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Streszczenie: 

Tworzenie aplikacji oznacza obecnie znalezienie złotego środka między front-endem a back-

endem. Większość popularnych Systemów Zarządzania Bazą Danych, w tym SQL Server 

obsługuje programowalność, co  pozwala przenieść część logiki systemu na serwer bazy 

danych. Przydatne jest aby nawet osoba zaczynająca swoją przygodę z programowaniem 

i bazami danych poznała podstawowe możliwości jakie daje wykorzystanie procedur, 

transakcji, funkcji czy wyzwalaczy. Jako źródło przykładów wykorzystany został system 

stworzony dla szkoły językowej. 

 

Abstract: 

Creating an application means finding a balance between front end and back end. Most of the 

currently used DBMS (Database Management System), such as Microsoft SQL Server, 

support programmability, that allows a creator to shift some of application logic to the 

database layer. It is crucial for a database specialist to be familiar with those features.  Among 

the most commonly used are stored procedures, functions, triggers and transactions. In order 

to help database programmers, who are beginning their work with SLQ Server, this paper will 

present basic programmability options, using as example procedures and functions created for 

database used in a language school management system. 
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