
Łączenie tabel 

Informacje w wielu tabelach 

Spędziliśmy dużo czasu podczas projektowania naszych tabel usuwając zbędne lub zduplikowane dane 

z naszej bazy danych. Zamiast wstawiać wiele wystąpień tekstu do tabeli, umieszczamy tekst raz w 

innej tabeli, a następnie wstawiamy klucz podstawowy wskazujący na te dane w tabeli, która 

zawierałaby duplikaty. Prowadzi to do bardzo wydajnie przechowywanych danych, ale oznacza, że 

musimy dołączyć do tabel, aby odzyskać dane w czytelnej formie. Na przykład rysunek 71 pokazuje 

wszystkie dane przechowywane w naszej tabeli dziennika.  

 

Zauważ, że druga i trzecia kolumna zawierają klucze obce z tabel plików cookie i stron internetowych. 

Łatwo zapamiętać, że ID strony to Strona główna, ale co z innymi identyfikatorami? Co jest takiego 

specjalnego w cookieID dwa? Wygląda na to, że są jedyną osobą, która obejrzała witrynę, więc czy 

wpisali swoje nazwisko także w książce gości? Możemy odpowiedzieć na tego rodzaju pytania, łącząc 

ze sobą tabele. Istnieją dwa podstawowe typy złączeń w SQL: 

• połączenie wewnętrzne i 

• połączenie zewnętrzne. 

Cross Joins 

Najprostszym sposobem na połączenie dwóch lub więcej tabel jest podanie więcej niż jednej tabeli po 

słowie kluczowym FROM w następujący sposób: 

SELECT columns 

FROM table1, table2, etc 

Jednak rzadko daje to oczekiwany efekt. Spróbuj dołączyć tabelę dziennika do tabeli strony w 

następujący sposób: 

SELECT * 

FROM log, webpage 

Rysunek 2 pokazuje wyniki tego połączenia, zwanego łączeniem krzyżowym.  



 

Czy widzisz, co zrobiło to dołączenie? Prawdopodobnie łatwiej jest spojrzeć na to na ekranie, ponieważ 

trudno jest wyświetlić wszystkie wiersze na rysunku. Sprawdź, ile wierszy zostało zwróconych przez 

zapytanie. Po wybraniu dwóch tabel zawierających odpowiednio pięć i siedem wierszy zapytanie 

wygenerowało 35 wierszy. Jest tak, ponieważ łączenie krzyżowe łączy każdy wiersz w tabeli dziennika 

z każdym wierszem w tabeli strony internetowej (5 × 7 = 35). Jeśli przewiniesz wyniki, zobaczysz, że 

zawartość wierszy obu tabel jest reprezentowana w każdym wierszu tych wyników. Teraz przewiń i 

popatrz na wszystkie kolumny, które powtórzyło zapytanie. Zobaczysz, że każdy rekord zwrócił wiersz 

zawierający każdą kolumnę każdej określonej tabeli. Możesz pomyśleć, że możesz to ograniczyć, 

określając tylko niektóre nazwy kolumn w instrukcji select. Działa to do pewnego stopnia, ponieważ 

można sprawdzić, czy uruchomisz następujące zapytanie: 

SELECT cookieid 

FROM log,webpage 

Mimo że wyniki zawierają teraz tylko jedną kolumnę, zapytanie nadal zwróciło 35 wierszy, jak widać 

na rysunku 3.  

 



Zachowaj ostrożność podczas korzystania z połączeń krzyżowych; są mało użyteczne i mogą 

powodować niewiarygodne spadki wydajności w systemie bazy danych, jeśli dołączysz do dużych tabel 

razem. Spróbuj połączyć ze sobą stronę internetową, dziennik, pliki cookie i tabele użytkowników, a 

zobaczysz, jak szybko to wymknie się spod kontroli. Połączenie kilku małych tabel daje ogromny zestaw 

wyników. 

Wewnętrzne połączenia 

Łączenie krzyżowe, jak opisano powyżej, jest złączeniem wewnętrznym. Mówiąc najprościej, 

sprzężenia wewnętrzne wymagają dopasowania obu łączonych tabel. Jeśli nie określono dopasowania, 

wszystkie wiersze są dopasowywane, na przykład w łączeniu krzyżowym. 

