
Korzystanie z baz danych 

Dane są prawdopodobnie podstawą większości aplikacji internetowych. Jasne, twoja aplikacja musi 

być ładna, szybka, wolna od błędów i tak dalej, ale jeśli coś jest niezbędne dla użytkowników, to 

danymi, którymi możesz nimi zarządzać. Z tego możemy wyciągnąć wniosek, że zarządzanie danymi 

jest jedną z najważniejszych rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania Twojego 

zgłoszenia. Zarządzanie danymi oznacza nie tylko przechowywanie plików tylko do odczytu i 

odczytywanie ich w razie potrzeby, jak to robiliśmy do tej pory, ale także dodawanie, pobieranie, 

aktualizowanie i usuwanie poszczególnych informacji. W tym celu potrzebujemy narzędzia, które 

kategoryzuje nasze dane i sprawia, że zadania te są dla nas łatwiejsze, i wtedy w grę wchodzą bazy 

danych. 

Przedstawiamy bazy danych 

Bazy danych to narzędzia do zarządzania danymi. Podstawowymi funkcjami bazy danych są 

wstawianie, wyszukiwanie, aktualizacja i usuwanie danych, nawet jeśli większość systemów baz danych 

robi więcej. Bazy danych dzielą się na dwie różne kategorie w zależności od sposobu przechowywania 

danych: relacyjne i nierelacyjne bazy danych. Relacyjne bazy danych strukturyzują dane w bardzo 

szczegółowy sposób, zmuszając użytkownika do użycia określonego formatu i umożliwiając tworzenie 

połączeń - czyli relacji - między różnymi informacjami. Nierelacyjne bazy danych to systemy, które 

przechowują dane w bardziej zrelaksowany sposób, tak jakby nie było widocznej struktury. Chociaż z 

tymi bardzo niejasnymi definicjami można założyć, że wszyscy chcieliby korzystać z relacyjnych baz 

danych, oba systemy są bardzo przydatne; to zależy tylko od ciebie jakich chcesz użyć. My skupimy się 

na relacyjnych bazach danych, ponieważ są one powszechnie stosowane w małych aplikacjach 

internetowych, w których nie ma ogromnych ilości danych. Powodem jest to, że zwykle aplikacja 

zawiera powiązane ze sobą dane; na przykład nasza aplikacja może przechowywać sprzedaż, która 

składa się z klientów i książek. 

MySQL 

MySQL jest od dawna ulubionym wyborem programistów PHP. Jest to relacyjny system bazy danych, 

który używa języka SQL jako języka do komunikacji z systemem. SQL jest używany w kilku innych 

systemach, co ułatwia pracę na wypadek, gdybyś musiał zmienić bazę danych lub po prostu zrozumieć 

aplikację z innymi bazami danych niż ta, do której jesteś przyzwyczajony. Pozostała część będzie 

poświęcona MySQL, ale będzie ci pomocna, nawet jeśli wybierzesz inny system SQL. Aby korzystać z 

MySQL, musisz zainstalować dwie aplikacje: serwer i klienta. Być może pamiętasz aplikację serwer-

klient. Serwer MySQL to program, który nasłuchuje instrukcji lub zapytań od klientów, wykonuje je i 

zwraca wynik. Musisz uruchomić serwer, aby uzyskać dostęp do bazy danych. Klient to aplikacja, która 

pozwala konstruować instrukcje i wysyłać je na serwer, i będzie tą, której będziesz używać. 

GUI kontra wiersz poleceń 

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) jest bardzo powszechny podczas korzystania z bazy danych. 

Pomaga w tworzeniu instrukcji, a nawet zarządzać danymi bez nich, używając tylko wizualnych tabel. 

Z drugiej strony klienci wiersza poleceń zmuszają do ręcznego pisania wszystkich poleceń, ale są one 

lżejsze niż GUI, szybsze uruchamianie i zmuszają do zapamiętywania, jak pisać SQL, którego 

potrzebujesz, pisząc aplikacje w PHP . Ogólnie rzecz biorąc, prawie każdy komputer z bazą danych 

będzie miał klienta MySQL, ale może nie mieć aplikacji graficznej. Możesz wybrać ten, z którym czujesz 

się bardziej komfortowo, ponieważ zwykle będziesz pracować z własną maszyną. Należy jednak 

pamiętać, że podstawowa znajomość wiersza poleceń wielokrotnie uratuje Ci życie. Aby połączyć 

klienta z serwerem, musisz podać informacje o tym, gdzie się połączyć i dane uwierzytelniające 



użytkownika. Jeśli nie dostosujesz instalacji MySQL, powinieneś mieć przynajmniej użytkownika root 

bez hasła, którego będziemy używać. Mógłbyś pomyśleć, że to wydaje się być straszną luką w 

zabezpieczeniach i może tak być, ale nie powinieneś być w stanie połączyć się za pomocą tego 

użytkownika, jeśli nie łączysz się z tego samego komputera, na którym znajduje się serwer. Najczęstsze 

argumenty, których można użyć do podania informacji podczas uruchamiania klienta, to: 

• -u <nazwa>: określa użytkownika - w naszym przypadku root. 

• -p <hasło>: Bez spacji określa hasło. Ponieważ nie mamy hasła dla naszego użytkownika, nie musimy 

go podawać. 

• -h <host>: określa miejsce połączenia. Domyślnie klient łączy się z tym samym komputerem. 

Ponieważ tak jest w naszym przypadku, nie trzeba go podawać. W razie potrzeby możesz podać adres 

IP lub nazwę hosta. 

• <nazwa schematu>: określa nazwę używanego schematu. Wyjaśnimy trochę, co to oznacza. 

Dzięki tym regułom powinieneś być w stanie połączyć się z bazą danych za pomocą polecenia root 

mysql -u. Powinieneś otrzymać wynik bardzo podobny do następującego: 

$ mysql -u root 

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 2 

Server version: 5.1.73 Source distribution 

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights 

reserved. 

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 

affiliates. Other names may be trademarks of their respective 

owners. 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input 

statement. 

mysql> 

Terminal wyświetli wersję serwera i przydatne informacje na temat korzystania z klienta. Odtąd linia 

poleceń zaczyna się od mysql > zamiast zwykłego monitu, pokazując, że używasz klienta MySQL. Aby 

wykonać zapytania, wpisz je, zakończ średnikiem i naciśnij Enter. Klient wyśle zapytanie do serwera i 

pokaże jego wynik. Aby wyjść z klienta, możesz wpisać \ q i nacisnąć Enter lub nacisnąć Ctrl + D, nawet 

jeśli ta ostatnia opcja będzie zależeć od systemu operacyjnego. 

Schematy i tabele 

Systemy relacyjnych baz danych mają zwykle tę samą strukturę. Przechowują dane w różnych bazach 

danych lub schematach, które oddzielają dane od różnych aplikacji. Te schematy to tylko zbiory tabel. 

Tabele są definicjami określonych struktur danych i składają się z pól. Pole to podstawowy typ danych, 

który definiuje najmniejszy składnik informacji, jakby były atomami danych. Tak więc schematy to 

grupa tabel składających się z pól. Spójrzmy na każdy z tych elementów. 



Zrozumienie schematów 

Jak zdefiniowano wcześniej, schematy lub bazy danych - w MySQL są synonimami - są kolekcjami tabel 

o wspólnym kontekście, zwykle należących do tej samej aplikacji. W rzeczywistości nie ma żadnych 

ograniczeń w tym zakresie, a w razie potrzeby możesz mieć kilka schematów należących do tej samej 

aplikacji. Jednak w przypadku małych aplikacji internetowych tak jak w naszym przypadku, będziemy 

mieli tylko jeden schemat. Twój serwer prawdopodobnie ma już pewne schematy. Zwykle zawierają 

metadane potrzebne do działania MySQL, dlatego zalecamy ich nie modyfikować. Zamiast tego 

stwórzmy nasz własny schemat. Schematy są dość prostymi elementami i mają tylko obowiązkową 

nazwę i opcjonalny zestaw znaków. Nazwa identyfikuje schemat, a zestaw znaków określa, jakiego 

rodzaju kodyfikacji lub „alfabetu” powinny przestrzegać ciągi znaków. Domyślnym zestawem znaków 

jest latin1, jeśli nie jest to konieczne zmień to, nie musisz go określać. Użyj polecenia UTWÓRZ 

SCHEMAT, a następnie nazwy schematu, aby utworzyć schemat, który będzie używany w naszej 

księgarni. Nazwa musi być reprezentatywna, więc nazwijmy to bookstore. Pamiętaj, aby zakończyć linię 

średnikiem. Spójrz na następujące: 

mysql> CREATE SCHEMA bookstore; 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

Jeśli musisz pamiętać, jak utworzono schemat, możesz użyć SHOW CREATE SCHEMA aby zobaczyć jego 

opis w następujący sposób:  

mysql> SHOW CREATE SCHEMA bookstore \G 

*************************** 1. row *************************** 

Database: bookstore 

Create Database: CREATE DATABASE `bookstore` /*!40100 DEFAULT CHARACTER 

SET latin1 */ 

1 row in set (0.00 sec) 

Jak widać, zakończyliśmy zapytanie \G zamiast średnikiem. To mówi klientowi, aby sformatował 

odpowiedź w inny sposób niż robi to średnik. Podczas korzystania z polecenia z rodziny SHOW CREATE 

zalecamy, aby zakończyć je znakiem \G, aby uzyskać lepsze zrozumienie. 

