiany schematu, z modyfikacją  
           schematu, z intencją zmiany trybu, na wyłączność itp. 
    stan realizacji żądania: przyznane, przekształcone, oczekiwanie, 
    ID procesu sesji żądającej blokowania, 
    typ obiektu związanego z blokowaniem: transakcja, sesja, kursor. 

syslogins  Zawiera jeden wiersz dla każdego konta logowania. 
sysmessages  Zawiera jeden wiersz dla każdego komunikatu o błędzie i dla każdego ostrzeżenia. 

sysoledbusers 
Zawiera jeden wiersz dla każdego odwzorowania użytkownika i hasła do określone-
go serwera. 

sysperfinfo  
Zawiera informacje o wydajności SQL Servera, które mogą być wyświetlone przez 
monitor wydajności systemu Windows NT. 

 

 

sysprocesses 
 

Zawiera informacje o aktywnych procesach, mogą to być zarówno procesy klienta, 
jak i procesy systemu. 

sysremotelogins 
Zawiera jeden wiersz dla każdego zdalnego użytkownika uprawnionego do wywo-
łania zdalnej procedury pamiętanej na SQL Serverze. 

sysservers  
Zawiera jeden wiersz dla każdego serwera, do którego SQL Server może mieć do-
stęp jako do źródła danych OLE DB.  

 
 Tabele systemowe tworzące katalog bazy danych. Zestaw takich tabel zawarty jest w każdej bazie danych. 
sysallocations  Zawiera jeden wiersz dla każdej jednostki alokacji 
syscolumns  
 

Zawiera jeden wiersz dla każdej kolumny z każdej tabeli i z każdej perspektywy, 
a także dla każdego parametru w procedurze pamiętanej 

syscomments  
 
 
 
 

Zawiera wiersze dla każdej perspektywy, reguły, wartości domyślnej, wyzwala-
cza, warunku CHECK, warunku DEFAULT i procedury pamiętanej. Kolumna 
text zawiera oryginalne definiujące wyrażenie w języku SQL o maksymalnej 
wielkości 4 MB. Treść wyrażenia może być zaszyfrowana (opcja ENCRYPTION
w definicji obiektu). 

sysconstraints  
 

Zawiera odwzorowania więzów na obiekty będące właścicielami tych więzów 

sysdepends  
 
 

Zawiera informacje o zależnościach między obiektami (perspektywym procedury
i wyzwalacze) a obiektami (tabelami, perspektywami i procedurami) zawartymi 
w ich definicji. 

sysfilegroups  Zawiera jeden wiersz dla każdej grupy plików w bazie danych 
sysfiles  Zawiera jeden wiersz dla każdego pliku bazy danych 
sysforeignkeys  
 

Zawiera informacje dotyczące więzów FOREIGN KEY zawartych w definicji 
tabel 

sysfulltextcatalogs  Zawiera zbiór katalogów pełno tekstowych 

 

 
sysindexes  
 
 
 
 
 

Zawiera jeden wiersz dla każdego indeksu i dla każdej tabeli w bazie danych: 
    ID tabeli lub tabeli, do której należy indeks, 
    kod stanu: odrzuć komendę dołączającą duplikat klucza, 
                      indeks jednoznaczny,  
                      indeks dopuszcza duplikowanie wierszy, ... 

sysindexkeys  Zawiera informacje o kluczach i kolumnach tworzących indeks 
sysmembers  Opisuje członków każdej roli w bazie danych 
sysobjects  
 
 

Zawiera jeden wiersz dla każdego obiektu (więz, wartość domyślna, dziennik, regu-
ła, procedura pamiętana, itp.) utworzonego w bazie danych 

syspermissions  
Zawiera informacje o uprawnieniach, które zostały przydzielone lub odmówione 
użytkownikom, grupom i rolom w bazie danych 

sysprotects  
 

Zawiera informacje o uprawnieniach, które zastosowano to kont bezpieczeństwa w 
wyrażeniach GRANT i DENY. 

sysreferences  
 

Zawiera przyporządkowanie definicji więzów FOREIGN KEY do kolumn 

systypes  
 

Zawiera jeden wiersz dla każdego typu danych zarówno systemowego, jak i zdefi-
niowanego przez użytkownika 

sysusers  
Zawiera jeden wiersz dla każdego użytkownika Windows NT, grupy Windows NT, 
użytkownika SQL Servera i roli w SQL Server’owej bazie danych 

 
 Tabele systemowe mogą być przeglądane tak jak zwykłe tabele bazy danych. Nie można ich jednak bezpośrednio 
modyfikować. 



 

1.3. Systemowe procedury pamiętane 
 W systemie SQL Server wiele działań administracyjnych i informacyjnych może być wykonanych za pomocą sys-
temowych procedur pamiętanych. Systemowe procedury pamiętana są prekompilowanymi zbiorami wyrażeń SQL-
owych. Procedury te zapamiętane są w bazie danych master, ale mogą być wykonywane z dowolnej bazy. Właścicie-
lem systemowych procedur pamiętanych jest administrator systemu (sa). Nazwy wszystkich tych procedur rozpoczy-
nają się od „sp_”. 

Podział systemowych procedur pamiętanych na kategorie podaje poniższa tabela: 
 

Kategoria Opis 
Procedury katalogo-
we 
 

Implementują funkcje katalogowe ODBC i izolują aplikacje ODBC od zmian w wykorzysty-
wanych tabelach systemowych. 

Procedury kursorów Implementują funkcjonalność kursorów. 
Procedury zapytań 
rozproszonych 

Używane do implementacji i zarządzania zapytaniami rozproszonymi. 

Procedury SQL 
Server Agent 
 

Używane przez SQL Server Agent do zarządzania działaniami szeregowanymi i sterowanymi 
zdarzeniami 

Procedury replikacji Używane do zarządzania replikacjami. 
Procedury bezpie-
czeństwa 

Używane do zarządzania bezpieczeństwem.. 

Procedury systemowe Związane z utrzymywaniem SQL Servera. 
Procedury asystenta 
Web 

Używane przez Web Assistant. 

Procedury rozszerzo-
ne ogólnego przezna-
czenia 

Zapewniają interfejs z SQL Servera do programów zewnętrznych. 

 

 
Procedury rozszerzo-
ne poczty SQL 

Używane do realizacji operacji poczty elektronicznej z poziomu SQL Servera. 

Procedury rozszerzo-
ne dla SQL Server 
Profiler 
 
 

Używane przez SQL Server Profilera. Aby wykonać taką procedurę względem serwera lokal-
nego poprzez SQL Server Query Analyzer, należy wykorzystać identyfikację z poziomu Win-
dows NT. 

Procedury OLE 
 

Umożliwiają używanie standardowych obiektów automatycznych OLE w programach wsa-
dowych Transact-SQLa. 

 
 
Uwaga: Jeśli nie określono inaczej, wszystkie systemowe procedury pamiętane zwracają wartość 0, co oznacza po-
myślne zakończenie. Wartość niezerowa wskazuje na błąd. 

 

1.3.1. Katalogowe procedury pamiętane 
  
sp_column_privileges 
Opis: 

Zwraca informacje o uprawnieniach dostępu do kolumny pojedynczej tabeli w bieżącym środowisku. Uprawnienia 
te nadawane są za pomocą GRANT i odbierane za pomocą REVOKE. 

Składnia: 
sp_column_privileges [@table_name =] 'nazwa_tabeli'  
[,[@table_owner =] 'właściciel_tabeli']  
[,[@table_qualifier =] 'kwalifikator_tabeli'] 
[,[@column_name =] 'kolumna'] 

 
Przykład: 
EXEC sp_column_privileges Pracownik 

 

 

sp_columns 
Opis: 

Zwraca informacje o kolumnach podanej tabeli lub perspektywy. 
Składnia: 

sp_columns [@table_name =] obiekt  
[,[@table_owner =] właściciel]  
[,[@table_qualifier =] kwalifikator]  
[,[@column_name =] kolumna]  
[,[@ODBCVer =] WersjaODBC] 

Przykład: 
EXEC sp_columns @table_name = 'Pracownik' 
lub 
EXEC sp_columns Pracownik 

 
sp_databases 
Opis: 

Zwraca wykaz baz danych rezydujących w SQL Serverze lub dostępnych za pomocą bram. 
Składnia 

sp_databases 
Przykład: 
EXEC sp_databases 

 



 

sp_fkeys 
Opis: 

Zwraca informacje o kluczach obcych oraz zależności związane z kluczami obcymi włączając w to unieruchomio-
ne (disabled) klucze obce. 

