
Funkcje agregujące 

Count 

Funkcje agregujące w MySQL pozwalają obliczyć podsumowanie wartości z kolumny i z grup wartości 

w kolumnie. Jak zwykle najlepszym sposobem wykazania tej koncepcji jest przykład. Policz w MySQL 

to funkcja, która pozwala policzyć liczbę określonych elementów w tabeli. Jednym ze sposobów użycia 

liczenia jest: 

SELECT count(columnname) 

FROM tablename 

Możemy użyć powyższej instrukcji, aby policzyć liczbę wierszy w tabeli przy użyciu następującego 

skryptu: 

SELECT count(*) 

FROM visitorbook 

Jeśli wykonasz to zapytanie, otrzymasz bardzo proste wyniki pokazane na rysunku 1.  

 

Możesz się zastanawiać, dlaczego miałbyś tak kłopotać się z wykonaniem takiego zapytania, kiedy 

możesz po prostu spojrzeć na górny wiersz danych wyjściowych i powiedzieć, ile wierszy pochodzi z 

twojego zapytania. Jednak gdy uzyskujesz dostęp do tych funkcji z poziomu języka skryptowego, 

takiego jak PHP, jest to bardziej przydatne. Na przykład poniższy skrypt zlicza wszystkie trafienia w 

naszej tabeli dziennika, tworząc w ten sposób licznik dla całej witryny: 

SELECT count(*) as PageHits 

FROM log 

Rysunek 2 pokazuje wynik tego zapytania.  

 



Zauważ, że użyliśmy aliasu, aby wynik był nieco bardziej znaczący niż tytuł kolumny, który pokazał 

pierwsze zapytanie na rysunku 1. Jeśli miałbyś napisać skrypt do wykonania tego zapytania na 

pierwszej stronie witryny, byłby to wspaniały sposób na zaimplementowanie licznika stron witryny. To 

zapytanie pokaże wszystkie trafienia na wszystkich stronach naszej witryny, o ile pamiętasz, aby każda 

strona rejestrowała trafienie w bazie danych! Jeśli chcesz zaimplementować licznik stron dla każdej 

strony, możemy użyć tego samego skryptu, ale tym razem ogranicz wyszukiwanie za pomocą klauzuli 

WHERE, takiej jak ta: 

SELECT count(*) as PageHits 

FROM log 

WHERE webpageID=2 

Na przykład w naszej tabeli stron internetowych identyfikator strony internetowej książki gości wynosi 

2, więc powyższy skrypt policzy, ile razy wpis został umieszczony w bazie danych dla tej strony. 

Wykonanie tego zapytania na każdej stronie, na której chcemy pojawienie się licznika umożliwi 

wykorzystanie tej samej tabeli, dziennika, do generowania liczników dla każdej strony w witrynie. 

Teraz, gdy napotkaliśmy naszą pierwszą funkcję agregującą, nadszedł czas, aby pokazać Ci coś, co czyni 

ją jeszcze potężniejszą, klauzulę GROUP BY. 

GROUP BY 

GROUP BY to klauzula dodana po instrukcji select, która pozwala uzyskać dodatkową funkcjonalność z 

funkcji agregującej. Klauzula GROUP BY musi być umieszczona po klauzuli where, jeśli ją uwzględnisz. 

Używasz klauzuli GROUP BY w następujący sposób: 

SELECT aggregatefunction(columnname), columns 

FROM tablename 

GROUP BY columnname 

Sama klauzula GROUP BY niewiele robi. Rozważ wyniki następującego zapytania pokazanego na 

rysunku 3: 

 

SELECT familyname 

FROM visitorbook 

GROUP BY familyname 



Jeśli to zapytanie zakończy się błędem, to prawdopodobnie dlatego, że nie postępowałeś zgodnie ze 

skryptami w rozdziale 8, w którym zmieniliśmy nazwę kolumny ostatniej nazwy na nazwę rodziny. Na 

pierwszy rzut oka rysunek 10.3 wygląda tak, jakby GROUP BY zrobił niewiele więcej niż SELECT 

DISTINCT, ponieważ wybrał unikalną listę nazwisk z księgi gości. Jeśli pamiętasz z ostatniego razu, kiedy 

patrzyliśmy na ten stół, było trzech Normanów, a Garrett, Davis, szach i ktoś bez nazwiska. W zapytaniu 

wybrano tylko jedno wystąpienie każdego z nich. Moc klauzuli GROUP BY pojawia się, gdy dołączymy 

ją do zapytania z funkcją agregującą. Weźmy na przykład: 

