
Zmiana danych 

Gdy zapełnisz swoje tabele danymi, rzadko jest to koniec procesu. Chociaż większość witryn gromadzi 

wiele danych, które nie zmieniają się w czasie, takie jak dzienniki dostępu do stron i tabele plików 

cookie, inne zmiany danych. Na stronie internetowej, która umożliwia użytkownikom logowanie się, 

na przykład użytkownicy mogą chcieć zmienić swoje hasło lub adres e-mail. W witrynie internetowej 

opartej na bazie danych zmiany zawartości stron będą wymagać zmian w podstawowej bazie danych 

zawierającej strony. SQL ma zatem różne polecenia, które pozwalają ci zmieniać dane, które wcześniej 

zapisałeś w swoich tabelach. Ta część zawiera niektóre popularne polecenia używane w tym celu: 

• UPDATE umożliwia zmianę zawartości danych w tabeli. 

• ALTER umożliwia wprowadzanie zmian w strukturze tabeli po jej utworzeniu. 

• REPLACE zapobiega błędom podczas tworzenia rzeczy, które mogą już istnieć. 

Teraz opiszemy te polecenia. 

UPDATE 

UPDATE umożliwia zmianę zawartości części tabeli bez zmiany jej struktury. Podstawowy format 

polecenia UPDATE jest następujący: 

UPDATE tablename 

SET columnname=numericvalue, 

columnname=”textvalue” 

WHERE condition 

Podczas pracy może być frustrujące, że nasza tabela stron internetowych nie zawiera prawie żadnej 

treści, tylko nazwę każdej strony. Wybierz wszystko z tabeli strony internetowej, aby przypomnieć 

sobie o jego ograniczonej zawartości. Rysunek 1 pokazuje tabelę.  

 

Na rysunku zauważysz, że kolumna treści jest w dużej mierze wypełniona wartością NULL użyje słowa 

kluczowego UPDATE, aby temu zaradzić i poda bardziej trafne dane. Poniższy skrypt doda trochę tekstu 

do kolumny treści: 

UPDATE webpage 

SET content = “My email is someone@nowhere.com” 

mailto:someone@nowhere.com


Wynik uruchomienia powyższego pokazano na rysunku 2. 

 

Zauważysz, że polecenie UPDATE nie daje normalnej siatki wyników, ponieważ polecenie zmienia dane, 

ale ich nie zwraca. Jedyne informacje zwrotne, które otrzymujesz, znajdują się na pasku stanu u dołu 

okna. Zobaczysz na rysunku 2, że dla powyższego zapytania pasowało i zmieniło sześć wierszy. Może 

to być problem, ponieważ chcieliśmy zmienić tylko jeden wiersz strony Kontakt. Ten przykład został 

użyty, aby pokazać, jak niebezpieczne może być zapytanie UPDATE bez klauzuli WHERE. Wybierz 

wszystko ponownie z tabeli strony internetowej, a zobaczysz wyniki nieograniczonej aktualizacji, jak 

na rysunku 8.3. Wszystkie komórki kolumny treści zostały zastąpione naszym adresem e-mail. 

 

Na szczęście nasza przykładowa baza danych ma tylko sześć wierszy, z których tylko jeden zawierał 

pewne znaczące dane, więc nie będziemy musieli dużo pracować, aby rozwiązać ten problem. Wyobraź 

sobie jednak, ile pracy wymagałoby to, gdybyśmy użyli podobnego zapytania w komercyjnej witrynie z 

setkami lub tysiącami stron! Ten przykład pokazuje, że najlepiej jest przyzwyczaić się do używania 

klauzuli WHERE z zapytaniem UPDATE. Spróbuj pomyśleć o zapytaniu jako UPDATE, SET, WHERE, w 

przeciwieństwie do UPDATE, SET, a może to zaoszczędzić dużo pracy. Mam nadzieję, że po raz ostatni 

to zobaczysz i nie popełnisz tego błędu kiedy to ma znaczenie! Aby to naprawić, najpierw usuniemy 

nieprawidłowe dane, używając UPDATE bez GDZIE po raz ostatni: 

UPDATE webpage 

SET content = “” 



Powyższe zapytanie ustawia wszystkie komórki w kolumnie zawartości na pusty ciąg. Teraz ponownie 

uruchomimy zapytanie UPDATE dla wiersza 6, ale tym razem użyj klauzuli WHERE: 

