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Informatyka 8c-8e 
29 kwietnia 2020 r.  

 

Zanim przejdę do kolejnego tematu muszę uporządkować kilka informacji. 

1. Sprawa przesyłania odpowiedzi na zadane pytania. Część z Was przesyła odpowiedzi jeszcze 

przed nominalną datą rozpoczęcia zajęć. W przypadku tych osób mogę tylko powiedzieć, że je-

stem bardzo (!) mile zaskoczony. Natomiast niektórzy z Was nie udzieli jeszcze odpowiedzi na 

żadne z wcześniejszych pytań. Jest to o tyle dziwne, że niektórzy wprost pisali prośby o przedłu-

żenie terminu zwrotu prac podając lub nie podając powodu. I nie robiłem tu żadnego problemu. 

Natomiast niektórzy uczniowie po prostu zniknęli! Nie chcę straszyć, ale kiedy pojawimy się w 

szkole (w tej chwili wiemy, że nie stanie się to wcześniej, niż 25 maja br.), może się okazać, że nie 

starczy czasu na wywiązanie się z zaległości. 

2. Prosiłbym również o przesyłanie pierwszej z zadanych prac (dotyczyła retuszu grafiki). Co praw-

da prosiłem, abyście zapisali ją na dyskach swoich komputerów i przekazali do sprawdzenia po 

przyjściu do szkoły, ale ze względu na kolejną zmianę terminu zamknięcia szkół chyba nie ma na 

co czekać. Dlatego Ci z Was, którzy pracę wykonali, mogą ją śmiało przesyłać do mnie, ci, którzy 

nie podjęli wykonania tego zadania – macie czas do końca następnego tygodnia (9 maja). Ucz-

niowie, którzy z tej pracy dostali ocenę – Was ta informacja nie dotyczy. 

A teraz przechodzimy do właściwego tematu zajęć. 

Znamy już zapytanie SELECT oraz jego rozszerzenie o klauzulę WHERE. Dzisiaj postaramy się roz-

szerzyć naszą wiedzę o inne operatory porównania używane w tej klauzuli. 

1. Operatory AND, OR, NOT 

Dzięki nim możemy stworzyć złożone warunki logiczne. Są to odpowiedniki matematycznej koniunk-

cji, alternatywy i negacji. 

 AND - oba warunki muszą być spełnione 

 OR - wystarczy, że jeden będzie spełniony 

 NOT - negacja warunku 

Szablon zapytania z wykorzystaniem powyższych operatorów jest następujący: 

SELECT kolumna, kolumna,.. FROM tabela 

WHERE NOT kolumna=wartość AND kolumna=wartość OR kolumna=wartość 

Cóż, powyższy schemat wygląda dość hmm… „niestrawnie”. Spróbujmy jednak wykonać zapytanie 

odnosząc się do naszej bazy danych. 

Wybieramy dane klientów (Customers), którzy mieszkają w mieście (City) México D.F. w kraju (Co-

untry): Meksyk. 
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Porównajmy ten konkretny przykład ze schematem zapytania 

SELECT kolumna, kolumna,.. FROM tabela 

 

WHERE NOT kolumna=wartość AND kolumna=wartość OR kolumna=wartość 

Zwróćcie uwagę, że w powyższym zapytaniu nie użyliśmy wszystkich operatorów (tu nie użyliśmy 

operatorów: NOT i OR). Niektórzy z Was mogliby zadać pytanie: po co trudzić się z używaniem ich, 

skoro można najpierw skonstruować zapytanie dotyczące miasta, potem zapytanie odwołujące się do 

państwa? I już! Pewnie tak. Ale takie postępowanie przyniesie pożądany skutek w bardzo małych 

bazach. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ogromną ilością danych, kilkuset lub kilku tysięcy 

rekordów, proste zapytania po prostu się nie sprawdzą! 

Poniższy przykład pokazuje użycie operatora OR (czyli spełniania jednego z dwóch warunków); w 

tym przypadku szukamy klientów (Customers) z Mexico City albo z Londynu 
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I niejako „na deser” użycie operatora NOT 

 

W tym przypadku zapytanie odrzuca wszystkich dostawców (Suppliers), którzy pochodzą z USA (4 

dostawców; 29-25=4). 

2. Operator LIKE 

Umożliwia przeszukiwanie danych tekstowych na podstawie wzorca podanego w klauzuli 

warunkowej. Może być to zarówno dokładny ciąg poszukiwanych znaków jak i wyrażenie 

stworzone przy pomocy następujących symboli:  

 Symbol % zastępuje dowolny ciąg znaków 

 Symbol _ zastępuje dowolny pojedynczy znak 

SELECT kolumna,kolumna,.. FROM tabela 

WHERE kolumna LIKE 'wyrażenie' 
Operator ten ułatwia nam przeszukiwanie bazy w sytuacjach, gdy np. nie jesteśmy pewni, czy po-

prawnie wpiszemy wyrażenie (czyli wpisanie Socaczew zamiast Sochaczew spowoduje, że wynik 

zapytania mógłby wynosić 0). I przykład. Szukamy w tabeli Categories opisów rozpoczynających 

się od litery D 
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A teraz praca domowa dotycząca tabeli Products. Proszę skonstruować zapytanie wyświetlające za-

wartość rekordy: 

 Uczniowie, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku: ProductName zaczynające się 

od liter ‘Ch’ i Unit rozpoczynający się od ‘1’ 

 Uczniowie, którzy mają parzysty numer w dzienniku: ProductName zaczynające się od 

liter ‘Ch’ albo Unit rozpoczynający się od ‘1’ 

 

Podpowiedź: należy użyć warunków logicznych i operatora LIKE 

Jako odpowiedź na to polecenie proszę przesłać wyłącznie informacje o liczbie rekordów. Na Wa-

sze odpowiedzi czekam do 5 maja 2020 r.  


