
Praca z datami i godzinami 

Korzystanie z daty i godziny 

Umieszczenie kolumny daty i godziny w bazie danych jest prostym zadaniem. Wypełnianie wiersza 

bieżącą datą i godziną jest jeszcze łatwiejsze w wielu językach skryptowych, jednak odzyskanie daty i 

godziny, choć czasem mylące, może być niezwykle skutecznym sposobem analizy danych i uzyskania 

większej ilości danych z tabel. 

NOW 

Aby uzyskać bieżącą datę i godzinę, użyj funkcji NOW (). Ta funkcja wymaga otwierania i zamykania 

nawiasów, nawet jeśli nie przekazujesz do niej żadnej wartości. Aby szybko uzyskać bieżącą datę i 

godzinę, możesz użyć WYBORU w następujący sposób: 

SELECT NOW() 

Spowoduje to wytworzenie danych wyjściowych pokazanych na rysunku 1. 

 

Podczas tworzenia tabeli dziennika ręcznie wypełnialiśmy ją przykładowymi danymi. Gdy tabela 

dziennika jest używana w systemie, chcemy, aby data i godzina były automatycznie dodawane do 

tabeli, dzięki czemu możemy to zrobić, aby to zrobić : 

INSERT INTO Log ( DateCreated, 

Browser, 

IPNumber, 

CookieID, 

WebPageID) 

VALUES ( NOW(), 

‘Mozilla/4.0’, 

‘192.168.1.10’, 

2, 

1) 

Powyższe użyje funkcji NOW () do wstawienia bieżącej daty i godziny systemowej do nowo 

utworzonego wiersza. Jeśli nadążałeś za przykładami, powinien on utworzyć wiersz z automatycznym 

identyfikatorem 6, więc aby wyświetlić ten wiersz, możemy wydać następujące zapytanie: 



SELECT id, datecreated 

FROM log 

WHERE ID= 6 

Rysunek 2 pokazuje wyniki, twoje pokażą inną datę i godzinę! 

 

CURRENT_DATE  

CURRENT_DATE podaje datę systemową na dziś. Różni się od NOW () tym, że nie wymaga nawiasów i 

wyświetla tylko datę. Możesz użyć następujących opcji, aby szybko znaleźć aktualną datę: 

SELECT CURRENT_DATE 

Rysunek 3 pokazuje sposób, w jaki CURRENT_DATE jest wyprowadzany w zapytaniu. 

 

CURRENT_TIME  

CURRENT_TIME zwraca czas systemowy, ponieważ różni się od NOW () tym, że nie wymagają nawiasów 

i podaje tylko godzinę. Możesz użyć następujących opcji, aby szybko znaleźć aktualny czas: 

SELECT CURRENT_TIME 

Rysunek 3 pokazuje sposób, w jaki CURRENT_TIME jest wyprowadzany w zapytaniu. Możesz wstawić 

aktualny czas do tabeli za pomocą techniki podobnej do tej, którą pokazaliśmy za pomocą funkcji 

NOW(). 

YEAR 

YEAR () pozwala wyodrębnić rok z podanej daty. Musisz przekazać datę do funkcji ROK w następujący 

sposób: 

YEAR(aDate) 



aDate to dowolny obiekt zawierający część daty. Tak więc moglibyśmy użyć następujących danych 

wyjściowych w bieżącym roku w instrukcji select: 

SELECT YEAR( NOW() ) 

AS This_year_is 

Rysunek 4 pokazuje to zapytanie wraz z następną funkcją.  

 

Przekazaliśmy NOW () jako datę, która faktycznie przekaże datę i godzinę, ale funkcja YEAR () ignoruje 

dodatkowe dane i działa tylko z częścią daty wyjście NOW (). 

MONTH 

MONTH() działa w taki sam sposób jak YEAR(), ale wyświetla wartość liczbową odpowiadającą 

miesiącowi podanej daty. Funkcja przyjmuje następujący format: 

MONTH(aDate) 

aDate to dowolny obiekt zawierający część daty. Możemy więc użyć następujących danych do 

wypisania numeru bieżącego miesiąca w wyciągu select: 

SELECT MONTH (NOW()) 

AS The_month_is 

Tak jak poprzednio, połączyliśmy to zapytanie z wynikami funkcji YEAR, które pokazano na rysunku 4. 