Składnia: 
sp_fkeys [@pktable_name =] 'nazwa_tabeliKG' 
[,[@pktable_owner =] 'właściciel_tabeliKG']  
[,[@pktable_qualifier =] 'kwalifikator_tabeliKG'] 
{, [@fktable_name =] 'nazwa_tabeliKO'}  
[,[@fktable_owner =] 'właściciel_tabeliKO']  
[,[@fktable_qualifier =] 'kwlifikator_tabeliKO'] 

(tabelaKG – tabela zawierająca klucz główny, tabelaKO – tabela z kluczem obcym). 
Przykład: 

W przykładzie udostępniane są informacje o kluczach obcych i tabelach odwołujących się do tabeli Customers w 
bazie danych Northwind. 
USE Northwind 
EXEC sp_fkeys @pktable_name = 'Customers' 

W przykładzie udostępniane są informacje o kluczach głównych i tabelach, do których odwołuje się za pomocą 
swoich kluczy obcych tabela Orders w bazie danych Northwind. 
USE Northwind 
EXEC sp_fkeys @fktable_name = 'Orders' 

 

 

sp_pkeys 
Opis: 
 Zwraca informacje o kluczu głównym podanej tabeli. 
Składnia: 

sp_pkeys [@table_name =] 'nazwa'  
[,[@table_owner =] 'właściciel']  
[,[@table_qualifier =] 'kwalifikator'] 

Przykład: 
EXEC sp_pkeys @table_name = 'Orders' 

 
sp_server_info 
Opis: 

Zwraca wykaz atrybutów i związanych z nimi wartości opisujących środowisko SQL Servera, a także bram do baz 
danych oraz źródeł danych. 

Składnia: 
sp_server_info [[@attribute_id =] 'id_atrybutu'] 

Przykład: 
EXEC sp_server_info 

 
sp_stored_procedures 
Opis: 

Zwraca wykaz procedur pamiętanych dostępnych w bieżącym środowisku. 
Składnia: 

sp_stored_procedures [[@sp_name =] 'nazwa']  
[,[@sp_owner =] 'właściciel']  
[,[@sp_qualifier =] 'kwalifikator'] 

 

 

sp_table_privileges 
Opis: 

Zwraca wykaz uprawnień (takich jak INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT, REFERENCES) względem tabel. 
Składnia: 

sp_table_privileges [@table_name_pattern =] 'wzorzec_nazwy_tabeli' 
[,[@table_owner_pattern =] 'wzorzec_właściciela_tabeli'] 
[,[@table_qualifier =] 'kwalifikator_tabeli'] 

Przykład: 
EXEC sp_table_privileges 'D%' 

 
sp_tables 
Opis: 

Zwraca wykaz wszystkich obiektów, do których można kierować zapytania w bieżącym środowisku (mogą wystę-
pować we frazie FROM). 

Składnia: 
sp_tables [[@table_name =] 'nazwa']  
[,[@table_owner =] 'właściciel']  
[,[@table_qualifier =] 'kwalifikator']  
[,[@table_type =] "typ"] 

Przykład: 
EXEC sp_tables 
EXEC sp_tables syscolumns, dbo, Company, "'SYSTEM TABLE'" 
EXEC sp_tables @table_type = "'SYSTEM TABLE'" 

 

 

1.3.2. Ogólne systemowe procedury pamiętane 
 Zestaw wszystkich ogólnych systemowych procedur pamiętanych zamieszczono w poniższej tablicy: 
 
sp_add_data_file_recover_suspect
_db 

sp_helpconstraint 

sp_add_log_file_recover_suspect_
db 

sp_helpdb 

sp_addextendedproc sp_helpdevice 
sp_addmessage sp_helpextendedproc 
sp_addtype sp_helpfile 
sp_addumpdevice sp_helpfilegroup 
sp_altermessage sp_help_fulltext_catalogs 
sp_autostats sp_help_fulltext_catalogs_cursor 
sp_attach_db sp_help_fulltext_columns 
sp_attach_single_file_db sp_help_fulltext_columns_cursor 
sp_bindefault sp_help_fulltext_tables 
sp_bindrule sp_help_fulltext_tables_cursor 
sp_bindsession sp_helpindex 
sp_certify_removable sp_helplanguage 
sp_configure sp_helpserver 
sp_create_removable sp_helpsort 
sp_createstats sp_helptext 
sp_cycle_errorlog sp_helptrigger 
sp_datatype_info sp_indexoption 
sp_dbcmptlevel sp_lock 
sp_dboption sp_monitor 



 

sp_delete_backuphistory sp_processmail 
sp_depends sp_procoption 
sp_detach_db sp_recompile 
sp_dropdevice sp_refreshview 
sp_dropextendedproc sp_rename 
sp_dropmessage sp_renamedb 
sp_droptype sp_serveroption 
sp_executesql sp_setnetname 
sp_getbindtoken sp_spaceused 
sp_fulltext_catalog sp_tableoption 
sp_fulltext_column sp_unbindefault 
sp_fulltext_database sp_unbindrule 
sp_fulltext_service sp_updatestats 
sp_fulltext_table sp_validname 
sp_help sp_who 
 

 

Wybrane procedury: 
 
sp_addextendedproc 
Opis: 

Rejestruje nazwę nowej rozszerzonej procedury pamiętanej w SQL Server’ze.  
Programista za pomocą Microsoft Open Data Services może utworzyć rozszerzoną procedurę pamiętaną. Po utwo-
rzeniu musi być dodana do SQL Servera za pomocą sp_addextendedproc (patrz tworzenie rozszerzonych procedur 
pamiętanych). 

Składnia: 
sp_addextendedproc [@functname =] 'procedura',  
[@dllname =] 'dll' 

 (dll jest nazwą biblioteki DLL zawierającą funkcję procedura). 
Przykład: 
USE master 
EXEC sp_addextendedproc xp_hello, 'xp_hello.dll' 

 

 

sp_addtype 
Opis: 

Tworzy typ danych zdefiniowany przez użytkownika. 
Składnia: 

sp_addtype [@typename =] typ,  
[@phystype =] typ_systemowy  
[, [@nulltype =] 'typ_null'] 

 typ_systemowy jest jednym z poniższych typów: 

‘binary(n)’ image smalldatetime 
bit int smallint 
‘char(n)’ ‘nchar(n)’ text 
datetime ntext tinyint 
decimal numeric uniqueidentifier 
‘decimal[(p[, 
s])]’ 

‘numeric[(p[, 
s])]’ ‘varbinary(n)’ 

float ‘nvarchar(n)’ ‘varchar(n)’ 
‘float(n)’ real  

Przykład: 
1. Tworzenie typu PESEL opartego na standardowym typie danych varchar. Typ nie może przyjmować wartości 

NULL, varchar(11) jest ujęte w apostrofy, gdyż zawiera nawiasy: 
USE master 
EXEC sp_addtype PESEL, 'VARCHAR(11)', 'NOT NULL' 

2. Tworzenie typu data_ur opartego ma typie standardowym datetime, typ dopuszcza wartości puste NULL: 
USE master 
EXEC sp_addtype data_ur, datetime, 'NULL' 

 

 

sp_executesql 
Opis: 

Wykonuje wyrażenie T-SQL lub plik wsadowy, które wykonywane wielokrotnie lub tworzone są dynamicznie. 
Wyrażenia te mogą zawierać parametry. 

Składnia: 
sp_executesql [@stmt =] wyrażenie 
[  
{, [@params =] N'@ parametr typ_danych [, parametr typ_danych]...' }  
{, [@parametr =] 'wartość' [, 'wartość']...} 
] 
wyrażenie 

wyrażenie jest stringiem Unicode zawierającym wyrażenie T_SQL lub program wsadowy, na przykład: 

N'SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeID = @IDParameter'  



 

Przykład: 
1. Wykonanie prostego wyrażenia SELECT zawierającego wbudowany parametr @level: 

execute sp_executesql  
N'select * from pubs.dbo.employee where job_lvl = @level', 
N'@level tinyint', 
@level = 35 

2. Wykonywanie wyrażenia tworzonego dynamicznie. Przypuśćmy, że tabela Sprzedaż ma być rozdzielona na po-
szczególne miesiące w roku 1998. Dla każdego miesiąca tworzona jest tabela według wzorca: 
CREATE TABLE Maj1998Sprzedaż 
(OrderID    INT PRIMARY KEY, 
 CustomerID  INT NOT NULL, 
 OrderDate   DATETIME NULL 

CHECK (DATEPART(yy, OrderDate) = 1998), 
 OrderMonth  INT 

CHECK (OrderMonth = 5), 
 DeliveryDate DATETIME NULL, 

CHECK (DATEPART(mm, OrderDate) = OrderMonth) 
) 

 

 

Nazwa każdej tabeli składa się z trzech pierwszych liter nazwy miesiąca, trzech cyfr roku i stałej Sprzedaż. Nazwa 
ta może być tworzona dynamicznie: 
/* Pobierz trzy pierwsze litery z nazwy miesiąca */ 
SUBSTRING( DATENAME(mm, @PrmOrderDate), 1, 3) + 
/* Konkatenatuj cztery cefry roku; zamień na string. */ 
CAST(DATEPART(yy, @PrmOrderDate) AS CHAR(4) ) + 
/* Konkatenatuj za stałą 'Sprzedaż'. */ 
'Sales' 