UPDATE webpage 

SET content = “My email is someone@nowhere.com” 

WHERE ID = 6 

Po uruchomieniu powyższego zapytania wybierz wszystko z tabeli strony internetowej, a wyniki 

powinny być bardziej zadowalające, jak pokazano na rysunku 4. Nadal straciliśmy dane, które były w 

wierszu 2, ale usuniemy to później. Zauważ, że używając GDZIE klauzula pasująca do pola klucza 

podstawowego (ID) tabeli, byliśmy w stanie ograniczyć naszą aktualizację dokładnie do wiersza, który 

chcieliśmy zmienić. Teraz, gdy pomyślnie zmieniliśmy dane w jednej kolumnie, możemy dodawać 

zawartość do wszystkich wierszy w tabeli strony internetowej jeden po drugim. Poniższy skrypt zrobi 

to za Ciebie: 

UPDATE webpage 

SET content = “Welcome to my MySQL based website” 

WHERE ID = 1; 

UPDATE webpage 

SET content = “Please add a comment to my visitor book” 

WHERE ID = 2; 

UPDATE webpage 

SET content = “Here are some links you may find of use” 

WHERE ID = 3; 

UPDATE webpage 

SET content = “Here is what I have done with my work life up till now” 

WHERE ID = 4; 

UPDATE wbpage 

SET content = “My hobbies are, web programming, anorak spotting and 

fish collecting “ 

WHERE ID = 5; 

Rysunek 5 pokazuje, jak będzie wyglądać tabela stron internetowych po ponownym wybraniu z niej 

wszystkiego. Baza danych naszej witryny zawiera teraz trochę treści. 



 

ALTER 

Polecenie ALTER to dziwne polecenie w SQL, ponieważ można argumentować, że nie jest potrzebne. 

To polecenie pozwala zmienić strukturę tabeli po jej utworzeniu. Argument polega na tym, że jeśli 

poprawnie ukończyłeś analizę i projekt swojej bazy danych, nie musisz zmieniać jej struktury w 

późniejszym czasie. Jednak rzeczywisty świat rzadko jest taki, popełniamy błędy, zmieniają się cele i 

wymagania, więc dobrze, że mamy polecenie ALTER. Ogólny format zapytania ALTER jest następujący: 

ALTER TABLE tablename 

commandtype columnname parameters 

Polecenie ALTER TABLE może wykonać kilka czynności, w zależności od tego, co wpiszesz w pozycji typu 

polecenia. Typem polecenia może być jeden z następujących elementów: 

• ADD dodaje nową właściwość lub kolumnę do tabeli. 

• RENAME zmienia nazwę tabeli. 

• CHANGE zmienia nazwę kolumny i jej typ danych. 

• MODIFY, zmienia typ danych kolumny. 

• DROP całkowicie usuwa kolumnę ze stołu. 

W następnych kilku sekcjach zademonstrujemy te różne typy zapytań ALTER za pomocą naszej tabeli 

ksiąg gości. Aby przypomnieć sobie o tej tabeli, uruchom następujące polecenie: 

DESCRIBE visitorbook 

Rysunek 6 pokazuje aktualny format tabeli ksiąg gości. Ponieważ stworzyliśmy to w pośpiechu, a nie w 

naszym rozdziale dotyczącym projektowania baz danych, popełniliśmy kilka błędów. Zmienimy 

niektóre kolumny i dodamy dodatkowy za pomocą ALTER. Na koniec, rysunek 8.7 pokazuje aktualną  

zawartość tabeli, po wybraniu  wszystko z tego. 



 

 

ALTER TABLE ADD 

Zapytanie ALTER TABLE ADD ma następujący podstawowy format: 

ALTER TABLE tablename 

ADD columnname datatype 

Na naszej stronie z książkami gości na stronie byłoby miło poprosić gościa, aby dał nam pojęcie o tym, 

gdzie znajdują się geograficznie. Przechowujemy to w kolumnie lokalizacji. Umożliwimy im także ocenę 

naszej witryny z wynikiem od 1 do 20. W kolumnie lokalizacji musimy przechowywać ciąg znaków. 

Trudno odgadnąć długość tego bezpośrednio, ale powiedzmy, że nie będzie to więcej niż 50 znaków. 