Czy powinieneś używać wielkich czy małych liter? 

Pisząc zapytania, możesz zauważyć, że użyliśmy wielkich liter dla słów kluczowych i małych liter dla 

identyfikatorów, takich jak nazwy schematów. Jest to tylko konwencja szeroko stosowana w celu 

wyjaśnienia, co stanowi część SQL, a jakie dane. Jednak słowa kluczowe MySQL nie rozróżniają 

wielkości liter, więc możesz użyć dowolnej wielkości w niewyraźny sposób. 

Wszystkie dane muszą należeć do schematu. Dane nie mogą pływać poza wszystkimi schematami. W 

ten sposób nie możesz nic zrobić, dopóki nie określisz schematu, którego chcesz użyć. Aby to zrobić, 

zaraz po uruchomieniu klienta użyj słowa kluczowego USE, a następnie nazwy schematu. Opcjonalnie 

możesz powiedzieć klientowi, którego schematu użyć podczas łączenia się z nim, w następujący 

sposób: 

mysql> USE bookstore; 

Database changed 



Jeśli nie pamiętasz nazwy twojego schematu lub chcesz sprawdzić, które inne schematy znajdują się na 

twoim serwerze, możesz uruchomić SHOW SCHEMAS; polecenie, aby uzyskać ich listę, w następujący 

sposób: 

mysql> SHOW SCHEMAS; 

+--------------------+ 

| Database | 

+--------------------+ 

| information_schema | 

| bookstore | 

| mysql | 

| test | 

+--------------------+ 

4 rows in set (0.00 sec) 

Typy danych bazy danych 

Podobnie jak w PHP, MySQL ma również typy danych. Służą do definiowania rodzaju danych, które 

może zawierać pole. Podobnie jak w PHP, MySQL jest dość elastyczny z typami danych, w razie potrzeby 

przekształcając je z jednego typu na drugi. Jest ich sporo, ale najważniejsze wyjaśnimy.  

Numeryczne typy danych 

Dane liczbowe można podzielić na liczby całkowite lub dziesiętne. W przypadku liczb całkowitych 

MySQL używa typu danych INT, nawet jeśli istnieją wersje do przechowywania mniejszych liczb, takich 

jak TINYINT, SMALLINT lub MEDIUMINT, lub większych liczb, takich jak BIGINT. Poniższa tabela 

pokazuje rozmiary różnych typów liczbowych, dzięki czemu możesz wybrać, który z nich będzie 

używany w zależności od twojej sytuacji: 

Typ : Rozmiar / precyzja 

TINYINT :  -128 do 127 

SMALLINT :  -32768 do 32767 

MEDIUMINT  : - od 8 388 608 do 8 388,607 

INT : -2 147 483 648 do 2 147 483 647 

BIGINT  : -9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,807 

Typy numeryczne można zdefiniować jako domyślnie ze znakiem lub bezznaku; oznacza to, że możesz 

pozwolić lub nie pozwolić, aby zawierały wartości ujemne. Jeśli typ liczbowy jest zdefiniowany jako 

NIEPISYGANY, zakres liczb, które może on przyjąć, jest podwojony, ponieważ nie trzeba oszczędzać 

miejsca na liczby ujemne. W przypadku liczb dziesiętnych mamy dwa typy: wartości przybliżone, które 

są szybciej przetwarzane, ale czasami nie są dokładne, i dokładne wartości, które dają dokładną 

dokładność wartości dziesiętnej. Dla przybliżonych wartości lub typu zmiennoprzecinkowego mamy 

FLOAT i DOUBLE. Aby uzyskać dokładne wartości lub typ punktu stałego, mamy DECIMAL. MySQL 



pozwala określić liczbę cyfr i pozycji dziesiętnych, które liczba może przyjąć. Na przykład, aby określić 

liczbę, która może zawierać pięć cyfr, a maksymalnie dwie z nich mogą być dziesiętne, użyjemy notacji 

FLOAT (5,2). Jest to przydatne jako ograniczenie, jak zauważysz, gdy tworzymy tabele z cenami. 

Typy danych ciągów 

Chociaż istnieje kilka typów danych, które pozwalają przechowywać od pojedynczych znaków do 

dużych fragmentów tekstu lub kodu binarnego, nie jest to objęte tym rozdziałem. W tej sekcji 

przedstawimy ci trzy typy: CHAR, VARCHAR i TEXT. CHAR to typ danych, który pozwala przechowywać 

dokładną liczbę znaków. Musisz określić, jak długi będzie ciąg znaków po zdefiniowaniu pola, i od tego 

momentu wszystkie wartości dla tego pola muszą być tej długości. Jednym z możliwych zastosowań w 

naszych aplikacjach może być przechowywanie numeru ISBN książki, ponieważ wiemy, że ma on 

zawsze 13 znaków. VARCHAR lub zmienny char to typ danych, który pozwala przechowywać ciągi o 

długości do 65 535 znaków. Nie musisz określać, jak długo muszą one być, i możesz wstawiać ciągi o 

różnych długościach bez problemu. Oczywiście fakt, że ten typ jest dynamiczny, powoduje, że jest on 

wolniejszy w przetwarzaniu w porównaniu z poprzednim, ale po kilku chwilach wiesz, jak długi będzie 

zawsze łańcuch. Możesz powiedzieć MySQL, że nawet jeśli chcesz wstawić łańcuchy o różnych 

długościach, maksymalna długość będzie określoną liczbą. Pomoże to w jego wydajności. Na przykład 

nazwy mają różną długość, ale można bezpiecznie założyć, że żadne imię nie będzie dłuższe niż 64 znaki, 

więc pole można zdefiniować jako VARCHAR (64). Wreszcie, TEXT jest typem danych dla naprawdę 

dużych ciągów. Możesz go użyć, jeśli chcesz przechowywać długie komentarze od użytkowników, 

artykułów itp. Podobnie jak w przypadku INT, istnieją różne wersje tego typu danych: TINYTEXT, TEXT, 

MEDIUMTEXT i LONGTEXT. Nawet jeśli są one bardzo ważne w prawie każdej aplikacji internetowej z 

interakcją użytkownika, nie będziemy ich używać w naszej. 

Lista wartości 

W MySQL możesz zmusić pole do posiadania zestawu prawidłowych wartości. Istnieją dwa ich rodzaje: 

ENUM, który pozwala na dokładnie jedną z możliwych predefiniowanych wartości, i SET, który pozwala 

na dowolną liczbę predefiniowanych wartości. Na przykład w naszej aplikacji mamy dwa rodzaje 

klientów: podstawowy i premium. Jeśli chcemy przechowywać naszych klientów w bazie danych, 

istnieje szansa, że jednym z pól będzie typ klienta. Ponieważ klient musi być albo podstawowy, albo 

premium, dobrym rozwiązaniem byłoby zdefiniowanie pola jako enum jako ENUM („podstawowy”, 

"premium"). W ten sposób upewnimy się, że wszyscy klienci przechowywani w naszej bazie danych 

będą właściwego typu. Chociaż wyliczenia są dość powszechne w użyciu, użycie zbiorów jest mniej 

rozpowszechnione. Zazwyczaj lepszym pomysłem jest użycie dodatkowej tabeli w celu zdefiniowania 

wartości listy, jak zauważysz, kiedy będziemy rozmawiać o kluczach obcych w tym rozdziale. 

Typy danych daty i godziny 

Typy daty i godziny są najbardziej złożonymi typami danych w MySQL. Chociaż pomysł jest prosty, 

istnieje kilka funkcji i przypadków krawędzi wokół tego typu. Nie możemy przejść przez wszystkie z 

nich, dlatego wyjaśnimy najczęstsze zastosowania, które będą potrzebne w naszej aplikacji. DATE 

przechowuje daty - czyli kombinację dnia, miesiąca i roku. TIME przechowuje czasy - to znaczy 

kombinację godziny, minuty i sekundy. DATETIME to typy danych zarówno dla daty, jak i godziny. Dla 

każdego z tych typów danych możesz podać tylko ciąg znaków określający, jaka jest wartość, ale musisz 

zachować ostrożność przy używanym formacie. Chociaż zawsze możesz określić format, w którym 

wprowadzasz dane, możesz po prostu wprowadzić daty lub godziny w formacie domyślnym - na 

przykład 2014-12-31 dla dat, 14:34:50 dla czasu i 2014 -12-31 14:34:50 dla daty i godziny. Czwarty typ 

to TIMESTAMP. Ten typ przechowuje liczbę całkowitą, która jest reprezentacją sekund od 1 stycznia 

1970 roku, który jest również znany jako znacznik czasu Unix. Jest to bardzo przydatny typ, ponieważ 



w PHP, bardzo łatwo jest uzyskać bieżący uniksowy znacznik czasu za pomocą funkcji now (), a format 

tego typu danych jest zawsze taki sam, więc bezpieczniej z nim pracować. Minusem jest to, że zakres 

dat, które może reprezentować, jest ograniczony w porównaniu do innych typów. Istnieje kilka funkcji, 

które pomagają zarządzać tymi typami. Funkcje te wyodrębniają określone części całej wartości, 

zwracają wartość w innym formacie, dodają lub odejmują daty i tak dalej. Rzućmy okiem na ich krótką 

listę: 

Nazwa funkcji : Opis 

DAY(), MONTH() i YEAR() :  Wyodrębnia określoną wartość dla dnia, miesiąca lub rok od podanej 

wartości DATE lub DATETIME. 

