
Ułatwienie życia 

Inne narzędzia 

W ostatniej części pomyślałem, że przedstawię wam jeszcze dwa narzędzia, które mogą ułatwić 

korzystanie z MySQL. Nie wspominałem o nich wcześniej, ponieważ przy użyciu tych narzędzi od 

samego początku nie byłbyś w stanie nauczyć się tyle podstawowego SQL, który jest wymagany do 

naprawdę dobrego użycia MySQL. Te programy to: 

• MySQL Control Center, nowa konsola graficzna dla MySQL od deweloperów. 

• PHPMyAdmin, internetowy interfejs do administrowania funkcjami MySQL. 

Centrum sterowania MySQL 

Centrum sterowania MySQL można pobrać bezpłatnie z sekcji Klienci graficzni w obszarze pobierania 

MySQL.com: http://www.mysql.com/downloads/ 

Centrum sterowania jest rozpowszechniane jako plik zip, który po rozpakowaniu daje program 

instalacyjny do uruchomienia. Konfiguracja jest w miarę standardowa, ale instaluje również różne 

pakiety językowe, które możesz usunąć, aby nie zajmować miejsca. Po zainstalowaniu i uruchomieniu 

zobaczysz ekran pokazany na rysunku 1. 

 

Po lewej stronie znajduje się standardowe drzewo menu, w którym można wybrać dowolny obiekt 

MySQL. Aktualnie wybranym obiektem na rysunku jest tabela dziennika. Po wybraniu tabeli panel po 

prawej stronie ekranu poda pewne informacje na temat tej tabeli, podobnie jak w przypadku 

wykonania komendy DESCRIBE LOG. Ten ekran daje szybki przegląd całego systemu. Centrum 

sterowania pokazuje swoją moc po kliknięciu obiektu prawym przyciskiem myszy. Rysunek 2 pokazuje 

menu kontekstowe, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy tabeli dziennika.  

 



 

Tutaj masz menu, które pozwala w dużym stopniu korzystać z tabeli dziennika. Wybranie opcji Edytuj 

tabelę z menu kontekstowego powoduje wyświetlenie ekranu pokazanego na rysunku 3.  

 

Tutaj możesz zmienić wygląd swojego stołu za pomocą interfejsu graficznego. Zauważysz, że na 

rysunku właśnie wstawia się ikonę Wstaw wiersz. Umożliwia to dodanie nowej kolumny do istniejącej 

tabeli bez konieczności pamiętania składni ALTER TABLE. W takim przypadku nowa kolumna zostanie 

dodana przed kolumną przeglądarki. Poniżej listy nazw kolumn znajdują się właściwości wybranego 

obiektu. Na rysunku właśnie wybraliśmy Właściwości tabeli. To określa atrybuty tabeli, a nawet 

pozwala zmieniać typy tabel z listy rozwijanej. Każda pojedyncza kolumna ma właściwości, które można 

również zmienić w razie potrzeby. Pod tymi opcjami znajduje się okno statusu, które wyświetla 

wszelkie wiadomości wysyłane przez serwer MySQL podczas nawigacji w bazie danych. Rysunek 16.4 

pokazuje ekran, na który zostaniesz przeniesiony, jeśli wybierzesz jedną z opcji Otwórz tabelę z menu 

kontekstowego.  



 

Tym razem masz ekran pokazujący wyniki zapytania. Na rysunku właśnie nacisnęliśmy przycisk SQL, 

który otworzył okno zawierające wybrane zapytanie, którego Centrum Kontroli użyło do 

wygenerowania zestawu wyników. Następnie do instrukcji select dodano klauzulę WHERE i kliknięto 

przycisk Wykonaj zapytanie (wykrzyknik). Następnie zapytanie jest uruchamiane, a okienko wyników 

jest aktualizowane. Na rysunku widać, że okno stanu zawiera wiersze zwrócone dla pierwszego i 

drugiego zapytania, które zostały uruchomione, a inne zakładki w tym oknie umożliwiają powrót do 

poprzednich zapytań, a nawet WYJAŚNIJ zapytanie podczas jego działania. 

My wykorzystaliśmy MySQLGUI, ponieważ dane wyjściowe z tabeli były czyste i uporządkowane. 