MONTHNAME 

Użycie MONTH() do znalezienia numeru miesiąca, jak pokazano powyżej, jest w porządku, jeśli chcesz 

wykonać pewne obliczenia miesiąca, ale jeśli przedstawiamy to użytkownikowi, możemy podać nazwę 

miesiąca słownie. Robimy to za pomocą Funkcja MONTHNAME (), która przyjmuje następujący format: 

MONTHNAME (aDate) 

Jak zwykle, aDate to dowolny obiekt zawierający prawidłową datę, tym razem zademonstrujemy to za 

pomocą innego zapytania. Poniższe zapytanie pokaże miesiące wszystkich wpisów w tabeli dziennika: 

SELECT MONTHNAME(datecreated) 

FROM Log 

Rysunek 5 pokazuje naszą tabelę dziennika z miesiącem, a nie dokładną datą i godziną utworzenia 

każdego wpisu.  



 

Zwróć uwagę, że przy tej okazji wstawiliśmy pole DateCreated bieżącego wiersza do funkcji jako data. 

Zapytanie przetworzyło funkcję dla każdego wiersza w tabeli. W zależności od tego, jak ściśle 

przestrzegałeś instrukcji INSERT, twoja tabela może zawierać więcej lub mniej wierszy. 

DAYNAME 

DAYNAME () zwróci dzień, w którym przypada określona data. Musisz przekazać funkcji datę w 

następujący sposób: 

SELECT DAYNAME( NOW() ) 

Rysunek 6 pokazuje wyniki w połączeniu z następnymi dwoma przykładami. Z rysunku wynika, że piszę 

to w dniu 23 grudnia 2002 r., Czyli w poniedziałek. 

 

 

DAYOFWEEK 

Funkcja DAYOFWEEK () zwróci liczbę na podstawie dnia, w którym przypada bieżąca data z tabeli 11.1. 

Dzień: Wartość zwrócona 

Niedziela: 1 

Poniedziałek: 2 

Wtorek: 3 

Środa: 4 



Czwartek: 5 

Piątek: 6 

Sobota: 7 

DAYOFWEEK musi przekazać obiekt z komponentem daty, podobnie jak w przypadku innych funkcji 

daty, które omówiliśmy wcześniej. Aby uzyskać numeryczny dzień tygodnia na dziś, należy wydać 

następujące zapytanie: 

SELECT DAYOFWEEK( NOW() ) 

Rysunek 6 pokazuje wyniki tego zapytania. Widać, że dniem jest poniedziałek, a zatem jego wartość 

DAYOFWEEK wynosi 2. 

WEEKDAY 

WEEKDAY() działa w podobny sposób jak DAYOFWEEK (), tyle że indeksuje nazwy dni w inny sposób. 

Zwraca wartości dla dnia tygodnia na podstawie wartości z tabeli 11.2. 

Dzień: Wartość zwrócona 

Poniedziałek: 0 

Wtorek: 1 

Środa: 2 

Czwartek: 3 

Piątek: 4 

Sobota: 5 

Niedziela: 6 

Aby uzyskać numeryczny dzień tygodnia na dziś, należy wydać następujące zapytanie: 

SELECT WEEKDAY( NOW() ) 

Rycina 6 pokazuje wyniki z tego zapytania. Widać, że dniem jest poniedziałek, a zatem WARTOŚĆ 

WEEKDAY wynosi zatem 0 

 

DAYOFMONTH 

Funkcja DAYOFMONTH () zwraca numer dnia danego miesiąca. Używamy tej funkcji w następujący 

sposób: 



DAYOFMONTH (aDate) 

Przesyłając dane wyjściowe funkcji NOW () do DAYOFMONTH, można uzyskać numer bieżącego dnia. 

Rysunek 7 pokazuje to w momencie pisania, czyli 23 grudnia. 