Równolegle 

Łączenie wewnętrzne, które jest bardziej przydatne niż łączenie krzyżowe, to łączenie równorzędne. 

W sprzężeniu równorzędnym określasz coś, co pasuje między łączonymi tabelami, co powoduje 

znacznie bardziej kontrolowane łączenie. Podstawowy format takiego łączenia jest następujący: 

SELECT columns 

FROM table1, table2, etc 

WHERE condition 

W takim przypadku warunek sprawdzi, czy w kolumnie, która ma zostać połączona, znajdzie pasujący 

fragment danych. Najprawdopodobniej będzie to dopasowanie klucza obcego w jednej tabeli z 

kluczem podstawowym w innej. Ostatni akapit może wydawać się nieco mylący, ale jak zawsze w 

przypadku SQL znacznie łatwiej jest zademonstrować na przykładzie, więc zamienimy poprzednie 

połączenie krzyżowe w połączenie równorzędne poprzez dodanie następującej klauzuli WHERE: 

SELECT * 

FROM log, webpage 

WHERE webpage.id = log.webpageid 

Rysunek 4 pokazuje wyniki powyższego zapytania.  

 

Zwróć uwagę, w jaki sposób klauzula WHERE ograniczyła liczbę wierszy zapytania do 5 i uzyskała 

wszystkie potrzebne dane w każdym wierszu. Zauważ, że w klauzuli WHERE podaliśmy nazwę tabeli, a 

także nazwę kolumny dla dopasowania. Nie zawsze jest to konieczne, ale jeśli nauczysz się tego robić, 

może to zaoszczędzić dużo czasu na późniejsze debugowanie. Na przykład w naszym przykładzie, 

gdybyśmy właśnie podali kolumnę identyfikatora bez nazwy tabeli, moglibyśmy odwoływać się do 



kolumny identyfikatora w tabeli strony internetowej lub w tabeli dziennika, ponieważ istnieją dwie o 

tej samej nazwie. Jeśli wrócisz myślami do początku tego rozdziału, będziesz pamiętać, że staraliśmy 

się uzyskać więcej informacji z tabeli dziennika, abyśmy mogli zobaczyć tytuł strony, której szukaliśmy, 

a nie tylko jej identyfikator. aby połączyć strony razem, aby się tego dowiedzieć. Możemy teraz 

uporządkować to equi-join, ograniczając kolumny, które zwracamy w następujący sposób: 

SELECT webpage.title, log.* 

FROM log, webpage 

WHERE webpage.id = log.webpageid 

Rycina 5 pokazuje wyniki tego sprzężenia równorzędnego.  

 

To, co zostało wykonane, bierze każdy wiersz z tabeli dziennika, która zawiera klucz obcy wskazujący 

pozycję w tabeli strony internetowej. Następnie zawarł odpowiednią kolumnę z tabeli strony (tytuł), 

która pasuje do tego klucza obcego. 

Jeśli spojrzysz ponownie na zapytanie po słowie kluczowym SELECT, zobaczysz, że określiliśmy, co 

chcemy z każdej tabeli. Wejście, log.  wybiera wszystko z tabeli logów, natomiast webpage.title po 

prostu wybierze tytuł pojedynczej kolumny z tabeli strony internetowej. W poprzednim zapytaniu 

wybraliśmy wszystkie kolumny ze wszystkich tabel za pomocą gwiazdki. Widać, że użycie gwiazdki do 

wybrania wszystkiego będzie takie samo, jak użycie, log. , Strona internetowa.  Zrobimy jeszcze jedną 

rzecz, aby wyniki były bardziej uporządkowane. Jeśli ponownie spojrzysz na rysunek 5, zobaczysz, że 

wybierając wszystko z tabeli dziennika, wybieramy również klucz strony obcejID. Ponieważ mamy już 

tytuł strony, która jest bardziej przydatna, nie musimy również zwracać tego klucza obcego. Niestety 

oznacza to, że będziemy musieli określić wszystkie inne kolumny w tabeli dziennika zamiast po prostu 

użyć gwiazdka. Lekko potasujemy kolejność kolumn i użyjemy również aliasu, aby wyglądać bardziej 

jak tabela dziennika. Nasz końcowy skrypt będzie teraz brzmiał następująco: 

SELECT log.id as logid, 

log.cookieid, 

webpage.title AS pagetitle, 

log.browser, 

log.datecreated, 

log.ipnumber, 

log.referringpage 



FROM log, webpage 

WHERE webpage.id = log.webpageid 

Rycina 6 pokazuje wyniki naszego zakończonego zapytania.  