Następująca procedura pamiętana dynamicznie buduje i wykonuje wyrażenie INSERT dołączające nowe pozycje 
do właściwej tabeli: 
 

 

CREATE PROCEDURE InsertSales @PrmOrderID    INT,  
 @PrmCustomerID   INT, 
 @PrmOrderDate   DATETIME,  
 @PrmDeliveryDate  DATETIME 

AS 
DECLARE @InsertString NVARCHAR(500) 
DECLARE @OrderMonth INT 
-- Tworzenie wyrażenia INSERT 
SET @InsertString = 'INSERT INTO ' + 
/* Tworzenie nazwy tablicy */ 
SUBSTRING( DATENAME(mm, @PrmOrderDate), 1, 3) + 
CAST(DATEPART(yy, @PrmOrderDate) AS CHAR(4) ) +'Sprzedaż' + 
/* Tworzenie frazy VALUES */ 

'VALUES (@InsOrderID, @InsCustID, @InsOrdDate,@InsOrdMonth, @InsDelDate)' 
/* Przypisanie wartości, gdyż w sp_executesql nie można używać funkcji*/ 

SET @OrderMonth = DATEPART(mm, @PrmOrderDate) 
EXEC sp_executesql @InsertString, 

N'@InsOrderID INT,  
@InsCustID   INT,  
@InsOrdDate  DATETIME, 
@InsOrdMonth  INT,  
@InsDelDate  DATETIME', 
@PrmOrderID,  
@PrmCustomerID,  
@PrmOrderDate, 
@OrderMonth,  
@PrmDeliveryDate 

GO 

 

sp_help 
Opis: 

Przekazuje informacje o obiektach bazy danych (z tabeli sysobjects), typach danych zdefiniowanych przez użyt-
kownika i typach danych SQL Servera. 

Składnia: 
sp_help [[@objname =] nazwa] 

Przykład: 
USE master  
EXEC sp_help PESEL 

 
sp_helptext 
Opis: 

Podaje tekst stanowiący definicję reguły, wartości domyślnej, procedury pamiętanej, wyzwalacza lub perspektywy, 
pod warunkiem, że nie są szyfrowane. 

Składnia: 
sp_helptext [@objname =] 'nazwa' 

Przykład: 
 Odczytanie tekstu wyzwalacza employee_insupd zawartego w bazie danych pubs: 

USE pubs 
EXEC sp_helptext 'employee_insupd' 

 



 

1.3.3. Rozszerzone procedury pamiętane ogólnego przeznaczenia 
 Rozszerzone procedury pamiętane są to funkcje zdefiniowane w bibliotekach dołączanych dynamicznie (bibliote-
kach DLL) i służą do rozszerzenia funkcji SQL Servera. Aby zainstalować taką procedurę należy najpierw skopiować 
plik DLL do katalogu zawierającego SQL Server – najczęścij jest to C:\Mssql\Binn, a następnie wykonać systemową 
procedurę pamiętaną sp_addextendedproc (patrz opis tej procedury, rozdz. 1.3.1). 
 W poniższej tabeli zawarto rozszerzone procedury pamiętane istniejące w SQL Serverze: 
 
xp_cmdshell  xp_revokelogin xp_logininfo xp_loginconfig 
xp_enumgroups xp_sprintf  xp_msver xp_logevent 
xp_findnextmsg xp_sqlinventory xp_sqlmaint  
xp_grantlogin xp_sscanf   
 
 Opis wybranych procedur: 
xp_cmdshell 
Opis: 

Wykonuje podaną komendę systemu operacyjnego i zwraca wyjście jako zbiór wierszy tekstowych. 
Składnia: 

xp_cmdshell {'komenda'} [, no_output] 
Przykład: 
xp_cmdshell 'dir *.exe' 

 

 

xp_sprintf 
Opis: 

Formatuje i zapamiętuje ciąg znaków w parametrze wyjściowym. 
Składnia: 

xp_sprintf {string OUTPUT, format} 
[, argument [, argument]...] 

Przykład: 
Tworzenie wyrażenia INSERT: 

DECLARE @ret_string varchar (255) 
EXEC xp_sprintf @ret_string OUTPUT,  
'INSERT INTO %s VALUES (%s, %s)', 'table1', '1', '2' 

PRINT @ret_string 
Wynik: 

INSERT INTO table1 VALUES (1, 2) 
 

 

xp_sscanf 
Opis: 

Czyta dane ze stringu do argumentów. 
Składnia: 

xp_sscanf {string OUTPUT, format} 
[, argument [, argument]...]  

Przykład: 
W przykładzie tym następuje ekstrakcja dwóch wartości ze stringu źródłowego na podstawie ich pozycji w forma-
cie stringu źródłowego: 
DECLARE @filename varchar (20), @message varchar (20) 
EXEC xp_sscanf 'sync -b -fauthors10.tmp -rrandom', 'sync -b -f%s -r%s', 
@filename OUTPUT, @message OUTPUT 
SELECT @filename, @message 
Zbiór wyjściowy: 
-------------------- --------------------  
authors10.tmp random 

 

2. Zarządzanie bazami danych 

2.1. Ogólna architektura systemu SQL Server 

2.2. Tworzenie bazy danych  
 Tworząc bazę danych należy określić jej nazwę, właściciela (jest nim użytkownik tworzący bazę danyc), rozmiar, 
pliki i grupy plikowe, które będą używane do jej pamiętania. Przed utworzeniem bazy danych należy wziąć pod uwa-
gę następujące fakty: 
1. Uprawnienia do tworzenia bazy danych mają domyślnie członkowie ról serwerowych sysadmin i dbcreator, a in-

nym użytkownikom uprawnienia ta muszą być jawnie nadane. 
2. Użytkownik tworzący bazę danych staje się jej właścicielem 
3. Na serwerze można utworzyć co najwyżej 32 767 baz dnaych. 
4. Nazwa bazy danych musi mieć postać identyfikatora. 
 



 

Używane są trzy typy plików do pamiętania bazy danych: 
 Plik główny (ang. primary files) 

Plik główny zawiera informacje inicjujące (dziedziczone z systemowej bazy danych model), a następnie używany 
jest do pamiętania danych. Każda baza danych ma jeden plik główny (domyślnie z rozszerzeniem .mdf). 
 Pliki drugorzędne (ang. secondary files) 

Pliki te przechowują dane, które nie mieszczą się w pliku głównym. Baza danych nie musi mieć plików drugorzęd-
nych, jeśli plik główny jest wystarczająco duży. Niektóre bazy danych mogą być na tyle duże, że używanie plików 
drugorzędnych staje się konieczne, na przykład wtedy, gdy nie mieszczą się na jednym dysku i muszą być rozdzie-
lone na wielu dyskach. Zalecanym rozszerzeniem dla plików drugorzędnych jest .ndf. 
 Dziennik transakcji (ang. transaction log) 

Plik ten używany jest do pamiętania informacji używanej do odtwarzania bazy danych. Musi istnieć co najmniej 
jeden plik dziennika transakcji dla każdej bazy danych, chociaż może ich być więcej niż jeden. Najmniejszym roz-
miarem tego pliku jest 512 KB. Zalecanym rozszerzeniem dla plików dziennika transakcji jest .ldf. 

 
 Każda baza danych musi więc mieć co najmniej dwa pliki – plik główny (.mdf) i plik dziennika transakcji (.ldf). 
 Zaleca się, aby przy tworzeniu bazy danych określać maksymalny rozmiar, do którego mogą rosnąc pliki. Zapobie-
ga to niekontrolowanemu wzrostowi plików, co może doprowadzić do wyczerpania calej powierzchni dysku.  
 Baza danych może być tworzona na jeden z czterech sposobów: 

 z wykorzystaniem języka Transact-SQL, wyrażenie CREATE DATABASE, 
 interakcyjnie za pomocą SQL Server Enterprise Manager, 
 interakcyjnie za pomocą wizarda Create Database Wizard, 
 programowo z wykorzystaniem SQL-DMO (SQL Dynamic Management Object). 

 

 

CREATE DATABASE 
Opis: 

Komenda ta tworzy nową bazę danych oraz pliki do pamiętania tej bazy danych, albo przyłącza bazę danych do 
plików należących do poprzednio utworzonej bazy danych. 

Składnia: 
CREATE DATABASE nazwa_bazy_danych 
[ ON [PRIMARY] 

[ <filespec> [,...n] ] 
[, <filegroup> [,...n] ] 

] 
[ LOG ON { <filespec> [,...n]} ] 
[ FOR LOAD | FOR ATTACH ] 
 
<filespec> ::= 

( [ NAME = nazwa_logiczna, ] 
FILENAME = 'nazwa_fizyczna' 
[, SIZE = rozmiar] 
[, MAXSIZE = { max_rozmiar | UNLIMITED } ] 
[, FILEGROWTH = przyrost] ) [,...n] 

 
<filegroup> ::= 

FILEGROUP nazwa_grupy_plikowej <filespec> [,...n] 
 

 

Pierwszy z plików podany we frazie ON jest plikiem głównym, a pozostałe plikami drugorzędnymi. Każdy z pli-
ków ma określoną nazwę_logicznę oraz nazwę_fizyczną złożoną ze ścieżki dostępu i nazwy pliku – plik ten musi 
znajdować się na serwerze, na którym zainstalowany jest SQL Server.  

