
Jak mamy to przechowywać? - Typy danych 

Typ danych 

Wszystkie bazy danych przechowują „fragmenty” informacji. Najskuteczniejszym sposobem 

przechowywania tych fragmentów jest grupowanie ich w podobne fragmenty, które można 

przechowywać w podobny sposób. Tu opisano niektóre sposoby przechowywania danych. Te metody 

będą potrzebne do zdefiniowania tabel, aby można było zacząć przechowywać w nich dane. Postaram 

się podać kilka przykładów w tym rozdziale, ale ponieważ potrzebujesz informacji, które otrzymasz w 

dalszej części , aby w pełni zrozumieć, co robią typy danych, praktyczne przykłady tutaj są trudne. Jeśli 

nie rozumiesz, część tego rozdziału powróci do niego po uruchomieniu kilku zapytań i utworzeniu kilku 

tabel, i wszystko powinno mieć sens. Kiedy tworzysz tabelę, a także decydujesz, co chcesz nazwać 

różnymi grupami danych, musisz również określić typ danych, które zamierzasz przechowywać w tej 

grupie. Typ danych (czasami nazywany po prostu typem) służy do definiowania danych 

przechowywanych w grupie. Określa również rodzaj działań, które można wykonać z tym typem 

danych. Istnieje wiele typów danych w językach programowania, więc jeśli programowałeś wcześniej, 

prawdopodobnie będziesz potrzebować pobieżnego zbadania tego rozdziału (lub tabel w nim 

zawartych), aby zapoznać się z typami danych MySQL. Jeśli dopiero zaczynasz programować MySQL, 

zastanów się nad tym, ponieważ prawidłowe przechowywanie danych pozwoli zaoszczędzić wiele 

godzin przeprojektowywania i kodowania w projekcie bazy danych. W tym rozdziale opisano cztery 

zestawy typów danych: 

• numeryczny 

• znakowy 

• data i czas 

• inne rodzaje. 

Pierwsze trzy to podstawowe typy, w które można zgrupować większość danych. MySQL dzieli te trzy 

typy na dalsze typy danych. Opiszemy również niektóre inne typy, które mają specjalne funkcje. Kiedy 

tworzysz tabelę do przechowywania danych, kiedy nazywasz każdą kolumnę, określasz także typ 

danych dla tej kolumny. Typ danych określasz za pomocą słów kluczowych, które zamierzamy opisać. 

W tym rozdziale omówimy tylko te typy; niektóre przykłady ich użycia zostaną pokazane, gdy faktycznie 

utworzymy niektóre tabele w kolejnych sekcjach. 

Typy numeryczne 

Typ liczbowy służy do przechowywania liczb. Istnieją zwykle określone funkcje, które można 

wykonywać na liczbach i na większości typów danych numerycznych. 

Liczby całkowite 

Liczba całkowita jest dokładną liczbą całkowitą, na przykład liczby od 1 do 10 są liczbami całkowitymi. 

Jeśli tworzymy unikalne identyfikatory dla wierszy w naszej bazie danych, pole ID jest zwykle liczbą 

całkowitą, która zaczyna się od 1 i powiększa o jeden dla każdego dodanego wiersza. Jeśli dodasz, 

odejmiesz i pomnożysz liczby całkowite, otrzymasz liczbę całkowitą jako odpowiedź. Liczba całkowita 

zwykle waha się od liczby ujemnej, od zera do liczby dodatniej. Istnieje kilka typów danych używanych 

do przechowywania liczb całkowitych, w zależności od zakresu; im większy zakres, tym większa ilość 

pamięci potrzebna do utrzymania liczby całkowitej w tabeli. Tabela 1, pokazuje przybliżony zakres, 

który może reprezentować każdy z liczb całkowitych. 



Typ danych : Od : Do : Przechowywanie w bajtach na wiersz 

TINYINT :  –128 : +127 : 1 

SMALLINT : –32 tys. : +32 tys. : 2 

MEDIUMINT : –8,3 mln :  + 8,3 mln : 3 

INT : -2 miliardy (1012) :  +2 miliardy : 4 

DIGiNT : -9 bilionów (1018)  : +9 bilionów : 8 

Jeśli spojrzysz na tabelę, zobaczysz, że gdy przesuwamy się w dół tabeli, zakres liczb staje się ogromny, 

z niewielką zmianą wymaganej ilości miejsca. Jeśli używasz liczby całkowitej do przechowywania klucza 

podstawowego, prawdopodobnie standardowy typ INT będzie wystarczający, jeśli nie spodziewasz się 

przechowywać więcej niż około 2 000 000 000 000 wierszy! 