 

DAYOFYEAR 

Funkcja DAYOFYEAR () zwraca liczbę dni od 1 stycznia dla danej daty. Korzystamy z tej funkcji w 

następujący sposób: 

DAYOFYEAR (aDate) 

aDate to dowolny obiekt zawierający część daty. Przesyłając dane wyjściowe funkcji NOW () do 

DAYOFYEAR, można uzyskać liczbę dni od początku roku dla określonej daty. Rysunek 11.7 pokazuje 

dane wyjściowe funkcji DAYOFYEAR (), gdy jest używana w instrukcji SELECT. Funkcja DAYOFYEAR () 

jest przydatna podczas obliczania dat, ponieważ zapewnia numeryczną wersję daty do pracy. Możesz 

użyć takich funkcji, aby obliczyć wiek, chociaż istnieją inne funkcje, które to ułatwiają. 

WEEK 

WEEK() zwraca liczbę tygodni od początku roku dla danej daty. Jak zwykle, wszystko, czego wymaga 

jako parametr, to obiekt z częścią daty w następujący sposób: 

WEEK (aDate) 

Aby znaleźć numer bieżącego tygodnia, użylibyśmy: 

SELECT WEEK( NOW() ) 

Rysunek 11.8 pokazuje działającą funkcję WEEK ().  

 

Widać, że jest to prawie ostatni tydzień roku w momencie pisania. Nawiasem mówiąc, w zależności od 

dnia, w którym zaczyna się rok, możliwe jest, aby mieć początek tygodnia 53, więc jeśli 53 zostanie 

zwrócone z funkcji WEEK (), nie jest to błąd. Korzystając z powyższego formatu, WEEK () oblicza numer 



tygodnia, przyjmując założenie, że pierwszym dniem tygodnia jest niedziela. Jeśli chcesz, aby obliczenia 

były oparte na poniedziałku, użyj zmienionego formatu: 

WEEK( aDate, 1 ) 

Istnieją inne osobliwości, gdy tydzień przypada pod koniec roku; czy to pierwszy tydzień tego roku czy 

ostatni tydzień ubiegłego roku? Zapoznaj się z sekcją Funkcje daty i godziny w podręczniku online 

MySQL, aby uzyskać dodatkowe informacje. 

YEARWEEK 

YEARWEEK () zwraca rok i numer tygodnia jako jedną dużą liczbę. Korzystasz z funkcji, przekazując jej 

wartość, która ma składnik daty w następujący sposób: 

YEARWEEK( aDate ) 

YEAR (aData) 

Rysunek 8 pokazuje tę funkcję działającą w 51 tygodniu 2002 roku. Jestem pewien, że ta funkcja jest 

dla kogoś przydatna; jednak sam jeszcze nie znalazłem zastosowania. Byłoby interesujące dowiedzieć 

się, do czego inni go używają. 

QUARTER 

QUARTER () zwraca liczbę z zakresu od 1 do 4 w zależności od podanej części roku. Zwrócona liczba 

oparta jest na tabeli  

Pomiędzy: I: Zwrócono wartość 

1 stycznia: 31 marca: 1 

1 kwietnia: 30 czerwca: 2 

1 lipca: 30 września: 3 

1 października: 31 grudnia: 4 

QUARTER () działa podobnie jak inne funkcje daty, pod warunkiem, że podasz mu obiekt z częścią daty 

w następujący sposób: 

QUARTER( aDate ) 

QUARTER () działa podobnie jak inne funkcje daty, pod warunkiem, że podasz mu obiekt z częścią daty 

w następujący sposób: 

QUARTER(data) 

Rysunek 8 pokazuje funkcję działającą w czwartym kwartale 2002 roku. 

HOUR 

HOUR () zwraca godzinę dla danego obiektu czasu, na podstawie zegara 24-godzinnego, przekazujesz 

mu wartość czasu w następujący sposób: 

HOUR( aTime ) 

Aby uzyskać bieżącą godzinę, możemy użyć: 

SELECT MINUTE( NOW() ) 



Rysunek 11.9 pokazuje tę funkcję działającą wraz z innymi funkcjami czasowymi. 

