
Projektowanie i tworzenie tabeli 

Nadmiarowe dane 

Bez względu na to, jak szybki jest serwer bazy danych, może on działać dobrze tylko wtedy, gdy 

przetwarza wydajnie zorganizowane dane. Duża część szybkości i wydajności nowoczesnych silników 

baz danych polega na użyciu dobrze zaprojektowanych tabel, które są szybkie do przetworzenia. 

Jednym ze sposobów poprawy wydajności baz danych przez nowoczesne DBMS jest wyeliminowanie 

zbędnych danych. Nadmiarowe dane to dane, które są niepotrzebnie powtarzane w tabeli. Poniżej 

pokazano tabelę, w której znajduje się zapis dostępu do strony internetowej. Dane hosta klienta zostały 

zmienione dla zachowania anonimowości. Spójrz na każdą kolumnę na rysunku  

 

Każda kolumna zawiera powtarzające się dane. Na przykład kolumna webpagey zawiera tylko trzy 

unikalne strony, a strona index.php jest powtarzana w tej kolumnie cztery razy. Teraz spójrz na 

kolumnę browser. Nie tylko wpis Mozilli jest powtarzany trzy razy, ale także przechowuje dużo tekstu 

dla każdego wiersza. Chociaż wiele danych się powtarza, niekoniecznie wszystkie są zbędne. Dane są 

klasyfikowane jako zbędne, jeśli można je usunąć z tabeli bez utraty informacji. Na przykład spójrz na 

wyciąg z tej tabeli pokazany poniżej 

 

Patrząc w oderwaniu od głównej tabeli pokazanej na rysunku powyżej,  dane tu  mają bardziej 

oczywiste redundancje. Zauważysz, że w pokazanych wierszach  tylko trzy z tych wierszy są unikalne. 

Gdy zdalna maszyna uzyskuje dostęp do serwera WWW, robi to za pomocą oprogramowania 

przeglądarki internetowej, używając numeru IP, który jest (zwykle) dopasowany do nazwy domeny. 

Podczas gdy przeglądarka przegląda strony w Twojej witrynie, zwykle te trzy informacje pozostają takie 

same dla każdego żądania strony. Zmieniła się tylko strona, na którą patrzą, strona odsyłająca i czas, w 

którym wysłali żądanie. 

Ograniczanie zbędnych danych 

Możesz myśleć, że przy rozmiarach i szybkości współczesnych dysków twardych nie ma sensu martwić 

się o przechowywanie zbyt dużej ilości tekstu dla każdego wiersza. W pewnym stopniu jest to właściwe, 

jednak problemem może być nie tylko rozmiar bazy danych. Im większa baza danych, tym dłużej zajmie 

wykorzystanie danych. Jeśli wdrażasz licznik stron na swojej stronie, a cała baza danych dziennika 

będzie liczona za każdym razem, gdy strona jest wyświetlana, posiadanie dużej tabeli dziennika może 

znacznie spowolnić witrynę. Za każdym razem, gdy strona jest wyświetlana, tabela powiększa się, a 

strona spowalnia. Z wyjątkiem kolumny utworzonej z danych wszystkie pozostałe kolumny mogły mieć 



nadmiarowe dane usunięte. Weźmy na przykład kolumnę webpages. Spowoduje to zapisanie nazwy 

strony internetowej, do której odnosi się wpis dziennika. Zauważysz, że od razu mamy duplikat wpisu 

w pierwszych dwóch wierszach. Za każdym razem, gdy przeglądana jest strona indeksu witryny, w 

bieżącej tabeli zostanie wstawiony tekst „index.php” w nowym wierszu. Aby przestać wielokrotnie 

zapisywać zbędne dane, musimy przenieść opis tekstowy strony do innej tabeli i znaleźć sposób na 

powiązanie dwóch wpisów ze sobą. Rysunek pokazuje, co można zapisać w drugiej tabeli. 