Aby użyć tych typów podczas deklarowania typu danych, wystarczy podążyć za nazwą kolumny, na 

przykład: 

columnname  TINYINT 

lub: 

columnname BIGINT 

Formatowanie liczb całkowitych 

Określając liczbę w nawiasach po typie liczb całkowitych, możesz sformatować sposób, w jaki ten typ 

jest zwracany w zapytaniach. Na przykład: 

columnname INT (10) 

określi przechowywaną liczbę wypełnioną maksymalnie 10 wiodącymi spacjami. Jeśli więc miałbyś 

przechowywać liczbę 42 w typie danych INT (10), zwracane byłyby następujące informacje: 

•••••••• 42 

Każdy • powyżej przedstawia spację. Jest to przydatne, gdy wypisujesz liczby w kolumnach, ponieważ 

sprawi, że wszystkie kolumny będą równo ułożone (chyba że liczba jest w tym przypadku większa niż 

999 999 999). Podobne słowo kluczowe ZEROFILL po dodaniu na końcu deklaracji liczby całkowitej 

spowoduje, że zwracany numer zostanie uzupełniony zerami zamiast spacjami, więc tym razem 

deklaracja typu: 

columnname INT (10) ZEROFILL 

wytworzy następujące, gdy 42 zostanie z niego odzyskana: 

0000000042 

Te dwie odmiany typu danych w rzeczywistości nie zmieniają liczby przechowywanej w tabeli; po 

prostu zmienia formatowanie liczby, gdy jest ona pobierana. 

BEZ ZNAKU 

Pamiętasz z tabeli 3.1, że typy liczb całkowitych zawierały się w przedziale od liczby ujemnej do 

dodatniej. Jeśli użyjesz słowa kluczowego UNSIGNED po zadeklarowaniu liczby całkowitej, 

zdefiniowana kolumna będzie przechowywać liczby tylko jako dodatnie liczby całkowite. Zakres 



następnie zaczyna się od zera aż do wartości double w kolumnie Do tabeli. Na przykład w następującej 

deklaracji: 

columnname BIGINT UNSIGNED 

przechowywane liczby mogą wynosić od 0 do 18 trylionów. Jest to przydatne w przypadku używania 

liczb całkowitych jako unikalnych identyfikatorów wierszy, ale jeśli zaczniesz robić arytmetykę z 

podpisanymi i niepodpisanymi typami danych, może to prowadzić do problemów. Zapoznaj się z 

dokumentacją MySQL online, aby dowiedzieć się więcej na temat tego zachowania. 

BOOL 

Wartość logiczna to taka, która może mieć dwa stany, prawda lub fałsz, włączone lub wyłączone, 0 lub 

1. Ponieważ jest to tak prosta definicja, do przechowywania jej wystarczy użyć jednego bitu, ponieważ 

jeden bit może być włączony lub wyłączony. W MySQL można oczekiwać, że BOOL odpowiada wartości 

boolowskiej, czyli wartości 0 lub 1 (włączone lub wyłączone). Chociaż BOOL może być używany do 

przechowywania tych wartości, w rzeczywistości jest taki sam jak użycie TINYINT (1) typ danych. Jeśli 

przechowujesz liczbę większą niż 1 w BOOL, to liczba ta jest przechowywana, dopóki nie jest większa 

niż 127. Jeśli jest większa niż 127, wówczas 127 jest zapisywane. Jeśli oczekujesz, że ten typ danych 

będzie czystym logicznym charakterem, nie jest. Jeśli wrócisz do tabeli 3.1, zobaczysz, że TINYINT 

zajmuje jeden bajt do przechowywania. Bajt ma 8 bitów, więc użycie TINYINT zajmuje osiem razy więcej 

pamięci niż w przypadku prawidłowej implementacji BOOL. Możesz użyć BIT typu danych zamiennie z 

BOOL, oba są właśnie tego typu opisane. Jeśli chcesz przechowywać wartości boolowskie, najlepiej po 

prostu użyj TINYINT, a następnie w swoim kodzie określ, jaki numer chcesz zapisać dla włączenia lub 

wyłączenia, 0 lub 1. Pamiętaj, że jeśli przenosisz tabele MySQL do innego systemu który implementuje 

BOOL w inny sposób, skrypty, które musisz napisać, aby wyeksportować dane, będą musiały utworzyć 

działania niezbędne do odzwierciedlenia tej różnicy. Dalszy rozwój MySQL może lepiej rozwiązać tę 

różnicę. 