 

MINUTE 

MINUTE() zwraca minuty po godzinie dla danego obiektu czasu. Przekazujesz mu wartość czasu w 

następujący sposób: 

MINUTE (aTime) 

Aby uzyskać bieżącą minutę po godzinie, możemy użyć następujących opcji: 

SELECT MINUTE( NOW() ) 

SECOND 

Funkcja SECOND() zwraca sekundy w minutach danego obiektu czasu, przekazujesz mu wartość czasu 

w następujący sposób: 

SECOND (aTime) 

Aby uzyskać sekundową część bieżącego czasu, możemy użyć: 

SELECT SECOND( NOW() ) 

DATA_ADD 

Nie ma rzeczywistej potrzeby dodawania dat razem, jednak przydatne jest dodanie przedziału czasu. 

Funkcja DATE_ADD () pozwala dodać przedział czasu do daty. Format DATE_ADD () jest następujący: 

DATE_ADD (aDate, INTERVAL timeperiod) 

timeperiod będzie wartością, a po nim typ okresu. Brzmi to skomplikowanie, więc jak zwykle pokażemy 

na przykładzie. Aby dowiedzieć się, jaka będzie data w tym dniu w przyszłym tygodniu, możemy dodać 

7 dni do bieżącej daty, dodając: 

DATE_ADD(‘2002-12-23’, INTERVAL 7 DAY ) 

Zauważysz, że wpisaliśmy tutaj datę, zamiast używać NOW (), aby pokazać alternatywny sposób 

wprowadzania daty. Rysunek 11.10 pokazuje to działanie z nazwą kolumny następnego tygodnia. Tak 

więc terminem przyszłego tygodnia będzie 30 grudnia. Możesz także dodać inne okresy. Na przykład 

następujące informacje zwrócą datę za trzy miesiące od dzisiaj: 

DATE_ADD(‘2002-12-23’, INTERVAL 3 MONTH ) 

Powyższe pokazano w kolumnie z trzema miesiącami na ryc. 11.10; za trzy miesiące od dzisiaj będzie 

23 marca 2003 r. Kompletny skrypt do wygenerowania rysunku 11.10 wygląda następująco: 



 

SELECT ‘2002-12-23’ AS TodaysDate, 

DATE_ADD(‘2002-12-23’, INTERVAL 7 DAY ) AS NextWeek, 

DATE_ADD(‘2002-12-23’, INTERVAL 3 MONTH ) AS ThreeMonths 

Oprócz dodawania do daty okresów dziennych, miesięcznych i rocznych, możesz także dodawać 

okresy. Na przykład, aby dodać sześć godzin do bieżącej daty, użylibyśmy: 

DATE_ADD(‘2002-12-23’, INTERVAL 6 HOUR ) 

Możesz to zobaczyć na rycinie 11, pod kolumną 6 godzin. Zauważ jednak, że ponieważ podaliśmy tylko 

datę w ciągu tworzenia, przyjęła ona domyślną wartość 00:00:00, północ, jako godzinę i dodała do tego 

sześć godzin. Kolumna 6fromnow pokazuje wyniki, gdy używamy funkcji NOW () do generowania daty, 

która również ma część czasową. Tym razem dodanie sześciu godzin daje nam datę i godzinę na jutro. 

Ponownie, aby odtworzyć wyniki z rysunku 11, możesz użyć następujących opcji: 

SELECT ‘2002-12-23’ AS TodaysDate, 

DATE_ADD(‘2002-12-23’, INTERVAL 6 HOUR ) AS 6Hrs, 

DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 6 HOUR ) AS 6fromnow 

 

Tabela 4 pokazuje niektóre typy okresów, których można używać z DATE_ADD () i innymi powiązanymi 

funkcjami do określania okresu. 

Typ: format wartości: przykład z przedziałem czasowym 

SECOND : numeric : INTERVAL 5 SECOND 

MINUTE : numeric : INTERVAL 5 MINUTE 

HOUR : numeric : INTERVAL 5 HOUR 

DAY : numeric : INTERVAL 5 DAY 



MONTH : numeric : INTERVAL 5 MONTH 

YEAR : numeric : INTERVAL 5 YEAR 

HOURSECOND : “hours:minutes:seconds” :  INTERVAL “05:10:00” HOURSECOND 

HOURMINUTE : “hours:minutes” : INTERVAL “05:10” HOURMINUTE 

DAYHOUR : “days hours” : INTERVAL “5 12” DAYHOUR 

Pełna lista tych typów znajduje się w dokumentacji online MySQL. 