SELECT familyname, count(familyname) as familynamecount 

FROM visitorbook 

GROUP BY familyname 

Rycina 4 pokazuje wyniki tego zapytania. GRUPA BY nie tylko wybrała unikalne wpisy w kolumnie 

nazwa rodziny, ale pogrupowała każdy podobny wpis w zbiór wartości, z którymi mogą współpracować 

funkcje agregujące. Aby zademonstrować dalej, jeśli chcielibyśmy zastosować klauzulę GROUP BY do 

zapytania liczącego liczbę odwiedzin w witrynie, możemy użyć: 

SELECT id, count(*) 

FROM log 

GROUP BY webpageid 

 

Rysunek 5 pokazuje wyniki.  

 



Zauważ, że przy tej okazji nie pogrupowaliśmy według klauzuli, którą liczymy, ale to nie ma znaczenia, 

liczba jest tak naprawdę liczeniem wierszy, a nie kolumn. Pytanie brzmi więc: „Podaj mi wiersze tabeli, 

do których się odnosi się każda konkretna strona internetowa ”. Teraz robi się to potężne; proste 

zapytanie wykazało, że nasza strona główna miała trzy trafienia, a nasza książka gości i strona z linkami 

otrzymały po jednym trafieniu. Wyobraź sobie, jak przydatne byłyby te dane dla tabeli zawierającej 

dziesiątki tysięcy odsłon na setkach stron internetowych. Gdybyśmy wykonywali takie zapytanie i 

chcieli ograniczyć wyniki do pierwszych 10 stron, dodalibyśmy klauzulę WHERE w następujący sposób: 

SELECT id, count(*) 

FROM log 

WHERE webpageid <=10 

GROUP BY webpageid 

Zwróć uwagę na pozycję klauzuli WHERE. Jeśli umieścisz go po GROUP BY, pojawi się komunikat o 

błędzie. 

Oczywiście wyniki na rysunku 5 nie są zbyt przyjazne dla użytkownika. Aby uzyskać bardziej czytelny 

wynik, wypróbuj następujące zapytanie: 

SELECT webpage.title, count(*) as numberofhits 

FROM log LEFT JOIN webpage 

ON log.webpageid=webpage.id 

GROUP BY log.webpageid 

Rysunek 6 pokazuje, co się stanie, gdy użyjemy agregacji GROUP BY wraz z LEFT JOIN, aby uzyskać 

nazwy stron internetowych i alias, aby uzyskać znaczącą nazwę kolumny.  

 

Potwierdziliśmy teraz wyniki, które odgadliśmy na rysunku 10.5, czyniąc nasze wyniki bardziej 

czytelnymi i znaczącymi. Możemy użyć wyników tego zapytania z niewielkim przeformatowaniem na 

stronie internetowej, która pokazuje pełne statystyki dla naszej strony internetowej. 

MAX 

Funkcja MAX oblicza maksymalną wartość z zestawu wartości liczbowych. Jednym ze sposobów 

korzystania z tej funkcji jest: 

SELECT MAX(score) 



FROM visitorbook 

Znajduje to najwyższą wartość wyniku, który ktoś wpisał do księgi gości. Możesz zobaczyć wynik 

uruchomienia tego zapytania na rysunku 7.  

 

Jeśli masz kolumnę, która używa AUTONUMBER do utworzenia swojego identyfikatora jako klucza 

podstawowego, możesz użyć funkcji, aby stwierdzić, który wiersz był ostatnio dodawany, wybierając 

najwyższy identyfikator w następujący sposób: 

SELECT MAX(cookieID) 

FROM cookies 

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz ręcznie dodać klucz do tabeli bez użycia AUTONUMBER, możesz 

zmodyfikować powyższe zapytanie w następujący sposób: 

SELECT MAX(cookieID) +1 

FROM cookies 

Spowoduje to dodanie jednego do najwyższego dostępnego klucza podstawowego i możesz wstawić 

wyniki bezpośrednio do tabeli jako nowy klucz podstawowy. 