DECIMAL 

Typ danych DECIMAL służy do przechowywania liczb, które nie są liczbami całkowitymi, w których 

liczby po przecinku są ważne. Na przykład sprzedawcy detaliczni często reklamują ceny o kilka centów 

lub centów mniejsze niż dolar lub funt, na przykład zmywark kosztuje 599,95 USD, komputer kosztuje 

599,99 GBP. Chociaż te przedmioty kosztują najlepszą część odpowiednio 700 USD i 600 GBP, 

ułamkowa część liczby jest ważna. Jeśli przechowujesz cenę jako liczbę całkowitą, zaokrąglając w dół i 

sprzedajesz 1000 z nich na swojej stronie internetowej, twoje konta stracą 950 USD. Jeśli zaokrąglisz 

cenę do 700 USD, nadal będziesz mieć rozbieżność w wysokości 50 USD. Im więcej razy pomnożysz tę 

liczbę, tym więcej kosztuje (lub sprawia, że błąd zaokrąglenia!). Dlatego nie jest zalecane używanie 

liczb całkowitych do przechowywania liczb, w których ważna jest precyzja dziesiętna, zwłaszcza waluta. 

Liczba całkowita byłaby odpowiednia do przechowywania liczby zmywarek, które masz w magazynie, 

ale nie ich cen. MySQL udostępnia typ danych DECIMAL, aby umożliwić przechowywanie precyzyjnych 

ułamków liczb. Deklarujesz typ danych DECIMAL w następujący sposób: 

columnname DECIMAL (precyzja, dziesiętne) 

• precyzja to liczba cyfr potrzebnych do przechowywania pełnej liczby. Jeśli przechowujesz liczby 

ujemne, znak minus jest zawarty w tych cyfrach. Jeśli nie przechowujesz liczby ujemnej, liczba dodatnia 

może wykorzystać to miejsce, więc liczba dodatnia może być 10-krotnie większa. 

• dziesiętne to liczba cyfr, które należy zapisać po przecinku. 



Precyzyjna część tego jest szczególnie myląca, dlatego Tabela 2 pokazuje niektóre przykłady deklaracji 

i tego, co dzieje się, gdy wstawisz różne liczby do kolumny utworzonej z tą deklaracją 

Deklaracja : Wstawiona liczba :  Liczba  zapisana 

DECIMAL (5, 2) : 3,141 59 :  3,14 

DECIMAL (5, 2) : 42 : 42,00 

DECIMAL (5, 2) : –23 453,543 : –999,99 

DECIMAL (5, 2) :  4932.32 : 4932.32 

DECIMAL (5, 2) : 493 212 343,3423 : 999,99 

DECIMAL (10, 5) : 49 321 234 532,3423  : 999 999,999 99 

Sposób definiowania dziesiętnego typu danych może być bardziej sensowny, jeśli uświadomisz sobie, 

że liczba jest przechowywana jako ciąg. Jeśli nie wiesz, co to jest łańcuch, przejdziemy do tego w 

następnej sekcji. Deklaracja dziesiętna określa określoną długość łańcucha, a wszystkie 

przechowywane liczby muszą być zgodne w obrębie tej długości, stąd problemy z zaokrąglaniem, gdy 

wstawisz liczbę spoza zakresu do jednego z tych typów. Wszystko to może wydawać się bardzo 

skomplikowane, ale DECIMAL to jedyny sposób, w jaki możesz dokładnie zapisać liczbę z ułamkową 

częścią. Prawdopodobnie użyjesz jej tylko do przechowywania waluty, ale jest to najlepszy sposób na 

zrobienie tego. 

Liczba zmiennoprzecinkowa 

Wspomniane wcześniej typy danych służą do przechowywania dokładnych wartości, dokładnych liczb 

całkowitych lub dokładnych liczb całkowitych i ułamków liczb. Liczby zmiennoprzecinkowe umożliwiają 

przechowywanie bardzo szerokiego zakresu liczb, ale z pewnymi poziomami niedokładności. Im 

większa liczba, tym mniej szczegółów jest przechowywanych na jej temat. Cały temat przechowywania 

liczb zmiennoprzecinkowych i radzenia sobie z nimi jest obszerny.Muszę cię teraz ostrzec, że chociaż 

nie będę szczegółowo omawiał kolejnych sekcji, mogą się nieco skomplikować. Nie chciałbym, abyś tak 

bardzo mylił się z tą sekcją, że uważasz, że sam MySQL jest zbyt trudny do nauczenia się - nie jest - ale 

te typy danych są! Jeśli nie zamierzasz przechowywać bardzo dużych liczb w swoich bazach danych, 

możesz po prostu przejść do typów danych zznakowych, pamiętając, że ta sekcja jest tutaj, jeśli 

powinieneś kiedykolwiek będę musiał odnieść się do tego w chwili odwagi! 

