
Odzyskiwanie danych 

SELECT 

W ciągu ostatnich kilku części spędziliśmy sporo czasu zastanawiając się, projektując i wypełniając 

naszą bazę danych. Teraz mamy tam trochę danych, musimy je odzyskać w kontrolowany sposób. 

Prawdopodobnie najczęściej używaną komendą SQL jest instrukcja SELECT, która zwraca dane z bazy 

danych. Instrukcja SELECT ma różne formaty, które opiszemy jeden po drugim w tym rozdziale z 

przykładami. Najprostsza forma instrukcji SELECT jest następująca: 

SELECT * 

FROM tablename 

Powyższe oświadczenie zwróci wszystko ze stołu. Gwiazdka w tym kontekście oznacza wszystkie 

kolumny. Zatem zapytanie oznacza: „Daj mi wszystkie kolumny i wszystkie wiersze tabeli nazwa tabeli”. 

Na przykład, aby uruchomić to zapytanie w tabeli strony internetowej, wymagany byłby następujący 

kod: 

SELECT * 

FROM webpage 

Rysunek 1 pokazuje wyniki uruchomienia tego zapytania. 

 

Dzięki danym, które obecnie znajdują się w naszej tabeli stron, wyniki SELECT * pasują do siebie w 

wyniki pokazane na rysunku 1. W praktyce jednak rzadko mamy taką ograniczoną ilość danych. Na 

przykład nasza tabela blogów zostanie szybko zapełniona danymi, które wypełnią wiele ekranów. 

Możemy zobaczyć przykład tego, jeśli uruchomimy to samo zapytanie w tabeli dziennika: 

SELECT * 

FROM log 

Rysunek 2 pokazuje wyniki tego prostego zapytania.  



 

Wszystkie dane w tabeli dziennika zostały zwrócone, co można zobaczyć, przewijając wyniki. Jeśli 

jednak chcemy dowiedzieć się, w których terminach przeglądano określone strony, przewijanie jest 

powolne i może prowadzić do błędów w czytaniu wyniki, jeśli podczas przewijania przesunęliśmy oczy 

do niewłaściwej linii. O wiele lepiej jest uzyskać dokładnie te dane, które chcemy.  Polecenie SELECT 

pozwala określić kolumny, które mają zostać zwrócone, jak w poniższym przykładzie: 

SELECT webpageid,datecreated 

FROM log 

Zauważysz, że powyższe zapytanie ma nazwy tabel oddzielone przecinkami. Jeśli uruchomimy to 

zapytanie, otrzymamy wyniki pokazane na rysunku 3, które dają nam tylko te dane, które chcemy.  

 

 

Kiedy używasz instrukcji SELECT do zwracania kolumn, dzieli ona tabelę w pionie, pobierając tylko te 

kolumny, które odpowiadają na twoje zapytanie. Możesz określić dowolną z kolumn za pomocą 

instrukcji SELECT, w tym wszystkie, ale gwiazdka oznacza mniej pisania. Możesz także wybrać tę samą 

kolumnę więcej niż jeden raz, a także wybrać kolumny z różnych tabel. Możesz jeszcze nie wiedzieć, 

dlaczego chcesz użyć tych dwóch ostatnich metod, ale wrócimy do nich później 

SELECT DISTINCT 

SELECT DISTINCT to metoda zwracania unikalnego zestawu danych z tabeli. Najlepiej zastosować ten 

WYBÓR tylko do określonej kolumny w tabeli. Format tego zapytania jest następujący: 

Wybierz nazwę kolumny DISTINCT 



FROM  tablename 

Na przykład możesz pamiętać, że jedną ze stron, które mamy na naszej stronie internetowej, było nasze 

CV. Jeśli wrócisz do rysunku 6.1, zobaczysz, że był to identyfikator strony 4. Możemy użyć SELECT 

DISTINCT, aby dać nam listę stron, które były przeglądane w naszej tabeli blogów. Nie potrzebujemy 

ilości ani liczby wyświetleń każdej strony, które mogą przyjść później, ale potrzebujemy tylko listy stron, 

które były przeglądane. Poniższe zapytanie da nam taką listę: 

SELECT DISTINCT webpageid 

FROM log 

Wyniki powyższego zapytania pokazano na rysunku 4. 