 

Klucz podstawowy 

Jeśli przyjrzysz się rysunkowi ,zobaczysz, że stworzyliśmy nową tabelę, która przechowuje informacje 

o stronie, którą nazywamy tabelą strony. Zawiera nazwę strony, a także tytuł, ale zawiera także rząd 

unikalnych liczb, kolumnę ID. Jest to znane jako klucz podstawowy. Każdy wiersz w tabeli strony 

internetowej można zidentyfikować za pomocą jego klucza. Na przykład, gdybyśmy zobaczyli wzmiankę 

o ID 3 tabeli strony, wiedzielibyśmy, że odnosi się ona do skryptu links.php, który jest stroną Łącza. To 

unikalne odniesienie do wiersza w tabeli znacznie zmniejsza ryzyko nadmiarowych danych w tabelach 

bazy danych. Rysunek pokazuje tabelę dziennika witryny ponownie, ale tym razem zmieniliśmy 

pierwszą kolumnę strony. 

 

Klucz obcy 

W przykładzie pokazanym na rysunku  zamiast wstawiania ciągu znaków w celu ustalenia strony 

internetowej, tak jak to zrobiliśmy na rysunku 1, wstawiliśmy klucz podstawowy z tabeli strony 

internetowej na rysunku 3. Gdy wkładasz klucz podstawowy z jednej tabeli do drugiej, jest znany jako 

klucz obcy. Używając klucza obcego do wyszukiwania wiersza w tabeli strony internetowej, możemy 

odzyskać więcej informacji o wierszu, który badamy w tabeli strony internetowej. Jesteśmy w stanie 

odtworzyć wszystkie informacje, nie przechowując niczego niepotrzebnie. Rysunek.4 nadal zawiera 

zbędne dane, dlatego przejdziemy do tego przykładu, tworząc tabelę plików cookie. Tabela plików 

cookie przechowuje informacje o hoście, które otrzymujemy od osoby odwiedzającej witrynę. Ta 

tabela jest pokazana na rysunku 5.  

 

 



Teraz możesz zobaczyć, że rysunek 5 zawiera unikalne informacje, które otrzymaliśmy od każdego z 

odwiedzających, którzy przeglądali nasze strony internetowe, a każdy z nich ma unikalny numer, który 

wygodnie nazwaliśmy cookieID. To jest klucz podstawowy w tabeli plików cookie. Język skryptowy, 

którego używamy, może użyć tego numeru do ustawienia pliku cookie na komputerze odwiedzającego 

również na przyszłe wizyty. Teraz możemy wstawić plik cookieID jako klucz obcy do naszej tabeli 

blogów, co ponownie pokazujemy na rysunku 6.  

 

Na rysunku 6 zauważysz, że tabela zawiera teraz znacznie mniej zbędnych danych, ale nadal 

zachowaliśmy możliwość odtworzenia tych danych, wyszukując klucze obce w powiązanych tabelach. 

Na przykład pierwszy wiersz danych na rysunku 6 pokazuje następujące informacje: 

• Data i godzina wyświetlenia strony (utworzono dane - 2002-01-01 12:35:02).  

• Strona, która prowadzi do tej strony (referringpage - index.php).  

• Numer pliku cookie maszyny klienta (cookieID - 1).  

• Numer oglądanej strony internetowej (strona internetowa - 2). Ale dopasowując klucze obce, które 

przechowaliśmy, z wierszami w ich tabelach nadrzędnych, możemy również ustalić: 

• Przeglądarka używana przez klienta (cookie.browser - Gulliver / 1.3). 

• Nazwa hosta klienta (cookie.hostname - hb42.noname.com). 

• Numer IP klienta (numer pliku cookie - 192.168.200.29). 

• Nazwa skryptu przeglądanej strony (webpage.page - visitor.php). 

• Tytuł oglądanej strony (webpage.title - VisitorBook). 