Jeśli podana jest opcja LOG ON, to oznacza to, że podane są pliki dziennika transakcji. Jeśli LOG ON jest pomi-
nięte, to system tworzy automatycznie plik dziennika transakcji przyjmując jako jego rozmiar 25% sumy rozmiarów 
wszystkich plików bazy danych. 
 Jeśli nie podano rozmiaru plików, to dla pliku głównego przyjmuje się rozmiar pliku głównego z bazy danych mo-
del, a dla pozostałych plików (drugorzędnych i dla plików dziennika) przyjmuje się 1 MB. 

FOR ATTACH oznacza, że baza danych jest dołączana z już istniejącego systemu plików. Należy wówczas podać 
<filespec> określający pierwszy plik główny. Inne specyfikacje plików są wymagane tylko dla tych plików, które 
mają ścieżkę dostępu różną od tej, która została określona  czasie tworzenia bazy danych. Zaleca się używanie proce-
dury pamiętanej sp_attach_db zamiast CREATE DATABASE FOR ATTACH. CREATE DATABASE FOR AT-
TACH należy używać wtedy, gdy liczba <filespec> specyfikuje więcej niż 16 plików. 
 
Procedury pamiętane dotyczące baz danych: 
sp_helpdb   informacja a bazie danych lub o wszystkich bazach danych w środowisku SQL Server’a; 
sp_spaceused   informacja o obszarze pamięci wykorzystywanym przez bazę danych; 
sp_helpfilegroup   raport o grupach plikowych w bazie danych; 
sp_helpfile   raport o plikach bazy danych; 
sp_changedbowner  zmiana właściciela bazy danych. 
 

 

Przykład: 
1. Tworzona jest bazy danych Sklep. Ponieważ nie podano opcji PRIMARY, zatem pierwszy z plików Sklep_dan 

jest plikiem głównym – jego rozmiar jest liczony domyślnie w MB (nie podano bowiem ani MB, ani KB). Plik 
dziennika, Sklep_log, ma rozmiar wyrażony w KB (zaokrąglony do 64 KB). Wzrost rozmiaru pliku Sklep_dan 
podany jest w procentach, a wzrost rozmiaru pliku Sklep_log podano w KB. 
USE master 
GO 
CREATE DATABASE Sklep 
ON  
(  NAME = Sklep_dan, 
FILENAME = 'c:\mssql\data\sklep_dan.mdf', 
SIZE = 2, 
MAXSIZE = 50, 
FILEGROWTH = 20% ) 
LOG ON 

(  NAME = 'Sklep_log', 
FILENAME = 'c:\mssql\data\sklep_log.ldf', 
SIZE = 512KB, 
MAXSIZE = 2, 
FILEGROWTH = 512KB ) 

GO 



 

2. Tworzenie bazy danych o wielu plikach danych i dziennika transakcji. 
W przykładzie tworzymy bazę danych Archiwum z trzema plikami danych po 100 MB każdy oraz dwa pliki 
dziennika transakcji po 100 MB. Plik główny określony jest jawnie za pomocą PRIMARY.  
USE master 
GO 
CREATE DATABASE Archiwum  
ON 
PRIMARY  ( NAME = Arch1, 

FILENAME = 'c:\mssql\data\archdan1.mdf', 
SIZE = 100MB, 
MAXSIZE = 200, 
FILEGROWTH = 20), 

 ( NAME = Arch2, 
FILENAME = 'c:\mssql\data\archdan2.ndf', 
SIZE = 100MB, 
MAXSIZE = 200, 
FILEGROWTH = 20), 

 ( NAME = Arch3, 
FILENAME = 'c:\mssql\data\archdan3.ndf', 
SIZE = 100MB, 
MAXSIZE = 200, 
FILEGROWTH = 20) 

 

LOG ON  
( NAME = Archlog1, 
FILENAME = 'c:\mssql\data\archlog1.ldf', 
SIZE = 100MB, 
MAXSIZE = 200, 
FILEGROWTH = 20), 

( NAME = Archlog2, 
FILENAME = 'c:\mssql\data\archlog2.ldf', 
SIZE = 100MB, 
MAXSIZE = 200, 
FILEGROWTH = 20) 

GO 
 

 

3. Odłączanie/przyłączanie bazy danych  
W poprzednim przykładzie utworzona została baza danych złożona z następujących plików fizycznych: 
c:\mssql\data\archdan1.mdf 
c:\mssql\data\archdan2.ndf 
c:\mssql\data\archdan3.ndf 
c:\mssql\data\archlog1.ldf 
c:\mssql\data\archlog2.ldf 

Baza ta może być odłączona od swoich plików za pomocą procedury pamiętanej sp_detach_db: 
sp_detach_db Archiwum 
GO 

a następnie ponownie przyłączona z wykorzystaniem opcji FOR ATTACH: 
CREATE DATABASE Archiwum 
ON PRIMARY (FILENAME = 'c:\mssql\data\archdan1.mdf') 
FOR ATTACH 
GO 

 

2.3. Wybór bazy danych 
 Po zalogowaniu do systemu SQL Server użytkownik znajduje się domyślnie w kontekście bazy danych master, lub 
w kontekście takiej bazy, jaką określił dla niego administrator.  

Zmiana kontekstu bazy danych następuje w wyniku zastosowania komendy USE. 
 
USE 
Opis: 
 Zmienia kontekst bazy danych na podaną bazę danych. 
Składnia: 

USE {baza_danych} 
Użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia do bazy_danych. Domyślnie uprawnienia mają użytkownicy, któ-
rym zostały przydzielone uprawnienia przez członków roli bazodanowej db_owner za pomocą procedury pamiętanej 
sp_adduser. Użytkownicy nie posiadający konta bezpieczeństwa w docelowej bazie danych mogą mieć do niej do-
stęp, jeśli określono w niej użytkownika guest. 



 

2.4. Usuwanie bazy danych 
 Aby usunąć bazę danych, użytkownik musi znajdować się w kontekście bazy danych master. Wykorzystuje w tym 
celu komendę DROP DATABASE.  
 
DROP DATABASE 
Opis: 

Usuwa bazę danych ze środowiska SQL Server’a oraz usuwa z pamięci dyskowej wszystkie pliki używane przez 
bazę danych. 

Składnia: 
DROP DATABASE baza_danych [,...n] 

Uprawnienie do usuwania bazy danych mają tylko jej właściciel oraz członkowie roli serverowej sysadmin. Upraw-
nienie to nie może być przekazywane. 
Przykład: 
DROP DATABASE Sklep, pubs 

 

2.5. Modyfikowanie definicji bazy danych 
 Podczas pracy z bazą danych może okazać się, że  niektóre jej właściwości muszą ulec zmianie. Może się okazać, 
że przewidziany rozmiar jest niewystarczający, lub odwrotnie – rozmiar bazy danych oszacowano zbyt rozrzutnie. 
Może powstać potrzeba dołączenia nowego dysku do serwera i umieszczenia części bazy danych na nowym dysku. 
Podobne problemy mogą wiązać się z dziennikiem transakcji. 

Modyfikowanie bazy danych można zrealizować za pomocą ALTER DATABASE. Natomiast do zmniejszenia jej 
rozmiaru można wykorzystać komendę DBCC SHRINKDATABASE, gdzie DBCC (ang. DataBase Consistency 
Checker) jest klasą wyrażeń języka T-SQL służących do sprawdzania logicznej i fizycznej spójności bazy danych. Za 
pomocą tych wyrażeń można zidentyfikować wiele problemów pojawiających się w bazie danych.  Aby zmniejszyć 
rozmiar konkretnego pliku bazy danych, możemy wykorzystać DBCC SHRINKFILE. 

 

 

ALTER DATABASE 
Opis: 

Dodaje lub usuwa plik lub grupę plikową z bazy danych. Za jej pomocą można także zmodyfikować atrybuty pli-
ków i grup plikowych takie jak ich nazwa lub rozmiar. 