HOUR(), MINUTE() i SECOND() : Wyodrębnia określoną wartość godziny, minuty, lub sekundę od 

podanego CZASU lub DATETIME wartość. 

CURRENT_DATE() i CURRENT_CZAS(): Zwraca bieżącą datę lub bieżącą godzinę. 

NOW()  : Zwraca bieżącą datę i godzinę. 

DATE_FORMAT() : Zwraca wartość DATE, TIME lub DATETIME za pomocą określony format. 

DATE_ADD() : Dodaje określony przedział czasu do określonej daty lub typ czasu. 

Nie martw się, jeśli nie rozumiesz, jak korzystać z którejkolwiek z tych funkcji; wykorzystamy je w 

pozostałej części książki jako część naszej aplikacji.  

Zarządzanie tabelami 

Teraz, gdy rozumiesz różne rodzaje danych, które mogą przyjmować pola, czas wprowadzić tabele. 

Zgodnie z definicją w sekcji Schematy i tabele, tabela jest zbiorem pól, które definiują rodzaj informacji. 

Możesz porównać to z OOP i pomyśleć o tabelach jako klasach, których pola są ich właściwościami. 

Każde wystąpienie klasy byłoby wierszem na stole. Podczas definiowania tabeli musisz zadeklarować 

listę pól w niej zawartych. Dla każdego pola musisz podać jego nazwę, typ i dodatkowe informacje w 

zależności od typu pola. Najczęstsze to: 

• NOT NULL: Jest używany, jeśli pole nie może mieć wartości null - to znaczy, jeśli potrzebuje konkretnej 

poprawnej wartości dla każdego wiersza. Domyślnie pole może mieć wartość NULL. 

• UNSIGNED: Jak wspomniano wcześniej, służy to do zakazania używania liczb ujemnych w tym polu. 

Domyślnie pole numeryczne akceptuje liczby ujemne. 

• DEFAULT <wartość>: Definiuje wartość domyślną na wypadek, gdyby użytkownik jej nie podał. Zwykle 

wartością domyślną jest null, jeśli nie określono tej klauzuli. 

Definicje tabel również wymagają nazwy, podobnie jak w przypadku schematów i niektórych 

opcjonalnych atrybutów. Możesz zdefiniować kodowanie tabeli lub jej silnika. Silniki mogą być dość 

obszernym tematem do omówienia, ale w zakresie tego rozdziału zauważmy, że powinniśmy używać 

silnika InnoDB, jeśli potrzebujemy silnych powiązań między tabelami.  

Wiedząc o tym, spróbujmy stworzyć tabelę, który będzie przechowywać nasze książki. Nazwą tabeli 

powinna być book, ponieważ każdy wiersz definiuje książkę. Pola mogą mieć te same właściwości, co 

klasa Book. Przyjrzyjmy się, jak wyglądałoby zapytanie do skonstruowania tabeli: 

mysql> CREATE TABLE book ( 

-> isbn CHAR (13) NOT NULL, 



-> tytuł VARCHAR (255) NOT NULL, 

-> autor VARCHAR (255) NOT NULL, 

-> stock SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, 

-> cena PŁYWAJĄCA NIE PODPISANA 

->) SILNIK = InnoDb; 

Zapytanie OK, dotyczy 0 wierszy (0,01 s) 

Jak można zauważyć, możemy dodać więcej nowych wierszy, dopóki nie zakończymy zapytania 

średnikiem. Dzięki temu możemy sformatować zapytanie w sposób bardziej czytelny. MySQL 

poinformuje nas, że wciąż piszemy to samo zapytanie, pokazując monit ->. Ponieważ ta tabela zawiera 

pięć pól, jest bardzo prawdopodobne, że od czasu do czasu będziemy musieli odświeżyć nasze umysły, 

ponieważ o nich zapomnimy. Aby wyświetlić strukturę tabeli, możesz użyć polecenia DESC w 

następujący sposób: 

mysql> DESC book; 

+--------+----------------------+------+-----+---------+-------+ 

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra | 

+--------+----------------------+------+-----+---------+-------+ 

| isbn | char(13) | NO | | NULL | | 

| title | varchar(255) | NO | | NULL | | 

| author | varchar(255) | NO | | NULL | | 

| stock | smallint(5) unsigned | NO | | 0 | | 

| price | float unsigned | YES | | NULL | | 

+--------+----------------------+------+-----+---------+-------+ 

5 rows in set (0.00 sec) 

Użyliśmy SMALLINT na magazynie, ponieważ jest bardzo mało prawdopodobne, że będziemy mieli 

ponad tysiące kopii tej samej książki. Ponieważ wiemy, że ISBN ma 13 znaków, wymusiliśmy to podczas 

definiowania pola. Wreszcie, zarówno zapas, jak i cena są niepodpisane, ponieważ wartości ujemne 

nie mają sensu. Utwórzmy teraz naszą tabelę klientów za pomocą następującego skryptu: 

mysql> CREATE TABLE customer( 

-> id INT UNSIGNED NOT NULL, 

-> firstname VARCHAR(255) NOT NULL, 

-> surname VARCHAR(255) NOT NULL, 

-> email VARCHAR(255) NOT NULL, 

-> type ENUM('basic', 'premium') 

-> ) ENGINE=InnoDb; 



Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Już przewidywaliśmy użycie enum dla typu pola, ponieważ podczas projektowania klas moglibyśmy 

narysować schemat identyfikujący zawartość naszej bazy danych. Na tym możemy pokazać tabele i ich 

pola. Pamiętaj, że nawet jeśli utworzymy tabele podobne do naszych klas, nie utworzymy tabeli dla 

Person. Powodem jest to, że bazy danych przechowują dane i nie ma żadnych danych, które 

moglibyśmy przechowywać dla tej klasy, ponieważ tabela klientów zawiera już wszystko, czego 

potrzebujemy. Czasami możemy również tworzyć tabele, które nie istnieją jako klasy w naszym kodzie, 

więc relacja klasa-tabela jest bardzo elastyczna. 

Klucze i ograniczenia 

Teraz, gdy mamy zdefiniowane nasze główne tabele, spróbujmy pomyśleć o tym, jak wyglądałyby dane 

w środku. Każdy wiersz w tabeli opisywałby obiekt, którym może być książka lub klient. Co by się stało, 

gdyby nasza aplikacja zawierała błąd i pozwalała nam tworzyć książki lub klientów z tymi samymi 

danymi? Jak baza danych je różnicuje? Teoretycznie przypiszemy identyfikatory klientom, aby uniknąć 

tych scenariuszy, ale w jaki sposób wymuszamy powtarzanie identyfikatora? 

MySQL ma mechanizm, który pozwala egzekwować pewne ograniczenia dotyczące twoich danych. 

Inne niż atrybuty, takie jak NOT NULL lub UNSIGNED, które już widziałeś, możesz powiedzieć MySQL, 

że niektóre pola są bardziej specjalne niż inne i poinstruować je, aby dodało do nich pewne 

zachowanie. Mechanizmy te nazywane są kluczami i istnieją cztery typy: klucz podstawowy, klucz 

unikalny, klucz obcy i indeks. Przyjrzyjmy się im bliżej. 

Klucze podstawowe 

Klucze podstawowe to pola identyfikujące unikalny wiersz z tabeli. W tej samej tabeli nie mogą 

znajdować się dwie takie same wartości i nie mogą mieć wartości null. Dodanie klucza podstawowego 

do tabeli definiującej obiekty jest prawie koniecznością, ponieważ zapewni, że zawsze będziesz w 

stanie rozróżnić dwa wiersze według tego pola. Inną częścią, która sprawia, że klucze podstawowe są 

tak atrakcyjne, jest ich zdolność do ustawiania klucza podstawowego jako autoinkrementalnej wartości 

liczbowej; to znaczy, nie musisz przypisywać wartości do identyfikatora, a MySQL po prostu pobierze 

najnowszy wstawiony identyfikator i zwiększy go o 1, tak jak zrobiliśmy to z naszą Unikalną cechą. 

