
Podręcznik projektowania baz danych: za pomocą MySQL dla Windows 

Istnieje wiele książek, tekstów, stron internetowych opisujących MySQL i PHP. Większość z nich 

poświęca wiele miejsca na opisywanie PHP, ale tylko krótko opisuje MySQL. My opiszemy MySQL z 

perspektywy internetowej z jedynie przekazywaniem odniesień do PHP. Opiszemy konfigurację i 

korzystanie z serwera i klienta MySQL oraz jak to zrobić aby uzyskiwać dostęp do tego systemu i 

korzystać z niego. MySQL i PHP pierwotnie pojawiły się na platformie Linux, więc wiele książek zajmuje 

się tym z perspektywy Linuxa.  Nauczy Cię o instalowaniu i używaniu MySQL na platformie Microsoft 

Windows, jednak większość teorii leżących u podstaw oprogramowania będzie przydatna na dowolnej 

platformie. 

O MySQL 

Witryna MySQL opisuje MySQL jako „najpopularniejszą na świecie bazę danych Open Source”. Jej 

popularność bez wątpienia sprzyja fakt, że jeśli potrzebujesz MySQL do użytku niekomercyjnego, 

możesz pobrać kopię bezpłatnie ze strony internetowej. MySQL jest prawie zawsze dołączany do języka 

skryptowego PHP, a oba produkty często są wymieniane razem. Większość dystrybucji Linuksa jest 

standardowo wyposażona w MySQL i PHP, a MySQL został przeniesiony do różnych platform. Ze 

względu na połączenie z PHP MySQL jest najczęściej używany jako zaplecze bazy danych dla serwera 

WWW. 

Kto może skorzystać? 

Ten podręcznik powinien zainteresować każdego, kto potrzebuje lepszego wglądu w działanie baz 

danych w sieci. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z MySQL, będzie to dobry wprowadzeniem do 

oprogramowania. Dzięki połączeniu internetowemu możesz łatwo uzyskać MySQL i powiązane 

narzędzia bez żadnych kosztów. Będzie to również przydatne dla kogoś, kto chce nauczyć się języka 

SQL. Podczas pracy z przykładami dobrze zrozumiesz pojęcia związane ze strukturalnym językiem 

zapytań i sposobem, w jaki używasz go do komunikacji z bazami danych. Jeśli jesteś projektantem stron 

internetowych, ten podręcznik powinien również spodobać się, jeśli chcesz zobaczyć, w jaki sposób 

baza danych może wpłynąć na twój projekt strony internetowej. Możesz zobaczyć, co się dzieje za 

kulisami dzięki internetowej bazie danych. Jeśli jesteś zahartowanym programistą baz danych,  może 

będziesz chciał zobaczyć, co konkretnie robi MySQL lub jak może współpracować z innymi systemami. 

Tekst ten zawiera również krótkie wprowadzenie do projektowania baz danych i pokazuje, jak wydajnie 

zaprojektowana baza danych może poprawić wydajność MySQL. Wiele książek o SQL i bazach danych 

zaczyna się od wielu teorii. Teoria zwykle opisuje „model relacyjny” i wprowadza terror dla wszystkich 

czytelników z wyjątkiem najbardziej technicznych! Nie zamierzam tego tutaj robić. Nie musisz uczyć się 

o bazach danych, patrząc na teorię. Chcę, abyś nauczył się korzystać z MySQL i przez stowarzyszenie 

Structured Query Language (SQL). Możesz po drodze zdobyć trochę teorii. 

Bazy danych i Internet 

Jako projektant stron internetowych bazy danych mogą być bardzo przydatne. W pierwszych dniach 

Internetu witryny były po prostu statycznymi rzeczami, które wymagały ręcznego tworzenia każdej 

strony. Być może przyniosło to lukratywną stawkę godzinową, ale im więcej stron miała witryna, tym 

mniej były zrównoważone. Wyobraź sobie, że próbujesz zamontować katalog sprzedaży w Internecie; 

być może trzeba było utworzyć stronę dla każdego elementu w katalogu. Kiedy bazy danych zaczęły się 

„przyklejać” do stron internetowych, nagle oznaczało to, że można utworzyć standardową stronę 

szablonu, która pobierze szczegóły produktu z bazy danych i utworzy stronę internetową „W locie” dla 

każdego produktu. Nie jest to jedyne zastosowanie w internetowej bazie danych. Gdy tylko zaczniesz 

wprowadzać produkty do sieci, Twoi użytkownicy chcą je kupić! Inna baza danych może być używana 



do rejestrowania zamówień, a nawet do przetwarzania i wybierania zamówień przez pracowników 

magazynu i zmiany kolejności od dostawców. Nawet sama sieć wymaga uruchomienia baz danych. 