Składnia:  
ALTER DATABASE baza_danych 
{ ADD FILE <filespec> [,...n] [TO FILEGROUP nazwa_grupy_plkowej] 

| ADD LOG FILE <filespec> [,...n] 
| REMOVE FILE nazwa_logiczna  
| ADD FILEGROUP nazwa_grupy_plikowej 
| REMOVE FILEGROUP nazwa_grupy_plikowej 
| MODIFY FILE <filespec> 
| MODIFY FILEGROUP nazwa_grupy_plikowej właściwość_grupy_plikowej 

} 
<filespec> ::= 
(NAME = nazwa_logiczna 

[, FILENAME = ' nazwa_fizyczna' ] 
[, SIZE = size] 
[, MAXSIZE = { max_rozmiar | UNLIMITED } ] 
[, FILEGROWTH = przyrost] ) 

 
  

 

We frazie MODIFY FILE można modyfikować takie właściwości pliku jak FILENAME, SIZE, FILEGROWTH i 
MAXSIZE. Obowiązują jednak następujące ograniczenia: 

 w jednym wyrażeniu można modyfikować tylko jedną właściwość, 
 jeśli podano SIZE, to nowy rozmiar musi być większy od bieżącego rozniaru pliku, 
 FILENAME może być specyfikowane tylko dla plików należących do bazy danych tempdb, a nowa nazwa jest 
widoczna dopiero po zrestartowaniu SQL Server’a. 

 
We frazie MODIFY FILEGROUP, właściwość_grupy_plikowej może być jedną ze stałych: 
READONLY  pliki należące do grupy stają się dostępne tylko do odczytu, właściwość ta nie może przysługiwać 

plikowi głównemu bazy danych; 
READWRITE  unieważnia właściwość READONLY, 
DEFAULT  określa, że podana grupa plikowa jest grupą domyślną. Właściwość tę może mieć tylko jedna grupa w 

bazie danych. Grupa plikowa zdefiniowana w CREATE DATABASE jest grupą domyślną. Nowe ta-
blice i indeksy tworzone są w grupie domyślnej, jeśli żadna grupa plikowa nie została określona w 
wyrażeniu CREATE TABLE, ALTER TABLE, lub CREATE INDEX. 



 

Przykład: 
Za pomocą poniższych wyrażeń tworzymy grupę plikową SklepGP w bazie danych Sklep i dodajemy dwa pliki o 
wielkości 5MB do tej grupy. Następnie grupę tę deklarujemy jako grupę domyślną. 

 
USE master 
GO 
ALTER DATABASE Sklep 
ADD FILEGROUP SklepGP 

GO 
ALTER DATABASE Sklep  
ADD FILE  
(  NAME = Sklep_dan1, 
FILENAME = 'c:\mssql\data\Sklep_dan1.ndf', 
SIZE = 5MB, 
MAXSIZE = 100MB, 
FILEGROWTH = 5MB), 

(  NAME = Sklep_dan2, 
FILENAME = 'c:\mssql\data\Sklep_dan2.ndf', 
SIZE = 5MB, 
MAXSIZE = 100MB, 
FILEGROWTH = 5MB) 

TO FILEGROUP SklepGP 
  GO 

ALTER DATABASE Sklep 
MODIFY FILEGROUP SklepGP DEFAULT 

GO 
 
 

 

2.6. DBCC – funkcje kontrolne i administracyjne bazy danych 
 
Wyrażenia z grupy DBCC (DataBase Consistency Checker) sprawdzają fizyczną i logiczną spójność bazy danych. 
Niektóre z nich są w stanie usunąć wykryte usterki. Wyrażenia z tej grupy dzielą się na następujące kategorie: 
 

Kategoria wyrażeń Działanie 

Administarcyjne Wspomagają działania administracyjne bazami danych, indeksami i grupami 
plikowymi  

Pomocnicze Wspomagają działania pomocnicze, takie np. jak ustawiania blokowania na po-
ziomie wierszy lub usuwanie biblioteki DLL z pamięci 

Statusu Sprawdzają status 

Sprawdzające Operacje sprawdzające dla bazy danych, tabeli, indeksu, katalogu, grupy pliko-
wej, tabel systemowych, alokacji stron bazy danych 

 

 

Wyrażenia administracyjne:  
DBCC DBREINDEX, DBCC DBREPAIR, DBCC INDEXDEFRAG, DBCC SHRINKDATABASE, DBCC 
SHRINKFILE, DBCC UPDATEUSAGE 
 
Wyrażenia pomocnicze:  
DBCC dllname (FREE), DBCC HELP, DBCC PINTABLE, DBCC ROWLOCK, DBCC TRACEOFF, DBCC TRA-
CEON, DBCC UNPINTABLE 
 
Wyrażenia statusu: 
DBCC INPUTBUFFER, DBCC OPENTRAN, DBCC OUTPUTBUFFER, DBCC PROCCACHE, DBCC SHOW-
CONTIG, DBCC SHOW_STATISTICS, DBCC SQLPERF, 
DBCC TRACESTATUS, DBCC USEROPTIONS 
 
Wyrażenia sprawdzające: 
DBCC CHECKALLOC, DBCC CHECKCATALOG, DBCC CHECKCONSTRAINTS, 
DBCC CHECKDB, DBCC CHECKFILEGROUP, DBCC CHECKIDENT,  
DBCC CHECKTABLE, DBCC NEWALLOC 
 

 

DBCC SHRINKDATABASE 
Opis: 
Zmniejsza rozmiary plików w podanej bazie danych. 
Składnia: 

DBCC SHRINKDATABASE  
( baza_danych [, docelowy_procent] 

[, {NOTRUNCATE | TRUNCATEONLY}] 
) 
docelowy_procent jest żądanym procentem wolnego obszaru, który ma pozostać w plikach bazy danych po jej 

zmniejszeniu. 
 Użycie NOTRUNCATE oznacza, że zwolniona przestrzeń pliku jest zachowana w plikach bazy danych. Brak tej 
opcji powoduje zwrócenie zwolnionych obszarów systemowi operacyjnemu. Użycie TRUNCATEONLY powoduje 
obcięcie plików do ostatnio alokowanego obszaru, wówczas docelowy_procent jest ignorowany. 

Przykład: 
Zmniejszenie rozmiarów plików w bazie danych Sklep w taki sposób, aby pozostało w nich 10% wolnej przestrze-
ni: 
DBCC SHRINKDATABASE (Sklep, 10) 
GO 



 

DBCC SHRINKFILE 
Opis: 
 Zmniejsza rozmiar podanego pliku danych lub pliku dziennika transakcji w bazie danych. 
Składnia: 

DBCC SHRINKFILE  
(  {nazwa_pliku | id_pliku }  

{ [, docelowy_rozmiar] 
 | [, {EMPTYFILE | NOTRUNCATE | TRUNCATEONLY}] } 

) 
Przykład: 
 Zmniejszenia pliku Plik1 w bazie danych Baza1 do 7 MB: 

USE Baza1 
GO 
DBCC SHRINKFILE (Plik1, 7) 

 

2.7. Typy danych 
 W systemie SQL Server każda kolumna w tabeli, każda zmienna, każde wyrażenie i każdy parametr mają określo-
ny typ. Oprócz omawianych poniżej systemowych typów danych, użytkownicy mogą definiować własne typy (patrz 
sp_addtype), które są w istocie synonimami dla pewnych ograniczeń typów systemowych.  

Wyróżniamy następujące systemowe typy danych: 

 

 

bit dana całkowita z wartością 1 lub 0 
int liczba całkowita z przedziału od  -2^31 (-2 147 483 648) do 2^31 - 1 (2 147 483 647) 
smallint liczba całkowita z przedziału od 2^15 (-32 768) do 2^15 - 1 (32 767) 
tinyint liczba całkowita z przedziału od 0 do 255 
decimal liczba stałoprzecinkowa z przedziału od -10^38 -1 do 10^38 –1 
numeric  synonim dla decimal 
money dana monetarna z dokładnością do jednejdziesięciotysięcznej jednostki monetarnej 
smallmoney dana monetarna z przedziału od –214 748.3648 do +214 748.3647, z dokładnością do jednej-

dziesięciotysięcznej jednostki monetarnej 
float liczba zmiennoprzecinkowa z przedziału od -1.79E + 308 do 1.79E + 308 
real liczba zmiennoprzecinkowa z przedziału od -3.40E + 38 do 3.40E + 38 
datetime data i czas z przedziału od 01.01.1753 do 31.12.9999, z dokładnością do 0.333 sekundy 
smalldatetime data i czas z przedziału od 01.01.1900 do 06.06.2079, z dokładnością do jednej minuty 
cursor wskaźnik na kursor 
timestamp jednoznaczna liczba w całej bazie danych 
uniqueidentifier jednoznaczny identyfikator globalny (globally unique identifier -GUID).  
char dane znakowe stałej długości o maksymalnej długości 8 000 znaków 
varchar dane znakowe zmiennej długości o maksymalnej długości 8 000 znaków 
text dane znakowe zmiennej długości o maksymalnej długości 2^31 - 1 (2 147 483 647) znaków  
nchar dane znakowe w unikodzie stałej długości o maksymalnej długości 4 000  
nvarchar dane znakowe w unikodzie zmiennej długości o maksymalnej długości 4 000 znaków 
sysname synonim dla nvarchar(128) używany do odwoływania się do nazw obiektów bazy danych 
ntext dane znakowe zmiennej długości w unikodzie, o maksymalnej długości 1 073 741 823) znak 
binary dane binarne stałej długości o maksymalnej długości 8 000 bajtów 
varbinary dane binarne zmiennej długości o maksymalnej długości 8 000 bajtów 
image dane binarne zmiennej długości o maksymalnej długości 2^31 - 1 (2 147 483 647) bajtów 