Oczywiście, aby tak się stało, pole musi być liczbą całkowitą typu danych. W rzeczywistości zalecamy, 

aby zawsze definiować klucz podstawowy jako liczbę całkowitą, nawet jeśli rzeczywisty obiekt w ogóle 

nie ma tego identyfikatora. Powodem jest to, że powinieneś przeszukiwać wiersz według tego 

identyfikatora numerycznego, który jest unikalny, a MySQL doda pewne ulepszenia wydajności, które 

zostaną wprowadzone poprzez ustawienie pola jako klucza. Następnie dodajmy identyfikator do 

naszego stolika z książkami. Aby dodać nowe pole, musimy zmienić naszą tabelę. Istnieje polecenie, 

które pozwala to zrobić: ALTER TABLE. Za pomocą tego polecenia można modyfikować definicję 

dowolnego istniejącego pola, dodawać nowe lub usuwać istniejące. Gdy dodamy pole, które będzie 

naszym kluczem podstawowym i będzie autoinkrementalne, możemy dodać wszystkie te modyfikatory 

do definicji pola. Wykonaj następujący kod: 

mysql> ALTER TABLE book 

-> ADD id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT 

-> PRIMARY KEY FIRST; 

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) 

Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 



Uwaga FIRST na końcu polecenia. Jeśli dodajesz nowe pola, jeśli chcesz, aby pojawiały się na innej 

pozycji niż na końcu tabeli, musisz określić pozycję. Może to być FIRST lub AFTER<inne pole>. Dla 

wygody klucz podstawowy tabeli jest pierwszym z jej pól. Ponieważ klient tabeli ma już pole 

identyfikatora, nie musimy go dodawać ponownie, a raczej modyfikować. Aby to zrobić, użyjemy po 

prostu polecenia ALTER TABLE z opcją MODIFY, określając nową definicję już istniejącego pola w 

następujący sposób: 

mysql> ALTER TABLE customer 

-> MODIFY id INT UNSIGNED NOT NULL 

-> AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 

Klucz obcy 

Wyobraźmy sobie, że musimy śledzić pożyczone książki. Tabela powinna zawierać pożyczoną książkę, 

kto ją pożyczył i kiedy został pożyczony. Jakiego rodzaju danych użyłbyś do identyfikacji książki lub 

klienta? Czy użyłbyś tytułu czy imienia? Powinniśmy użyć czegoś, co identyfikuje unikalny wiersz z tych 

tabel, a to „coś” jest kluczem podstawowym. Dzięki tej akcji wyeliminujemy zmianę użycia odwołania, 

które potencjalnie może wskazywać na dwa lub więcej wierszy jednocześnie. Następnie możemy 

utworzyć tabelę, która zawiera book_id i customer_id jako pola numeryczne, zawierające 

identyfikatory odwołujące się do tych dwóch tabel. Jako pierwsze podejście ma sens, ale możemy 

znaleźć pewne słabości. Na przykład, co się stanie, jeśli wstawimy nieprawidłowe identyfikatory, które 

nie istnieją w książce lub w kliencie? Możemy mieć trochę kodu po naszej stronie PHP, aby mieć 

pewność, że podczas pobierania informacji z pożyczonych książek wyświetlamy tylko te informacje, 

które są poprawne. Możemy nawet mieć procedurę, która okresowo sprawdza nieprawidłowe wiersze 

i usuwa je, co rozwiązuje problem marnowania miejsca na dysku przez nieprawidłowe dane. Jednak, 

podobnie jak w przypadku trait Unique w porównaniu z dodawaniem kluczy podstawowych w MySQL, 

zwykle lepiej jest pozwolić systemowi bazy danych zarządzać tymi rzeczami, ponieważ wydajność 

zwykle będzie lepsza i nie trzeba pisać dodatkowego kodu. MySQL pozwala tworzyć klucze, które 

wymuszają odwołania do innych tabel. Są to tak zwane klucze obce i są głównym powodem, dla 

którego byliśmy zmuszeni używać silnika tabel InnoDB zamiast jakiegokolwiek innego. Klucz obcy 

definiuje i wymusza odwołanie między tym polem a innym wierszem innej tabeli. Jeśli identyfikator 

podany dla pola z kluczem obcym nie istnieje w tabeli, do której następuje odwołanie, zapytanie 

zakończy się niepowodzeniem. Ponadto, jeśli masz prawidłowy wiersz borrowed_books wskazujący na 

istniejącą książkę i usuniesz wpis z tabeli książek, MySQL narzeka na to - nawet jeśli będziesz mógł 

wkrótce dostosować to zachowanie - ponieważ to działanie spowoduje pozostawienie 

nieprawidłowych danych w system. Jak można zauważyć, jest to o wiele bardziej przydatne niż pisanie 

kodu do zarządzania tymi przypadkami. Utwórzmy tabelę pożyczonych książek z książką, referencjami 

klientów i datami. Zauważ, że musimy zdefiniować klucze obce po definicji pól, a nie kiedy 

zdefiniowaliśmy klucze podstawowe, w następujący sposób: 

mysql> CREATE TABLE borrowed_books( 

-> book_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

-> customer_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

-> start DATETIME NOT NULL, 



-> end DATETIME DEFAULT NULL, 

-> FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES book(id), 

-> FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer(id) 

-> ) ENGINE=InnoDb; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

As with SHOW CREATE SCHEMA, you can also check how the table looks. This command 

will also show you information about the keys as opposed to the DESC command. Let's 

take a look at how it would work: 

mysql> SHOW CREATE TABLE borrowed_books \G 

*************************** 1. row *************************** 

Table: borrowed_books 

Create Table: CREATE TABLE `borrowed_books` ( 

`book_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

`customer_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

`start` datetime NOT NULL, 

`end` datetime DEFAULT NULL, 

KEY `book_id` (`book_id`), 

KEY `customer_id` (`customer_id`), 

CONSTRAINT `borrowed_books_ibfk_1` FOREIGN KEY (`book_id`) REFERENCES 

`book` (`id`), 

CONSTRAINT `borrowed_books_ibfk_2` FOREIGN KEY (`customer_id`) 

REFERENCES `customer` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

1 row in set (0.00 sec) 

Zwróć uwagę na dwie ważne rzeczy tutaj. Z jednej strony mamy dwa dodatkowe klucze, których nie 

zdefiniowaliśmy. Powodem jest to, że podczas definiowania klucza obcego MySQL definiuje również 

pole jako klucz, który będzie używany do poprawy wydajności w tabeli; przyjrzymy się temu za chwilę. 

Innym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest fakt, że MySQL samodzielnie definiuje nazwy 

kluczy. Jest to konieczne, ponieważ musimy mieć możliwość odniesienia się do nich na wypadek, 

gdybyśmy chcieli zmienić lub usunąć ten klucz. Możesz pozwolić MySQL nazwać klucze dla ciebie lub 

możesz określić nazwy, które wolisz podczas ich tworzenia. Prowadzimy księgarnię i nawet jeśli 

pozwalamy klientom pożyczać książki, chcemy móc je sprzedawać. Sprzedaż jest bardzo ważnym 

elementem, który musimy śledzić, ponieważ klienci mogą chcieć je przejrzeć, lub możesz po prostu 

podać te informacje do celów podatkowych. W przeciwieństwie do pożyczania, w którym znajomość 

książki, klienta i daty była więcej niż wystarczająca, musimy ustawić identyfikatory sprzedaży, aby 



zidentyfikować ich wśród klientów. Jednak ta tabela jest trudniejsza do zaprojektowania niż inne, i to 

nie tylko ze względu na identyfikator. Pomyśl o tym: czy klienci kupują książki pojedynczo? A może 

raczej kupują dowolną liczbę książek na raz? Dlatego musimy pozwolić tabeli zawierać nieokreśloną 

liczbę książek. Z PHP jest to łatwe, ponieważ użyjemy po prostu tablicy, ale nie mamy tablic w MySQL. 

Istnieją dwie opcje tego problemu. Jednym z rozwiązań może być ustawienie identyfikatora sprzedaży 

jako zwykłego pola liczby całkowitej, a nie jako klucza podstawowego. W ten sposób moglibyśmy 

wstawić kilka wierszy do tabeli sprzedaży, po jednym dla każdej pożyczonej książki. Jednak to 

rozwiązanie nie jest idealne, ponieważ tracimy możliwość zdefiniowania bardzo dobrego klucza 

podstawowego, ponieważ ma on identyfikator sprzedaży. Ponadto kopiujemy dane dotyczące klienta 

i daty, ponieważ zawsze będą one takie same. Drugim rozwiązaniem, tym, które zaimplementujemy, 

jest utworzenie oddzielnej tabeli, która działa jak „lista”. Nadal będziemy mieć naszą tabelę sprzedaży, 

która będzie zawierać Identyfikator sprzedaży jako klucz podstawowy, identyfikator klienta jako klucz 

obcy i daty. Stworzymy jednak drugą tabelę, którą moglibyśmy nazwać sale_book, i zdefiniujemy tam 

identyfikator sprzedaży, identyfikator książki oraz liczbę książek tej samej kopii, którą kupił klient. W 

ten sposób będziemy mieli od razu informacje o kliencie i dacie, i będziemy mogli wstawić tyle wierszy, 

ile potrzeba, w naszej tabeli list sprzedaży sale, nie powielając żadnych danych. Zobaczmy, jak byśmy 

je stworzyli: 

mysql> CREATE TABLE sale( 

-> id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

-> customer_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

-> date DATETIME NOT NULL, 

-> FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer(id) 

-> ) ENGINE=InnoDb; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

mysql> CREATE TABLE sale_book( 

-> sale_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

-> book_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

-> amount SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1, 

-> FOREIGN KEY (sale_id) REFERENCES sale(id), 

-> FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES book(id) 

-> ) ENGINE=InnoDb; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Należy pamiętać, że zawsze należy najpierw utworzyć tabelę sprzedaży, ponieważ jeśli najpierw 

utworzysz tabelę sale_book z kluczem obcym, odwołując się do tabeli, która jeszcze nie istnieje, MySQL 

będzie narzekać. W tej sekcji utworzyliśmy trzy nowe tabele, które są ze sobą powiązane. To dobry 

czas na aktualizację diagramu tabel. Zauważ, że łączymy pola z tabelami, gdy zdefiniowano klucz obcy 

Unikalne klucze 



Jak wiadomo, klucze podstawowe są niezwykle przydatne, ponieważ zapewniają wiele funkcji. Jednym 

z nich jest to, że pole musi być unikalne. Możesz jednak zdefiniować tylko jeden klucz podstawowy na 

tabelę, nawet jeśli możesz mieć kilka unikalnych pól. Aby zmienić to ograniczenie, MySQL zawiera 

unikalne klucze. Ich zadaniem jest upewnienie się, że pole nie jest powtarzane w wielu rzędach, ale nie 

są dostarczane z pozostałymi funkcjami kluczy podstawowych, takimi jak automatyczne zwiększanie. 