Dlatego używamy następujących elementów, aby dodać lokalizację kolumna do tabeli: 

ALTER TABLE visitorbook 

ADD location VARCHAR(50) 

W przypadku kolumny wyników przechowujemy tylko ograniczony zakres liczb, więc możemy po 

prostu użyć typu danych SMALLINT do przechowywania wyników. Dodatkową kolumnę dodajemy w 

następujący sposób: 

ALTER TABLE visitorbook 

ADD score SMALLINT 



powyższego można zauważyć, że format dodawania tabeli jest zgodny z tym samym formatem, co 

podczas tworzenia tabeli. Do polecenia możemy dodać inne parametry, jeśli będą potrzebne, które 

pozwolą kolumnie stać się kluczem obcym lub zezwól na wartości zerowe. W naszych przykładach nie 

musimy określać żadnych dodatkowych parametrów. Zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym tworzenia 

baz danych, aby w razie potrzeby przypomnieć te dodatkowe parametry. Opisz ponownie tabelę 

strony, a zobaczysz wyniki pokazane na rysunku 8. 

 

Na rycinie 8 zobaczysz, że tabela z książkami gości zawiera teraz dwa nowe wiersze. Słowa kluczowego 

ADD można także używać do dodawania innych elementów do tabeli, takich jak klucze podstawowe, a 

także indeksy. Aby dodać klucz podstawowy do tabeli, która jeszcze go nie ma, użyj: 

ALTER TABLE tablename 

ADD PRIMARY KEY columnname 

Oczywiście kolumna, dla której ustawiasz klucz podstawowy, musi zawierać unikalne dane w każdym 

polu, aby kolumna mogła zostać określona jako taka. Aby dodać indeks do kolumny, użyj: 

ALTER TABLE tablename 

ADD INDEX indexname (columnname) 

ALTER TABLE RENAME 

Zapytanie ALTER TABLE RENAME umożliwia zmianę nazwy tabeli. Ma następujący podstawowy format: 

ALTER TABLE tablename 

RENAME newtablename 

Dlatego, aby zmienić nazwę tabeli księgi gości na księgi gości, wykonalibyśmy następujące zapytanie: 

ALTER TABLE visitorbook 

RENAME visitorsbook 

I aby to zmienić: 

ALTER TABLE visitorsbook 



RENAME visitorbook 

RENAME pozwala tylko zmienić nazwę całego stołu. Jednym ze sposobów zmiany nazwy kolumny jest 

użycie CHANGE 

ALTER TABLE CHANGE 

Zapytanie ALTER TABLE CHANGE umożliwia zmianę nazwy kolumny oraz jej typu danych. Ma 

następujący podstawowy format: 

ALTER TABLE tablename 

CHANGE oldcolumnname newcolumnname datatype 

CHANGE wymaga podania starej i nowej nazwy kolumny, nawet jeśli nie zmieniasz nazwy kolumny, w 

którym to przypadku oba mogą być takie same. Podobnie wymaga podania typu danych, nawet jeśli 

go nie zmieniasz. Na przykład nasze nazwisko w kolumnie może być mylące dla niektórych kultur, więc 

zamiast tego zmienimy go na nazwę rodziny. Aby to zrobić, uruchom następujące zapytanie 

ALTER TABLE visitorbook 

CHANGE lastname familyname TEXT 

Zauważ, że nadal musimy określać typ danych, nawet jeśli go nie zmieniamy. Kiedy patrzymy na tę 

kolumnę, czy widzisz problem z typem danych? Używamy pola TEXT, które może zawierać łańcuchy o 

różnej długości, do przechowywania łańcucha, który według wszelkiego prawdopodobieństwa ma 

tylko kilkadziesiąt znaków. Podejmijmy arbitralną decyzję, że nazwisko nigdy nie będzie dłuższe niż 40 

znaków, więc zmień typ na VARCHAR za pomocą następującego skryptu: 

ALTER TABLE visitorbook 

CHANGE familyname familyname VARCHAR(40) 

Komenda CHANGE umożliwia jednoczesną zmianę nazwy kolumny i typu danych, określając dwie różne 

nazwy kolumn i nowy typ danych. Możesz także zmienić kolumnę imienia na VARCHAR, wykonując 

następujące czynności: 

ALTER TABLE visitorbook 

CHANGE firstname firstname VARCHAR(40) 

Jednak następne polecenie pokazuje łatwiejszy sposób zmiany typu danych, jeśli jest to jedyna zmiana, 

którą chcesz wprowadzić w kolumnie. 