Odwołujemy się do kolumn w zewnętrznych tabelach, podając nazwę tabeli, a następnie kropkę, a 

następnie nazwę kolumny. Jak widać z powyższego przykładu, faktycznie przechowujemy taką samą 

ilość informacji, bez faktycznego przechowywania niepotrzebnie żadnych danych.  

Chcesz odtworzyć wszystkie zapisane dane z kilku tabel, używamy polecenia dołączenia SQL. 

Zbędne czy nie? 

Ponownie spójrz na rysunek 6. Czy w tej tabeli są nadal nadmiarowe dane? W kolumnie plików cookie 

pierwszy wiersz i trzeci wiersz zawierają identyfikator pliku cookie wynoszący 1. Gdybyśmy usunęli tę 

wartość, ponieważ jest ona powtarzana, stracilibyśmy link do tabeli plików cookie, a tym samym 

stracilibyśmy pewne informacje o widoku strony Gdy klucz obcy jest powtarzany w kolumnie, zwykle 

nie oznacza to danych nadmiarowych. Dlatego w kolumnie cookieID nie ma już zbędnych danych. 

Oczywiście można zauważyć, że rysunek 4.6 nadal zawiera pewne zbędne dane, ponieważ w kolumnie 

strony odsyłającej nadal występują powtórzenia. Jednak żadne inne informacje o stronie odsyłającej 

nie muszą być przechowywane, więc utworzenie kolejnej tabeli tylko w celu zarejestrowania tego może 



być niepotrzebnym narzutem. Przy tej okazji pozostawimy te dane bez zmian i nie przechowujemy ich 

w innej tabeli. 

Więzy integralności 

Tworzenie relacji między tabelami przy użyciu klucza podstawowego i obcego w celu usunięcia 

zbędnych danych jest dość proste. Jeśli jednak chcesz zmienić lub usunąć rekordy w powiązanych 

tabelach, możesz napotkać problemy z integralnością referencyjną. Na przykład spójrz na dwie tabele 

pokazane na rysunku 7 

 

Gdybyśmy usunęli wiersz 2 z tabeli blogów, byłoby to dopuszczalne, ponieważ żadna inna tabela w 

naszym przykładzie nie odwołuje się do tego wiersza. Zachowana jest integralność referencyjna 

naszych danych. Usuwamy niektóre dane, ale reszta bazy danych pozostaje w dobrym stanie. 

Gdybyśmy usunęli wiersz 2 z tabeli plików cookie, mielibyśmy problem. Utracilibyśmy trochę informacji 

o kliencie Mozilla, ale co z resztą bazy danych? W tym przypadku wiersz 2 tabeli blogów nadal odnosi 

się do wiersza 2 tabeli plików cookie, który właśnie usunęliśmy. Gdybyśmy spróbowali połączyć te dwie 

tabele razem, aby odzyskać wszystkie informacje przechowywane między nimi, system nie byłby w 

stanie znaleźć odniesienia do pliku cookie Mozilli, więc łączenie nie powiodło się. Usunięcie wiersza 2 

z tabeli plików cookie naruszyło integralność referencyjną reszty bazy danych. Jedynym sposobem na 

usunięcie drugiego wiersza tabeli plików cookie jest usunięcie każdego wiersza zawierającego 

odwołanie do wszystkich powiązanych tabel. Najpierw musimy usunąć wszystkie odwołania do klucza 

obcego do tego wiersza, a następnie usunąć klucz podstawowy z tabeli plików cookie. Istnieje specjalny 

typ polecenia służącego do usuwania danych przy zachowaniu integralności referencyjnej, zwany 

usuwaniem CASCADE. Zostanie to poruszone w późniejszym rozdziale. Większość DBMS będzie 

próbować utrzymać i wymusić integralność referencyjną, ale zadziała to tylko wtedy, gdy poprawnie 

poinformujesz system, gdzie są relacje między tabelami. Jeśli używasz języka skryptowego, takiego jak 

