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BIBLIOTEKA
Przypuśćmy, że chcemy napisać program do obsługi 

biblioteki. Jego zadaniem będzie przede wszystkim prze-
chowywanie katalogu książek, które można wypożyczyć, 
a także listy osób, które są do tego uprawnione. Zależy 
nam również na prowadzeniu rejestru wypożyczeń – 
musimy bowiem wiedzieć, kto przechowuje pożyczone 
książki i w jakim terminie powinny one zostać zwrócone. 
Przydatną opcją będzie również wyszukiwanie dostęp-
nych książek według nazwy, autora oraz gatunku.

Nie trzeba być doświadczonym programistą, by domy-
śleć się, że podstawowymi strukturami danych, z których 
skorzystamy, będzie po prostu szereg list. W pierwszej 
z nich zawrzemy wszystkie książki będące własnością 
biblioteki, druga zawierać będzie użytkowników, trzecia 
gatunki, wreszcie czwarta – autorów książek. Listy te 
mogą wyglądać następująco:

KSIĄŻKI UŻYTKOWNICY GATUNKI AUTORZY

Przygody 
Sherlocka 
Holmesa

Wojtek Kryminał Arthur C. 
Doyle

Księga urwi-
sów

Basia Przygodo-
wa

Edmund 
Niziurski

Awantura w 
Niekłaju

Natalia Fantasy Kornel Ma-
kuszyński

Szatan z VIII 
klasy

Łukasz Terry Prat-
chett

Zbrojni Tomek

Zwróćmy uwagę, że pomiędzy elementami tych list za-
chodzą pewne szczególne zależności. Przede wszystkim 
każda książka ma swojego autora (przyjmijmy tak dla 
uproszczenia, czasami zdarzają się bowiem książki, któ-
re mają wielu autorów) oraz jeden lub więcej gatunków. 
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Dowiesz się
 օ Czym są i do czego służą relacyjne bazy danych.

 օ Jakiego narzędzia można użyć do utworzenia 
bazy danych.

 օ Jak utworzyć tabelę, a potem wprowadzić, mody-
fikować i usuwać z niej dane.

Potrzebna wiedza
 օ Umiejętność sprawnego poruszania się w Interne-
cie i podstawowa obsługa systemu operacyjnego.

Wojciech Sura

Bazy danych
Czyli jak programy przechowują informacje

Jednym z najważniejszych zastosowań komputerów jest przechowywanie i przetwarzanie 
danych. Czasami dane te są pojedyncze – jak na przykład zdjęcia z wakacji: każde z nich 
znajduje się w osobnym pliku. Zdarza się jednak, że informacje są ze sobą w jakiś sposób 
powiązane, a my wiedzę o tych powiązaniach chcemy zachować.
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Poza tym każda z książek może być wypożyczona przez 
jednego z użytkowników (ale tylko przez jednego naraz).

Zależności te są bardzo ważne, ponieważ niosą ze 
sobą istotne informacje. Jeżeli bowiem przypiszemy 
w odpowiedni sposób książki do gatunków, możemy 
pomóc komuś, komu spodobał się „Sherlock Holmes” 
i szuka kolejnego kryminału (niezależnie od autora i ty-
tułu). Analogicznie, jeżeli zapamiętamy powiązania po-
między książkami i autorami, komuś, komu spodobała 
się „Awantura w Niekłaju” autorstwa Edmunda Niziur-
skiego, będziemy mogli polecić „Księgę Urwisów”.

W projektach programistycznych bardzo często 
spotykamy się z sytuacją, w której zależy nam na zapa-
miętaniu informacji o zależnościach pomiędzy różnymi 
danymi. W związku z tym powstały specjalne narzędzia, 
które pozwalają przechowywać tego typu informacje. 
Ponieważ wspomniane wcześniej zależności w facho-
wym języku nazywane są relacjami, narzędzia te okre-
ślane są mianem relacyjnych baz danych. I o nich wła-
śnie chciałbym opowiedzieć w tym artykule.

SQLITE
Bazy danych nie są wbrew pozorom zagadnieniem 

bardzo skomplikowanym, ale najłatwiej jest nauczyć 
się ich obsługi, po prostu samodzielnie eksperymentu-
jąc. Na rynku dostępna jest bardzo duża liczba silników 
bazodanowych, czyli programów, które pomagają użyt-
kownikom (ale również i innym programom) przecho-
wywać i wyszukiwać dane. Do najpopularniejszych nale-
żą między innymi Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL 
MariaDB czy PostgreSQL.

Instalacja i skonfigurowanie większości z nich zajmu-
je sporo czasu i wymaga trochę informatycznej wiedzy. 
Serwery te są też często bardzo duże (zwykle zajmu-
ją kilkaset megabajtów), a do tego pracują cały czas w 
tle, pochłaniając zasoby komputera. Wreszcie część z 
nich dostępna jest tylko odpłatnie, więc nie są one zbyt 
atrakcyjne do nauki. Istnieje jednak silnik, który został 
stworzony po to, by zajmować bardzo mało miejsca i ob-
sługiwać niewielkie bazy danych mieszczące się w jed-
nym pliku, który świetnie nada się do naszych potrzeb, a 
nazywa się on SQLite.

Jeżeli macie ochotę przećwiczyć ze mną projekto-
wanie baz, a następnie wyszukiwanie w nich różnych 
danych, zachęcam do pobrania niewielkiego programu 

o nazwie SQLite Studio. Jest on napisany w taki sposób, 
że nie trzeba go nawet instalować w systemie – wystar-
czy pobrać odpowiedni plik, rozpakować go i już można 
z tego programu korzystać.

Aby to zrobić:
1. Przejdź pod adres https://sqlitestudio.pl.
2. Odnajdź u góry link o nazwie „Download” i przejdź tam.
3. Przewiń stronę nieco w dół, by odnaleźć link do po-

brania programu (w czasie pisania tego artykułu naj-
nowszą wersją SQLite Studio była wersja 3.3.3, zaś 
plik nazywał się SQLiteStudio-3.3.3.zip).

4. Pobierz plik i rozpakuj go do dowolnego katalogu. 
SQLite Studio jest gotowe do pracy – wystarczy uru-
chomić program SQLiteStudio.exe.

TABELA
Zanim zaczniemy używać SQLite Studio, musimy do-

wiedzieć się trochę, w jaki sposób bazy danych przecho-
wują nasze informacje.

Jednym z najważniejszych pojęć w bazach danych 
jest tabela. Jej zadaniem jest przechowywanie informacji 
dotyczących jednego, konkretnego rodzaju danych. Po-
niżej możemy zobaczyć przykładową tabelę przechowu-
jącą informacje o książkach.

BOOKS

ID TITLE ORIGINALTI-
TLE

PUBLISHY-
EAR

PRINTEDBY

1 Przygody 
Sherlocka 
Holmesa

The Adventu-
res of Sher-
lock Holmes

1892 Oficyna 
Wydawni-
cza RYTM

2 Księga 
urwisów

1954 Greg

3 Awantura 
w Niekłaju

1962 Greg

4 Szatan z 
VII klasy

1937 Nasza Księ-
garnia

5 Zbrojni Men at Arms 1993 Prószyński 
i S-ka

6 Zbrojni Men at Arms 1993 Prószyński 
i S-ka

W środowisku baz danych każda tabela musi mieć swoją 
unikalną nazwę – abyśmy mogli odróżnić jedną od dru-
giej. Ponieważ w projektach programistycznych przyjęło 

https://sqlitestudio.pl/
https://programistajr.pl/typy-prenumeraty/
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