 

Podaliśmy w kolumnie log dziennika alias logid w danych wyjściowych, aby uniknąć pomyłki z innymi 

kolumnami id w innym miejscu. Zrobiliśmy to samo z kolumną tytułu strony, dzięki czemu odnoszą się 

do staje się jaśniejsze. Zauważysz również, że nie musimy zwracać kolumny, której używamy w 

warunkach dopasowania. W naszym przykładzie użyliśmy webpage.id w zapytaniu dopasowania, ale 

odfiltrowaliśmy tę kolumnę z rzeczywistych wyników, nie podając jej na liście kolumn wyjściowych po 

słowie kluczowym SELECT 

Equi-joins na większej liczbie tabel 

Aby zademonstrować dalej, możesz użyć sprzężenia równorzędnego do łączenia wewnętrznego więcej 

niż jednej tabeli. Teraz połączymy wyniki uzyskane powyżej z tabelą plików cookie, abyśmy mogli 

uzyskać datę, kiedy osoba przeglądająca stronę po raz pierwszy spojrzała na naszą teren. To pokaże, 

czy odwiedzają po raz pierwszy lub wróciłem, aby spojrzeć ponownie. Aby to zrobić, weźmiemy 

powyższe zapytanie i dodamy kolejną klauzulę dopasowania kolumny do instrukcji WHERE i zmienimy 

nazwę kilku kolumn dla zachowania przejrzystości: 

SELECT log.id as logid, 

webpage.title AS pagetitle, 

log.browser, 

log.datecreated AS logdate, 

log.ipnumber, 

log.referringpage, 

cookies.datecreated AS cookiecreated 

FROM log, webpage, cookies 

WHERE webpage.id = log.webpageid 

AND cookies.cookieid=log.cookieid 



Rysunek 7 pokazuje, że to zapytanie działa. Porównując znacznik danych w kolumnie dziennika, alias 

logdate, z datą utworzenia pliku cookie, alias Cookiereated, możemy teraz sprawdzić, czy widz patrzy 

na stronę po raz pierwszy, czy powraca. 

 

Ograniczanie połączeń Equi 

Jednak nasza tabela dzienników wciąż ma tylko kilka wierszy. W tej sytuacji łatwo jest przejrzeć zestaw 

wyników. Co by było, gdyby to zapytanie zwróciło setki wierszy? W takim przypadku możemy po prostu 

dalej filtrować wiersze, dodając kolejny warunek na końcu klauzuli WHERE: 

SELECT log.id AS logid, 

webpage.title AS pagetitle, 

log.browser, 

log.datecreated AS logdate, 

log.ipnumber, 

log.referringpage, 

cookies.datecreated AS cookiecreated 

FROM log, webpage, cookies 

WHERE webpage.id = log.webpageid 

AND cookies.cookieid=log.cookieid 

AND log.webpageid=1 

Rycina 8 pokazuje uruchamianie tego zapytania.  

 



Ograniczyliśmy cały wynik, szukając w wynikach identyfikatora 1 (głównej strony głównej). W naszym 

przykładzie zmniejszyło to pięć wierszy do zaledwie trzech wierszy, ale moglibyśmy kontynuować 

dodawanie klauzul w celu dalszego zmniejszenia liczby. Na przykład możemy również ograniczyć 

przeglądanie lub stronę odsyłającą, aby zobaczyć  cechy osób przeglądających nasze strony 

internetowe z różnych linków. 

