
Usuwanie naszych danych 

Utrzymywanie dokładności danych 

Po spędzeniu tylu czasu na projektowaniu naszych baz danych i umieszczaniu w nich danych, szkoda 

dyskutować o ich usunięciu, ale usuwanie rekordów i tabel jest nadal ważną częścią korzystania z 

MySQL. Jeśli staramy się, aby nasze dane były aktualne i poprawne, będziemy musieli je od czasu do 

czasu usuwać. Tu dowiesz się, jak usunąć wiersze z tabel, a następnie jak usunąć całe tabele. Być może 

pamiętasz w rozdziale 5, że stworzyliśmy tabelę strony internetowej wstawiając dane z tabeli strony 

internetowej. Jeśli z jakiegoś powodu nie masz już tabeli webpage2 w bazie danych, możesz ją szybko 

utworzyć ponownie, wykonując następujące czynności: 

CREATE TABLE webpage2 (ID MEDIUMINT NOT NULL  

AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

Content text, Title text) 

Teraz skopiuj dane do tej tabeli, wykonując następujące czynności: 

INSERT INTO webpage2 

SELECT * from webpage 

Wybierz wszystko ze strony internetowej2, a zobaczysz tabelę ofiarną na rycinie 1 

 

 

DELETE FROM 

To DELETE rows from a table, you use the following query: 

DELETE FROM tablename 

WHERE condition 

Jak wykazaliśmy wcześniej, to polecenie szybko i niesympatycznie usunie wszystko ze stołu bez klauzuli 

WHERE, więc bądź ostrożny, gdy go używasz. Na przykład, jeśli chcielibyśmy usunąć wiersz księgi gości 

z naszej tabeli strony 2, użylibyśmy: 

DELETE FROM webpage2 

WHERE id=2 



Jak widać na rycinie 2, to czysto usunęło rząd.  

 

Ponieważ odnosiliśmy się do wiersza konkretnie przy użyciu jego klucza podstawowego, można było 

bezpiecznie go usunąć, tak jak my. Problem pojawia się, gdy chcesz usunąć kilka wierszy za pomocą 

dopasowania wzorca. Musisz mieć pewność, że wiesz, co zamierzasz usunąć. Jednym ze sposobów 

upewnienia się, że usuwasz właściwe wiersze, jest próba wybrania ich według tych samych kryteriów 

w pierwszej kolejności. Na przykład, jeśli chcemy usunąć wiersz Jak się ze mną skontaktować z 

dopasowaniem wzorca, najpierw przetestuj dopasowanie za pomocą WYBORU w następujący sposób: 

SELECT * 

FROM webpage2 

WHERE title LIKE ‘Ho%’ 

Na rycinie 3 zauważysz, że gdybyśmy usunęli za pomocą tego dopasowania, usunęlibyśmy dwa wiersze.  

 

Czy to właśnie chciałeś zrobić z dopasowaniem? Proste usunięcie wiersza mogło spowodować 

usunięcie strony głównej naszej witryny. Na koniec możesz użyć DELETE, aby całkowicie wyczyścić 

wszystkie wiersze z tabeli w następujący sposób: 

DELETE FROM webpage2 

Uruchom powyższe, a następnie spróbuj wybrać wszystko z tabeli. Po prostu otrzymasz wiadomość z 

informacją, że zapytanie nie przyniosło żadnych wyników. Opis strony 2 pokazuje, że tabela wciąż tam 

jest, ale nie zawiera już żadnych danych. 

DROP TABLE 



Przychodzi czas, kiedy trzeba nie tylko usunąć zawartość tabeli, ale także usunąć tabelę. Aby to zrobić, 

użyj polecenia DROP w następujący sposób: 

DROP TABLE tablename 

Aby w końcu usunąć wszystkie ślady strony 2, wykonaj następujące zapytanie: 

DROP TABLE webpage2 

Jeśli teraz spróbujesz wybrać coś ze strony internetowej2, pojawi się błąd pokazany na rysunku 9.4. 

Możesz DROP wielu tabel, określając ich listę w następujący sposób: 

DROP TABLE table1, table2, table3, itd. 

Jeśli używasz typu tabeli MySQL, który sprawdza integralność referencyjną, polecenie DROP TABLE 

może generować błędy, jeśli inne tabele odwołują się do wierszy w usuwanej tabeli. Aby upuścić tabelę 

i wszystkie inne odwołania do niej, użyj: 

DROP TABLE tablename CASCADE 

CASCADE nie działa w bieżącej wersji MySQL, ale jeśli używasz tej książki do nauki języka SQL dla innych 

systemów, warto o tym wiedzieć. Nowsze wersje MySQL mogą równie dobrze implementować tę 

funkcję. 

DROP 

Polecenia DROP można także użyć do usunięcia całych baz danych. Aby to zrobić, należy pominąć słowo 

kluczowe TABLE w następujący sposób: 

DROP databasename 

Nie zademonstrujemy tego polecenia, ponieważ chcemy korzystać z naszej bazy danych przez resztę 

tekstu 