Wyszukiwarki takie jak Google używają niewiarygodnie wydajnych baz danych, które pobierają dla nas 

linki do stron, tak że bierzemy je za pewnik. 

DBMS 

MySQL to tak zwany system zarządzania bazami danych (DBMS). System zarządzania decyduje o tym, 

jak dane są przechowywane, sortowane i pobierane, a także kontroluje dostęp użytkownika do nich. 

Za każdym razem, gdy użytkownik pobiera dane, usuwa dane lub dodaje więcej danych, DBMS 

obsługuje żądanie. Użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu do plików danych, może jedynie 

rozmawiać z DBMS. System zarządzania stanowi barierę kontrolującą dostęp do podstawowych 

danych. Rysunek  poniżej ilustruje, w jaki sposób żądanie do bazy danych musi najpierw przejść przez 

DBMS i nie może przejść bezpośrednio do samej bazy danych. 

 

 

Bazy danych MySQL 

MySQL może kontrolować kilka baz danych jednocześnie. Na przykład po zainstalowaniu MySQL 

system tworzy systemową bazę danych o nazwie mysql. Baza ta zawiera wszystkie dane wymagane do 

zdefiniowania czynności, które MySQL musi wykonać. Przechowuje szczegóły innych baz danych, 

użytkowników i wszystkich innych plików używanych przez system do przechowywania danych. Sama 

w sobie jest zbiorem danych wykorzystywanych do określonego celu. To sprawia, że MySQL jest samo-

definiujące się, ponieważ przechowywane w nim tabele służą do definiowania innych 

przechowywanych tabel. Podczas tworzenia własnych zestawów danych utwórz je w innej bazie 

danych. My będziemy używać bazy danych mysql do przeglądania określonych funkcji systemowych, 

ale wszystkie inne tworzone przez nas dane będą przechowywane w bazie danych o nazwie mysqlfast. 

MySQL może łatwo kontrolować więcej niż jedną bazę danych, więc aby zapobiec pomyleniu tabel z 

danymi systemowymi, najlepiej je oddzielić, używając różnych baz danych. 

Tabele 

Baza danych jest kontenerem do przechowywania twoich tabel. Tabela jest zbiorem danych 

podobnego typu. Na przykład, możesz przechowywać wszystkie dostępy do strony w jednej tabeli, 

zwanej log. Być może widziałeś plik dziennika, taki jak ten pokazany na rysunku z serwera Apache. 

 



 

Rysunek  pokazuje fragment pliku dziennika. Do pliku o nazwie access.log dodawany jest nowy wiersz 

za każdym razem, gdy żądanie jest wysyłane do serwera Apache. Cały plik można przyrównać do tabeli 

w bazie danych. Wszystkie typy danych reprezentujących dostęp do serwera WWW są przechowywane 

w tym jednym pliku lub tabeli, która ma nazwę (access.log). W tym samym katalogu, w którym znajduje 

się ten plik, znajduje się inny plik o nazwie error.log. Ten plik przechowuje wszystkie błędy, które 

rejestruje serwer Apache i jest tak naprawdę inną tabelą. MySQL może być używany do 

przechowywania wszystkich wpisów w dzienniku i wszystkich komunikatów o błędach generowanych 

przez serwer WWW. Oryginalne programy baz danych pozwoliły na skonfigurowanie niewiele więcej 

niż tabeli. Nowoczesne systemy baz danych są klasyfikowane jako relacyjne, chociaż w braterstwie bazy 

danych jest wiele argumentów dotyczących tego, co jest relacyjne, a co nie. Jednak termin relacyjny 

jest użyteczny przy opisywaniu systemów takich jak MySQL, ponieważ DBMS pozwala powiązać dane 

w tabelach z danymi w innych tabelach. W rzeczywistości niektóre tabele zawierają jedynie dane 

dotyczące tego, jak powiązane są dwie lub więcej innych tabel. W teorii relacyjnych baz danych tabele 

nazywane są relacjami. 