Ponadto unikatowe klucze mogą być zerowe. Nasze tabele książek i klientów zawierają dobrych 

kandydatów na unikalne klucze. Książki mogą potencjalnie mieć ten sam tytuł, a na pewno będzie 

więcej niż jedna książka tego samego autora. Mają jednak także unikalny numer ISBN; dwie różne 

książki nie powinny mieć tego samego numeru ISBN. W ten sam sposób, nawet jeśli dwóch klientów 

miałoby mieć tę samą nazwę, ich adresy e-mail będą zawsze różne. Dodajmy dwa klucze za pomocą 

polecenia ALTER TABLE, ale możesz je również dodać podczas tworzenia tabeli, tak jak to zrobiliśmy z 

kluczami obcymi, w następujący sposób: 

mysql> ALTER TABLE book ADD UNIQUE KEY (isbn); 

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 

Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 

mysql> ALTER TABLE customer ADD UNIQUE KEY (email); 

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 

Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 

Indeksy 

Indeksy, będące synonimem kluczy, to pola, które nie wymagają specjalnego zachowania, podobnie 

jak reszta kluczy, ale są wystarczająco ważne w naszych zapytaniach. Poprosimy więc MySQL, aby z 

nimi trochę popracował, aby uzyskać lepszą wydajność podczas wysyłania zapytań za pomocą tego 

pola. Czy pamiętasz, dodając klucz obcy, że MySQL dodał dodatkowe klucze do tabeli? To też były 

indeksy. Zastanów się, jak aplikacja będzie korzystać z bazy danych. Chcemy pokazać katalog książek 

naszym klientom, ale nie możemy na pewno pokazać wszystkich z nich jednocześnie. Klient będzie 

chciał filtrować wyniki, a jednym z najczęstszych sposobów filtrowania jest określenie tytułu książki, 

której szukają. Na tej podstawie możemy wyodrębnić, że tytuł będzie często używany do filtrowania 

książek, dlatego chcemy dodać indeks do tego pola. Dodajmy indeks za pomocą następującego kodu: 

mysql> ALTER TABLE book ADD INDEX (title); 

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 

Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 

Pamiętaj, że wszystkie pozostałe klucze zapewniają również indeksowanie. Identyfikatory książek, 

klientów i sprzedaży, numery ISBN i wiadomości e-mail są już zindeksowane, więc nie ma potrzeby 

dodawania tutaj kolejnego indeksu. Staraj się również nie dodawać indeksów do każdego pola, 

ponieważ spowoduje to nadmierne indeksowanie, co spowodowałoby, że niektóre typy zapytań byłyby 

nawet wolniejsze niż gdyby były bez indeksów! 

Wstawianie danych 

Stworzyliśmy idealne tabele do przechowywania naszych danych, ale jak dotąd są one puste. Czas, 

abyśmy je zaludniali. Opóźniliśmy ten moment, ponieważ modyfikowanie tabel danymi jest trudniejsze 

niż wtedy, gdy są one puste. Aby wstawić te dane, użyjemy polecenia INSERT INTO. To polecenie 



pobierze nazwę tabeli, pola, które chcesz wypełnić, oraz dane dla każdego pola. Pamiętaj, że możesz 

nie określać wartości dla pola i istnieją różne powody, aby to zrobić: 

• Pole ma wartość domyślną i chętnie używamy go do tego konkretnego wiersza 

• Mimo że pole nie ma wyraźnej wartości domyślnej, pole może przyjmować wartości zerowe; więc 

nie podając pola, MySQL automatycznie wstawi tutaj null 

• Pole jest kluczem podstawowym i jest automatycznie przyrostowe i chcemy, aby MySQL przyjął dla 

nas następny identyfikator 

Istnieją różne przyczyny, które mogą spowodować niepowodzenie polecenia INSERT INTO: 

• Jeśli nie określisz wartości pola, a MySQL nie może podać prawidłowej wartości domyślnej 

• Jeśli podana wartość nie jest typu pola, a MySQL nie może znaleźć prawidłowej konwersji 

• Jeśli określisz, że chcesz ustawić wartość dla pola, ale nie podasz wartości 

• Jeśli podasz klucz obcy z identyfikatorem, ale identyfikator nie istnieje w tabeli odniesienia 

Przyjrzyjmy się, jak dodawać wiersze. Zacznijmy od naszej tabeli klientów, dodając jedną podstawową 

i jedną premię w następujący sposób: 

mysql> INSERT INTO customer (firstname, surname, email, type) 

-> VALUES ("Han", "Solo", "han@tatooine.com", "premium"); 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

mysql> INSERT INTO customer (firstname, surname, email, type) 

-> VALUES ("James", "Kirk", "enter@prise", "basic"); 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

Zauważ, że MySQL wyświetla pewne informacje zwrotne; w tym przypadku pokazuje, że dotknięty 

został jeden wiersz, czyli wiersz, który wstawiliśmy. Nie podaliśmy identyfikatora, więc MySQL właśnie 

dodał kolejne z listy. Ponieważ po raz pierwszy dodajemy dane, MySQL używał identyfikatorów 1 i 2. 

Spróbujmy oszukać MySQL i dodać kolejnego klienta, powtarzając pole adresu e-mail, które 

ustawiliśmy jako unikalne w poprzedniej sekcji: 

mysql> INSERT INTO customer (firstname, surname, email, type) 

-> VALUES ("Mr", "Spock", "enter@prise", "basic"); 

ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'enter@prise' for key 'email' 

Błąd jest zwracany z kodem błędu i komunikatem o błędzie, a wiersz oczywiście nie został wstawiony. 

Komunikat o błędzie zwykle zawiera wystarczającą ilość informacji, aby zrozumieć problem i sposób 

jego rozwiązania. Jeśli tak nie jest, zawsze możemy spróbować wyszukać w Internecie za pomocą kodu 

błędu i zanotować, co mają do powiedzenia oficjalna dokumentacja lub inni użytkownicy. W przypadku 

konieczności wprowadzenia wielu wierszy do tej samej tabeli, które zawierają te same pola, istnieje 

krótsza wersja polecenia, w której można określić pola, a następnie podać grupy wartości dla każdego 

wiersza. Przyjrzyjmy się, jak go używać podczas dodawania książek do naszej tabeli: 

mysql> INSERT INTO book (isbn,title,author,stock,price) VALUES 



-> ("9780882339726","1984","George Orwell",12,7.50), 

-> ("9789724621081","1Q84","Haruki Murakami",9,9.75), 

-> ("9780736692427","Animal Farm","George Orwell",8,3.50), 

-> ("9780307350169","Dracula","Bram Stoker",30,10.15), 

-> ("9780753179246","19 minutes","Jodi Picoult",0,10); 

Query OK, 5 rows affected (0.01 sec) 

Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 

Podobnie jak w przypadku klientów, nie określimy identyfikatora i nie pozwolimy MySQL wybrać 

odpowiedniego. Zauważ też, że teraz liczba dotkniętych wierszy wynosi 5, ponieważ wstawiliśmy pięć 

wierszy. Jak możemy wykorzystać jawne wartości domyślne, które zdefiniowaliśmy w naszych 

tabelach? Cóż, możemy to zrobić w taki sam sposób, jak w przypadku kluczy podstawowych: nie 

określaj ich na liście pól lub liście wartości, a MySQL użyje tylko wartości domyślnej. Na przykład 

zdefiniowaliśmy wartość domyślną 1 dla naszego pola book.stock, co jest użytecznym oznaczeniem dla 

tabeli książek i pola zapasów. Dodajmy kolejny wiersz, używając tej wartości domyślnej, w następujący 

sposób: 

mysql> INSERT INTO książka (isbn, tytuł, autor, cena) WARTOŚCI 

-> („9781416500360”, „Odyssey”, „Homer”, 4,23); 

Zapytanie OK, problem dotyczy 1 wiersza (0,00 s) 

Teraz, gdy mamy książki i klientów, dodajmy historyczne dane o klientach wypożyczających książki. W 

tym celu użyj numerycznych identyfikatorów książki i klienta, jak w poniższym kodzie: 

mysql> INSERT INTO borrowed_books(book_id,customer_id,start,end) 

-> VALUES 

-> (1, 1, "2014-12-12", "2014-12-28"), 

-> (4, 1, "2015-01-10", "2015-01-13"), 

-> (4, 2, "2015-02-01", "2015-02-10"), 

-> (1, 2, "2015-03-12", NULL); 

Query OK, 3 rows affected (0.00 sec) 

Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 

Zapytanie o dane 

Zajęło to sporo czasu, ale w końcu znajdujemy się w najbardziej ekscytującej - i użytecznej - sekcji 

związanej z bazami danych: sprawdzanie danych. Zapytanie o dane odnosi się do pytania MySQL o 

zwrócenie wierszy z określonej tabeli i opcjonalnie filtrowania tych wyników według zestawu reguł. 