PHP, możliwe będzie wymuszanie integralności referencyjnej w kodzie, a nie w bazie danych, będzie 

to jednak działać tylko wtedy, gdy kod będzie działał, więc o wiele lepiej jest pozwolić DBMS 

egzekwować zasady. MySQL będzie wymuszać integralność referencyjną tylko wtedy, gdy używasz 

określonego typu tabeli. Domyślna tabela w większości instalacji będzie typu MyISAM. Ten typ nie 

wymusza integralności referencyjnej. Jeśli tworzysz tabele wymagające wymuszonej integralności 

referencyjnej, musisz utworzyć tabele InnoDB. Podręcznik online MySQL zawiera sekcję dotyczącą 

upewnienia się, że serwer MySQL obsługuje te tabele. 

NULL 



Na koniec, zanim pokażę ci, jak utworzyć tabelę, musimy zająć się NULL. Wpis NULL jest umieszczany 

w kolumnie, gdy nie ma w niej żadnej wartości. NULL to specjalny symbol, który oznacza, że nie 

wstawiono jeszcze żadnej wartości. NULL nie jest jak pusty ciąg („”), ponieważ pusty ciąg jest ciągiem 

bez zawartości. NULL to brak treści. Z tego powodu nie można dopasować wartości NULL w 

porównaniach. Podczas tworzenia tabeli można określić, że kolumna nie może zawierać wartości NULL, 

używając NOT NULL po typie kolumny. Jeśli określasz kolumnę, która jest kluczem obcym, polecenie 

NOT NULL oznacza, że wiersz musi mieć związek z wierszem w innej tabeli. Twoja kolumna z kluczem 

podstawowym byłaby zwykle określana jako NIE NULL, ponieważ każda wartość w tej kolumnie musi 

być unikalna. 

CREATE DATABASE  

Przed utworzeniem tabeli musimy utworzyć bazę danych. Baza danych jest kontenerem, w którym 

przechowujemy tabele. Baza danych tworzona jest za pomocą następującego polecenia: 

CREATE DATABASE nazwa bazy danych 

Po utworzeniu bazy danych musisz wskazać MySQL, której bazy danych będziesz używać. Robisz to w 

następujący sposób: 

USE nazwy bazy danych 

Jak już wspomniano, domyślna baza danych tworzona przez MySQL do przechowywania wszystkich 

tabel systemowych nosi nazwę mysql. Najlepiej, jeśli utworzysz osobną bazę danych do 

przechowywania przykładowych tabel używanych w tej książce. Nazwiemy tę bazę MySQLfast. 

Możemy wybrać tę bazę danych do użycia, wydając następujące polecenia: 

CREATE DATABASE MySQLfast; 

USE MySQLfast; 

Jeśli utworzysz nową bazę danych za pomocą klienta graficznego, nie pojawi się ona od razu na liście 

rozwijanej baz danych. Aby pojawiła się po utworzeniu bazy danych, zamknij klienta i uruchom go 

ponownie. Należy go teraz wybrać z listy rozwijanej, jak pokazano na rysunku 8. 

 

Wybór bazy danych z rozwijanej listy w kliencie graficznym jest dokładnie taki sam, jak wydanie 

polecenia bazy danych USE. 

UTWÓRZ TABELĘ 



Po zaprojektowaniu bazy danych musisz zdefiniować tabele w MySQL. Głównym sposobem na to jest 

polecenie CREATE TABLE, którego używa się w następujący sposób: 

CREATE TABLE tablename (columnname type options, 

columnname type options, … otheroptions) 

W powyższej tabeli nazwa i nazwa kolumny są oczywiste, a typ to typ danych kolumny,  

options to różne opcje, które można zastosować do kolumny, takie jak następujące: 

• NOT NULL, co zabrania używania NULL w kolumnie. 