Kolumny 

Każda tabela będzie miała zestaw atrybutów, czyli listę rodzajów elementów, które będzie 

przechowywana w każdej tabeli. Będziemy odnosić się do tego atrybutu jako kolumny. W bazach 

danych w starym stylu nazwałbyś to polem. Jeśli spojrzysz na powyższy rysunek, zobaczysz, że każda 

kolumna zawiera określony typ danych. Pierwsza kolumna zawiera adres IP komputera, który uzyskuje 

dostęp do serwera WWW. Druga i trzecia kolumna wydają się nic nie przechowywać, co jest 

reprezentowane jako znak łącznika (-). Czwarta kolumna zawiera datę i godzinę dostępu. Piąta zawiera 

otrzymane polecenie HTTP, a kolumny są kontynuowane. Każda kolumna w tabeli ma unikatową nazwę 

w tej tabeli i tak właśnie nazywamy kolumnę. Opierając się na informacjach z powyższego rysunku, 

możemy zacząć definiować tabelę w następujący sposób: 

Log (ip, accesstime, http_command) 

Log to nazwa tabeli, a ip, accesstime i http_command to kolumny. Tabela nie musi zawierać danych, 

aby można ją było klasyfikować jako tabelę. Tabela bez zawartości jest nadal tabelą. Ten opis struktury 

bazy danych bez rzeczywistych danych jest znany jako metadane. Metadane zawierają również 

szczegółowe informacje o wszelkich ograniczeniach dostępu do bazy danych. Zauważysz również, że 



każda kolumna zawiera dane określonego typu. Pierwsza kolumna to zbiór czterech liczb oddzielonych 

ogranicznikami. Następne dwa mogą być łańcuchami, a dwie ostatnie kolumny na rysunku to liczby. 

Wszystkie dane w kolumnie muszą być tego samego typu. Kiedy definiujesz kolumnę, określasz rodzaj 

danych w niej zawartych. W następnym rozdziale opisano niektóre rodzaje danych, które można 

przechowywać w każdej kolumnie. 

Wiersze, rekordy i krotki 

Wiersz, rekord i krotka to różne sposoby odwoływania się do wiersza danych w tabeli. Na ogół używam 

terminu wiersz. Krotka jest relacyjnym teorią terminu dla wiersza, a rekord jest wcześniejszą formą 

terminu baz danych. Na powyższym rysunku można opisać jako pojedynczy wiersz lub rekord: 

191.168.1.3 - - [07 / lis / 2002: 09: 39: 47 +0000] „GET /html/index.php 

HTTP / 1.1 ”302 262 

Wiele danych w dzienniku jest takich samych dla każdego wiersza; w rzeczywistości, w pokazanym 

przez nas fragmencie, jedyną rzeczą, która się zmienia, jest czas. Nie jest to tak naprawdę bardzo 

skuteczny sposób przechowywania tych informacji, ponieważ większość z nich jest statyczna. 

Poradzimy sobie z przechowywaniem tych informacji w lepszy sposób później. 

Relacje 

Stwierdziliśmy już, że termin teorii relacyjnej dla tabeli jest relacją. Jednak tabele w relacyjnych bazach 

danych mogą mieć między sobą relacje. Spójrz jeszcze raz na przedostatnią kolumnę pliku dziennika na 

powyższym rysunku. Zawiera liczbę 302. W tej kolumnie znajduje się liczba reprezentująca komunikat, 

że system rejestruje. Na przykład, jeśli żądasz strony, której nie ma na serwerze WWW, być może 

poznasz błąd 404. Ta liczba reprezentuje warunek błędu: Nie znaleziono. W rzeczywistości komunikat 

302 reprezentuje warunek: Przeniesiony tymczasowo. Poniżej przedstawiamy kilka z tych warunków 

Tabela 1.1 Kody stanu serwera WWW. 

