
Instalowanie i testowanie MySQL 

Uzyskiwanie MySQL 

Pliki potrzebne do uruchomienia serwera MySQL na komputerze z systemem Windows są dostępne do 

pobrania pod następującym adresem: 

http://www.mysql.com/downloads 

Pliki, które musisz pobrać, to aktualna wersja produkcyjna MySQL (korzystamy z wersji 4.1) i 

MySQLGUI. Chociaż nie jest już opracowywana, używamy MySQLGUI, ponieważ jest to bardzo prosty 

klient, którego można używać, i możesz go użyć do wyświetlaj swoje zapytania z niewielką złożonością. 

Dane wyjściowe z MySQLGUI są proste i jasne i używamy ich do większości liczb w tej książce. 

Instalowanie serwera MySQL 

Powinieneś teraz mieć plik zip serwera MySQL na dysku twardym. Musisz rozpakować ten plik do 

katalogu tymczasowego i uruchomić program instalacyjny. W zależności od instalowanej wersji MySQL 

zostanie wyświetlony standardowy program instalacyjny. Na poniższych ekranach możesz pozostawić 

większość opcji jako domyślną. Jednym z nich jest katalog instalacyjny, który najlepiej przechowywać 

jako: 

C: \ mysql 

Ponieważ zmiana katalogu domyślnego wymaga innych zmian, zaleca się zezwolenie programowi na 

zainstalowanie katalogu domyślnego, aby ograniczyć błędy konfiguracji w późniejszym użyciu. Ta 

książka została napisana z wybraną typową instalacją. 

Instalowanie narzędzia graficznego klienta 

Narzędzia graficzne MySQLGUI są dystrybuowane w pliku zip w taki sam sposób, jak główny serwer. 

Rozpakuj plik MySQLGUI do katalogu tymczasowego. Narzędzia klienckie nie mają programu 

instalacyjnego takiego jak główny serwer. Wszystko, co musisz zrobić, aby go uruchomić, to znaleźć 

plik mysqlgui.exe i kliknąć dwukrotnie, aby go uruchomić. Możemy teraz rozpocząć eksplorację naszej 

instalacji. 

Struktura katalogów MySQL 

Rysunek pokazuje strukturę katalogów, którą instaluje instalator MySQL. 

 



Większość tych katalogów dotyczy funkcji serwera i można je zignorować, chyba że będzie to 

konieczne. Jednak dwa katalogi będące przedmiotem zainteresowania to: 

• katalog Docs i 

• katalog bin. 

Katalog Docs zawiera instrukcję i inne pliki pomocy dotyczące korzystania z serwera, a katalog bin 

zawiera pliki wykonywalne, których używasz do uruchamiania i administrowania serwerem. Teraz 

przejrzymy te katalogi. 

Podręcznik online MySQL 

Jeśli potrzebujesz szybkiej informacji online na temat MySQL, możesz użyć plików instrukcji zawartych 

w instalacji. Domyślnie są one instalowane w: 

C: \ mysql \ Docs 

Pliki notatek w tym katalogu to: 

• manual_toc.html 

• manual.html 

Plik manual_toc.html to dokument internetowy indeksujący główny plik manual.html. Przeszukanie 

tego zazwyczaj zapewnia odpowiedź, której szukasz. Jeśli nie, spróbuj przeszukać sam plik 

manual.html. Kiedy ta książka odnosi się do podręcznika MySQL online, odnosi się do tych plików. 

User: root 

Password: sasquatchDomyślny katalog, w którym przechowywane są wszystkie pliki wykonywalne 

MySQL, to 

C: \ mysql \ bin 

Aby uruchomić usługę MySQL, kliknij dwukrotnie plik winmysqladmin.exe. Na chwilę pojawi się ekran 

pokazany na rysunku poniżej. Za każdym razem, gdy serwer MySQL zostanie uruchomiony na twoim 

komputerze, ten ekran pojawi się na kilka chwil, a następnie ukryje się. Wrócimy do tego ekranu 

później. Przy pierwszym uruchomieniu usługa MySQL wyświetli monit o podanie poświadczeń 

użytkownika administracyjnego. Musimy podać nazwę użytkownika i hasło, więc skorzystaj z 

następujących opcji: 

Użytkownik: root 

Hasło: sasquatch 



 