ADDDATE 

Funkcja ADDDATE () działa dokładnie tak samo, jak właśnie opisana funkcja DATE_ADD (). Format jest 

zatem następujący: 

ADDDATE( aDate, INTERVAL timeperiod ) 

Więcej informacji znajduje się w sekcji DATE_ADD powyżej. 

DATA_SUB 

Funkcja DATE_SUB () działa podobnie do funkcji DATE_ADD (), ale zamiast tego odejmuje okres. Format 

to: 

DATE_SUB (aDate, INTERVAL timeperiod) 

Okres czasu będzie wartością, a następnie rodzajem okresu z Tabeli 11.4. Na przykład, aby dowiedzieć 

się, która data była w tym tygodniu w zeszłym tygodniu, możemy użyć: 

DATE_SUB(‘2002-12-23’, INTERVAL 7 DAY ) 

I możemy poświęcić czas na randkę w następujący sposób: 

DATE_SUB(‘2002-12-23’, INTERVAL 1 SECOND ) 

Rysunek 11.12 pokazuje te dwie działające funkcje przy użyciu następującego skryptu: 

 

SELECT ‘2002-12-23’ AS TodaysDate, 

DATE_SUB(‘2002-12-23’, INTERVAL 7 DAY ) AS lastweek, 

DATE_SUB(‘2002-12-23’, INTERVAL 1 SECOND ) AS yesterday 

SUBDATE 



Funkcja SUBDATE () działa dokładnie tak samo, jak właśnie opisana funkcja DATE_SUB (). Format jest 

zatem następujący: 

SUBDATE (aDate, INTERVAL timeperiod) 

Więcej informacji znajduje się w sekcji DATE_SUB powyżej. 

TO_DAYS 

Funkcja TO_DAYS () konwertuje datę na liczbę dni od roku 0. Przekazujesz funkcji datę w następujący 

sposób: 

TO_DAYS (aDate) 

Aby więc przekonwertować dzisiejszą datę na dni, możemy użyć: 

TO_DAYS(‘2002-12-23’) as ToDays 

Rysunek 13 pokazuje tę funkcję działającą w zapytaniu SELECT.  

 

Ponownie może to być przydatne, gdy trzeba wykonać pewne obliczenia przy użyciu dat. Na przykład 

nasza tabela plików cookie zawiera datę utworzenia pliku cookie, czyli pierwszy dzień, w którym 

użytkownik uzyskałby dostęp do witryny. Można użyć następującego zapytania, aby ustalić, ile dni 

minęło od pierwszego dostępu: 

SELECT NOW() AS todaysdate, 

TO_DAYS(NOW())-TO_DAYS (datecreated) AS dayssince 

FROM cookies 

Rysunek 14 pokazuje uruchomione zapytanie.  



 

Zauważysz, że minął prawie rok od utworzenia większości ciasteczek. Na stronie internetowej 

prawdopodobnie chcesz ograniczyć to zapytanie do jednego wiersza, wybierając identyfikator pliku 

cookie użytkownika za pomocą instrukcji WHERE, na przykład: 

SELECT NOW() AS todaysdate, 

TO_DAYS(NOW())-TO_DAYS (datecreated) AS dayssince 

FROM cookies 

WHERE ID=1 

FROM_DAYS 

FROM_DAYS () jest funkcją uzupełniającą TO_DAYS (), ponieważ konwertuje określoną liczbę dni z 

powrotem na datę od roku 0. Przekazujesz funkcji datę w następujący sposób: 

FROM_DAYS (Days) 

Dni to liczba dni, przez które funkcja ma być używana. Możemy więc użyć następujących informacji, 

aby dowiedzieć się, która data była 300 000 dni po rozpoczęciu roku 0: 

SELECT ‘2002-12-23’ AS TodaysDate, 

FROM_DAYS(300000) AS FromDays 

Rysunek 15 pokazuje, że był to 16 maja 821 r. - całkiem dawno temu! Ponownie możesz użyć tej funkcji 

w obliczeniach dziennych. Na przykład możemy ponownie napisać jeden z naszych poprzednich 

przykładów DATE_ADD () w następujący sposób: 

 

SELECT ‘2002-12-23’ AS TodaysDate, 



FROM_DAYS(TO_DAYS( NOW() )+7) AS NextWeek 

Więc to zapytanie: 

• Oblicza bieżącą datę za pomocą NOW (). 