Chociaż ekran Centrum sterowania przedstawia nam o wiele więcej informacji, ma także jedną ukrytą 

funkcję, której nie miał GUI. Jeśli klikniesz jedną z komórek w panelu wyników, a komórka zawiera 

wartość jednej kolumny, możesz edytować zawartość komórki. Pozwala to na zmianę danych bez 

użycia zapytań INSERT lub UPDATE, chociaż tak właśnie działa serwer MySQL w tle. Dość często używa 

się instrukcji select, aby dopasować klucz podstawowy w interfejsie Centrum sterowania, a następnie 

edytować niektóre inne kolumny, klikając okienko wyników. Jeśli komórka, która ma zostać zmieniona, 

jest dużym typem kolumny, np. Tekstem, wartość pojawi się w innym oknie do edycji. Zobaczysz 

również, dlaczego wprowadzenie cię do tego wcześniej mogło powstrzymać cię od nauki SQL, 

ponieważ to narzędzie znacznie upraszcza dostęp do bazy danych, jednak nadal musisz wykorzystać 

swoją wiedzę na temat SQL, aby uzyskać jak najwięcej z tego rodzaju narzędzia. Zdasz sobie również 

sprawę, że nadal potrzebujesz umiejętności SQL, aby poprawnie osadzić go w językach skryptowych. 

Centrum sterowania MySQL jest znacznie lepszym produktem niż GUI, co tłumaczy, dlaczego 

zaprzestano jego opracowywania. Centrum sterowania jest również podobne do narzędzi graficznych 

dostarczanych z Oracle, Microsoft SQL Server i innymi, i naprawdę udowadnia, że MySQL jest już 

pełnoletni i może konkurować z tymi produktami 

PHPMyAdmin 

PHPMyAdmin to seria skryptów, których można używać w połączeniu z Apache i PHP do 

administrowania serwerem WWW. Ponieważ już skonfigurowaliśmy te programy za pomocą 

IndigoPerl, konfiguracja PHPMyAdmin jest bardzo prosta. Obecnie można to uzyskać do pobrania ze 

strony: http://www.phpmyadmin.net 



Możesz także znaleźć kolekcję, przeprowadzając wyszukiwanie w Google. 

Po pobraniu i rozpakowaniu musisz skopiować pliki do następującego katalogu w głównym katalogu 

internetowym: 

c: \ indigoperl \ apache \ htdocs \ phpmyadmin 

Następnie możesz natychmiast uzyskać dostęp do tego narzędzia, wskazując przeglądarkę internetową 

na następujący adres: 

http: //localhost/phpmyadmin/index.php 

Rysunek 5 pokazuje stronę główną witryny administratora. Ponieważ to narzędzie jest oparte na sieci 

Web, oznacza to, że jeśli twoja instalacja MySQL ma włączoną obsługę sieci, możesz uzyskać do niego 

dostęp z dowolnego komputera z przeglądarką internetową i połączeniem internetowym 

 

Nie potrzebujesz konkretnego klienta działającego, aby móc administrować swoimi bazami danych. Ta 

wolność wiąże się oczywiście z pewnymi problemami, takimi jak kwestie bezpieczeństwa. Plik README 

dołączony do pakietu wyjaśnia, jak zabezpieczyć hasłem PHPMyAdmin, aby zabezpieczyć instalację. Na 

ekranie pokazanym na rysunku 5 widać, że możesz wybrać bazę danych do pracy lub utworzyć nową. 

Możesz także zobaczyć, że nasza baza danych mysqlfast, którą utworzyliśmy w tym książka znajduje się 

na liście baz danych. Wybranie tej bazy danych daje złożony ekran pokazany na rysunku 6.  



 

 

 

Ten ekran zawiera listę wszystkich tabel, które są w mojej bazie danych mysqlfast. Z tego interfejsu 

można uzyskać dostęp do wszystkich części danych MySQL. Jedną przydatną częścią jest karta SQL. 

Kliknięcie tego przycisku pozwala wprowadzić zapytanie SQL bezpośrednio do interfejsu sieciowego. 

Rysunek 16.7 pokazuje wyniki następującego zapytania: 

SELECT * 

FROM log; 

Zobaczysz, że rysunek 7 pokazuje wyniki zapytania, a także daje ci opcje przejścia i edycji niektórych 

zwróconych danych.  



 

PHPMyAdmin to wspaniałe narzędzie, które z przyjemnością odkryłem. O ile rozważasz możliwe 

konsekwencje bezpieczeństwa korzystania z niego, znajdziesz kolejną nieocenioną pomoc w 

korzystaniu z MySQL. 