Możesz również wybrać, aby uzyskać określone pola zamiast całego wiersza. Aby wyszukać dane, 

użyjemy polecenia SELECT w następujący sposób: 

mysql> SELECT firstname, surname, type FROM customer; 



+-----------+---------+---------+ 

| firstname | surname | type | 

+-----------+---------+---------+ 

| Han | Solo | premium | 

| James | Kirk | basic | 

+-----------+---------+---------+ 

2 rows in set (0.00 sec) 

Jednym z najprostszych sposobów zapytania o dane jest określenie pól zainteresowania po SELECT i 

określenie tabeli za pomocą słowa kluczowego FROM. Ponieważ nie dodaliśmy do zapytania żadnych 

filtrów - znanych głównie jako warunki - mamy tam wszystkie wiersze. Czasami jest to pożądane 

zachowanie, ale najczęstszą rzeczą jest dodanie warunków do zapytania w celu pobrania tylko 

potrzebnych wierszy. Aby to osiągnąć, użyj słowa kluczowego WHERE. 

mysql> SELECT firstname, surname, type FROM customer 

-> WHERE id = 1; 

+-----------+---------+---------+ 

| firstname | surname | type | 

+-----------+---------+---------+ 

| Han | Solo | premium | 

+-----------+---------+---------+ 

1 row in set (0.00 sec) 

Dodawanie warunków jest bardzo podobne do tego, kiedy stworzyliśmy wyrażenia logiczne w PHP. 

Podamy nazwę pola, operatora i wartość, a MySQL pobierze tylko wiersze, które zwracają wartość true 

dla tego wyrażenia. W tym przypadku poprosiliśmy o klientów, którzy mieli identyfikator 1, a MySQL 

zwrócił jeden wiersz: ten, który miał identyfikator dokładnie 1. Częstym pytaniem byłoby uzyskanie 

książek, które zaczynają się od jakiegoś tekstu. Nie możemy skonstruować tego wyrażenia za pomocą 

żadnego znanego argumentu porównania, takiego jak = i <lub>, ponieważ chcemy dopasować tylko 

część ciągu. W tym celu MySQL ma operator LIKE, który pobiera ciąg znaków, który może zawierać 

symbole wieloznaczne. Symbol wieloznaczny to znak reprezentujący regułę, pasującą do dowolnej 

liczby następujących po nim znaków. Na przykład% symbol wieloznaczny reprezentuje dowolną liczbę 

znaków, więc użycie ciągu 1% pasowałoby do dowolnego łańcucha rozpoczynającego się na 1, po 

którym następuje dowolna liczba lub znaki, pasujące ciągi, takie jak 1984 lub 1Q84. 

Rozważmy następujący przykład: 

mysql> SELECT title, author, price FROM book 

-> WHERE title LIKE "1%"; 

+------------+-----------------+-------+ 

| title | author | price | 



+------------+-----------------+-------+ 

| 1984 | George Orwell | 7.5 | 

| 1Q84 | Haruki Murakami | 9.75 | 

| 19 minutes | Jodi Picoult | 10 | 

+------------+-----------------+-------+ 

3 rows in set (0.00 sec) 

Poprosiliśmy o wszystkie książki, których tytuł zaczyna się od 1, i otrzymaliśmy trzy wiersze. Możesz 

sobie wyobrazić, jak użyteczny jest ten operator, zwłaszcza gdy zaimplementujemy narzędzie 

wyszukiwania w naszej aplikacji. Podobnie jak w PHP, MySQL pozwala także dodawać operatory 

logiczne - czyli takie, które pobierają operandy i wykonują operację logiczną, zwracając w wyniku 

wartości logiczne. Najczęstszymi operatorami logicznymi są, jak w PHP, AND i OR. AND zwraca true, 

jeśli oba wyrażenia są prawdziwe, a OR zwraca true, jeśli jeden z operandów jest prawdziwy. Rozważmy 

następujący przykład: 

mysql> SELECT title, author, price FROM book 

-> WHERE title LIKE "1%" AND stock > 0; 

+------------+-----------------+-------+ 

| title | author | price | 

+------------+-----------------+-------+ 

| 1984 | George Orwell | 7.5 | 

| 1Q84 | Haruki Murakami | 9.75 | 

+------------+-----------------+-------+ 

2 rows in set (0.00 sec) 

Ten przykład jest bardzo podobny do poprzedniego, ale dodaliśmy dodatkowy warunek. Zapytaliśmy o 

wszystkie tytuły zaczynające się od 1 i czy dostępne są zapasy. Dlatego jedna z książek nie pokazuje się, 

ponieważ nie spełnia obu warunków. Możesz dodać dowolną liczbę warunków za pomocą operatorów 

logicznych, ale pamiętaj, że operatory AND mają pierwszeństwo przed OR. Jeśli chcesz zmienić ten 

priorytet, zawsze możesz zawinąć wyrażenia w nawiasy, jak w PHP. Do tej pory pobieraliśmy określone 

pola podczas wyszukiwania danych, ale mogliśmy poprosić o wszystkie pola w danej tabeli. Aby to 

zrobić, użyjemy * symbolu wieloznacznego w SELECT. Wybierzmy wszystkie pola dla klientów za 

pomocą następującego kodu: 

mysql> SELECT * FROM customer \G 

*************************** 1. row *************************** 

id: 1 

firstname: Han 

surname: Solo 

email: han@tatooine.com 



type: premium 

*************************** 2. row *************************** 

id: 2 

firstname: James 

surname: Kirk 

email: enter@prise 

type: basic 

2 rows in set (0.00 sec) 

Możesz pobrać więcej informacji niż tylko pola. Na przykład możesz użyć COUNT, aby pobrać liczbę 

wierszy spełniających podane warunki zamiast pobierać wszystkie kolumny. W ten sposób jest szybsze 

niż pobieranie wszystkich kolumn, a następnie ich liczenie, ponieważ oszczędzasz czas na zmniejszaniu 

wielkości odpowiedzi. Zastanówmy się, jak by to wyglądało: 

mysql> SELECT COUNT(*) FROM borrowed_books 

-> WHERE customer_id = 1 AND end IS NOT NULL; 

+----------+ 

| COUNT(*) | 

+----------+ 

| 1 | 

+----------+ 

1 row in set (0.00 sec) 

Jak można zauważyć, odpowiedź brzmi 1, co oznacza, że istnieje tylko jedna pożyczona książka, która 

spełnia warunki. Sprawdź jednak warunki; zauważysz, że użyliśmy innego znanego operatora 

logicznego: NOT. NOT neguje wyrażenia, ponieważ! robi w PHP. Zauważ też, że nie używamy znaku 

równości do porównywania z wartościami zerowymi. W MySQL musisz użyć IS zamiast znaku równości, 

aby porównać z NULL. Tak więc drugi warunek byłby spełniony, gdy pożyczona książka ma datę 

końcową, która nie jest zerowa. Zakończmy tę sekcję, dodając dwie dodatkowe funkcje podczas 

zapytania o dane. Pierwszym z nich jest możliwość określenia, w jakiej kolejności wiersze powinny być 

zwracane. Aby to zrobić, wystarczy użyć słowa kluczowego ORDER BY, a następnie nazwy pola, według 

którego chcesz zamówić. Możesz również określić, czy chcesz zamawiać w trybie rosnącym, który jest 

domyślnie, czy w trybie malejącym, co można zrobić, dodając DESC. Inną cechą jest możliwość 

ograniczenia liczby wierszy do zwrócenia za pomocą LIMIT i liczby wierszy do pobrania. Teraz uruchom 

następujące polecenie: 

mysql> SELECT id, title, author, isbn FROM book 

-> ORDER BY title LIMIT 4; 

+----+-------------+-----------------+---------------+ 

| id | title | author | isbn | 



+----+-------------+-----------------+---------------+ 

| 5 | 19 minutes | Jodi Picoult | 9780753179246 | 

| 1 | 1984 | George Orwell | 9780882339726 | 

| 2 | 1Q84 | Haruki Murakami | 9789724621081 | 

| 3 | Animal Farm | George Orwell | 9780736692427 | 

+----+-------------+-----------------+---------------+ 

4 rows in set (0.00 sec) 

Korzystanie z PDO 

Do tej pory współpracowaliśmy z MySQL i już wiesz, co możesz z tym zrobić. Jednak łączenie się z 

klientem i ręczne wykonywanie zapytań nie jest naszym celem. Chcemy, aby nasza aplikacja mogła 

automatycznie korzystać z bazy danych. W tym celu użyjemy zestawu klas dostarczanego z PHP i 

umożliwiającego połączenie z bazą danych i wykonywanie zapytań z kodu. PHP Data Objects (PDO) to 

klasa, która łączy się z bazą danych i umożliwia interakcję z nią. Jest to popularny sposób pracy z bazami 

danych dla programistów PHP, mimo że istnieją inne sposoby, o których tutaj nie będziemy rozmawiać. 

PDO pozwala na pracę z różnymi systemami baz danych, więc nie jesteś związany tylko z MySQL. W 

poniższych sekcjach zastanowimy się, jak połączyć się z bazą danych, wstawić dane i pobrać je za 

pomocą tej klasy. 