 

Znaki w unikodzie (standard Unicode) 
 Standard Unicode został wprowadzony w celu przezwyciężenia ograniczenie liczby dopuszczalnych znaków do 
256, co wynika z 1-bajtowej reprezentacji znaku. Podwajając pamięć przeznaczoną na reprezentację znaków, zwięk-
szył ich dopuszczalną liczbę do 65 536. Zbiory znaków Unicode mają identyfikatory lokalne (np. zestaw polskich 
znaków ma identyfikator 1045).  Tak więc każdy znak Unicode zajmuje 2 bajty. Mówiąc o znakach non-Unicode 
mamy natomiast zbiór znaków określony przez określoną jawnie lub domyślnie CHARACTER SET (na przykład 
znaków ASCII). 
 
float i real 
 W przypadku liczb typu float i real mówimy, że są to liczby przybliżone, ponieważ nie wszystkie wartości w okre-
ślonych dla nich przedziałach mogą być reprezentowane w sposób dokładny. Dokładność liczby zależy od parametru 
n podanego w specyfikacji typu. 
Składnia: 

float[(n)] 
Komentarz: 

float[(n)] jest typem liczb zmiennoprzecinkowych z przedziału od -1.79E + 308 do 1.79E + 308. n oznacza liczbę 
bitów do zapisu mantysy co ma jednocześnie wpływ na dokładność liczby i rozmiar zajmowanej pamięci. n musi 
być z przedziału od 1 do 53. Zależności te podano w następującej tablicy: 

  

n 
Liczba dokład-

nych cyfr 
Liczba bajtów 

pamięci 
1 - 24 7 4 
25 - 53 15 8 

 
float(53) jest synonimem typu double precision zdefiniowanego w standardzie SQL-92. 
real jest synonimem dla float(24). 

 



 

decimal i numeric 
 decimal i numeric są typami liczba o stałej dokładności i stałej skali. W przypadku użycia maksymalnej dokładno-
ści, wartości należą do przedziału od - 10^38 -1 do 10^38 - 1. 
Składnia: 

decimal[(p[, s])] i numeric[(p[, s])]  
p –  dokładność 

Podaje maksymalną liczbę cyfr dziesiętnych, łącznie przed i po kropce dziesiętnej. Jest liczbą z przedziału od 1 
do maksymalnej dokładności. Maksymalną dokładnością jest 28, z wyjątkiem sytuacji, gdy serwer startuje z pa-
rametrem /p polecenia sqlservr. Wówczas maksymalną dokładnością może być 38. Zatem, 1 ≤ p ≤ 38. 

s –  skala 
Podaje maksymalną liczbę cyfr dziesiętnych po kropce. Skala jest liczbą z przedziału od 0 do p, 0 ≤ s ≤ p. Do-
myślną wartością jest 0. 

Obszar pamięci zajętej przez liczbę zależy od jej dokładności: 

Liczba dokładnych cyfr - 
p 

Liczba bajtów pamięci 

1 – 9 5 
10 – 19 9 
20 – 28 13 
29 – 38 17 

 

 

 Przyjęto następujące synonimy dla zachowania zgodności ze standardem SQL-92: 
 

Synonim  Typ danych SQL Server’a 
binary varying varbinary 
char varying varchar 
character char 
character char(1) 
character(n) char(n) 
character varying(n) varchar(n) 
dec decimal 
double precision float 
float[(n)] for n = 1-7 real 
float[(n)] for n = 8-15 float 
integer int 
national character(n) nchar(n) 
national char(n) nchar(n) 
national character vary-
ing(n) 

nvarchar(n) 

national char varying(n) nvarchar(n) 
national text ntext 
numeric decimal 

 

 

2.8. Schemat bazy danych 
 

W bazie danych można tworzyć tzw. schematy, które można rozumieć jako obiekty pojęciowe obejmujące definicje 
tabel, perspektyw i przyznane uprawnienia. Utworzona w obrębie schematu grupa obiektów może mieć swojego wła-
ściciele, którego nazwę można następnie wykorzystywać w kwalifikowaniu obiektów. Do tworzenia schematów słu-
ży komenda CREATE SCHEMA. Nie jest istotna kolejność definicji w obrębie schematu – można więc na przykład 
w definicji tabeli (w definicji klucza obcego w tej tabeli) odwoływać się do tabeli, która definiowana jest po niej. 
 
Składnia: 

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION właściciel 
[ < element_schematu> [...n] ] 

<schema_element> ::= 
{definicja_tabeli | definicja_perspektywy | wyrażenia_uprawnień} 

 
właściciel określa ID właściciela schematu. Musi to być konto bezpieczeństwa w bazie danych, definicja_tabeli, 
definicja_perspektywy i wyrażenia_uprawnień są wyrażeniami odpowiednio CREATE TABLE, CREATE VIEW i 
GRANT 
 

 

Przykład: 
1. Nadawanie uprawnień do obiektów przed ich zdefiniowaniem 

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION ross  
GRANT SELECT on v1 TO public 
CREATE VIEW v1(c1) AS SELECT c1 from t1 
CREATE TABLE t1(c1 int) 

2. Tworzenie więzów FOREIGN KEY zależnych wzajemnie od siebie. Definicja takiej sytuacji poza wyrażeniem 
CREATE SCHEMA byłaby bardziej skomplikowana. 
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION ross 
CREATE TABLE t1 (c1 INT PRIMARY KEY, c2 INT REFERENCES t2(c1)) 
CREATE TABLE t2 (c1 INT PRIMARY KEY, c2 INT REFERENCES t1(c1)) 

 



 

3. Tworzenie tabel bazy danych 

3.1. Wyrażenie CREATE TABLE 
 
CREATE TABLE 
Opis: 
 Tworzy nową tabelę 
Składnia: 

 

CREATE TABLE [baza_danych.[właściciel]. | właściciel.] nazwa_tabeli 
({ <definicja_kolumny>  

| nazwa_kolumny AS wyrażenie_ kolumny_obliczeniowej 
| <więz_tabeli>} [,...n]) 

[ON {grupa_plikowa | DEFAULT} ] 
[TEXTIMAGE_ON {grupa_plikowa | DEFAULT} ] 

 
<definicja_kolumny> ::= { nazwa_kolumny typ_danych } 

[ [ DEFAULT wyrażenie_stałe ] 
| [ IDENTITY [(początek, przyrost) [NOT FOR REPLICATION] ] ]] 

[ ROWGUIDCOL ] 
[ COLLATE < nazwa_uporządkowania > ]  
[ <więz_kolumny>] [ ...n] 

 
< więz_kolumny > ::= [CONSTRAINT nazwa_więzu] 
{  [ NULL | NOT NULL ] 

| [ { PRIMARY KEY | UNIQUE } 
[CLUSTERED | NONCLUSTERED] 
[WITH FILLFACTOR = współczynnik_wypełnienia] 
[ON {grupa_plikowa | DEFAULT} ]] ] 

| [ [FOREIGN KEY] 
REFERENCES wskazywana_tabela [(wskazywana_kolumna) ] 
[ ON DELETE { CASCADE | NO ACTION } ]  
[ ON UPDATE { CASCADE | NO ACTION } ] 
[NOT FOR REPLICATION] ] 

| CHECK [NOT FOR REPLICATION] (wyrażenie_logiczne) 
} 

 

<więz_tabeli> ::= [CONSTRAINT nazwa_więzu] 
{ 

[ { PRIMARY KEY | UNIQUE } 
[ CLUSTERED | NONCLUSTERED] 
{ ( nazwa_kolumny[,...n] ) } 
[ WITH FILLFACTOR = współczynnik_wypełnienia] 
[ON { grupa_plikowa | DEFAULT} ] 

] 
| FOREIGN KEY 

[(nazwa_kolumna[,...n])] 
REFERENCES wskazywana_tabela [(wskazywana_kolumna [,...n])] 
[ ON DELETE { CASCADE | NO ACTION } ]  
[ ON UPDATE { CASCADE | NO ACTION } ] 
[NOT FOR REPLICATION] 

| CHECK [NOT FOR REPLICATION] 
(warunek_logiczny) 

} 
 

 

wyrażenie_ kolumny_obliczeniowej   
Definiuje wyrażenie obliczające wartość kolumny obliczeniowej. Kolumna obliczeniowa jest kolumną wirtualną 
nie posiadającą fizycznej reprezentacji w bazie danych. Obliczana jest na podstawie innych kolumn z tej samej ta-
beli. Kolumna obliczeniowa może mieć na przykład definicję: wartość AS cena * ilość. Wyrażenie budowane jest 
z kolumn nie obliczeniowych, stałych, funkcji i zmiennych. Wyrażenie nie może być podzapytaniem. Kolumny ob-
liczeniowe mogą być używane we frazach WHERE, ORDER BY i w innych wyrażeniach, z następującymi wyjąt-
kami: 

 kolumna obliczeniowa nie może być używana jako klucz indeksowania ani jako element definicji więzów 
PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY i DEFAULT;  

 kolumna obliczeniowa nie może być obiektem działania operacji INSERT i UPDATE. 
 