ALTER TABLE MODIFY 

MySQL dał nam zapytanie ALTER TABLE MODIFY, które oszczędza nam trochę pisania, jeśli tylko 

chcemy zmienić typ danych. Ma następujący podstawowy format: 

ALTER TABLE tablename 

MODIFY columnname datatype 

Aby użyć MODIFY do zmiany typu danych kolumny, nie musimy już wpisywać nazwy kolumny 

dwukrotnie, więc aby zmienić kolumnę imienia, możemy użyć: 

ALTER TABLE visitorbook 



MODIFY firstname VARCHAR(40) 

Przez jakiś czas nie patrzyliśmy na format naszej tabeli, więc rysunek 89 pokazuje nasze dotychczasowe 

zmiany z opisem zapytania do księgi gości. 

 

ALTER TABLE DROP 

Zapytanie ALTER TABLE DROP ma następujący podstawowy format: 

ALTER TABLE tablename 

DROP columnname, columnname 

Możesz usunąć jedną lub kilka kolumn, oddzielając nazwy kolumn przecinkami. Patrząc na rysunek 9 

możesz zastanawiać się, dlaczego nie zmieniliśmy typu danych kolumny środkowej nazwy. Ta kolumna 

czeka na gorszy los! Jeśli wrócisz do rysunku 7, zauważysz, że w kolumnie środkowej nazwy nie ma 

żadnych danych, a z perspektywy czasu nie ma potrzeby uzyskiwania tych informacji od 

odwiedzających naszą stronę internetową. Obecnie będzie to po prostu marnowanie miejsca w naszej 

bazie danych. Możemy usunąć kolumnę środkowej nazwy, używając następującego skryptu: 

ALTER TABLE visitorbook 

DROP middlename 

Jeśli uruchomisz ten skrypt, możesz być zaskoczony, jak szybko upuszcza kolumnę. Pamiętaj, że po 

usunięciu kolumn nie jest to nowoczesny interfejs, który chętnie zapyta, czy masz pewność, że chcesz 

coś usunąć. Nie ma drugiej szansy, wszystkie dane kolumny zostaną zniszczone, gdy upuścisz je, gdy 

tylko wydasz polecenie. Możesz również użyć zapytania ALTER TABLE DROP, aby usunąć indeks lub 

klucz podstawowy z tabeli. Aby usunąć klucz podstawowy, użyj: 

ALTER TABLE tablename 

DROP PRIMARY KEY 

To nie usuwa faktycznej kolumny, ale usuwa flagę klucza podstawowego z tej kolumny. Aby usunąć 

indeks, użyj: 

ALTER TABLE tablename 



DROP INDEX indexname 

Upuszczenie klucza podstawowego lub indeksu na stole nie jest tak niebezpieczne, jak upuszczenie 

całej kolumny, ponieważ po wykonaniu tej czynności nie stracisz żadnych danych, a jeśli zajdzie taka 

potrzeba, indeks lub klucz podstawowy można ponownie dodać ponownie. 

Zrób to dobrze za pierwszym razem! 

Być może zauważyłeś dużą aktywność dysku podczas uruchamiania niektórych z tych poleceń ALTER 

TABLE. Wynika to z faktu, że systemowi bazy danych bardzo trudno jest zmienić tabelę, która została 

już utworzona. Sposób obejścia tego problemu może być bardzo obciążający procesor, ponieważ 

serwer tworzy nową tabelę ze zmienioną kolumną, kopiuje dane ze starej tabeli do nowej, usuwa starą 

tabelę i ostatecznie zmienia nazwę nowej tabeli na taka sama nazwa jak stara! Na dużym stole 

uruchomienie polecenia ALTER może zająć dużo czasu, tym bardziej, że powinieneś starać się dokładnie 

utworzyć tabelę w pierwszej kolejności. Wiele z tych poleceń jest również dodatkiem MySQL do 

oryginalnej definicji ANSI SQL92, więc może nie działać na innych systemach zarządzania bazami 

danych, które są zgodne tylko z tym standardem. 

UPDATE Revisited 

Wcześniej ostrzegałem przed niebezpieczeństwami związanymi z nieograniczoną aktualizacją, tj. 