FLOAT 

MySQL obsługuje liczby zmiennoprzecinkowe z typem danych FLOAT. Możesz określić dokładność 

liczby zmiennoprzecinkowej w następujący sposób: 

columnname FLOAT (precyzja) 

precyzja w tym przypadku to liczba cyfr, które mają być przechowywane. Jeśli przechowujesz do 24, 

deklarujesz jeden numer precyzji, a od 25 do 53 staje się on numerem podwójnej precyzji. Możesz 

także określić wartość FLOAT z dwoma atrybutami w następujący sposób: 

columnname FLOAT (wielkość, miejsca po przecinku) 

W przypadku tego rodzaju deklaracji liczba zmiennoprzecinkowa musi być typu pojedynczej precyzji. 

Atrybuty są następujące: 

• wielkość to liczba cyfr użytych do przechowywania liczby. 



• miejsce po przecinku to liczba cyfr dziesiętnych, które należy zapisać. 

Tabela 3 pokazuje przykłady liczb, które zostały zapisane przy użyciu deklaracji FLOAT (5, 2). Zauważysz, 

że dokładnie przechowuje 3.141 59 i mniejsze liczby, przy czym tylko liczba miejsc po przecinku jest 

zaokrąglana, o ile została określona. Jednak spójrz na większe liczby u dołu tabeli; ponieważ wykroczyły 

one poza określony zakres dokładności, miejsca dziesiętne zostały właśnie ustawione na zero, a mniej 

znacząca część przechowywanych liczb nie jest taka sama jak wprowadzona liczba. Idea tego rodzaju 

typu danych polega na tym, że przy przetwarzaniu bardzo dużych liczb, wielkość liczby jest ważniejsza 

niż drobne szczegóły liczby. Na przykład, jeśli miałbyś 10 000 026,51 $, w banku 10 milionów $ byłoby 

dla ciebie ważniejsze niż 26,51 $! 

Deklaracja : Wstawiona liczba :  Liczba  zapisana 

FLOAT(5, 2) : 3.141 59 : 3.14 

FLOAT(5, 2) : 42 : 42.00 

FLOAT(5, 2) : –23 453.543 : –23 453.54 

FLOAT(5, 2) : 4932.32 : 4932.32 

FLOAT(5, 2) : 493 212 343.3423 : 493 212 352.00 

FLOAT(5, 2)  : 49 321 234 532.3423 : 493 212 344 432.00 

DOUBLE 

Innym typem danych zmiennoprzecinkowych jest DOUBLE. Działa to dokładnie tak samo jak powyższa 

deklaracja FLOAT, gdy jest używana z dwoma następującymi atrybutami: 

columnname DOUBLE (wielkość, miejsca po przecinku) 

Tym razem przechowywana liczba będzie oczywiście podwójnej precyzji, ale atrybuty są takie same: 

• wielkość to liczba cyfr użytych do przechowywania liczby. 

• miejsce po przecinku to liczba cyfr dziesiętnych, które należy zapisać. 

W innych tekstach SQL możesz zobaczyć odniesienia do typów danych REAL i DOUBLE PRECISION. 

Możesz ich również użyć w MySQL, ale są one dokładnie takie same jak typ danych DOUBLE. 

Typy danych znaków 

Typy danych znaków służą do przechowywania znaków i ciągów znaków. Litery w tym zdaniu to 

wszystkie znaki, a samo zdanie to ciąg znaków. W rzeczywistości, gdy siedzę tutaj i piszę to, Microsoft 

Word prawdopodobnie myśli, że cały tekst to tylko ciąg znaków, wszystko jedno, czy to duża. 

Określając ciąg, zwykle otaczasz go czymś, takim jak znaki cudzysłowu, aby podkreślić na serwerze 

MySQL, że to, co jest w cudzysłowie, powinno być traktowane inaczej niż to, co jest poza nimi. Jest to 

coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w tekście pisanym, na przykład: 

Gandalf krzyknął: „Lećcie, głupcy!” 

W powyższym narracja jest w prostym tekście, ale słowa, które wypowiada postać, są otoczone 

znakami cudzysłowu, dzięki czemu możemy odróżnić mówione słowo od historii. MySQL musi odróżnić 

ciągi znaków od główna składnia zapytań, aby nie wydawało się, że w zapytaniu występują błędy. 