 

Jeśli spojrzysz na rysunek 4, zobaczysz, że chociaż tabela dziennika zawiera więcej niż trzy wiersze, 

zapytanie SELECT DISTINCT zwróciło tylko trzy, a wszystkie z nich zawierają unikalny identyfikator 

strony. Niestety, żaden z tych wierszy nie zawiera identyfikatora strony 4, więc nikt jeszcze nie 

przeglądał strony wznawiającej. Wygląda na to, że w najbliższej przyszłości nie będę zmieniać pracy. W 

późniejszym rozdziale zobaczymy, jak liczyć określone odwiedziny na stronie, ale z powyższego można 

zobaczyć, jak proste dodanie polecenia DISTINCT może natychmiast przedstawić nasze dane w sposób, 

który jest znacznie łatwiejszy w użyciu. Uświadomisz sobie również, że gdyby nasza strona miała tysiące 

wyników w dzienniku, to zapytanie wygenerowałoby kilka wierszy, które byłyby łatwe do zrozumienia. 

WHERE 

Widzieliśmy, jak wybrać określone kolumny danych za pomocą zapytania SELECT nazwa kolumny. To 

wycina tabelę w pionie. Następne polecenie pokroi tabelę w poziomie, wybierając określone wiersze. 

Odbywa się to poprzez dopasowanie danych w rekordzie z ustawionym warunkiem określonym w 

klauzuli WHERE w następujący sposób: 

SELECT items 

FROM tablename 

WHERE conditio 

Klauzula WHERE nie jest używana tylko w przypadku instrukcji select; można go użyć przy każdej okazji, 

gdy chcemy ograniczyć zapytanie, aby dotyczyło tylko niektórych pasujących wierszy. Aby zilustrować 

klauzulę WHERE, poniższe zapytanie powinno informować nas za każdym razem, gdy strona główna 

(ID = 1) była przeglądana w naszym blogu: 

SELECT * 



FROM log 

WHERE webpageid = 1 

Rysunek 5 pokazuje wyniki tego zapytania.  

 

Zapytanie mówi: „Daj mi wszystkie wiersze zawierające 1 (identyfikator strony głównej) w kolumnie 

webpageid”. Porównaj to z rysunkiem 6, który jest wynikiem instrukcji SELECT, gdy pominięto klauzulę 

WHERE.  

 

Warunek w klauzuli WHERE może sprawdzać jeden warunek lub wiele i może zawierać wiele różnych 

formatów. Na przykład, jeśli szukamy ciągu tekstowego, umieścimy go w cudzysłowie w następujący 

sposób: 

SELECT * 

FROM webpage 

WHERE title = “Home” 

Obecna wersja MySQL akceptuje ciągi znaków w cudzysłowie („”) lub apostrofy (‘  ‘). Może to ulec 

zmianie w przyszłych wersjach, ale cokolwiek zdecydujesz się użyć, upewnij się, że konsekwentnie 

używasz tego samego we wszystkich swoich zapytaniach 

Operatory MySQL 

Oprócz = MySQL obsługuje inne operatory. Niektóre z nich pokazano w tabeli. 



Operator: Znaczenie 

=: równe 

<>: nie równy 

! =: nie równy 

<=: mniejszy lub równy 

<: mniej niż 

> =: większy lub równy 

>: większy niż 

<=>: zerowy bezpieczny równy 

 

LIKE 

Podczas wyszukiwania ciągu przy użyciu znaku równości (=) SQL wyszukuje tylko ten ciąg. Jeśli chcesz 

wyszukać ciąg, który zaczyna się od Home, musisz użyć operatora LIKE i dopasowania wzorca. Aby to 

przetestować, dodamy kolejny wiersz do naszej tabeli stron internetowych, który będzie wskazywał 

stronę internetową, która zawiera szczęśliwe wspomnienia z tego, gdzie dorastaliśmy. Dodaj wiersz za 

pomocą następującego zapytania: 

INSERT INTO webpage (Title, Content) 

VALUES (“Home is where the Heart is”, 

“This page contains happy memories from my childhood”) 

Wybierz wszystko z tabeli strony internetowej po uruchomieniu powyższego zapytania, aby sprawdzić, 

czy nowy wiersz został dodany. Powinieneś teraz zobaczyć kilka wierszy z kolumną tytułu 

rozpoczynającą się od słowa Home. Teraz spróbujemy pobrać wszystkie te kolumny . Jeśli 

programowałeś wcześniej, pokusa polega na wypróbowaniu następującego zapytania: 

SELECT * 

FROM webpage 

WHERE Title = “Home*” 

Rysunek 7 pokazuje, że po uruchomieniu tego zapytania nie generuje to, czego można oczekiwać.  