INNER JOIN – Inny Format 

Spójrz ponownie na końcu ostatniego zapytania: 

WHERE webpage.id = log.webpageid 

AND cookies.cookieid=log.cookieid 

AND log.webpageid=1 

Zauważysz, że tak naprawdę trzy różne znaczenia mają trzy różne znaczenia. Pierwsze dwa, 

webpage.id = log.webpageid 

AND cookies.cookieid=log.cookieid 

są używane przez dwa sprzężenia do dopasowania klucza podstawowego i klucza obcego w różnych 

tabelach, podczas gdy ostatnie, 

log.webpageid=1 

jest tylko standardowym ograniczeniem, które działałoby na normalnej instrukcji SELECT, która nie 

zawierała złączenia. Czasami może to być mylące, dlatego warto wiedzieć o innym formacie łączenia 

wewnętrznego, który działa w następujący sposób: 

SELECT log.*, webpage.title 

FROM webpage 

INNER JOIN log ON 

webpage.id = log.webpageid. To zapytanie da takie same wyniki, jak pokazano na rysunku 3. Jeśli 

chcielibyśmy ograniczyć wiersze, które otrzymywaliśmy z zapytania, w tym przypadku nie powinniśmy 

dodawać kolejnej klauzuli na końcu warunku ON, musielibyśmy dodać klauzulę WHERE w następujący 

sposób: 

SELECT log.*, webpage.title 

FROM webpage 

INNER JOIN log ON 

webpage.id = log.webpageid 

WHERE log.webpageid = 1 

Użycie tego formatu wyraźnie określa rozróżnienie między warunkiem WHERE ograniczenia a 

warunkiem JOIN, a zatem może prowadzić do łatwiejszych do odczytania zapytań. W niektórych 

systemach baz danych zaleca się stosowanie formatu INNER JOIN zamiast tego pokazanego wcześniej, 

ponieważ DBMS ma specjalny kod do wykonywania INNER JOIN, którego używa tylko w tym formacie. 



Może to spowodować szybsze uruchamianie zapytań dołączających. Jeśli nic więcej, zaoszczędzi to 

wielu mylących klauzul WHERE! 

Połączenia zewnętrzne 

Łączenie wewnętrzne pozwala łączyć dwie tabele, które mają pasujące dane w określonych wierszach. 

W złączeniu zewnętrznym zwracana jest cała jedna tabela wraz z pasującymi wierszami w innej tabeli. 

Pierwsza tabela jest zwracana niezależnie od tego, czy coś się z nią zgadza w drugiej tabeli . Jeśli brzmi 

to dla ciebie myląco, nie martw się zbytnio. Jak zwykle kilka przykładów to wyjaśni. 

LEFT JOIN 

LEFT JOIN jest złączeniem zewnętrznym, które wykorzystuje format, który właśnie wprowadziliśmy w 

tej sekcji na INNER JOIN w następujący sposób: 

SELECT columns 

FROM firsttable 

LEFT JOIN secondtable ON 

firsttable.column = secondtable.column 

Aby zademonstrować lewe złączenie, musimy sprawdzić wyniki z następującego zapytania: 

SELECT webpage.title, log.datecreated 

FROM log, webpage 

WHERE webpage.id = log.webpageid 

Powinieneś teraz rozpoznać powyższe jako połączenie równorzędne. Ryc. 9 pokazuje wyniki.  

 

To, co próbujemy wyświetlić, to lista wszystkich stron internetowych, które mamy na naszej stronie, 

oraz odpowiedni wpis dziennika dla każdej strony, jednak jeśli spojrzymy na rysunek 7.9, możemy 

zobaczyć, że strona główna jest wymieniona cztery razy i stronę Linki. Wyświetlamy tylko tytuł strony 

dla wierszy w naszej tabeli dziennika: wiersze, które pasują. Rysunek 10 przypomni Ci o wszystkich 

wpisach w tabeli dziennika.  



 

Musimy więc przekonwertować to połączenie równorzędne w lewe, aby uzyskać pożądane wyniki. 

Wykonaj następujące zapytanie: 

SELECT webpage.title, log.datecreated 

FROM webpage 

LEFT JOIN log ON 

webpage.id = log.webpageid 

Spójrz na wyniki na ryc. 11.  