CHAR 



Typ danych CHAR służy do definiowania ciągu o stałej długości w następujący sposób: 

columnname CHAR (length) 

length to szerokość ciągu znaków w znakach, która może wynosić od 0 do 253. Po zadeklarowaniu 

kolumny o wartości CHAR o stałej długości, wszystkie ciągi przechowywane w tej kolumnie stają się tą 

długością. Załóżmy na przykład, że użyliśmy następujących deklaracji kolumnowych: 

columnname CHAR (10) 

Gdybyśmy mieli zapisać ciąg „Hello, World” w kolumnie utworzonej podobnie jak powyższa, system 

zapisałby tylko „Hello, Wor”, pierwsze 10 znaków ciągu. Wszystkie pozostałe znaki zostały utracone i 

nie podany jest komunikat o błędzie. Jeśli przechowujesz łańcuch o długości mniejszej niż 10 znaków, 

na przykład „Hello!”, MySQL wypisze ciąg ze spacjami, aby uzyskać stałą długość 10 znaków. To będzie 

przechowywane jako: 

Witaj!•••• 

gdzie każdy • powyżej przedstawia spację. Może to stanowić problem, jeśli przeszukujesz kolumny 

CHAR. Na przykład, jeśli szukasz słowa „Cześć!” w kolumnie CHAR (10) nic nie zostanie znalezione, 

zamiast tego musisz wyszukać „Witaj! ••••”, który faktycznie przechowuje typ danych. Pamiętaj, że 

każdy ciąg musi mieć długość wymaganą przez deklarację kolumny. Nie zajmiemy się tym teraz, ale 

później znajduje się sposób wyszukiwania samego początku ciągu, który pozwoli ci znaleźć ciąg 

mniejsza niż zdefiniowana długość kolumny. 

VARCHAR 

Opisany powyżej typ danych CHAR zezwala tylko na ciągi o stałej długości. Jak zobaczyłeś, może to 

spowodować nieoczekiwane wyniki wyszukiwania, jeśli zapomnisz uzupełnić wyszukiwane hasło do 

wymaganej długości kolumny. Typ danych VARCHAR pozwala obejść ten problem, umożliwiając 

łańcuch o zmiennej długości do 255 znaków. Kolumnę VARCHAR definiuje się w następujący sposób: 

columnname VARCHAR (długość) 

długość jest maksymalną szerokością łańcucha znaków, która może wynosić od 0 do 253. Ponownie, 

jeśli wstawimy „Hello, World!” do tego typu danych, gdy jest zdefiniowany o długości 10, 

zapisywalibyśmy „Hello, Wor”. Jednak jeśli wstawilibyśmy ciąg „Hello!” w nim przechowuje „Witaj!” 

bez dodatkowych spacji. Przeszukanie kolumny pod hasłem „Witaj!” Spowoduje znalezienie ciągu bez 

konieczności dalszej manipulacji. 

Stała czy zmienna długość? 

Chociaż typy danych o zmiennej długości, jak wspomniano powyżej, ułatwiają wyszukiwanie, 

stosowanie typów o stałej długości ma tę zaletę, że jest szybsze w wyszukiwaniu. Gdy projektujesz 

swoje tabele, jeśli chcesz, aby wyszukiwania były szybsze, powinieneś rozważyć użycie  typów stałej 

długości. Typy o zmiennej długości mogą również powodować konieczność okresowej konserwacji 

stołu. Jeśli wprowadzisz wiele zmian w tabeli z wierszami o zmiennej długości, z czasem tabela ulegnie 

fragmentacji z powodu zwolnienia pozycji i przeniesienia miejsca. MySQL zawiera kilka poleceń, które 

mogą temu zaradzić, o czym możesz przeczytać w rozdziale 13 na temat optymalizacji MySQL. Te 

kwestie należy wziąć pod uwagę przy wyborze typów danych dla swoich kolumn. 

Przechowywanie tekstu 



CHAR i VARCHAR świetnie nadają się do przechowywania ciągów znaków, takich jak nazwiska i adresy 

osób, ale mają limit, że ciąg może mieć maksymalną długość 255 znaków. Jeśli przechowujemy takie 

rzeczy, jak komentarze użytkownika na stronie internetowej, recenzje książek lub inne duże bloki 

tekstu, ten limit jest wygórowany. Typ danych TEXT omija ten limit, definiując ciąg, który ma znacznie 

większy limit. Kolumna TEXT może zawierać ciągi, które mogą mieć maksymalnie 65 535 znaków. 