 

 

Podany jest tylko komunikat o błędzie, że zapytanie nie przyniosło żadnych wyników. Aby zapytanie 

działało tak, jak chcemy, musimy użyć operatora LIKE w następujących warunkach: 

SELECT * 

FROM webpage 

WHERE Title LIKE “Home%” 

Rysunek 8 pokazuje wyniki uruchomienia tego zapytania 

 

Zauważysz, że nie użyliśmy gwiazdki jako dopasowania wszystkich znaków, jak możesz znać z innych 

języków. SQL używa znaku procentu (%), aby wskazać, że można dopasować dowolną liczbę znaków. 

Umieszczenie znaku procentu na końcu szukanego ciągu powoduje, że SQL pasuje do wszystkiego, co 

zaczyna się od ciągu. Aby dopasować cokolwiek do Home na końcu użylibyśmy: 

SELECT * 

FROM webpage 

WHERE Title LIKE “%Home” 

Gdybyśmy szukali łańcucha z napisem Home gdzieś w nim, umieścilibyśmy znak procentu na obu 

końcach łańcucha w następujący sposób: 

SELECT * 

FROM webpage 



WHERE Title LIKE “%Home%” 

Zanim uruchomisz powyższe zapytanie, spróbuj ustalić, co wybierze z naszej tabeli. Jak myślisz, 

dlaczego działa tak, jak działa? Oprócz używania znaku procentu do dopasowania wielu znaków, 

możesz także użyć znaku podkreślenia (_), aby dopasować pojedyncze znaki w następujący sposób: 

SELECT * 

FROM log 

WHERE browser LIKE “Mozilla/_._%” 

Będzie pasować do dowolnej wersji przeglądarki Mozilla, bez względu na następujący opis 

przeglądarki. 

SELECT AS (aliases) 

Czasami może być konieczne dwukrotne wybranie tej samej kolumny w zapytaniu. Przykład 

zastosowania tego pojawi się w rozdziale o funkcjach agregujących. Najprostszym sposobem 

dwukrotnego wybrania kolumny jest cytowanie jej dwukrotnie na liście kolumn w następujący sposób: 

SELECT id,id 

FROM webpage 

Jak można się spodziewać, powyższe zapytanie daje wynik, jak pokazano na rysunku 9.  

 

Może się jednak zdarzyć, że później w zapytaniu musimy wykonać pewne obliczenia dla jednej z tych 

kolumn. Jak mamy odróżnić te dwie rzeczy? Ponieważ obie kolumny są nazywane id, byłoby to trudne. 

Aby rozwiązać ten problem, SQL pozwala na użycie aliasów, czyli zmiany nazwy kolumny przy użyciu 

słowa kluczowego AS. 

Aby tego użyć zmodyfikujemy powyższy kod w następujący sposób: 

SELECT id,id AS pageid 

FROM webpage 

Możesz porównać różne wyniki dwóch zapytań, badając ryciny 9 i 10. 



 

Widać, że nazwy kolumn są teraz inne. Istnieje wiele innych zastosowań słowa kluczowego AS, które w 

dużym stopniu używamy z funkcjami agregującymi. Pojawi się także kilka razy w dalszej części tego 

rozdziału. 

BETWEEN 

Słowo kluczowe BETWEEN jest używane, gdy trzeba odzyskać dane z zapytania, które pasują do zakresu 

wartości. Na przykład możesz chcieć zobaczyć, ile stron zostało wyświetlonych w zeszłym tygodniu 

(między dwiema datami) lub które były przeglądane co najmniej dziesięć, ale nie więcej niż pięćdziesiąt 

razy każda. BETWEEN następuje pierwsza wartość z zakresu, słowo kluczowe AND i druga wartość, jak 

następuje: 

SELECT columns 

FROM tables 

WHERE column BETWEEN firstvalue AND secondvalue 

Na przykład każdy nowy użytkownik naszej witryny generuje nowy plik cookie. Te pliki cookie 

przechowujemy w naszej tabeli plików cookie, jednak wiemy, że pierwsze cztery pliki cookie zostały 

utworzone wyłącznie w celach testowych. Potrzebujemy więc zapytania, aby wyszukać pliki cookie w 

określonym zakresie. Można to osiągnąć w następujący sposób: 

SELECT cookieid 

FROM cookies 

WHERE cookieid BETWEEN 5 AND 10 

Rysunek 11 pokazuje wyniki powyższego zapytania.  