• AUTO_INCREMENT, który doda wartość do wartości tej kolumny w poprzednio dodanym wierszu i 

automatycznie wstawi nową wartość do tego wiersza. Zwykle jest to przyrost o wartości 1 i jest 

przydatne do automatycznego tworzenia nowej, unikalnej wartości klucza podstawowego. 

• DEFAULT, która, po której następuje wartość, pozwala ustawić wartość domyślną, z jaką kolumna 

zostanie utworzona, jeśli nie zostanie określona podczas wstawiania danych. Dlatego utworzymy teraz 

tabelę do przechowywania stron internetowych naszej witryny. Będziemy przechowywać następujące 

elementy: 

• Identyfikator strony, którą automatycznie utworzymy, i która będzie kluczem podstawowym i średnią 

liczbą całkowitą. 

• Tytuł strony, który będzie tekstem, który umieszczamy między znacznikami <TITLE> </TITLE> w 

dokumencie HTML. Będzie to ciąg o zmiennej długości, maksymalnie 50 znaków. 

• Rzeczywista zawartość strony internetowej, która zostanie wstawiona między znaczniki <BODY> 

</BODY> dokumentu HTML. Do przechowywania tego użyjemy typu tekstu, ponieważ umożliwi nam 

to przechowywanie dużej ilości tekstu, jeśli potrzebne. 

Upewnij się, że jesteś zalogowany do właściwej bazy danych, wpisując w kliencie graficznym: 

USE MySQLfast 

Możemy teraz utworzyć tabelę strony w następujący sposób: 

CREATE TABLE webpage ( id MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

Content TEXT, 

Title VARCHAR(50), 

PRIMARY KEY (id)); 

Uruchomienie powyższego zapytania powoduje utworzenie tabeli, ale nie daje żadnych innych 

informacji zwrotnych, chyba że wpisałeś coś źle. Aby sprawdzić, czy baza danych jest poprawnie 

utworzona, uruchom następujące polecenie: 

DESCRIBE webpage 

Poniżej pokazano wyniki tego. 



 

Widać, że tabela została utworzona, a kolumna ID jest kluczem podstawowym, a kolumna z 

automatycznym przyrostem. Zauważysz, że po zdefiniowaniu listy kolumn dodaliśmy opcję KLUCZ 

PODSTAWOWY, który ustawia kolumnę, którą określiliśmy jako klucz podstawowy dla tej tabeli. 

Możesz także określić kolumnę jako klucz podstawowy, umieszczając te słowa bezpośrednio po 

definicja typu dla kolumny. Zademonstrujemy to, tworząc następującą tabelę dla dziennika witryny w 

następujący sposób: 

CREATE TABLE Log ( ID MEDIUMINT 

NOT NULL 

AUTO_INCREMENT 

PRIMARY KEY, 

CookieID MEDIUMINT, 

WebpageID MEDIUMINT, 

Browser VARCHAR(50), 

DateCreated DATETIME, 

IPNumber VARCHAR(15), 

ReferringPage VARCHAR(255) ) 

Na tym etapie postanowiłem przechowywać informacje o przeglądarce odwiedzających w pliku 

dziennika, a nie jako osobną tabelę. Przechowujemy jednak tylko numer IP komputera klienckiego. Jeśli 

musimy znaleźć nazwę hosta, możemy ją wyszukać za pomocą serwera DNS. 

Identyfikacja kluczy obcych 

Nasza tabela stron internetowych nie miała żadnych kluczy obcych, ale nasza tabela dziennika ma. Aby 

zdefiniować klucz obcy, musimy wstawić następujące elementy do naszej definicji tabeli tworzenia: 

FOREIGN KEY (column) REFERENCES parenttable (primarycolumn) 

W tym poleceniu: 

• kolumna to nazwa kolumny zawierającej klucz obcy w tej tabeli. 

• kolumna pierwotna to nazwa kolumny klucza podstawowego, do której odwołuje się ten klucz obcy. 

• tabela rodzicielska to nazwa tabeli, w której znajduje się kolumna. 