Powinno to obejmować większość rzeczy, które użytkownik strony powinien wpisać na stronie 

internetowej! Jeśli weźmiemy, że przeciętne słowo ma długość 5 znaków, to wciąż jest to ponad 13 

000 słów. Kolumnę TEXT definiujesz w następujący sposób: 

columnname TEXT 

Łatwo pokusić się o zdefiniowanie wszystkich kolumn, które będą zawierać ciągi tekstowe. Chociaż nie 

pozwoli ci to zabraknąć miejsca podczas przechowywania łańcucha, znacznie bardziej obciąża silnik 

MySQL podczas sortowania wielu kolumn TEXT. Znacznie szybciej jest przeszukiwać kolumny CHAR i 

VARCHAR pod kątem małych ciągów, ze względu na sposób, w jaki MySQL przechowuje typ danych 

TEXT. Jeśli chcesz mieć szybki serwer bazy danych, ważne jest uzyskanie poprawności typów danych. 

MySQL obsługuje również trzy inne typy typów danych TEXT: TINYTEXT, MEDIUMTEXT i LONGTEXT. 

Tabela 4 pokazuje atrybuty wszystkich typów danych TEXT 

Deklaracja : Maksymalna długość łańcucha znaków 

nazwa kolumny TINYTEXT : 255 

nazwa kolumny TEXT : 65 535 

nazwa kolumny MEDIUMTEXT : 16 777 215 

nazwa kolumny LONGTEXT : 4 294 967 295 

Możesz zapisać prawie cały nasz tekst  w jednym rekordzie bazy danych MEDIUMTEXT! 

BLOB 

Nie martw się, nie tracisz zmysłów, patrząc na zbyt wiele typów danych! BLOB w MySQL jest dużym 

obiektem binarnym i służy do przechowywania danych. Na przykład możesz zapisać obraz JPEG w 

kolumnie BLOB. BLOB są zgodne z tymi samymi ograniczeniami wielkości, co kolumny TEXT 

wspomniane w tabeli 4, ale są nazywane TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB i LONGBLOB. Kolumna BLOB 

jest zasadniczo taka sama jak odpowiadająca jej kolumna TEKST, ale podczas wyszukiwania lub 

zamawiania BLOB rozróżnia wielkość liter, a TEXT nie. 

Zarówno obiekty BLOB, jak i TEXT są naprawdę wskaźnikami do obszarów pamięci na serwerze, a zatem 

nie są fizycznie przechowywane w tabeli. To wyjaśnia, dlaczego operacje na tego typu kolumnach są 

wolniejsze niż podczas wyszukiwania normalnych typów kolumn. 

Rodzaje dat 

Jedną z najczęstszych rzeczy, które przechowujesz w tabelach, są daty i godziny. Przykładem może być 

blog, w którym każdy dostęp do strony internetowej miałby datę i godzinę tego dostępu zapisaną w 

pliku tekstowym lub tabeli dziennika w bazie danych. 

DATETIME 

DATETIME to typ daty, którego najczęściej używam. Dzięki temu możesz przechowywać datę i godzinę 

w jednej kolumnie. Zdefiniuj kolumnę DATETIME w następujący sposób: 



columnname DATETIME 

Szczegółowe informacje dotyczące wstawiania wartości do tego typu kolumn znajdują się później na 

temat pracy z datami i godzinami. Gdy pobierasz wartość DATETIME, MySQL zwraca ciąg formatu 

„RRRRMM-DD HH: MM: SS ”niezależnie od tego, jak wstawiłeś datę / godzinę. Jeśli wstawisz tylko część 

daty do takiej kolumny, GG: MM: SS zostaną ustawione domyślnie na 00:00:00. Jeśli wstawisz 

niepoprawną datę, na przykład 40 lutego 2003 r., MySQL zapisze tę datę jako „0000-00-00 00:00:00”, 

aby pokazać, że gdzieś wystąpił błąd. Możesz przechowywać wartości w tym typie danych dla 

wszystkich dat i godzin między rokiem 1000 a rokiem 9999. 