ON {grupa_plikowa | DEFAULT} 

Określa grupę plikową, w której ma być zapamiętana tabela. Gdy grupa nie jest podana przyjmuje się domyślą gru-
pę plikową. Podobnie dla występowania tej frazy w definicji więzów PRIMARY KEY i UNIQUE. Więzy te powo-
dują utworzenie indeksów. Jeśli nie podano dla nich grupy plikowej, to zapamiętane są w tej samej grupie plikowej 
co tabela. Jeśli PRIMARY KEY lub UNIQUE tworzą indeks klastrowy, strony danych tablicy pamiętane są w tej 
samej grupie plikowej co indeks. 

 
TEXTIMAGE_ON 

Definiuje miejsce pamiętania kolumn typu text, ntext, i image. 
 
wyrażenie_stałe 

Stałe, NULL lub funkcja systemowa używane jako domyślna wartość kolumny. 
 



 

IDENTITY 
Wskazuje, że kolumna jest kolumną identyfikacyjną. Dla każdego nowo dołączanego wiersza wyznaczana jest jed-
noznaczna wartość tej kolumny. Kolumna identyfikacyjna jest często używana razem z więzem PRIMARY KEY 
jako jednoznaczny identyfikator wiersza tabeli. Właściwość IDENTITY mogą mieć kolumny typu tinyint, smal-
lint, int, decimal(p,0), lub numeric(p,0). Należy określić albo obydwa parametru (początek, przyrost), albo żadne-
go z nich – wówczas domyślnie przyjmuje się (1, 1). Kolumna IDENTITY nie może mieć wartości domyślnej.  
Użycie opcji NOT FOR REPLICATION oznacza, że właściwość IDENTITY nie będzie wymuszana w przypadku 
dołączania wierszy do tabeli przez użytkownika sqlrepl. Wiersze replikowane muszą zachowywać te wartości klu-
cza, które zostały im przypisane w publikującej bazie danych.  

 
ROWGUIDCOL 

Wskazuje, że kolumna jest globalnym jednoznacznym identyfikatorem wiersza. Nowe wartości dla tej kolumny nie 
są generowane automatycznie przy dołączaniu nowych wierszy. Należy w tym celu użyć funkcji NEWID w ko-
mendzie INSERT lub użyć funkcji NEWID jako wartości domyślnej dla kolumny. 

 
COLLATE < nazwa_uporządkowania > 

Określa nazwę uporządkowania dla kolumny. Mogą to być uporządkowania Windows-owe lub SQL-owe. Nazwa 
uporządkowań można uzyskać wykonując polecenie: 
SELECT * 
FROM ::fn_helpcollations() 

 
CONSTRAINT 

Jest opcjonalnym słowem kluczowym wskazującym początek definicji więzów integralności (warunków spójności) 
PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY lub CHECK. Więzy te są specjalnymi właściwościami, 
które wymuszają spójność danych i tworzą specjalne typy indeksów dla tabeli i jej kolumn. nazwa_więzu musi być 
jednoznaczna w bazie danych. 

 

 

NULL | NOT NULL 
Określa, czy wartość NULL jest dopuszczalną wartością w kolumnie, czy nie. 

 
PRIMARY KEY 

Wymusza spójność encji dla kolumny lub grupy kolumn za pomocą jednoznacznego indeksu. Oznacza to, że każda 
wartość w kolumnie (grupie kolumn) może wystąpić dokładnie w jednym wierszu (zakaz występowania duplika-
tów). Dla tabeli można zdefiniować tylko jeden więz PRIMARY KEY. 

 
UNIQUE 

Podobnie jak PRIMARY KEY z tym, że w tabeli może być zdefiniowanych wiele więzów UNIQUE. 
 
CLUSTERED | NONCLUSTERED 

Wskazują, czy dla więzu PRIMARY KEY lub UNIQUE ma być tworzony indeks klastrowy, czy nieklastrowy. 
Domyślnie dla PRIMARY KEY tworzony jest indeks klastrowy, a dla UNIQUE nieklastrowy. Specyfikację CLU-
STERED można podać tylko dla jednego więzu w wyrażeniu CREATE TABLE. 

 
WITH FILLFACTOR = współczynnik_wypełnienia 

Podaje, w jakim stopniu mają być wypełnione strony indeksu. Wartość może być z przedziału od 1 do 100. Do-
myślnie przyjmuje się 0. Niski współczynnik wypełnienia tworzy indeks z dużym obszarem wolnym na dołączanie 
nowych pozycji bez konieczności alokowania nowych obszarów pamięci. 

 

 

FOREIGN KEY...REFERENCES 
Jest więzem wymuszającym spójność wskazań (integralność referencyjną) dla danych w kolumnie lub w grupie ko-
lumn. Więz FOREIGN KEY żąda, aby każda wartość w kolumnie (grupie kolumn) istniała w odpowiedniej kolum-
nie (grupie kolumn) wskazywanej tabeli określonej we frazie REFERENCES. REFERENCES może wskazywać 
tylko kolumny o właściwościach PRIMARY KEY lub UNIQUE we wskazywanej tabeli. 

 
ON DELETE {CASCADE | NO ACTION} 

Określa akcję, jaką należy wykonać względem wiersza, jeśli jego wiersz nadrzędny, tzn. ten od którego jest refe-
rencyjnie zależny, zostanie usunięty. Domyślną akcją jest NO ACTION. Jeśli określono CASCADE, to wiersz za-
leżny jest także usuwany. Jeśli określono NO ACTION, to próba usunięcia wiersza nadrzędnego generuje błąd, a 
transakcja inicjująca usuwanie zostanie wycofana. 
 

ON UPDATE {CASCADE | NO ACTION} 
Określa akcję, jaką należy wykonać względem wiersza, jeśli jego wiersz nadrzędny, tzn. ten od którego jest refe-
rencyjnie zależny, zostanie zmodyfikowany, przy czym modyfikacja dotyczy pola kluczowego, poprzez który re-
alizowana jest zależność referencyjna. Domyślną akcją jest NO ACTION. Jeśli określono CASCADE, to wiersz za-
leżny jest także modyfikowany. Jeśli określono NO ACTION, to próba modyfikacji wiersza nadrzędnego generuje 
błąd, a transakcja inicjująca modyfikację zostanie wycofana. 
 

CHECK 
Jest więzem wymuszającym spójność dziedzinową ograniczając zbiór możliwych wartości, które mogą być wpro-
wadzone do kolumny. 

 
NOT FOR REPLICATION 

Powoduje, że więz CHECK nie wymusza spójności dziedzinowej w czasie procesu dystrybucji przy replikacji. Jeśli 
tabele są subskrybentami dla publikatorów replikacji, nie aktualizują bezpośrednio tabeli subskrypcji, aktualizują 
natomiast tabele publikacji i pozwalają replikacji dystrybuować dane z powrotem do tabeli subskrypcji. W tabeli 

 

subskrypcji może być zdefiniowany więz CHECK zabraniający użytkownikowi jej modyfikacji. Jeśli jednak nie 
podano opcji NOT FOR REPLICATION, więz CHECK zabrania także procesowi replikacji dystrybucji modyfika-
cji z tabeli publikacji do tabeli subskrypcji.  Opcja NOT FOR REPLICATION oznacza, że więz jest wymuszany w 
przypadku modyfikacji przez użytkownika, ale nie w przypadku procesu replikacji. Zabrania także dołączania i 
usuwania rekordów w obrębie zakresu replikacji.  
 
SQL Server dopuszcza istnienie do 2 mld. tabel w bazie danych i do 1 024 kolumn w tabeli. Liczba wierszy i ogól-

ny rozmiar tabeli ograniczone są jedynie dostępną pamięcią. Maksymalna liczba bajtów w wierszu wynosi 8 060. 
Każda tabela może zawierać do 249 indeksów nieklastrowych i 1 indeks klastrowy.  
 