UPDATE bez klauzuli WHERE. Teraz jednak pokażę czas, w którym taka aktualizacja jest przydatna. 

Kiedy dodawaliśmy kolumny do naszej tabeli ksiąg gości, dodaliśmy kolumnę wyników. Przydałoby się 

dodać trochę danych do tej kolumny w celu późniejszego wykorzystania. Moglibyśmy po prostu 

ustawić wszystkie kolumny na tę samą wartość, ale zamiast tego użyjemy danych przechowywanych w 

jednej kolumnie, aby „zaszczepić” dane w kolumnie wyników Znowu możemy po prostu skopiować z 

jednej kolumny do drugiej, ale my nieznacznie to zmienimy, mnożąc kolumnę źródłową, aby uzyskać 

nową. Brzmi to skomplikowanie, więc uruchom następujący skrypt: 

UPDATE visitorbook 

SET score=entryID * 2 

Dla każdego wiersza to zapytanie pobierze wartość pola entryID, pomnoży ją przez 2 i zapisze w polu 

wyniku tego samego wiersza. Aby wyświetlić wyniki, uruchom następujące polecenie: 

SELECT entryID, score 

FROM visitorbook 

Rysunek 10 pokazuje wyniki naszej aktualizacji. Patrząc na rysunek 10, widać, że mamy teraz inny wynik 

w każdym rzędzie tabeli, a każdy wynik jest dwukrotnością wartości entryID. Właśnie użyliśmy entryID 

jako zmiennej liczby do zaszczepienia kolumny wyników, aby pokazać że nieograniczona AKTUALIZACJA 

niekoniecznie musi skutkować tym, że wszystkie zaktualizowane pola będą miały tę samą wartość 



 

Chociaż używamy tego przykładu do „poprawiania” wyniku naszej witryny, ten typ aktualizacji może 

być przydatny, jeśli zdamy sobie sprawę, że zgromadziliśmy wiele danych, które wymagają zmiany. Na 

przykład w systemie e-commerce być może przechowywałeś całkowity koszt dla każdego zamówienia 

bez podatku od sprzedaży, a następnie zdecydowałeś, że powinien to być podatek. Łatwo byłoby 

zmienić kod PHP, aby przechowywać całkowitą wartość plus podatek, ale co z danymi już w tabeli? 

Możesz utworzyć nową kolumnę w tabeli dla nowej sumy, użyć nieograniczonej aktualizacji, aby 

pomnożyć starą kolumnę sumy przez kwotę podatku i umieścić dane w nowej kolumnie. Następnie 

upuszczasz starą kolumnę, zmieniasz nazwę na nową, a Twoje dane są teraz poprawnie 

przechowywane. 

REPLACE 

REPLACE wstawi dane do tabeli, ale jeśli podasz klucz podstawowy, który jest taki sam jak ten, który 

już znajduje się w tabeli, wówczas REPLACE zastąpi ten wiersz. Ma ten sam format co zapytanie INSERT, 

a także może być używany w podobny sposób jak zapytanie UPDATE, ale bez klauzuli WHERE. Pierwszy 

format dla REPLACE jest następujący: 

REPLACE table ( column, column …) 

VALUES value, value … 

Jeśli jedna z kolumn, które określisz, jest kluczem podstawowym tabeli, a wartość tego pola nie pasuje 

do klucza, który już znajduje się w tej tabeli, powyższe działanie działa dokładnie jak standardowe 

zapytanie INSERT. Jeśli jednak klucz podstawowy pasuje do już istniejącego, usunie ten wiersz i zastąpi 

go danymi, które właśnie dostarczyłeś. Aby to zademonstrować, dodamy nowy wiersz do tabeli księgi 

gości za pomocą REPLACE, a następnie zmienimy ten wiersz za pomocą REPLACE po raz drugi. Uruchom 

następujące czynności: 

REPLACE visitorbook ( entryid, 

cookieid, 

firstname, 

familyname, 

entrytext, 

score, 

location) 



VALUES (7, 

1, 

‘Paul’, 

‘Davis’, 

‘How should I know?’, 

15, 

‘Dusseldorf’) 

Przed dodaniem tego wiersza kluczem podstawowym ostatniego wiersza było 6, więc określenie 7 dla 

tego wiersza zrobiło dokładnie to samo, co INSERT. Możesz zauważyć, że przegapiliśmy datę ostatniego 

wpisu. Jeśli użyłeś zapytania UPDATE, pokusa polegałaby na uruchomieniu następujących czynności, 

aby dodać datę do wiersza: 

REPLACE visitorbook (entryid, entrydate) 

VALUES (7, ‘2002-02-20’) 

Jednak rysunek 12 pokazuje wyniki tego.  