 

Zobaczysz, że nadal mamy wszystkie wiersze, które pojawiły się na rysunku 9, z dodaniem dodatkowych 

wierszy w tabeli strony internetowej. Ponieważ nie ma odpowiedniego wpisu w ostatnich czterech 

wierszach, serwer MySQL zwrócił wartość NULL dla wartość w kolumnie utworzonej z danych. Jeśli 

ponownie spojrzymy na zapytanie, zobaczymy, dlaczego nazywamy to lewym złączeniem: 

SELECT webpage.title, log.datecreated FROM webpage LEFT JOIN log ON …. 



Zostało to sformatowane w inny sposób, aby można było zobaczyć, że tabela strony znajduje się po 

lewej stronie tabeli dziennika w trakcie jej pisania. Wszystkie wiersze w lewej tabeli - tabela strony - 

zostaną zwrócone z pasującymi wierszami w tabeli po prawej stronie. Jest to dobry sposób na 

zapamiętanie, która kolumna robi, które w lewym złączeniu. Lewa kolumna w zapytaniu zwróci 

wszystkie wiersze niezależnie od dopasowań w prawej kolumnie. Zamieńmy teraz dwie kolumny w 

zapytaniu, aby tablica dziennika była ustawiona jak najbardziej na lewo: 

SELECT webpage.title, log.datecreated 

FROM log 

LEFT JOIN webpage ON 

webpage.id = log.webpageid 

Tym razem to zapytanie brzmi: „Pokaż mi każdy tytuł w tabeli strony internetowej, który pasuje do 

wiersza w tabeli dziennika, i wszystkie pozostałe wpisy utworzone w tabeli danych”. Rysunek 12 

pokazuje uruchomione zapytanie. W rzeczywistości daje taki sam zestaw wyników jak łączenie 

równorzędne, które przeprowadziliśmy na początku tego rozdziału, ale zostało wykonane jako lewe 

łączenie. Ponieważ każdy wiersz w tabeli dziennika musi pasować do wiersza w tabeli strony 

internetowej, aby zachować spójność referencyjną, nie pojawią się wartości NULL. 

RIGHT JOIN 

Ponieważ mamy lewe złączenie, oznacza to, że również będziemy mieli prawe złączenie. Format 

prawego łączenia jest podobny do lewego, jak poniżej:  

SELECT columns 

FROM firsttable 

RIGHT JOIN secondtable ON 

firsttable.column = secondtable.column 

To zapytanie brzmi: „Pokaż mi każdą kolumnę w pierwszej tabeli, która pasuje do kolumny w drugiej 

tabeli, i wszystkie pozostałe wpisy w drugiej tabeli”. Ponownie uruchomimy to w naszym poprzednim 

przykładzie: 

SELECT webpage.title, log.datecreated 

FROM log 

RIGHT JOIN webpage ON 

webpage.id = log.webpageid 

Jeśli nadal masz skrypt na ekranie, po prostu zmień LEWE słowo kluczowe na PRAWO i uruchom go 

ponownie. Ponownie, formatując zapytanie w linii, możemy zobaczyć, jak działa ono w jaśniejszy 

sposób: 

SELECT webpage.title, log.datecreated FROM log RIGHT JOIN webpage ON …. 

Tym razem jest to skrajnie prawa tabela, strona internetowa, na której zwrócone są wszystkie wiersze, 

a tylko pasujące wiersze w lewej tabeli, dziennik, w zestawie wyników. Jeśli właśnie przejrzałeś 

poprzednie przykłady, zauważysz, że uruchomienie tego zapytania daje taki sam wynik jak lewe 



złączenie pokazane na rysunku 11, gdy kolejność tabeli jest odwrócona. To pokazuje ciekawą funkcję 

łączenia zewnętrznego. Poniższe dwa skrypty wygenerują identyczne zestawy wyników: 

SELECT columns 

FROM firsttable 

RIGHT JOIN secondtable ON 

firsttable.column = secondtable.column 

SELECT columns 

FROM secondtable 

LEFT JOIN firsttable ON 

firsttable.column = secondtable.column 

Jeśli to zrozumiesz, zdasz sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma potrzeby, aby system implementował 

zarówno lewe, jak i prawe złączenie, ponieważ możesz to osiągnąć, zmieniając kolejność tabel w 

zapytaniu. MySQL implementuje oba te sprzężenia, ale niektóre inne systemy SQL implementują tylko 

jedno z nich. Chociaż nie jest to konieczne, dwa typy łączenia ułatwiają tworzenie zapytań, gdy łączymy 

więcej niż dwie tabele za pomocą połączeń zewnętrznych. 