MIN 

Funkcja MIN jest przeciwieństwem MAX, ponieważ oblicza minimalną wartość z zestawu wartości 

liczbowych. Aby znaleźć najniższy wynik, jaki nasi goście dali naszej witrynie, użylibyśmy: 

SELECT MIN(score) 

FROM visitorbook 

Wyniki pokazano na rysunku 8. Minimalny wynik, który jakikolwiek z naszych gości dał tej witrynie, to 

2 na 20. 



 

SUM 

SUM znajduje całkowitą wartość, sumując zestaw wartości liczbowych. Aby zsumować wszystkie 

wyniki, które nasi goście podali na naszej stronie, użylibyśmy: 

SELECT SUM(score) 

FROM visitorbook 

Wyniki pokazano na rycinie 10.9. 

 

Korzystanie z wielu agregatów 

Nie ogranicza się tylko do użycia jednego agregatu w zapytaniu. Na przykład, jeśli chcemy obliczyć 

średni wynik podany przez użytkownika, możemy użyć agregatu, aby zsumować wynik podzielony 

przez liczbę podanych wyników, w następujący sposób: 

SELECT SUM(score) / COUNT(score) AS average 

FROM visitorbook 

Spójrz na rysunek 10, aby zobaczyć średni wynik dla naszej witryny na podstawie danych zawartych w 

tabelach. 



 

Możemy nawet użyć następujących danych, aby znaleźć średni wynik uzyskany przez osoby o tym 

samym nazwisku: 

SELECT familyname, SUM(score) / COUNT(score) AS average 

FROM visitorbook 

GROUP BY familyname 

Rysunek 11 pokazuje powyższe zapytanie w akcji. 

 

 Podaje nazwę i oblicza średni wynik dla każdego nazwiska. Pokazuje także, że moja rodzina nie okazuje 

faworyzowania, dając mi najwyższe oceny! Z zapytania można zauważyć, że instrukcja select prosi o 

standard nazwa kolumny, nazwa rodziny i liczba uzyskana z instrukcji zagregowanych. Chociaż 

dopuszczalne jest żądanie wielu agregatów, to: 

SELECT SUM(score) AS sum, 

COUNT(score) AS count, 

max(score) AS max 

FROM visitorbook 

nie można mieszać nazw kolumn i agregatów w tym samym zestawie selekcji bez użycia GROUP BY. Na 

przykład poniższy skrypt wygeneruje błąd pokazany na rysunku 12: 



 

SELECT familyname, SUM(score) / COUNT(score) AS average 

FROM visitorbook 

Pełny błąd mówi: „Mieszanie kolumn GROUP (MIN (), MAX (), COUNT ()…) bez kolumn GROUP jest 

nielegalne, jeśli nie ma klauzuli GROUP BY”. 

 Tak więc, chociaż możesz używać wielu agregacji razem w instrukcji SELECT, jeśli mieszasz je z nazwami 

kolumn, musisz pamiętać, aby dołączyć klauzulę GROUP BY, aby zapytanie działało. 

AVG 

Chociaż średnią obliczaliśmy ręcznie w poprzedniej sekcji, jest to tak przydatne narzędzie, że w MySQL 

jest wbudowana funkcja. Funkcja AVG oblicza średnią wartość zestawu wartości liczbowych. Aby 

znaleźć średnią, którą nasi goście podali na naszej stronie, użylibyśmy: 

SELECT AVG(score) 

FROM visitorbook 

To zapytanie da wyniki podobne do tych pokazanych na rysunku 10.10, choć z większą dokładnością 

niż obliczenia ręczne. 

HAVING 

Podczas korzystania z klauzuli WHERE w zapytaniu zagregowanym wspomnieliśmy już, że należy ją 

umieścić przed klauzulą GROUP BY, ponieważ ogranicza ona zapytanie przed jego posortowaniem na 

grupy. Klauzula HAVING jest umieszczana po klauzuli GROUP BY i pozwala na ograniczenie po grupie i 

agregacji. Sprawdź następujące zapytanie: 

SELECT familyname, AVG(score) AS goodaverage 

FROM visitorbook 

GROUP BY familyname 

HAVING AVG(score) >= 8 

Podobnie jak w poprzednim zapytaniu, ten oblicza i wyświetla średni wynik dla każdej rodziny, ale 

następnie ogranicza wyniki, używając klauzuli HAVING, do grup, których średnia jest większa lub równa 



8. Wyniki te pokazano na rysunku 13 i możesz porównać te z wynikami zapytania bez klauzuli HAVING, 

które pokazano na rysunku 11. 

 

 