Kod : Warunek 

200 : OK 

300 : Multiple choices 

302 : Moved temporarily 

401 : Authorization required 

403 : Forbidden 

404 : Not found 

Wyobraź sobie, że Tabela 1.1 była przechowywana jako tabela w bazie danych. Za każdym razem, gdy 

serwer WWW dodaje wiersz do swojej tabeli dziennika, może rejestrować warunek statusu wpisu 

dziennika, dodając ciąg „Przeniesiono tymczasowo” lub może zamiast tego dodać kod numeryczny z 

Tabeli 1.1 do wpisu dziennika.  Zawiera kod w pliku dziennika, którego można użyć do wyszukania innej 

wartości w innej tabeli. Te dwie tabele są zatem ze sobą powiązane. Są one powiązane tym, że wpis w 

jednej tabeli jest kluczem do wpisu w innej. Większość baz danych twierdzi, że są relacyjne. Toczy się 

wiele dyskusji na temat tego, co sprawia, że baza danych jest relacyjna, czy też nie, a wiele twierdzeń, 

że system baz danych jest relacyjny, jest kwestionowanych przez innych. Nie zajmiemy się tym 



argumentem, ale jeśli ktoś ci to wskaże, nie bądź zbyt zaniepokojony. Niech te debaty będą 

kontynuowane i po prostu skorzystaj z oprogramowania! 

Systemy klient-serwer 

Opisaliśmy już, w jaki sposób MySQL jest systemem zarządzania bazą danych, ponieważ kontroluje 

dostęp do bazy danych, a także sposób fizycznego porządkowania bazy danych na nośniku pamięci. 

Prawdopodobnie dobrze znasz koncepcję systemu klient-serwer. Rysunek poniżej pokazuje prosty 

schemat jednego z nich.  

 

 

 

Dane są przechowywane na serwerze, a gdy klient musi uzyskać do nich dostęp, wysyła zapytanie do 

serwera. Po otrzymaniu tego żądania serwer podejmuje niezbędne działanie i odsyła odpowiedź do 

klienta. Odpowiedzią mogą być dane, prośba o więcej szczegółów lub komunikat o błędzie. Jednym z 

najbardziej rozpowszechnionych systemów klient-serwer jest Internet. Zdalny klient, często w innym 

kraju z serwera, wysyła żądanie przez Internet jakiejś formy danych, na którą serwer odpowiada. Klient 

i serwer niekoniecznie muszą znajdować się na różnych komputerach. Podczas konfigurowania MySQL 

, konfigurujesz oprogramowanie serwera MySQL i oprogramowanie klienckie na tym samym 

komputerze. System nadal jest systemem klient-serwer, nawet jeśli wszystko działa w tym samym polu. 

Jednym z najczęstszych zastosowań MySQL jest baza danych za witryną internetową. Gdy jest on 

używany w ten sposób, dzieje się wiele żądań klient-serwer. Ten rysunek ilustruje to.  

 

Na rysunku widać, że przede wszystkim użytkownik prosi przeglądarkę internetową o obejrzenie strony 

internetowej. To żądanie zostaje wysłane do serwera WWW. Jeśli ta strona internetowa jest 

zbudowana przy użyciu języka skryptowego, takiego jak PHP, żądanie jest przekazywane do procesora 

skryptów. Jeśli procesor skryptów znajdzie w skrypcie polecenia bazy danych (SQL), przekazuje je do 

DBMS, czyli do serwera MySQL. MySQL przetwarza SQL, który jest przesyłany z powrotem do procesora 

skryptowego jako tekst. Ten tekst jest używany do generowania HTML wraz z innymi poleceniami w 

języku skryptowym, a ten jest przesyłany z powrotem do użytkownika w formacie HTML, który w końcu 

zostaje przetworzony przez przeglądarkę na stronę internetową. Chociaż wydaje się to złożoną trasą, 

może się to zdarzyć bardzo szybko, nawet gdy serwery znajdują się na różnych komputerach, między 



którymi żądania i odpowiedzi muszą być przekazywane. Każdy serwer jest specjalnie zoptymalizowany 

pod kątem szybkiego wykonywania własnego zadania, dzięki czemu wszystkie działają dobrze razem. 