• Konwertuje bieżącą datę na dni od roku 0 za pomocą TO_DAYS (). 

• Dodaje 7 do tej liczby, aby przejść do następnego tygodnia. 

• A następnie konwertuje sumę z powrotem na datę. 

Oczywiście funkcja DATE_ADD () robi to bardziej efektywnie, jednak można zobaczyć, jak można 

korzystać z tych dwóch funkcji podczas obliczania dat. 

TIME_FORMAT 

TIME_FORMAT () pozwala zmienić sposób wyświetlania danego czasu. Format instrukcji jest 

następujący: 

TIME_FORMAT (aDate, format) 

aDate to dowolny obiekt zawierający część czasu. 

format to ciąg znaków, który zawiera wymagane części daty, przy użyciu następujących symboli: 

•% H - godzina, w formacie 24-godzinnym, z wiodącym zerem 

•% k - godzina w formacie 24-godzinnym, bez wiodącego zera 

•% l - godzina od 1 do 12 

•% h - godzina od 1 do 12 z wiodącym zerem 

•% i - minuty 

•% r - pełny czas w zegarze 12-godzinnym (gg: mm: ss) z pokazanym AM / PM •% T - pełny czas w 

zegarze 24-godzinnym (gg: mm: ss) 

•% S - sekundy 

•% p - AM lub PM 

Zatem alternatywnym formatem funkcji CURRENT_TIME byłby: 

TIME_FORMAT(NOW(),“The time is: %T”) 

Jeśli podoba ci się czas wyświetlania danych w ten sposób, ale wolisz używać łączników zamiast 

dwukropków, możesz można by użyć: 

TIME_FORMAT(NOW(),”My Time:%H-%i-%S”) 

W pierwszym przykładzie użyliśmy właśnie symbolu% T, który wyprowadził jedną ze standardowych 

form formatu czasu. Porównaj to z drugim przykładem, w którym, aby uzyskać większą elastyczność, 

użyliśmy trzech symboli w odniesieniu do konkretnej części czasu. Następnie możemy łatwo wstawić 

dowolne inne znaki (takie jak nasze łączniki) w dowolnym momencie ciągu formatu . Dodaliśmy 

również inny tekst w ciągu formatu, aby dać nam czytelne wyjście z funkcji. Rysunek 16 pokazuje, że te 

funkcje działają. 



 

DATE_FORMAT 

DATE_FORMAT() pozwala zmienić sposób wyświetlania danej daty i godziny. Format instrukcji jest 

następujący: 

DATE_FORMAT (aDate, format) 

aDate to dowolny obiekt daty lub ciąg znaków, który można przekształcić w datę. 

format jest ciągiem zawierającym wymagane części daty, wykorzystującym wszystkie wcześniej 

wspomniane symbole czasu z dodatkiem następujących: 

•% M - pełny tekst nazwy miesiąca 

•% W - dzień tygodnia, napisany w całości 

•% D - dzień miesiąca z dodanym tekstem (tj. 1., 2., 3.) 

•% Y - rok, przy użyciu 4 cyfr 

•% r - rok, przy użyciu 2 cyfr 

•% a - skrócony dzień tygodnia 

•% d - dzień miesiąca z wiodącym zerem 

•% e - standardowy dzień miesiąca 

•% m - liczba miesięcy z wiodącym zerem 

•% c - standardowa liczba miesięcy 

•% b - nazwa miesiąca skrócona do trzech znaków 

•% j - dzień roku •% w - dzień tygodnia w liczbach, zaczynając od niedzieli = 0 

Możemy zademonstrować większość z nich w jednym zapytaniu w następujący sposób: 

SELECT CURRENT_DATE AS currentdate, 

DATE_FORMAT( NOW(), 

“%W, %D %M, %Y. DayNumber: %j. %a %d-%m-%y”) 

Mógłbym również uwzględnić części czasowe w tym zapytaniu, ale wtedy wyniki mogły nie pasować 

do rysunku 17.  