  



 

3.2. Tabele tymczasowe 
 

Można tworzyć tabele tymczasowe. Lokalna tabela tymczasowa jest widoczna tylko w bieżącej sesji; tabele global-
ne są widoczne we wszystkich sesjach. Aby zaznaczyć, że tabela jest lokalną tabelą tymczasową, należy jej nazwą 
poprzedzić znakiem # (#nazwa_tabeli); dwa znaki ## oznaczają globalną tabelę tymczasową (##nazwa_tabeli). Na 
przykład: 
 
CREATE TABLE #TabRob (KolA INT PRIMARY KEY) 
INSERT INTO #TabRob VALUES (1) 

 
SQL Server rozróżnia tabele tworzone przez wielu użytkowników wykonujących procedurę lub aplikację, w któ-

rych tworzone są lokalne tabele tymczasowe. SQL Server dołącza wewnętrzny numeryczny sufiks do nazwy tabeli. 
Po zakończeniu procedury utworzona w niej tabela robocza jest usuwana. Dla tabel tymczasowych nie mają zastoso-
wania warunki spójności FOREIGN KEY. 
 Następujący przykład pokazuje stosowanie tabel tymczasowych w procedurach pamiętanych, gdy występują za-
gnieżdżone wywoływania procedur tworzących tabele tymczasowe o tych samych nazwach: 
 

 

CREATE PROCEDURE Test2 
AS 
CREATE TABLE #t(x INT PRIMARY KEY) 
INSERT INTO #t VALUES (2) 
SELECT Test2Kol = x FROM #t 
GO 
CREATE PROCEDURE Test1 
AS 
CREATE TABLE #t(x INT PRIMARY KEY) 
INSERT INTO #t VALUES (1) 
SELECT Test1Kol = x FROM #t 
EXEC Test2 
GO 
CREATE TABLE #t(x INT PRIMARY KEY) 
INSERT INTO #t VALUES (99) 
GO 
EXEC Test1 
GO 
SELECT * FROM #t 

1. Test1 – tworzy tabelę roboczą #t. Do kolumny x tabeli #t wstawia wartość 1, wypisuje #t i wywołuje procedurę Test2: 
Test1Col  
-----------  
1  

2. Test2 – tworzy tabelę roboczą #t. Do kolumny x tabeli #t wstawia wartość 2, wypisuje #t: 
Test2Col  
-----------  
2  

3. Tworzona jest tabela roboczą #t. Do kolumny x tabeli #t wstawiana jest wartość 99. Wyrażnie SELECT * FROM #t wypisuje tę 
tabelę: 
x            
-----------  
99 

 

4. Warunki spójności 
 
PRIMARY KEY / NOT NULL 

Określa klucz główny tabeli. Tabela może zawierać tylko jeden warunek spójności PRIMARY KEY. Domyślnym 
indeksem jest CLUSTERED. Kolumny należące do klucza głównego muszą być NOT NULL. 

UNIQUE / NOT NULL / NULL 
Określa klucz jednoznaczny w tabeli. Generuje indeks, który domyślnie jest typu NONCLUSTERED. Wartości w 
kolumnach klucza UNIQUE mogą mieć wartości NULL. 

FOREIGN KEY 
Określa klucz obcy. Jeśli klucz obcy ma wartość różną od NULL, to wartość ta musi wystąpić w podanym kluczu 
(PRIMARY KEY lub UNIQUE) powoływanej tabeli (tabeli nadrzędnej). Powoływana tabela musi mależeć do tej 
samej bazy na tym samym serwerze. Warunki referencyjne odwołujące się do innych baz danych muszą być im-
plementowane za pomocą procedur wyzwalanych (patrz CREATE TRIGGER). Odwoływać można się do innych 
kolumn tej samej tabeli.  

DEFAULT 
Określa wartość domyślną kolumny. Definicja DEFAULT może zawierać wartości stałe, funkcje, wartość NULL 
lub funkcje bezargumendowe standardu SQL-92 (tj.  
CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_USER, SESSION_USER, SYSTEM_USER, USER). 

 

CHECK 
Określa warunek na wartości w kolumnie. Kolumna może mieć dowolną liczbę warunków CHECK. Warunek nie 
może odwoływać się do innej tabeli. CHECK poziomu kolumny nie może odwoływać się do innych kolumn tej 
samej tabeki, CHECK poziomu tabeli – może. Posiada tę samą funkcjonalność co reguła. 
Przykład: 
warunek CHECK na poziomie kolumny 
create table T(A int check (A >=1 and A <= 5), B int) 

 lub warunek CHECK na poziomie tabeli 
create table T(A int, B int,  

constraint WAR_T check (A > B) ) 



 

CREATE RULE 
Tworzy obiekt zwany regułą. Reguła określa dopuszczalny zbiór wartości. Można ją wiązać z kolumną tabeli lub z 
typem danych użytkownika. 

CREATE RULE nazwa_reguły  
      AS warunek_logiczny 
Po zdefiniowaniu reguły należy za pomocą procedury sp_bindrule związać ją z żądaną kulumną lub typem danych 
użytkownika. Przed usunięciem reguły, DROP RULE, należy ją odłączyć za pomocą sp_unbindrule kulumn i ty-
pów danych użytkownika. 
Przykład: 
create table T(A int, B int) 
go 
create rule Rul1 
as 
  @x >=1 and @x <=5 
go 
exec sp_bindrule 'Rul1', 'T.A' 

Zmienna @x w definicji reguły ma charakter formalny. Drugi argument w procedurze sp_bindrule określa jej aktual-
ne przyporządkowanie. 

 

5. Przykłady 
 
1. Kompletna definicja trzech tabel (jobs, employee i publishers) utworzonych w bazie danych pubs: 
 

/* ************************** tabela jobs ************************** */ 
CREATE TABLE jobs 
( 
job_id smallint IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY CLUSTERED, 
job_desc varchar(50) NOT NULL  
DEFAULT 'New Position - title not formalized yet', 

min_lvl tinyint NOT NULL CHECK (min_lvl >= 10), 
max_lvl tinyint NOT NULL CHECK (max_lvl <= 250) 

) 
/* ************************* tabela employee ************************* */ 
CREATE TABLE employee  
( 
emp_id empid 
CONSTRAINT PK_emp_id PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
CONSTRAINT CK_emp_id CHECK (emp_id LIKE  
'[A-Z][A-Z][A-Z][1-9][0-9][0-9][0-9][0-9][FM]' or 

emp_id LIKE '[A-Z]-[A-Z][1-9][0-9][0-9][0-9][0-9][FM]'), 
/* Each employee ID consists of three characters that  
 represent the employee's initials, followed by a five  
 digit number ranging from 10000 to 99999 and then the  
 employee's gender (M or F). A (hyphen) - is acceptable  
 for the middle initial. */ 

fname varchar(20) NOT NULL, 

 

minit char(1) NULL, 
lname varchar(30) NOT NULL, 
job_id smallint NOT NULL DEFAULT 1 

/* Entry job_id for new hires. */ 
REFERENCES jobs(job_id), 

job_lvl tinyint DEFAULT 10, 
/* Entry job_lvl for new hires. */ 

pub_id char(4) NOT NULL DEFAULT ('9952')  
REFERENCES publishers(pub_id), 
/* By default, the Parent Company Publisher is the company 
 to whom each employee reports. */ 

hire_date datetime NOT NULL DEFAULT (getdate()) 
/* By default, the current system date will be entered. */ 

) 
/* ***************** tabela publishers ******************** */ 
CREATE TABLE publishers 
( 
pub_id char(4) NOT NULL  
CONSTRAINT UPKCL_pubind PRIMARY KEY CLUSTERED 
CHECK (pub_id IN ('1389', '0736', '0877', '1622', '1756') 
OR pub_id LIKE '99[0-9][0-9]'), 

pub_name varchar(40) NULL, 
city varchar(20) NULL, 
state char(2) NULL, 
country varchar(30) NULL DEFAULT('USA') 

) 
 

 

2. Użycie typu uniqueidentifier w definicji kolumny: 
Więz PRIMARY KEY chroni tabelę przed wprowadzaniem duplikujących się wartości, a użycie funkcji NEWID() 
jako wartości domyślnej, oblicza odpowiednie wartości kolumny dla dołączanych wierszy. 

 
CREATE TABLE Globally_Unique_Data 
( 
guid uniqueidentifier CONSTRAINT Guid_Default DEFAULT NEWID(), 
Employee_Name varchar(60), 
CONSTRAINT Guid_PK PRIMARY KEY (Guid) 

) 
 



 

3. Użycie wyrażenia w kolumnie obliczeniowej: 
 

CREATE TABLE Sprzedaz  
( 
przychod  int, 
koszty  int, 
dochod   AS przychod - koszty 

) 
 

 

4. Użycie funkcji USER_NAME w kolumnie obliczeniowej: 
 
CREATE TABLE mylogintable 
(  
date_in   datetime, 
user_id   int, 
myuser_name AS USER_NAME() 

) 
 

 

5. Użycie NOT FOR REPLICATION 
Używając IDENTITY pokazujemy, że tabela jest subskrypcją w replikacji. Tabela zawiera więz CHECK gwaran-
tujący, że wartość kolumny SaleID generowana w tym systemie nie dojdzie do zakresu przypisanego publikatoro-
wi replikacji.  

 
CREATE TABLE Sales 
( 
SaleID int IDENTITY(100000,1) NOT FOR REPLICATION, 
CHECK NOT FOR REPLICATION (SaleID <= 199999), 

SalesRegion char(2), 
CONSTRAINT ID_PK PRIMARY KEY (SaleID) 

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