Structured Query Language [Język zapytań strukturalnych] 

Ponieważ bazy danych stały się bardziej widoczne, wymagana była standardowa metoda uzyskiwania 

z nich informacji. Tak naprawdę nie ma znaczenia, w jaki sposób DBMS przechowuje dane lub 

kontroluje dostęp do nich, pod warunkiem, że odzyskasz potrzebne informacje w akceptowalny 

sposób. Potrzebny był więc standardowy sposób komunikacji z serwerami baz danych. Standardem, 

który obsługuje większość współczesnych baz danych, jest ANSI SQL92. ANSI to American National 

Standards Institute, który ustanawia standardy dla branży komputerowej. Nic dziwnego, że w oparciu 

o nazwę standard został uzgodniony w 1992 roku. Jest to hołd dla pracy tej organizacji, że standard 

zachowuje aktualność przez tak długi czas. Dopiero stosunkowo niedawno uzgodniono nowe 

standardy. Następnie pojawił się SQL-99 lub SQL: 1999, który jest czasem znany jako SQL-3. 

Opracowywany jest także nowy standard o nazwie SQL: 2003 lub SQL: 200n. Większość instrukcji na 

serwerach SQL porównuje swoje produkty ze standardem SQL92. Nie będę tego próbował z MySQL, 

ponieważ porównanie to można znaleźć w podręczniku online MySQL, jednak niektóre polecenia 

MySQL są dodatkiem do podstawowych poleceń SQL92 i mogą nie być dostępne w innych produktach. 

Ponieważ MySQL jest projektem ciągłym, niektóre funkcje SQL92 nie są zaimplementowane. Wiele 

poleceń SQL92 jest wciąż obecnych, ale kod umożliwiający ich działanie musi jeszcze zostać 

opracowany. Nie musisz się tym jednak zbytnio przejmować , ponieważ większość poleceń jest 

standardowa na wszystkich platformach SQL. Po przeczytaniu tego tekstu powinieneś być w stanie 

przenieść znajomość SQL do innych DBMS szybko. 

Zapytania 

Podstawowym sposobem komunikacji z interpreterem SQL jest zapytanie. Zapytanie to fragment 

tekstu wysyłany do DBMS zawierający instrukcje, które serwer może przetworzyć. Zapytanie może 

zawierać polecenia, aby poprosić serwer o dane, usunąć dane, utworzyć nowe dane i nowe metadane. 

Prawie cała komunikacja z DBMS odbywa się za pomocą zapytania SQL. Jedynym prawdziwym 

wyjątkiem jest sytuacja, gdy serwer bazy danych ma taką trudność, że nie będzie działał poprawnie, w 

takim przypadku mogą być potrzebne inne narzędzia do naprawy bazy danych. Oto podstawowe 

zapytanie: 

SELECT * 

FROM log; 

Zapytanie składa się z szeregu słów i wartości zakończonych średnikiem. Średnik ostrzega DBMS, że 

dotarł do końca zapytania. Zwykle można wysłać wiele zapytań do serwera bazy danych, oddzielając je 

średnikami. W podstawowym wierszu poleceń klienta MySQL zapytanie jest wykonywane tylko po 

wprowadzeniu średnika. To zapytanie po wysłaniu do DBMS spowoduje, że sprawdzi tabelę dziennika, 

opracuje wszystkie wiersze i kolumny w tej tabeli i wyśle je do użytkownika, jak pokazano na rysunku  

 

 



 

Rysunek powyższy pokazuje również wyniki zapytania. Zauważysz, że serwer starannie dla nas 

podsumował dane wyjściowe w kolumnach i wierszach, a nawet podał podsumowanie czasu trwania 

zapytania i liczby zwróconych wierszy. Dane wyjściowe na rysunku są oparte wyłącznie na tekście, 

ponieważ większość komunikacji między klientem a serwerem odbywa się w tej formie. Możesz jednak 

uzyskać klientów graficznych, które dają większą kontrolę nad wynikami. W stosownych przypadkach 

większość naszych przykładów będzie korzystała z klienta graficznego. 

 


