
Zapełnianie bazy danych 

INSERT 

Główną metodą wprowadzania danych do naszej tabeli jest użycie polecenia SQL INSERT. Najczęściej 

stosowanym formatem tego polecenia jest: 

INSERT INTO tablename (nazwa kolumny, nazwa kolumny,…) 

VALUE (wartość, wartość,…); 

Komenda INSERT dodaje nowy rekord do tabeli, umieszczając datę podaną w określonych polach. 

Musisz upewnić się, że wszystkie nazwy kolumn określone po nazwie tabeli mają odpowiednie wpisy 

w sekcji VALUES. Wartości muszą być tego samego typu danych co kolumna, do której zostaną 

wstawione. Wszelkie kolumny, które nie są określone w instrukcji, pozostaną w wartości domyślnej, 

jeśli Ty określisz to lub ustawisz na NULL. Aby to zademonstrować, zaczniemy dodawać niektóre dane 

do bazy danych, którą opisaliśmy wcześniej. Na początek dodamy dane do tabeli strony internetowej, 

która będzie przechowywać tytuł i treść naszej witryny. Wszystkie strony internetowe mają stronę 

główną, więc zaczniemy od wstawienia strony głównej. Uruchom narzędzia graficzne i zaloguj się. 

Wpisz następujące informacje, aby upewnić się, że jesteśmy podłączeni do właściwej bazy danych: 

USE MySQLfast 

Możesz także upewnić się, że masz połączenie z bazą danych MySQLfast, sprawdzając, czy klient mówi 

MySQLfast obok słowa Połączony w drugim rzędzie elementów sterujących na kliencie. Jeśli wyświetli 

się komunikat mysql, że znajdujesz się w niewłaściwej bazie danych, rozwiń menu, klikając kwadrat 

obok mysql i wybierz MySQLfast. Po nawiązaniu połączenia z poprawną bazą danych możesz wpisać 

następujące dane w polu zapytania: 

INSERT INTO webpage (Title) 

VALUES (“Home”) 

Kliknij przycisk Wykonaj kwerendę, aby uruchomić kwerendę. O ile nie wystąpi błąd, nie będzie 

żadnych danych wyjściowych pokazujących, co właśnie zrobiłeś. Jeśli pojawia się komunikat o błędzie, 

prawdopodobnie nie masz połączenia z bazą danych lub nie utworzyłeś jeszcze strony internetowej  

tabeli zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale. W takim przypadku zapoznaj się z sekcją tworzenia 

tabeli. Aby wyświetlić zawartość bazy danych, wpisz następujące polecenie i kliknij opcję Wykonaj 

zapytanie: 

SELECT * FROM webpage 

Przyjrzymy się dogłębnie komendzie SELECT w następnym rozdziale, ale na razie to pytanie mówi: „daj 

mi wszystko z tabeli o nazwie strona internetowa”. Wyniki pokazano na rysunku 1. 

 



Jeśli spojrzysz na rysunek 1, zobaczysz, że chociaż wstawiliśmy tylko słowo Home, MySQL 

automatycznie wygenerował wartość 1 dla kolumny ID. Nie określiliśmy również wartości dla kolumny 

treści, więc ustawiono ją na NULL jako w tej chwili nic nie zawiera. Jeśli pamiętasz naszą przykładową 

bazę danych, którą opisaliśmy w poprzednim rozdziale, mieliśmy tabelę do przechowywania wpisów 

w książce gości na naszej stronie internetowej. Oznacza to, że istnieje strona do przeglądania lub 

dodawania wpisów do książki użytkownika, więc dodajmy wpis dla tej strony, wykonując następujące 

czynności: 

INSERT INTO webpage (Title, Content) 

VALUES (“Visitorbook”,“Please add a comment to my visitor book”) 

Zauważ, że przy tej okazji postanowiliśmy dodać trochę treści do strony. Ponownie, jeśli chcesz 

zobaczyć wyniki tego, wykonaj: 

SELECT * FROM webpage 

INSERT – Multiple Rows 

Możemy kontynuować wstawianie różnych nazw stron za pomocą powyższych poleceń, ale jeśli masz 

wiele wierszy do dodania do tabeli, możesz przyspieszyć proces, dodając wiele wierszy po słowie 

kluczowym VALUES w następujący sposób: 

INSERT INTO webpage (Title) 

VALUES (“Links”), 

(“Resume”), 

(“My Hobbies”) 

Kiedy wstawiasz wiele wierszy do bazy danych, umieszczasz każdy wiersz w nawiasach i oddzielasz 

wiersze przecinkiem. Wybierz ponownie wszystkie wiersze z tabeli strony internetowej. Powinno to 

wyglądać jak na rysunku 2. 