 



Zauważysz, że zapytanie wygenerowało tylko dwa wiersze o identyfikatorach 5 i 6. Chociaż jest to 

bardzo prosty przykład, słowo kluczowe BETWEEN jest bardzo silne, co zobaczymy później, gdy 

spojrzymy na daty przetwarzania. 

NOT 

Słowo kluczowe NOT zastosowane do warunku daje odpowiedź odwrotną. Wszystkie warunki dają 

wynik prawda lub fałsz i NIE zmienia wyniku na odwrotny. Aby to wykazać, zastosujemy to do 

omawianego właśnie zapytania, które zwróciło wszystkie wiersze o identyfikatorze od 5 do 10. Nie 

dodawaj do zapytania w następujący sposób: 

SELECT cookieid 

FROM cookies 

WHERE cookieid NOT BETWEEN 5 AND 10 

Rysunek 11 pokazuje, że pierwsze zapytanie wybrało identyfikatory 5 i 6. Porównaj to z rysunkiem 12, 

która pokazuje wyniki, kiedy NIE zostanie zastosowane. Tym razem wybrano inny zestaw wierszy. 

 

Jako kolejny przykład przyjrzymy się, co się stanie, jeśli wybierzesz pojedynczy wiersz z tabeli. 

Ponownie użyjemy tabeli plików cookie, więc wybierz jeden wiersz w następujący sposób: 

SELECT * 

FROM cookies 

WHERE cookieid = 3 

To zdecydowanie wybierze pojedynczy wiersz, ponieważ wybieramy z kolumny klucza podstawowego, 

więc nie będzie innych wierszy o identyfikatorze 3. Uruchom zapytanie i zauważ, co jest zwracane. 

Teraz dodaj NIE do warunku w następujący sposób: 

SELECT * 

FROM cookies 

WHERE NOT (cookieid = 3) 

Musisz dodać nawiasy, aby mieć pewność, że NOT działa z całym warunkiem. Po tej zmianie co teraz 

wybierze zapytanie? Rysunek 6.13 pokazuje wyniki. Zauważ, jak NOT radykalnie zmieniło wyniki 

zapytania; zamiast zwracać pojedynczy wiersz, teraz zwraca wszystko w tabeli oprócz określonego 

wiersza. 



 

Dlaczego potrzebujemy nawiasów w powyższym skrypcie? Czy potrafisz ustalić, co by się bez nich 

wydarzyło, a następnie edytować zapytanie i przetestować swoją teorię? Jak myślisz, dlaczego tak się 

dzieje? 

CONCAT 

CONCAT pozwala dostosować wyjście zapytań w dowolny sposób. Normalnie, jeśli wykonasz SELECT 

tablename, wszystko, co otrzymasz, to nieprzetworzona zawartość tych rekordów. Nie zawsze będzie 

to dokładnie to, czego potrzebujesz, więc możesz zmienić wyjście za pomocą CONCAT. Aby to 

zademonstrować, dodamy do naszej witryny tabelę rejestrowania wpisów w książce gości. Aby to 

skonfigurować, musimy uruchomić kilka skryptów. Najpierw dodamy wpis do strony użytkownika w 

naszej tabeli strony: 

INSERT INTO webpage (Title, Content) 

VALUES (“Visitor book”, 

“Please sign my visitor’s book by filling in the details on this page”) 

Now we will create a visitorbook table and add some fictitious entries: 

CREATE TABLE visitorbook 

(EntryID MEDIUMINT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY, 

CookieID MEDIUMINT, 

EntryDate DATETIME, 

EntryText TEXT, 

FirstName TEXT, 

MiddleName TEXT, 

LastName TEXT) ; 

INSERT INTO visitorbook 

(CookieID,EntryDate,FirstName,MiddleName,LastName,EntryText) 

VALUES (1, “2002-01-22”,“Rowan”,“”,“Norman”,“Just testing!”), 

(1, “2002-02-01”,“Reuben”,“”,“Norman”,“I dont know what to type”), 



(1, “2002-02-01”,“Pat”,“”,“Shah”,“Thought I would leave a message”), 

(1, “2002-02-05”,“Lucy”,“”,“Garrett”,“Where has Princess gone?”), 

(1, “2002-02-15”,“Zephen”,“”,“”,“I like the site but what about graphics”), 

(1, “2002-02-16”,“Matthew”,“”,“Norman”,“Just testing!”); 