 

W zapytaniu wykorzystano różne części daty, odstępy interpunkcyjne i tekst, aby sformatować datę w 

wybrany przez nas sposób. Chociaż trudno jest zapamiętać wszystkie symbole formatujące daty i czas 

- a więcej opisano w podręczniku online - jeden sposób jest następujący. D, M i Y można łatwo 

zapamiętać jako Dzień, Miesiąc i Rok. Jeśli są napisane wielkimi literami, to jest to pełna, skrócona 

wersja daty. Jeśli piszesz je małymi literami, d, mi y, otrzymujesz skrócony format części. Nie zapomnij 

dołączyć znaku procentu (%) przed dowolnym z symboli. 

Praca z datami 

Daty mogą być bardzo problematyczne w systemach komputerowych. Na przykład, w zależności od 

lokalizacji, data może być sformatowana na różne sposoby, data może być przechowywana na różne 

sposoby - co wzbudziło wszelkie obawy związane z błędem roku 2000, a daty mogą być źle zrozumiane, 

na przykład: 

01-02-01 

może być rozumiany jako: 

• 1 lutego 2001 r. • 1 lutego 1 (rok 1) • 2 stycznia 2001 r. • 2 stycznia 1 itd. 

Dlatego podczas korzystania z dat musisz podjąć decyzję o tym, jak chcesz je przechowywać, a 

następnie pozostać przy nim, aby uniknąć błędów wbudowanych w dane przy użyciu źle zrozumianych 

danych. Jeden z moich współpracowników zawsze przechowuje daty jako liczbę dni od roku 0, używając 

do tego czegoś takiego jak TO_DAYS (). Możesz wtedy użyć innych funkcji, aby sformatować wynik daty 

na cokolwiek chcesz i uniknąć problemów. Kolejnym problemem jest wprowadzanie dat na stronach 

internetowych. Ponownie użytkownik może wprowadzić datę na wiele różnych sposobów. Jednym ze 

sposobów, w jaki widziałem, aby tego uniknąć, jest utworzenie szeregu list rozwijanych dla dnia, 

miesiąca i roku, jak pokazano na rysunku 18. 



 

Zapobiega to wprowadzaniu błędnych danych przez użytkownika, ale nie powstrzymuje ich przed 

wprowadzaniem dat, takich jak 31 lutego , który nie istnieje. Dostępne są funkcje JavaScript do 

wybierania dat z kalendarzy i osobiście uważam, że są one najbardziej skuteczne w unikaniu błędów 

wprowadzania danych. Przykład jednego z nich pokazano na rysunku 19.  

 

Zamiast klikać bezpośrednio na pole daty, jest to oznaczone jako tylko do odczytu i musisz kliknąć 

ikonę, która wywołuje wyskakujące okienko kalendarza. Po wybraniu daty znikanie wyskakującego 

okienka i data jest zapisywana tak, jak chcesz, aby była w odczycie - tylko pole. 

Typowe zapytania o datę 

Tworzenie zapytań o daty może być bardzo skomplikowane, a jeśli masz z nimi trudności, uzyskaj 

pomoc! Krótkie wyszukiwanie w Internecie może ujawnić, że ktoś napisał już zapytanie, które, jeśli nie 

jest natychmiastowe, może ponownie postawić cię na właściwej ścieżce. Pamiętaj także o podręczniku 

MySQL on-line, który został zainstalowany wraz z MySQL. Zawiera więcej przykładów typowych 

zapytań, które mogą być bardzo przydatne. Jedną z uwag jest metoda obliczania wieku, która nie 

została tu ponownie odtworzona, ale można ją znaleźć w sekcji Funkcje daty i godziny w podręczniku  