Jeśli nie znasz Linuksa, root jest standardowym kontem administratora w systemie Linux. Możesz użyć 

innych poświadczeń tutaj, ale w dalszej części sekcji założymy, że użyłeś powyższego. Wpisane 

informacje zostaną zapisane w pliku startowym MySQL, więc nie będziesz musiał ponownie podawać 

tych informacji w ten sposób, chyba że ponownie zainstalujesz serwer lub w inny sposób usuniesz plik 

startowy. W zależności od systemu operacyjnego i używanej wersji MySQL poprzedni proces instaluje 

również skrót do WinMySQLadmin.exe w grupie początkowej. Gwarantuje to, że serwer MySQL 

uruchamia się przy każdym ponownym uruchomieniu komputera. Możesz też zarejestrować mysql jako 

usługę win32 w niektórych systemach operacyjnych. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie w 

wierszu polecenia: 

c: \ mysql \ bin \ mysqld-nt —install 

Aby sprawdzić, czy serwer działa, MySQL umieszcza ikonę w zasobniku systemowym. Ikona przypomina 

kontrolkę ruchu. Gdy serwer jest aktywny, kontrolka pokazuje zielone światło, a gdy serwer jest 

załadowany, ale nie działa, zaświeci się czerwone światło. Po najechaniu myszą na kontrolkę pojawia 

się menu kontekstowe. Opcja Pokaż mi ponownie wyświetli ekran pokazany na rysunku powyżej i jest 

jedynym sposobem na powrót do tego ekranu bez uruchamiania innej instancji serwera MySQL. 

Dostępna będzie jeszcze jedna opcja, która zmieni się w zależności od systemu operacyjnego i zapewni 

sposób uruchomienia i zatrzymania usługi 

Pliki konfiguracyjne MySQL 

Przed przetestowaniem usługi użyjemy WinMySQLadmin, aby wyświetlić plik konfiguracyjny, który 

skonfigurował dla nas w poprzedniej sekcji. Najedź myszką na ikonę w zasobniku systemowym  wybierz 

Pokaż. Formularz WinMySQLadmin pojawi się ponownie. Formularz pokazany na rysunku zawiera 

szereg kart, które zapewniają dostęp do różnych ustawień i informacji o systemie MySQL. Kliknij kartę 

Ustawienia my.ini. Rysunek poniżej pokazuje plik startowy, który został dla nas wcześniej utworzony.  

 



 

Zwykle jest przechowywany w katalogu C: \ windows, jeśli wybrałeś standardową instalację. Wszelkie 

zmiany wprowadzone w tym pliku można zapisać, klikając przycisk Zapisz modyfikację po dokonaniu 

zmian. Zwróć uwagę, że plik ini zawiera różne parametry, takie jak lokalizacja magazynu danych, adres 

IP serwera, a na końcu pliku nazwa użytkownika i hasło, które właśnie wprowadziłeś. Ponieważ 

wszystko jest już skonfigurowane i działa, musimy przetestować, czy możemy połączyć się z usługą. 

Łączenie z usługą MySQL Zaczniemy od połączenia się z usługą w najbardziej podstawowy sposób, 

poprzez interfejs wiersza poleceń. Uruchom okno poleceń, wybierając je z menu Start lub wybierając 

Start / Uruchom i wpisując polecenie.com. Po uruchomieniu wpisz: 

cd \ mysql \ bin 

aby dostać się do katalogu z plikami wykonywalnymi MySQL. Najpierw musimy uruchomić interpreter 

poleceń MySQL. Zrób to, wpisując: 

mysql 

Powinieneś teraz zacząć widzieć wyniki, jak pokazano na rysunku poniżej.  



 

Następnym zadaniem jest połączenie się z bazą danych w MySQL MySQL ma wbudowane systemowe 

bazy danych, więc na razie skorzystamy z jednej z nich. Rodzaj: 

connect mysql 

Powinieneś teraz być połączony z bazą danych, a wszystko, co pozostaje, to rzucić okiem na jedną z 

tabel w bazie danych. Ponownie są pewne wbudowane i jako ostateczny test przyjrzymy się tabeli 

użytkowników. Rodzaj: 

describe user; 

Jeśli nie zapomniałeś wpisać średnika na końcu, zobaczysz tabelę na rysunku 2.7.DESCRIBE, a nazwa 

tabeli wygeneruje opis każdej z kolumn w tabeli. Test zadziałał i masz działający serwer MySQL! Aby 

wyjść z interpretera MySQL, wpisz: 

exit 

Chociaż to zatrzymuje interpretera, usługa będzie nadal działać, czekając na następne połączenie. 