 

INSERT - Wszystkie kolumny 

Alternatywna forma instrukcji INSERT pomija listę nazw kolumn w następujący sposób: 

INSERT INTO tablename 



VALUES (wartość, wartość,…); 

W takim przypadku musisz podać wartość dla każdej kolumny w tabeli w sekcji VALUES, w kolejności, 

w jakiej pierwotnie utworzyłeś tabelę. Masz mniejszą kontrolę nad wstawianiem danych za pomocą tej 

metody i mogą mieć z tym związane problemy. Na przykład, jeśli masz kolumnę, która jest 

automatycznie generowana (AUTO_INCREMENT) w celu zapewnienia wierszowi unikalnego klucza 

podstawowego, wstawienie liczby może spowodować, że tabela będzie miała duplikat klucza 

podstawowego, co jest niedozwolone. Może to działać, ale może później prowadzić do błędów w 

przetwarzaniu danych. Jeśli ponownie spojrzymy na rysunek 2, możemy zobaczyć, że możemy 

bezpiecznie dodać wiersz o numerze ID 6, ponieważ nie ma innego wiersza o tym identyfikatorze. 

Następujące doda wiersz o tym identyfikatorze: 

INSERT INTO webpage VALUES (6, “”,”How to Contact Me”) 

Powinno to z powodzeniem dodać kolejny wiersz do tabeli. W celu dalszego wykazania, w jaki sposób 

kodowanie w polu automatycznego generowania może prowadzić do błędów, uruchom powyższe 

zapytanie po raz drugi. Rysunek 3 pokazuje wyniki tego. Zwróć uwagę, w jaki sposób ostatni wiersz na 

rysunku 3 zawiera komunikat o błędzie: 

Duplicate entry ‘6’ for key 1 

 

Gdy próbujesz dodać kolejny wiersz do tabeli strony o identyfikatorze 6, MySQL zdał sobie sprawę, że 

kolumna ID jest kluczem podstawowym bazy danych i dlatego nie możesz wstawić klucza o tej wartości 

po raz drugi. 

INSERT - kolumny z zapytania 

Możesz także wstawić wiersze, które są wyprowadzane z innej tabeli. Polecenie ma następujący 

format: 

INSERT INTO tablename 

SELECT rows 

FROM anothertablename 

WHERE condition; 



Aby zademonstrować powyższe polecenie, skopiujemy naszą tabelę do innej. Najpierw musimy 

utworzyć nową tabelę z tymi samymi kolumnami co tabela strony: 

CREATE TABLE webpage2 (ID MEDIUMINT NOT NULL  

AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

Content text, Title text) 

Teraz skopiujemy dane ze strony na stronę 2, wykonując następujące czynności: 

INSERT INTO webpage2 

SELECT * from webpage 

Podczas korzystania z powyższego polecenia tabela, z której wybierasz, musi mieć taką samą liczbę 

kolumn jak tabela, do której wstawiasz. Na przykład, jeśli spróbujesz: 

INSERT INTO webpage2 

SELECT title FROM webpage 

dostaniesz błąd: 

Liczba kolumn nie odpowiada liczbie wartości w wierszu 1. 

Aby zapewnić zgodność kolumn, możesz określić listę kolumn po nazwie pierwszej tabeli w następujący 

sposób: 

INSERT INTO webpage2 (title, content) 

SELECT title,content FROM webpage 

Tak długo, jak masz taką samą liczbę kolumn w instrukcji SELECT, jak w tabeli, do której wstawiasz, 

możesz użyć prawie dowolnego kodu dla instrukcji SELECT. Następujące wyszukiwanie wyszuka 

wiersze zawierające słowo Home w polu tytułu i wstawi je do tabeli webpage2: 

INSERT INTO webpage2 (title, content) 

SELECT title,content FROM webpage WHERE title = ‘Home’ 

Aby wyświetlić zawartość tej nowej tabeli, wykonaj następujące czynności: 

SELECT * FROM webpage2 

Rysunek 4 pokazuje aktualną zawartość naszej tabeli strony 2.  



 

Jeśli spojrzysz na rysunek 4, zobaczysz, że mamy unikalny klucz podstawowy dla każdego wiersza tabeli. 

Możesz również zobaczyć, że kolumna treści ma czasami NULL, w którym nie określono danych w ciągu 

treści, pusty ciąg jak w wierszu 6, a dane tekstowe jak w wierszu 2. Wszystkie są jednakowymi wpisami. 

Możesz również zobaczyć, że w kolumnie tytułowej mamy teraz zduplikowane wpisy stron. Jest to do 

przyjęcia w naszej demonstracyjnej bazie danych, ale prawdopodobnie nie przydałoby się, gdybyśmy 

użyli tej tabeli do zasilania strony internetowej. Usuniemy tę tabelę tymczasową później. 