Możemy dodać to do definicji CREATE dla naszej tabeli dziennika w następujący sposób: 

CREATE TABLE Log ( ID MEDIUMINT 

NOT NULL 

AUTO_INCREMENT 

PRIMARY KEY, 

CookieID MEDIUMINT, 

WebpageID MEDIUMINT, 

Browser VARCHAR(50), 

DateCreated DATETIME, 

IPNumber VARCHAR(15), 

ReferringPage VARCHAR(255), 

FOREIGN KEY (WebpageID ) REFERENCES Webpage (ID), 

FOREIGN KEY (CookieID ) REFERENCES Cookies (CookieID) 

) 

TYPE = InnoDB 

Rysunek 10 pokazuje opisywaną tabelę.  

 

Jeśli spróbujesz utworzyć tę tabelę po uruchomieniu poprzedniego skryptu, otrzymasz błąd Tabela już 

istnieje. Możesz dodać słowa: 

IF NOT EXIST 

bezpośrednio po: 

CREATE TABLE 

instrukcja, aby zatrzymać generowanie błędu przez MySQL; jednak nie zastępuje to tabeli, po prostu 

ukrywa błąd, jeśli już istnieje, więc ma wątpliwe zastosowanie. Inne wersje SQL pozwalają na wydanie 



polecenia CREATE OR REPLACE podczas tworzenia tabeli, która w razie potrzeby zastąpi istniejącą 

tabelę. MySQL nie obsługuje jeszcze tej funkcji. Zauważysz, że linia: 

TYPE = InnoDB 

został dodany na końcu definicji tabeli. Jest to typ tabeli, którego musisz użyć, jeśli chcesz, aby MySQL 

obsługiwał integralność referencyjną. 

Utwórz z instrukcji select 

Można także tworzyć tabele na podstawie danych wyjściowych instrukcji select. Format jest 

następujący: 

CREATE TABLE tablename AS selectstatement 

Szczegółowo opiszemy instrukcję select później. Instrukcja select umożliwia wybranie części lub całości 

kolumny i wierszy w tabeli. Na przykład, jeśli zdecydujemy, że chcemy utworzyć inną tabelę dziennika 

z usuniętymi wszystkimi szczegółami klienta, możemy to zrobić za pomocą następującego skryptu: 

CREATE TABLE Log2 AS SELECT ID, 

CookieID, 

WebpageID, 

DateCreated, 

Referringpage 

FROM log 

Używana tutaj instrukcja select żąda nazw kolumn, które nie zawierają danych klienta. Po utworzeniu 

tej tabeli jej opis daje wyniki pokazane na rysunku 11.  

 

Porównaj rysunek 11 z rysunkiem 9. Zauważysz, że nowa tabela ma mniej kolumn, zgodnie z naszymi 

oczekiwaniami. Nowa tabela została utworzona wyłącznie z nazw kolumn i typów danych instrukcji 

select i nie uwzględniła innych opcji kolumn, które miała nasza oryginalna tabela, takie jak klucz 

podstawowy i opcje automatycznego przyrostu. Jeśli musisz dodać te opcje do istniejącej tabeli. 

CREATE TABLE LIKE 



MySQL w wersji 4.1 daje nam dodatkową funkcję, która rozwiązuje problem braku kopiowania 

atrybutów kolumny podczas tworzenia tabeli z instrukcji SELECT. Jest to używane w następujący 

sposób: 

CREATE TABLE destination LIKE source 

Spowoduje to utworzenie nowej tabeli docelowej, która będzie dokładnie oparta na strukturze tabeli 

źródłowej. Utwórz tabelę log3 w następujący sposób: 

CREATE TABLE log3 LIKE log 

Jeśli opiszesz tę tabelę i porównasz ją z oryginalną tabelą dziennika, zauważysz, że wszystkie atrybuty 

kolumn zostały skopiowane. W ramach tej książki stworzymy inne tabele według potrzeb. 