UNION 

Słowo kluczowe UNION pozwala połączyć ze sobą dwa zestawy wyników. Zestawy wyników muszą 

mieć podobne nazwy kolumn. Funkcja UNION jest używana w następujący sposób: 

SELECT columns 

FROM tables 

WHERE condition 

UNION 

SELECT similarcolumns 

FROM tables 

WHERE conditio 

Możemy to szybko zademonstrować, łącząc zapytanie, które wybiera wszystkie identyfikatory 

dziennika mniejsze niż 3 z tabeli dziennika, z innym, które wybiera wszystkie identyfikatory dziennika 

odnoszące się do strony głównej w następujący sposób: 

SELECT * FROM log WHERE ID < 3 

UNION 

SELECT * FROM log WHERE webpageID = 1 

Rysunek 13 pokazuje wyniki tego zapytania.  



 

MySQL wziął wyniki obu zapytań i połączył je w jedną tabelę, usuwając zduplikowany wiersz. (Dwa 

pojedyncze zapytania zwróciłyby identyfikator wiersza = 1.) Ale ten szybki przykład nie ilustruje 

pełnego potencjału użycia słowa kluczowego UNION. Możesz zdać sobie sprawę, że powyższe 

zapytanie może zostać przepisane na zwykły sposób 

WHERE następująca klauzula: 

SELECT * 

FROM log 

WHERE ID < 3 OR 

webpageID = 1 

Powyższe można zapisać ponownie, ponieważ wybiera dane z tej samej tabeli. Piękno polecenia UNION 

polega na tym, że może on łączyć dane z różnych tabel, o ile wybrane kolumny mają podobne typy 

danych. Na przykład zarówno tabela plików cookie, jak i tabela dziennika mają pola identyfikatora i 

pola daty. Jak połączyć identyfikator i daty z obu tabel w jeden zestaw wyników? Możesz spróbować 

użyć sprzężenia w następujący sposób: 

SELECT log.ID, log.datecreated, cookies.cookieid, cookies.datecreated 

FROM log,cookies 

Jednak powyższe spowoduje wygenerowanie dużego zestawu wyników, ponieważ jest to 

nieograniczone łączenie, każdy wiersz w tabeli dziennika jest zwracany z wierszem z tabeli plików 

cookie, w wyniku czego powstaje 30 wierszy. Chcemy tylko wyników z wierszami z obu dwie tabele. 

Spróbujemy tego zapytania przy użyciu unii: 

SELECT ID, datecreated 

FROM log 

UNION 

SELECT cookieid, datecreated 

FROM cookies 

To tworzy UNION z dwóch różnych tabel w kolumnach ID i danych. Wyniki pokazano na rycinie 14. 



 

Jeśli przepracowałeś wszystkie przykłady z tej książki, twoja tablica ciasteczek powinna zawierać 6 

wierszy, a tablica dziennika 5 wierszy. Jednak zestaw wyników, pokazany na rysunku, zawiera tylko 10 

wierszy. Jest tak, ponieważ pola danych i pola identyfikatora dla obu tabel są takie same dla ID = 1. 

MySQL potraktował to jako zduplikowany wpis i usunął jeden z duplikatów w zestawie wyników. 

Ponieważ nigdy nie określaliśmy czasu podczas tworzenia tych pól, MySQL zawsze domyślnie ma 

wartość 00:00:00. Gdyby w naszych przykładach użyto dokładniejszych pól daty / godziny, różnica w 

kolumnach czasu przestałaby być traktowana jako duplikat wiersza. 