Łączenie z narzędziem graficznym 

Ostatnim testem systemu będzie połączenie się z serwerem MySQL za pomocą narzędzia graficznego, 

które wcześniej zainstalowaliśmy. Robimy to, wybierając Uruchom z menu Start i wpisując: 

c: \ mysql \ bin \ winmysqlgui.exe 

Powyższe zakłada, że do tego miejsca skopiowałeś plik po rozpakowaniu. Jeśli utworzyłeś skrót do pliku 

na pulpicie, możesz go po prostu uruchomić, klikając go dwukrotnie. Zobaczysz ekran powitalny 



produktu, a następnie okno dialogowe hasła. Klient graficzny zakłada, że nazwa użytkownika została 

już skonfigurowana do logowania się na serwerze, dlatego monituje tylko o podanie hasła. Ponieważ 

jeszcze tego nie zrobiliśmy, nic, co wpisujemy w polu hasła, nie zaloguje nas w tej chwili, więc po prostu 

naciśnij przycisk OK, aby pominąć ten monit. Rysunek poniżej pokazuje główny ekran klienta.  

 

Twoja wersja wyświetli komunikat o błędzie na dole, ponieważ nie masz jeszcze połączenia z serwerem. 

Aby zakończyć konfigurację klienta, kliknij przycisk Opcje, a następnie zakładkę Klient. Na tym ekranie 

zobaczysz pole o nazwie nazwa użytkownika. Rodzaj: 

root 

w to pole i kliknij przycisk Zapisz. Z menu Zarządzaj wybierz pierwszą opcję, Połącz, aby ponownie 

wyświetlić pole hasła. Teraz będziesz mógł zalogować się przy użyciu hasła: 

sasquatch 

które zdefiniowaliśmy wcześniej. Ekran powinien teraz wyglądać dokładnie tak samo jak na rysunku 

powyżej. Powinieneś teraz być połączony z bazą danych. Aby to zweryfikować, powtórzymy ćwiczenie, 

z którym przetestowaliśmy interfejs wiersza poleceń. W pierwszym polu tekstowym na ekranie wpisz: 

describe user;; 

W przeciwieństwie do interfejsu poleceń, samo naciśnięcie klawisza Return na końcu tego polecenia 

nie powoduje jego uruchomienia. Aby wykonać polecenie, naciśnij przycisk Zapytanie na pasku 

przycisków. Naciśnij teraz. Zostaniesz nagrodzony bardzo kolorowym ekranem pokazanym na rysunku. 



 

 

Jeśli porównasz rysunek  powyżej z danymi wyjściowymi pokazanymi na tym rysunku , zobaczysz, że 

wyświetla on te same wyniki, ale w jaśniejszy sposób. 

Szybka prezentacja MySQLGUI 

My będziemy używać MySQLGUI jako klienta opartego na systemie Windows do wydawania poleceń 

SQL i przeglądania wyników. Większość danych wyjściowych z serwera MySQL ma postać tabelaryczną 

i będzie podobna do tej pokazanej powyżej. Jeśli nie ma danych wyjściowych tabelarycznych, takich 

jak błąd komunikatu, pojawia się na głównym ekranie GUI wraz z komunikatami o stanie, takimi jak 

liczba wierszy, których dotyczy zapytanie o aktualizację. Rysunek poniżej pokazuje inne przydatne 

części klienta graficznego.  

 



Aby użyć klienta graficznego MySQL: 

• Wybierz wymaganą bazę danych za pomocą Selektora bazy danych. Będzie to zawierało 

wygenerowaną przez system bazę danych mysql, dopóki nie utworzysz własnej. Możesz także ustawić 

domyślną bazę danych uruchamianą przez klienta w menu opcji. 

• Wpisz zapytanie, które chcesz wykonać, w oknie zapytania. Wpisz średnik tylko wtedy, gdy 

uruchamiasz więcej niż jedno zapytanie na raz. 

• Po wpisaniu kliknij przycisk Wykonaj zapytanie, aby uruchomić zapytanie. 

• Jeśli zapytanie nie wyzwala innego pola wyjściowego, zaznacz tekst w oknie stanu. Jeśli masz błąd 

składniowy lub inny problem, który zatrzymuje pomyślne wykonanie, zostanie to wyjaśnione tutaj. 

• Jeśli zapytanie zostało pomyślnie wykonane, zostanie zapisane w oknie Historia zapytań. Kliknięcie 

zapytania w historii spowoduje skopiowanie go z powrotem do okna zapytania, aby można było 

wykonać je ponownie. Czasami musisz kliknąć kilka zapytań, zanim skopiujesz je do głównego okna. 

 

Domyślnie klient będzie próbował połączyć się z serwerem MySQL działającym na komputerze 

lokalnym, localhost. Jeśli łączysz się z serwerem, który nie znajduje się na tym samym komputerze co 

klient, możesz to skonfigurować, klikając przycisk opcji i zastępując localhost nazwą hosta komputera 

z zainstalowanym serwerem. Musisz upewnić się, że nazwa użytkownika, której używasz, ma prawa 

dostępu z twojego komputera, o których możesz przeczytać później. 