TIMESTAMP 

TIMESTAMP działa w podobny sposób jak DATETIME, ponieważ przechowuje zarówno datę, jak i 

godzinę w jednej kolumnie, jednak typ danych TIMESTAMP ma dodatkową funkcjonalność, która 

będzie się automatycznie aktualizować pod pewnymi warunkami. Jest to przydatne, jeśli chcesz 

prowadzić rejestr, kiedy wiersz bazy danych został utworzony lub ostatnio zaktualizowany. Za każdym 

razem, gdy tworzysz nowy wiersz lub zmieniasz zawartość wiersza i nie zmieniasz wyraźnie zawartości 

pierwszej kolumny TIMESTAMP w tym wiersz ta kolumna zostanie automatycznie zaktualizowana o 

datę i godzinę zmiany. Jeśli jednak wyraźnie zmienisz wartość kolumny podczas zmiany lub tworzenia 

wiersza, kolumna TIMESTAMP nie zostanie automatycznie zaktualizowana, ponieważ ręcznie 

określiłeś, co chcesz w niej wstawić. Może to być bardzo przydatny typ danych kolumny, ponieważ 

będzie się aktualizował bez potrzeby tworzenia kodu, który będzie go aktualizował. Zdefiniujesz 

kolumnę TIMESTAMP o wartości, jak następuje: 

columnname TIMESTAMP (długość) 

długość odnosi się do liczby znaków, które kolumna wypisze podczas pobierania swojej wartości. Na 

przykład, jeśli mielibyśmy przechowywać 28 lutego 2003 r., 01:50:59 w kolumnie TIMESTAMP (14), 

uzyskalibyśmy następujące informacje, gdybyśmy mieli pobrać tę wartość w późniejszym czasie: 

20030228015059 Tabela 5 pokazuje inne wartości, które zostałyby zwrócone, gdybyśmy mieli 

przechowywać tę samą datę w kolumnach znaczników czasu zadeklarowanych z innymi długościami. 

Deklaracja  :  Zwrócone DataCzas 

columnname TIMESTAMP(2) 02 (YY) 

columnname TIMESTAMP(4) 0202 (YYMM) 

columnname TIMESTAMP(6) 020228 (YYMMDD) 

columnname TIMESTAMP(8) 20020228 (YYYYMMDD) 

columnname TIMESTAMP(10) 0202280150 (YYMMDDHHMM) 

columnname TIMESTAMP(12) 020228015059 (YYMMDDHHMMSS) 

columnname TIMESTAMP(14) 20020228015059 (YYYYMMDDHHMMSS) 

Atrybut długości w deklaracji TIMESTAMP zmienia jedynie rozmiar ciągu, który otrzymujesz po 

odzyskaniu danych. Wiersz TIMESTAMP zajmuje dokładnie to samo miejsce do przechowywania, 

niezależnie od atrybutu długości określonego podczas jego deklaracji. 

DATE 



Typ danych DATE jest używany, gdy obawiasz się, że chcesz zapisać datę, ale nie musisz przechowywać 

czasu 

columnname DATE 

Możesz wstawić datę do kolumny daty, używając dowolnej metody opisanej późnij, jednak typ danych 

DATE ma ograniczony zakres. Daty mogą być przechowywane od 1 stycznia 1000 do 31 grudnia 9999. 

Zakres ten powinien być odpowiedni dla większości z nas! 

TIME 

Typ danych TIME służy do przechowywania wartości czasu lub okresu. Może wynosić od –838 godzin 

do 838 godzin. Umożliwia to nie tylko przechowywanie pory dnia, ale także przechowywanie długiego 

czasu w tym typie kolumny. Kolumna CZAS deklarowana jest bez atrybutów w następujący sposób: 

columnname TIME 

Zwykle wyjściem kolumny czasu będzie „GG: MM: SS”, jednak gdy przechowujesz wartość godziny 

przekraczającą 99 godzin, format umożliwi dodanie dodatkowej cyfry godziny, aby umożliwić pomiar 

tego dłuższego okresu czasu. 

YEAR 

Typ danych YEAR umożliwia przechowywanie roku z bardzo ograniczoną przestrzenią dyskową. 

Kolumnę roku określa się za pomocą: 

columnname  YEAR 

YEAR, który przechowujesz w tego typu kolumnie, może wynosić od 1901 do 2153. Mały zakres wynika 

z tego, że YEAR jest przechowywany w jednym bajcie. Najlepszym sposobem wstawienia daty do tej 

kolumny jest podanie ciągu 4 cyfr, na przykład: 

1952  

2010  

2063 

Jeśli używasz tylko dwóch cyfr, MySQL musi podjąć decyzję, do którego roku się odwołujesz. Aby 

uzyskać więcej informacji o tym, jak to wybierze, zapoznaj się z sekcją internetowego podręcznika 

MySQL. MySQL zawsze wyświetli zawartość typu danych YEAR z 4 cyframi, aby uniknąć pomyłek. 