 

Zauważ, że zamiast zastąpić pole entrydate w wierszu, zastąpił cały wiersz, ale tylko dodał datedate do 

nowego wiersza, który wstawił. Pokazuje różnicę między AKTUALIZACJĄ a WYMIANĄ. AKTUALIZACJA 

może selektywnie zmieniać pole w wierszu, natomiast REPLACE usunie wiersz, który zastępuje, i 

utworzy nowy wiersz z tylko określonymi przez ciebie polami. Aby dodać datę do wiersza, który właśnie 

dodaliśmy za pomocą REPLACE, musimy zasadniczo ponownie uruchomić całe zapytanie w następujący 

sposób:  

REPLACE visitorbook ( entryid, 

entrydate, 

cookieid, 

firstname, 

familyname, 

entrytext, 



score, 

location) 

VALUES (7, 

‘2002-02-20’, 

1, 

‘Paul’, 

‘Davis’, 

‘How should I know?’, 

15, 

‘Dusseldorf’) 

Rysunek 13 pokazuje wyniki uruchomienia powyższej kwerendy.  

 

Mamy teraz wiersz, w którym wszystkie pola są wypełnione. Możemy również uruchomić zapytanie 

REPLACE w alternatywnym formacie: 

REPLACE query with the alternative format: 

REPLACE table 

SET column=value, 

column=value 

Osobiście wolę używać tego formatu polecenia, ponieważ pozwala to zaoszczędzić czas, upewniając 

się, że lista kolumn jest w tej samej kolejności co lista wartości. 

CREATE lub REPLACE 

Możesz także użyć polecenia REPLACE podczas tworzenia tabeli, funkcji lub typu danych. Podczas 

tworzenia jednego z tych obiektów, jeśli używasz: 

CREATE OR REPLACE object parameters 



zamiast po prostu CREATE, polecenie usunie istniejący obiekt przed utworzeniem nowego. To 

zatrzymuje błąd, jeśli obiekt już istnieje, a także powstrzymuje cię przed koniecznością usunięcia 

obiektu, jeśli chcesz go zastąpić 

DUPLICATE KEY UPDATE 

Podczas wstawiania danych do tabeli za pomocą klucza podstawowego możesz mieć problemy, jeśli 

wstawisz klucz, który już istnieje. Na przykład, jeśli wstawialiśmy nowy wiersz do naszej księgi gości 

pokazanej na rysunku 13, moglibyśmy użyć: 

INSERT into visitorbook (entryid, entrydate, cookieid, firstname, 

familyname, entrytext, score, location) 

VALUES (7,’2002-02-20’,1,’Paul’,’Davis’,’How should I know?’,15,’Dusseldorf’) 

Zauważysz jednak, że mamy już wiersz z kluczem podstawowym 7, więc ta wstawka zatrzyma się z 

błędem w następujący sposób: 

Duplicate entry ‘7’ for key 1 

Nowa wersja 4.1 MySQL zawiera nową klauzulę, która pozwala wstawce zaktualizować duplikat klucza, 

jeśli klucz podstawowy już istnieje. Aby tego użyć, ponownie piszemy zapytanie w następujący sposób: 

INSERT into visitorbook (entryid, entrydate, cookieid, firstname, 

familyname, entrytext, score, location) 

VALUES (7,’2002-02-20’,1,’Paul’,’Davis’,’How should I 

know?’,15,’Dusseldorf’) 

ON DUPLICATE KEY UPDATE entryid = entryid + 1 

W takim przypadku INSERT będzie działał bezbłędnie, a wiersz, który miał klucz podstawowy 7, zostanie 

zastąpiony kluczem podstawowym 8. Działa to w tym przykładzie, ponieważ przed wstawieniem 

wiersza kluczem podstawowym z 8 nie istniało. Gdyby taki wiersz był, wygenerowany zostałby 

podobny błąd dla wiersza 8. 