Wstawianie danych za pomocą skryptów 

Innym sposobem na pobranie danych do naszej bazy danych jest uruchomienie skryptu. Skrypt to tylko 

zbiór zapytań SQL oddzielonych dwukropkami i przechowywanych w pliku tekstowym. Na przykład 

następujący plik to zbiór poleceń, który tworzy tabelę o nazwie Pliki cookie i wypełnia ją przykładowymi 

danymi: 

USE mysqlfast; 

CREATE TABLE Cookies (CookieID MEDIUMINT 

NOT NULL 

AUTO_INCREMENT 

PRIMARY KEY, 

DateCreated DATETIME); 

INSERT INTO Cookies (DateCreated) VALUES (“2002-01-01”); 

INSERT INTO Cookies (DateCreated) VALUES (“2002-01-02”); 

INSERT INTO Cookies (DateCreated) VALUES (“2002-01-04”); 

INSERT INTO Cookies (DateCreated) VALUES (“2002-01-07”); 

INSERT INTO Cookies (DateCreated) VALUES (“2002-01-13”); 



INSERT INTO Cookies (DateCreated) VALUES (“2002-01-22”); 

SELECT * FROM Cookies; 

Niestety, WinMySQLGUI nie obsługuje uruchamiania plików skryptów, więc do wykonania skryptu 

musimy użyć wiersza polecenia mysql. Wpisz powyższy skrypt do edytora tekstów, takiego jak 

Notatnik, i zapisz go jako scriptimport.sql w katalogu: 

C: \ mysql \ bin 

Plik należy zapisać w tym katalogu, ponieważ trudno jest wybrać pliki z katalogów innych niż ten, z 

którego działa MySQL. Uruchom wiersz polecenia, wybierając Start / Uruchom i wpisując polecenie. 

Następnie wpisz: 

cd \ mysql \ bin 

aby dostać się do katalogu binarnego, a następnie wpisz: 

mysql 

uruchomić klienta. Po uruchomieniu klienta możesz uruchomić skrypt. Aby to zrobić, użyj źródła 

polecenia i nadaj mu nazwę pliku w następujący sposób: 

source scriptimport.sql 

Spowoduje to uruchomienie skryptu, a dane wyjściowe można zobaczyć na rysunku 5.5. W ostatnim 

wierszu naszego skryptu zauważysz, że dodaliśmy: 

SELECT * FROM Cookies 

na końcu skryptu. Z tego powodu mamy przykładowe dane wyjściowe na końcu zapytania. Widać 

wyraźnie, że utworzono 6 wierszy, wstawiono daty i utworzono automatycznie generowane 

identyfikatory plików cookie. Aby udowodnić, że MySQL jest systemem dla wielu użytkowników, 

załaduj narzędzia graficzne, połącz się z bazą danych mysqlfast i ponownie uruchom zapytanie. Rycina 

5.6 pokazuje wyniki, które w porównaniu z ryciną 5 są identyczne. 

 



 

Bezpośrednie wstawianie danych 

Innym sposobem, w jaki możemy wstawiać dane do tabel, jest użycie polecenia LOAD DATA MySQL. 

Ten plik ładuje dane do określonej tabeli z pliku tekstowego. Podstawowy format jest następujący: 

LOAD DATA INFILE ‘filename’ 

INTO TABLE tablename (Column1, Column2, …) 

Nazwa pliku to nazwa pliku tekstowego z danymi, które chcesz zaimportować. Tablename to tabela, 

do której należy wstawić dane. Kolumny to kolumny, które chcesz wstawić, w kolejności, w jakiej 

występują w pliku tekstowym. Na przykład poniżej znajduje się mocno edytowana sekcja pliku blogu: 

ID,DateCreated,Browser,IPNumber,CookierID,WebPageID,ReferringPage 

1,2002-01-01,Mozilla/4.0,192.168.1.10,2,1,Typed 

2,2002-01-01,Mozilla/4.0,192.168.1.10,2,2,http://minbar.homeip.net/ 

3,2002-01-01,Mozilla/4.0,192.168.1.10,2,3,http://www.google.com 

4,2002-01-01,Mozilla/4.0,192.168.1.10,2,1,http://www.easyrew.com 

5,2002-01-01,Mozilla/4.0,192.168.1.10,2,1,http://www.kli.org 

Gdybyśmy chcieli zaimportować ten plik do naszej tabeli dziennika, musielibyśmy zapisać powyższy plik 

jako plik tekstowy. Wywołaj plik log.sql i zapisz go w: 