Możesz zauważyć, że ze względu na szybkość użyliśmy typu danych TEXT dla większości kolumn. Nie 

jest to zbyt skuteczne, ale naprawimy to w następnym rozdziale. Po prostu utwórz tabelę taką, jaka 

jest na razie. Po wypełnieniu tabeli księgi gości sprawdź swoją pracę za pomocą: 

SELECT * 

FROM visitorbook 

Powinno to dać ci sześć wierszy, jeśli poprawnie skopiowałeś skrypt. Teraz użyjemy CONCAT do 

scalenia tabel imienia i nazwiska w jedną kolumnę. Wykonaj następujące czynności: 

SELECT CONCAT(FirstName, “ “ , LastName) 

FROM visitorbook 

Zapytanie to brzmi: „Daj mi imię, spację i nazwisko w jednej kolumnie dla każdego wiersza w książce 

gości.” Każdy element w nawiasach CONCAT jest oddzielony przecinkami. Jeśli musisz dołączyć ciąg, 

taki jak znak spacji, musisz otoczyć go cudzysłowami. Rysunek 6.14 pokazuje wyniki tego zapytania;  

 

wszystkie nazwy są uporządkowane w jednej kolumnie, ze spacją między nimi. Jeśli nie masz wyników, 

jak pokazano na rysunku 6.14, to prawdopodobnie dlatego, że umieściłeś spację między słowem 

kluczowym CONCAT a nawiasami. CONCAT jest funkcją, a wszystkie słowa kluczowe funkcji, po których 

następują nawiasy, powinny mieć je bezpośrednio po słowo kluczowe bez spacji. Zwróć także uwagę 

na nazwę kolumny u góry rysunku 6.14. Ta nazwa jest funkcją CONCAT, którą wydaliśmy w zapytaniu. 

Chociaż nazwa ta wyraźnie pokazuje, czym jest kolumna, gdybyśmy musieli ciągle odwoływać się do 

tego w innych zapytaniach lub kodzie php, wkrótce stałoby się nudne. Oto dobry przykład użycia słowa 

kluczowego AS, aby nadać wynikom inną nazwę: 

SELECT CONCAT(FirstName, “ “ , LastName) AS fullnames 

FROM visitorbook 

Przed uruchomieniem tego skryptu sprawdź, czy możesz dowiedzieć się, jakie wyniki przyniesie. 



ORDER BY 

Jedną z rzeczy, które często chcesz robić z bazami danych, jest sortowanie wyników. MySQL sortuje 

tabele za pomocą klauzuli ORDER BY w następującym formacie: 

SELECT columnnames 

FROM visitorbook 

ORDER BY columnnames 

Na przykład, aby posortować wszystkie wpisy w książce gości według nazwiska, uruchomilibyśmy: 

SELECT entryid, lastname 

FROM visitorbook 

ORDER BY lastname 

Rysunek 17 pokazuje wyniki tego zapytania. Zwróć uwagę, w jaki sposób wiersze zostały zwrócone w 

innej kolejności, w jakiej zostały utworzone. 

 

 

Domyślnie ORDER BY sortuje w kolejności rosnącej. Możesz również określić to, dodając słowo 

kluczowe ASC po klauzuli. Aby uzyskać sortowanie w kolejności malejącej, dodajemy zamiast tego 

słowo kluczowe DESC: 

SELECT entryid, lastname 

FROM visitorbook 

ORDER BY lastname DESC 

Rysunek 6.18 pokazuje wyniki w kolejności malejącej. 



 

Nie jesteś ograniczony do sortowania według jednej kolumny i nie musisz nawet zwracać kolumny, 

którą sortujesz z zapytania. Oto przykład tego, który sortuje według nazwiska, ale zwraca tylko entryID 

i imię: 

SELECT entryid, firstname 

FROM visitorbook 

ORDER BY lastname, firstname 

Porównaj rysunek 19 z rysunkiem 17.  