Inne rodzaje 

Wszystkie poprzednie typy danych zostaną wykorzystane do przechowywania znanych Ci danych, 

takich jak daty, godziny i liczby. MySQL obsługuje również inne typy, z którymi możesz być mniej 

zaznajomiony. Dwa z nich opisano poniżej. 

SET 

Zestaw to zbiór unikatowych rzeczy, których kolejność nie jest ważna. Na przykład następujący zestaw: 

• Łyżka 

• Widelec 

• Nóż 



Ten zestaw jest dokładnie taki sam jak następujący zestaw: 

• Nóż 

• Widelec 

• Łyżka 

Nie ma znaczenia, czy elementy zestawu zawierają elementy w innej kolejności; jeśli wszystkie 

elementy są takie same, zestaw jest taki sam, niezależnie od kolejności. Jednak poniższe nie jest 

zestawem, ponieważ zawiera duplikat: 

• Nóż 

• Łyżka 

• Widelec 

• Nóż 

Typ danych SET w MySQL służy do przechowywania elementów zestawu w każdym wierszu tabeli. 

Elementy zestawu są definiowane w momencie deklaracji kolumny i są przechowywane w deklaracji 

jako ciągi znaków. Zestaw MySQL może zawierać maksymalnie 64 elementy. Aby przechowywać 

wystąpienia zestawu powyżej, należy użyć: 

columname SET („Nóż”, „Widelec”, „Łyżka”) 

W rzeczywistości ten typ danych faktycznie pozwala, aby każdy wiersz kolumny przechowywał 

następujące wartości: 

• „” 

• „Nóż” 

• „Widelec” 

• "Widelec nóż" 

• "Łyżka Widelec nóż" 

• „Łyżka” itp. 

Pierwszy element na powyższej liście nie zawiera żadnych elementów, nazywany jest „pustym 

zestawem” i nadal jest prawidłowym elementem zdefiniowanego zestawu. Jeśli spróbujesz wstawić 

ciąg, który nie mieści się w definicji zestawu, zostanie to zignorowane. Jeśli dodajesz więcej niż jeden 

element do zestawu, powinieneś uwzględnić je wszystkie w tym samym ciągu, oddzielając je 

przecinkami. SET jest przydatny do przechowywania odpowiedzi z kwestionariusza online lub 

czegokolwiek, co wymaga wyborów ze wstępnie zdefiniowanej listy. Jest to przydatne, ponieważ 

chociaż podczas wyszukiwania pozycji z kolumny SET otrzymujesz je jako ciągi znaków, są one 

faktycznie przechowywane jako wartości liczbowe, co pozwala zaoszczędzić miejsce w bazie danych. 

ENUM 

Typ danych MySQL ENUM działa w podobny sposób jak opisany powyżej typ SET. Typ ENUM pozwala, 

aby każdy wiersz jego kolumny miał wartość wybraną z listy zestawów, którą definiujesz podczas 

tworzenia kolumny. W przeciwieństwie do ZESTAWU, który może mieć wiele elementów zestawu 

przechowywanych w każdym rzędzie, ENUM dopuszcza tylko jeden lub żaden. SET ma również limit 64 



elementów, ale ENUM może mieć maksymalnie 65 535 elementów. Typ danych ENUM definiuje się w 

następujący sposób: 

columnname ENUM („Nóż”, „Widelec”, „Łyżka”) 

Zauważysz, że jest to bardzo podobne do deklaracji SET. Każdy z wierszy w kolumnie zdefiniowanej jak 

wyżej może zatem zawierać tylko jeden z następujących elementów: 

• „” 

• „Nóż” 

• „Widelec” 

• „Łyżka” 

Ponownie, to tak naprawdę nie wstawia ciągu do kolumny, ale wstawia indeks tekstu na podstawie 

kolejności, w której napisy zostały zadeklarowane podczas tworzenia kolumny. Więc jeśli wstawisz 

„Widelec” do wiersza, wówczas rzeczywistymi przechowywanymi danymi będzie 2, ponieważ to był 

drugi element, który był na liście podczas definiowania kolumny. Jednak jeśli pobierzesz dane, MySQL 

zdaje sobie sprawę, że kolumna jest typu ENUM, a zatem zwraca ci ciąg „Widelec”. Ten typ danych jest 

szczególnie przydatny, jeśli przechowujesz odpowiedzi ze statycznych list rozwijanych na stronach 

internetowych. O ile zawartość listy rozwijanej się nie zmienia, ENUM jest doskonałym sposobem do 

przechowywania zapisów wybranych elementów. 