C: \ mysql \ data \ mysqlfast 

Domyślnie LOAD DATA oczekuje, że plik znajdzie się na tym samym komputerze co serwer MySQL, w 

katalogu zawierającym informacje o bieżącej bazie danych, w naszym przypadku mysqlfast. Gdybyśmy 

uruchomili klienta i serwer na osobnych komputerach i chcielibyśmy, aby plik znajdował się na 

maszynie klienta, musielibyśmy wstawić słowo LOCAL przed INFILE, aby określić, że znajduje się on na 

maszynie lokalnej. Nie musimy tego robić w naszym przykładzie. Jeśli ponownie spojrzymy na plik 

tekstowy, zobaczymy, że pierwszy wiersz to lista nazw kolumn w kolejności plików. Jest to przydatna 

informacja dla nas, ale nie dla polecenia LOAD DATA. Możemy usunąć ten pierwszy wiersz, ale 

oznaczałoby to zmianę zawartości naszego pliku dziennika, która może być potrzebna przez inny 

program, dlatego musimy dodać wiersz: 

IGNORE 1 LINIE 



na końcu naszego zapytania, aby uzyskać polecenie pominięcia pierwszego wiersza. Zauważysz, że nasz 

plik ma przecinki oddzielające kolumny. Jest to jeden standard reprezentowania danych w plikach 

tekstowych, zwany plikiem „csv” lub plikiem zmiennych rozdzielanych przecinkami. Domyślnie jednak 

polecenie LOAD DATA  szuka tabulatora do oddzielania kolumn, dlatego musimy powiedzieć LOAD 

DATA , aby wyświetlały separatory jako przecinki. Odbywa się to poprzez dodanie do zapytania: 

FIELDS TERMINATED BY ‘,’ 

Jak można się spodziewać, ponieważ istnieje polecenie FIELDS TERMINATED, istnieje również polecenie 

RECORDS TERMINATED  do ustawiania sposobu reprezentowania końca rekordu. Ponieważ domyślnym 

ustawieniem LOAD DATA dla końca rekordu jest nowa linia, tak samo jak nasz plik tekstowy, nie 

musimy tego określać. Jeśli pamiętasz, kiedy utworzyliśmy tabelę dziennika w poprzedniej części, 

użyliśmy następującego polecenia: 

CREATE TABLE Log ( ID MEDIUMINT 

NOT NULL 

AUTO_INCREMENT 

PRIMARY KEY, 

CookieID MEDIUMINT, 

WebpageID MEDIUMINT, 

Browser TEXT, 

DateCreated DATETIME, 

IPNumber TEXT, 

ReferringPage TEXT ) 

Domyślnie LOAD DATA oczekuje, że kolumny w pliku tekstowym będą w tej samej kolejności, co w 

momencie tworzenia tabeli. Jeśli porównasz to z plikiem tekstowym, zobaczysz, że kolejność kolumn 

jest inna. LOAD DATA pozwala określić kolejność kolumn do zaimportowania, po prostu dając mu listę 

wierszy. Mamy teraz wystarczającą ilość informacji, aby wstawić nasz plik dziennika do tabeli dziennika. 

Polecenie, którego użyjemy, to: 

LOAD DATA INFILE ‘log.csv’ 

INTO TABLE Log 

FIELDS TERMINATED BY ‘,’ 

IGNORE 1 LINES 

(ID, 

DateCreated, 

Browser, 

IPNumber, 

CookieID, 



WebPageID, 

ReferringPage ) 

Rysunek 7 pokazuje wyniki powyższego zapytania, gdy wybieramy wszystko z tabeli dziennika.  

 

Powyższy proces może wydawać się dużym wysiłkiem, aby umieścić 5 wierszy w tabeli; musieliśmy 

manipulować poleceniem load i prawdopodobnie moglibyśmy wstawić tyle wierszy w tym samym 

czasie za pomocą instrukcji INSERT. Wysiłek byłby jednak o wiele bardziej wart, gdybyśmy wstawiali 

pełny plik dziennika do naszej bazy danych. Plik, z którego wzięto powyższy przykładowy plik, miał 

ponad 38 000 wierszy, które można wstawić do naszej bazy danych za pomocą tyle samo wysiłku, co 

w powyższym przykładzie. W tym momencie siła LOAD DATA wkracza sama w sobie. Być może 

importowaliśmy dane z innego systemu baz danych, takiego jak Oracle lub SQL Server. W takim 

przypadku łatwiej byłoby wyprowadzić dane z tego DBMS w formacie, który komenda LOAD DATA 

natychmiast rozpoznaje jako domyślny; na przykład używając tabulatorów jako separatorów kolumn i 

ustawiając kolejność kolumn tak samo, jak nasze polecenie create table. Im więcej możesz 

manipulować danymi w standardowym formacie, tym łatwiej jest zaimportować do innych systemów. 

Teraz, gdy mamy trochę danych w naszej bazie danych, możemy zacząć widzieć techniki związane z 

odzyskiwaniem danych. 