 

Lista jest teraz sortowana jako pierwsza w kolumnie z nazwiskiem, niezależnie od tego, czy zostanie 

zwrócona, czy nie. Następnie jest sortowany według kolumny imienia. To wciąż pozostawia trzech 

Normanów razem w środku zapytania, ale następnie sortuje ich imiona również alfabetycznie. 

Ponieważ właśnie omawialiśmy klauzulę ORDER BY, może to wydawać się dobrym miejscem na 

omówienie klauzuli GROUP BY. Jednak o ile obie klauzule brzmią podobnie, klauzula GROUP BY ma 

zupełnie inne zastosowanie i zostanie to omówione później 

IN 

Często w zapytaniu musisz wyszukać określone dopasowanie lub dopasowanie, które jest mniejsze lub 

większe niż ustawiona wartość, jednak czasem może być konieczne wyszukanie wartości, które nie 

pasują do prostej klauzuli. jest to potrzebne, możesz użyć słowa kluczowego IN, aby wyszukać zestaw 

kryteriów. To polecenie działa w następujący sposób: 



SELECT columns 

FROM tablename 

WHERE column IN (values) 

W powyższym zapytaniu wartości są zestawem wartości oddzielonych przecinkami. Na przykład 

ponownie wybierzemy wszystkie strony zaczynające się słowem Home z naszej tabeli stron 

internetowych. Za pomocą LIKE polecenie to: 

SELECT id, title 

FROM webpage 

WHERE title LIKE “Home%” 

Rysunek 20 pokazuje powyższy skrypt w akcji.  

 

Pokazuje także trzy różne identyfikatory zaczynające się od Home; 1, 2 i 7. Będziemy teraz używać tych 

identyfikatorów do wybierania wierszy: 

SELECT id, title 

FROM webpage 

WHERE id IN (1,2,7) 

Uruchomienie powyższego zapytania da takie same wyniki, jak pokazano na rysunku 20, ale zostały 

one wybrane w zupełnie inny sposób. Możemy wybrać wiersze, które nie są w tym zestawie 

identyfikatorów, dodając NIE do klauzuli w następujący sposób: 

SELECT id, title 

FROM webpage 

WHERE id NOT IN (1,2,7) 

Zwróci to komplementarny zestaw wierszy. Uwaga: w klauzuli występuje słowo kluczowe NOT. 

Ponieważ różne pozycje powodują różne zestawy wyników, zawsze dobrym pomysłem jest 

uruchomienie zapytania za pomocą klienta SQL przed użyciem go w witrynie internetowej, aby mieć 

pewność, że uzyskasz oczekiwane wyniki. 

Podkwerendy 

Wersja 4.1 MySQL zawiera teraz możliwość wykonywania podkwerend. Subkwerenda jest zapytaniem 

uruchamianym w celu uzyskania wartości, która jest wprowadzana do głównego zapytania. Na 



przykład, do wyodrębnienia trzech wierszy pokazanych na rysunku 6.20 użyto następującego 

zapytania: 

SELECT id, title 

FROM webpage 

WHERE title LIKE “Home%” 

Możemy to zmodyfikować, aby wyodrębniał tylko identyfikator tych wierszy w następujący sposób: 

SELECT id 

FROM webpage 

WHERE title LIKE “Home%” 

Spowoduje to wygenerowanie zestawu wartości (1, 5, 7). Aby wyodrębnić wszystkie wpisy dziennika 

przy użyciu tego zestawu wartości, możemy użyć: 

SELECT * 

FROM log 

WHERE webpageid IN (1,2,7) 

Jednak w powyższym przypadku kodujemy na stałe zestaw wartości, którego szukamy. Wprowadzamy 

ręcznie wartości otrzymane dla pierwszego zapytania do drugiego. Jeśli zmienilibyśmy wartość, której 

szukamy w pierwszym zapytaniu, wówczas zwracany zestaw wartości może się różnić, a wyniki w 

drugim zapytaniu będą nieprawidłowe, chyba że ponownie przepiszemy drugie zapytanie z nowymi 

wartościami. Aby zautomatyzować przekazywanie wartości między tymi zapytaniami, wykorzystujemy 

dane wyjściowe jednego zapytania jako podzapytanie w innym zapytaniu w następujący sposób: 

SELECT * 

FROM log 

WHERE webpageid IN (SELECT id FROM webpage WHERE title LIKE “Home%”) 

Podkwerenda musi być zawarta w nawiasach i musi zwracać wartości, które mogą być użyte przez 

zapytanie nadrzędne. 