Łączenie z bazą danych 

Aby połączyć się z bazą danych, dobrą praktyką jest oddzielanie poświadczeń - użytkownika i hasła - od 

kodu w pliku konfiguracyjnym. Mamy już ten plik jako config / app.json od kiedy pracowaliśmy z klasą 

Config. Dodajmy poprawne dane uwierzytelniające do naszej bazy danych. Jeśli masz konfigurację 

domyślnie, plik konfiguracyjny powinien wyglądać podobnie do tego: 

{ 

"db": { 

"user": "root", 

"password": "" 

} 

} 

Programiści zwykle określają inne informacje związane z połączeniem, takie jak host, port lub nazwa 

bazy danych. Zależy to od sposobu zainstalowania aplikacji, tego, czy MySQL działa na innym serwerze 

itd., I to od Ciebie zależy, ile informacji chcesz zachować w kodzie i plikach konfiguracyjnych. Aby 

połączyć się z bazą danych, musimy utworzyć instancję obiektu z klasy PDO. Konstruktor tej klasy 

oczekuje trzech argumentów: Nazwa źródła danych (DSN), która jest łańcuchem reprezentującym typ 

używanej bazy danych; nazwa użytkownika; i hasło. Mamy już nazwę użytkownika i hasło z klasy Config, 

ale nadal musimy zbudować DSN. Jednym z formatów baz danych MySQL jest <typ bazy danych: host 

= <host>; dbname = <nazwa schematu>. Ponieważ naszym systemem baz danych jest MySQL, działa 

on na tym samym serwerze, a nazwa schematu to księgarnia, DSN będzie 

mysql:host=127.0.0.1;dbname=book 



store. Let's take a look at how we will put everything together: 

$dbConfig = Config::getInstance()->get('db'); 

$db = new PDO( 

'mysql:host=127.0.0.1;dbname=bookstore', 

$dbConfig['user'], 

$dbConfig['password'] 

); 

$db->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC); 

Zauważ też, że wywołamy metodę setAttribute z instancji PDO. Ta metoda pozwala ustawić niektóre 

opcje połączenia; w tym przypadku ustawia format wyników pochodzących z MySQL. Ta opcja zmusza 

MySQL do zwracania tablic, których kluczami są nazwy pól, co jest o wiele bardziej przydatne niż 

domyślny, zwracając klucze numeryczne na podstawie kolejności pól. Ustawienie tej opcji wpłynie 

teraz na wszystkie zapytania wykonywane za pomocą instancji $db, zamiast ustawiania opcji za każdym 

razem, gdy wykonujemy zapytanie. 

Wykonywanie zapytań 

Najprostszym sposobem na odzyskanie danych z bazy danych jest użycie metody zapytania. Ta metoda 

przyjmuje zapytanie jako ciąg znaków i zwraca listę wierszy jako tablice. Rozważmy przykład: zapisz 

następujące po zainicjowaniu połączenia z bazą danych - na przykład w pliku init.php: 

$rows = $db->query('SELECT * FROM book ORDER BY title'); 

foreach ($rows as $row) { 

var_dump($row); 

} 

To zapytanie próbuje uzyskać wszystkie książki w bazie danych, uporządkując je według tytułu. Może 

to być zawartość funkcji takiej jak getAllBooks, która jest używana podczas wyświetlania naszego 

katalogu. Każdy wiersz jest tablicą, która zawiera wszystkie pola jako klucze, a dane jako wartości. Jeśli 

uruchomisz aplikację w przeglądarce, otrzymasz następujący wynik: 



 

Funkcja zapytania jest przydatna, gdy chcemy pobrać dane, ale w celu wykonania zapytań 

wstawiających wiersze PDO udostępnia funkcję exec. Ta funkcja oczekuje również pierwszego 

parametru jako łańcucha, definiującego zapytanie do wykonania, ale zwraca wartość logiczną 

określającą, czy wykonanie zakończyło się powodzeniem, czy nie. Dobrym przykładem może być próba 

wstawienia książek. Wpisz następujące polecenie: 

$query = <<<SQL 

INSERT INTO book (isbn, title, author, price) 

VALUES ("9788187981954", "Peter Pan", "J. M. Barrie", 2.34) 

SQL; 

$result = $db->exec($query); 

var_dump($result); // true 

Ten kod wykorzystuje również nowy sposób reprezentowania ciągów: heredoc. Otoczymy ciąg między 

<<< SQL a SQL ;, oba w różnych wierszach zamiast cudzysłowów. Zaletą tego jest możliwość pisania 

ciągów w wielu wierszach z tabelami lub dowolną inną spacją, a PHP to uszanuje. Możemy konstruować 

zapytania, które są łatwe do odczytania, zamiast pisać je w jednym wierszu lub bez konieczności 

łączenia różnych ciągów. Zauważ, że SQL jest tokenem reprezentującym początek i koniec łańcucha, 

ale możesz użyć dowolnego tekstu, który bierzesz pod uwagę. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji 

z tym kodem zapytanie zostanie wykonane pomyślnie, a tym samym wynikiem będzie logiczna prawda. 

Jeśli jednak uruchomisz go ponownie, zwróci wartość false, ponieważ wstawiony przez nas numer ISBN 

jest taki sam, ale ustawiliśmy jego ograniczenie na unikalne. Warto wiedzieć, że zapytanie nie powiodło 

się, ale lepiej, jeśli wiemy, dlaczego. Instancja PDO ma metodę errorInfo, która zwraca tablicę z 

informacją o ostatnim błędzie. Klucz 2 zawiera opis, więc prawdopodobnie tego będziemy używać 

częściej. Zaktualizuj poprzedni kod, wprowadzając następujące: 

$query = <<<SQL 

INSERT INTO book (isbn, title, author, price) 



VALUES ("9788187981954", "Peter Pan", "J. M. Barrie", 2.34) 

SQL; 

$result = $db->exec($query); 

var_dump($result); // false 

$error = $db->errorInfo()[2]; 

var_dump($error); // Duplicate entry '9788187981954' for key 'isbn' 

Powoduje to, że zapytanie nie powiodło się, ponieważ wpis ISBN został zduplikowany. Teraz możemy 

tworzyć bardziej znaczące komunikaty o błędach dla naszych klientów lub po prostu do celów 

debugowania. 

Przygotowane intrukcje 

Dwie poprzednie funkcje są bardzo przydatne, gdy trzeba uruchamiać szybkie zapytania, które są 

zawsze takie same. Jednak w drugim przykładzie można zauważyć, że ciąg zapytania nie jest zbyt 

przydatny, ponieważ zawsze wstawia tę samą książkę. Chociaż prawdą jest, że można po prostu 

zastąpić wartości zmiennymi, nie jest to dobra praktyka, ponieważ zmienne te zwykle pochodzą ze 

strony użytkownika i mogą zawierać złośliwy kod. Zawsze lepiej najpierw oczyścić te wartości. PDO 

zapewnia możliwość przygotowania instrukcji - czyli sparametryzowanego zapytania. Możesz określić 

parametry pól, które zmienią się w zapytaniu, a następnie przypisać wartości do tych parametrów. 

Rozważmy najpierw przykład, jak następuje: 

$query = 'SELECT * FROM book WHERE author = :author'; 

$statement = $db->prepare($query); 

$statement->bindValue('author', 'George Orwell'); 

$statement->execute(); 

$rows = $statement->fetchAll(); 

var_dump($rows); 

Zapytanie jest normalne, z tym wyjątkiem, że ma: autor zamiast ciągu autora, który chcemy znaleźć. 

To jest parametr, który zidentyfikujemy za pomocą przedrostka:. Metoda przygotowania pobiera 

zapytanie jako argument i zwraca instancję PDOStatement. Ta klasa zawiera kilka metod wiązania 

wartości, wykonywania instrukcji, pobierania wyników itp. W tym fragmencie kodu używamy tylko 

trzech z nich: 

• bindValue: Pobiera dwa argumenty: nazwę parametru zgodnie z opisem w zapytaniu i wartość do 

przypisania. Jeśli podasz nazwę parametru, której nie ma w zapytaniu, spowoduje to zgłoszenie 

wyjątku. 

• execute: Spowoduje to wysłanie zapytania do MySQL z zastąpieniem parametrów podanymi 

wartościami. Jeśli istnieje jakikolwiek parametr, który nie jest przypisany do wartości, metoda zgłosi 

wyjątek. Jako jego brat exec, execute zwróci wartość logiczną, określając, czy zapytanie zostało 

wykonane pomyślnie, czy nie. 

• fetchAll: pobierze dane z MySQL na wypadek, gdyby było to zapytanie SELECT. Jako zapytanie fetchAll 

zwróci listę wszystkich wierszy jako tablice. 



Jeśli spróbujesz tego kodu, zauważysz, że wynik jest bardzo podobny do przy użyciu zapytania; jednak 

tym razem kod jest znacznie bardziej dynamiczny, ponieważ można go ponownie użyć dla każdego 

potrzebnego autora. 

Istnieje inny sposób powiązania wartości z parametrami zapytania niż użycie metody bindValue. 

Możesz przygotować tablicę, w której klucz jest nazwą parametru, a wartość jest wartością, którą 

chcesz mu przypisać, a następnie możesz wysłać go jako pierwszy argument metody wykonania. Ten 

sposób jest bardzo przydatny, ponieważ zwykle masz już przygotowaną tablicę i nie musisz wywoływać 

bindValue kilka razy z jej zawartością. Dodaj ten kod, aby go przetestować: 

$query = <<<SQL 

INSERT INTO book (isbn, title, author, price) 

VALUES (:isbn, :title, :author, :price) 

SQL; 

$statement = $db->prepare($query); 

$params = [ 

'isbn' => '9781412108614', 

'title' => 'Iliad', 

'author' => 'Homer', 

'price' => 9.25 

]; 

$statement->execute($params); 

echo $db->lastInsertId(); // 8 

W tym ostatnim przykładzie stworzyliśmy nową książkę z prawie wszystkimi parametrami, ale nie 

określiliśmy identyfikatora, który jest pożądanym zachowaniem, ponieważ chcemy, aby MySQL wybrał 

dla nas prawidłowy. Co się jednak stanie, jeśli chcesz poznać identyfikator wstawionego wiersza? Cóż, 

możesz zapytać MySQL o książkę z tym samym numerem ISBN, a zwrócony wiersz będzie zawierał 

identyfikator, ale wydaje się, że to dużo pracy. Zamiast tego PDO ma metodę lastInsertId, która zwraca 

ostatni identyfikator wstawiony przez klucz podstawowy, oszczędzając nam jednego dodatkowego 

zapytania. 

Łączenie tabel 

Chociaż zapytania do MySQL są dość szybkie, szczególnie jeśli znajdują się na tym samym serwerze co 

nasza aplikacja PHP, powinniśmy spróbować zmniejszyć liczbę zapytań, które będziemy wykonywać, 

aby poprawić wydajność naszej aplikacji. Do tej pory sprawdzaliśmy dane tylko z jednej tabeli, ale 

rzadko tak jest. Wyobraź sobie, że chcesz odzyskać informacje o wypożyczonych książkach: tabela 

zawiera tylko identyfikatory i daty, więc jeśli je zapytasz, nie otrzymasz bardzo znaczących danych, 

prawda? Jednym z podejść byłoby przeszukiwanie danych w pożyczonych książkach i na podstawie 

zwracanych identyfikatorów przeszukiwanie zapytań w książce i tabelach klientów poprzez filtrowanie 

według interesujących nas identyfikatorów. Takie podejście obejmuje jednak co najmniej trzy 

zapytania do MySQL i wiele praca z tablicami w PHP. Wydaje się, że powinna istnieć lepsza opcja! 



W SQL można wykonywać zapytania dotyczące łączenia. Kwerenda łączenia jest kwerendą, która łączy 

dwie lub więcej tabel za pomocą wspólnego pola, a zatem umożliwia pobieranie danych z tych tabel, 

zmniejszając liczbę potrzebnych zapytań. Oczywiście wydajność kwerendy łączenia nie jest tak dobra 

jak normalna kwerenda, ale jeśli zdefiniowano poprawne klucze i relacje, ta opcja jest znacznie lepsza 

niż osobne kwerendy. Aby połączyć tabele, musisz połączyć je za pomocą wspólnego pola. Klucze obce 

są bardzo przydatne w tej kwestii, ponieważ wiadomo, że oba pola są takie same. Przyjrzyjmy się, w 

jaki sposób zapytalibyśmy o wszystkie ważne informacje związane z wypożyczonymi książkami: 

mysql> SELECT CONCAT(c.firstname, ' ', c.surname) AS name, 

-> b.title, 

-> b.author, 

-> DATE_FORMAT(bb.start, '%d-%m-%y') AS start, 

-> DATE_FORMAT(bb.end, '%d-%m-%y') AS end 

-> FROM borrowed_books bb 

-> LEFT JOIN customer c ON bb.customer_id = c.id 

-> LEFT JOIN book b ON b.id = bb.book_id 

-> WHERE bb.start >= "2015-01-01"; 

+------------+---------+---------------+----------+----------+ 

| name | title | author | start | end | 

+------------+---------+---------------+----------+----------+ 

| Han Solo | Dracula | Bram Stoker | 10-01-15 | 13-01-15 | 

| James Kirk | Dracula | Bram Stoker | 01-02-15 | 10-02-15 | 

| James Kirk | 1984 | George Orwell | 12-03-15 | NULL | 

+------------+---------+---------------+----------+----------+ 

3 rows in set (0.00 sec) 

W ostatnim zapytaniu wprowadzono kilka nowych koncepcji. Zwłaszcza w przypadku łączenia zapytań, 

gdy dołączyliśmy do pól różnych tabel, może się zdarzyć, że dwie tabele mają tę samą nazwę pola, a 

MySQL potrzebuje nas do ich rozróżnienia. Rozróżniamy dwa pola dwóch różnych tabel, przygotowując 

nazwę tabeli. Wyobraź sobie, że chcemy odróżnić identyfikator klienta od identyfikatora książki; 

powinniśmy używać ich jako customer.id i book.id. Jednak pisanie nazwy tabeli za każdym razem 

sprawiłoby, że nasze zapytania byłyby nieskończone. 

MySQL ma możliwość dodania aliasu do tabeli, pisząc obok prawdziwej nazwy tabeli, tak jak to 

zrobiliśmy w borrowed_books (bb), customer (c) lub book(b). Po dodaniu aliasu możesz użyć go do 

odwołania się do tej tabeli, co pozwala nam pisać takie rzeczy, jak bb.customer_id zamiast 

borrowed_books.customer_id. Dobrą praktyką jest również pisanie tabeli pola, nawet jeśli pole nie jest 

nigdzie powielane, ponieważ łączenie tabel sprawia, że nieco mylące jest ustalenie, skąd pochodzi 

każde pole 



Łącząc tabele, musisz je zapisać w klauzuli FROM, używając LEWEGO DOŁĄCZENIA, a następnie nazwę 

tabeli, opcjonalny alias i pola łączące obie tabele. Istnieją różne typy łączenia, ale skupmy się na 

najbardziej przydatnych dla naszych celów. Złączenia z lewej strony biorą każdy wiersz z pierwszej 

tabeli - tej po lewej stronie definicji - i szukają równoważnego pola w tabeli po prawej stronie. Gdy go 

znajdzie, połączy oba wiersze tak, jakby były jednym. Na przykład, łącząc borrowed_books z klientem 

dla każdego wiersza borrowed_books, MySQL wyszuka identyfikator klienta odpowiadający bieżącemu 

identyfikatorowi klienta, a następnie doda wszystkie informacje z tego wiersza w naszym bieżącym 

wierszu w borrowed_books, tak jakby były tylko jednym Duży stół. Ponieważ customer_id jest kluczem 

obcym, jesteśmy pewni, że zawsze będzie klient do dopasowania. Możesz dołączyć do kilku tabel, a 

MySQL rozwiąże je od lewej do prawej; oznacza, że najpierw połączy dwie pierwsze tabele jako jedną, 

a następnie spróbuje połączyć wynikową tabelę z trzecią tabelą i tak dalej. Tak właśnie zrobiliśmy w 

naszym przykładzie: najpierw połączyliśmy pożyczone_books z klientem, a następnie dołączyliśmy do 

tych dwóch z książką. Jak można zauważyć, istnieją również aliasy dla pól. Czasami robimy coś więcej 

niż tylko zdobycie pola; Przykładem było otrzymanie, z iloma wierszami pasuje zapytanie COUNT(*). 

Jednak tytuł kolumny podczas pobierania tej informacji miał również COUNT (*), co nie zawsze jest 

przydatne. Innym razem używaliśmy dwóch tabel z kolidującymi nazwami pól, co powoduje, że 

wszystko jest mylące. Kiedy tak się dzieje, po prostu dodaj alias do pola w taki sam sposób, jak w 

przypadku nazw tabel; AS jest opcjonalny, ale pomaga zrozumieć, co robisz. Przejdźmy teraz do użycia 

dat w tym zapytaniu. Z jednej strony po raz pierwszy użyjemy DATE_FORMAT. Akceptuje wartość daty 

/ godziny / daty i ciągu wraz z formatem. W tym przypadku użyliśmy% d-% m-% y, co oznacza dzień-

miesiąc-rok, ale moglibyśmy użyć% h-% i-% s do określenia godzin-minut-sekund lub dowolnej innej 

kombinacji. Zwróć też uwagę na to, jak porównaliśmy daty w klauzuli WHERE. Biorąc pod uwagę dwie 

wartości daty lub godziny tego samego typu, można używać operatorów porównania tak, jakby były 

liczby. W takim przypadku zrobimy bb.start> = "2015-01-01", co da nam pożyczone książki od 1 stycznia 

2015 roku. Ostatnią rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w przypadku tego złożonego zapytania, jest 

użycie funkcji CONCAT. Zamiast zwracać dwa pola, jedno dla imienia i jedno dla nazwiska, chcemy 

uzyskać pełne imię i nazwisko. Aby to zrobić, będziemy łączyć pola za pomocą tej funkcji, wysyłając tyle 

ciągów, ile chcemy jako argumenty funkcji i odzyskujemy skonkatenowany ciąg. Jak widać, możesz 

wysyłać zarówno pola, jak i łańcuchy ujęte w pojedyncze cudzysłowy. Cóż, jeśli w pełni zrozumiałeś to 

zapytanie, powinieneś czuć się usatysfakcjonowany; to było najbardziej złożone zapytanie, jakie 

zobaczymy w tym rozdziale. Mamy nadzieję, że zrozumiesz, jak potężny może być system bazy danych 

i że od tej chwili będziesz próbował przetwarzać dane tak dużo, jak to możliwe, po stronie bazy danych 

zamiast po stronie PHP. Jeśli ustawisz prawidłowe indeksy, będzie działać lepiej. 

Grupowanie zapytań 

Ostatnią funkcją, którą omówimy na temat zapytań, jest klauzula GROUP BY. Ta klauzula umożliwia 

grupowanie wierszy tej samej tabeli za pomocą wspólnego pola. Załóżmy na przykład, że chcemy 

wiedzieć, ile książek ma każdy autor w jednym zapytaniu. Spróbuj wykonać następujące czynności: 

mysql> SELECT 

-> author, 

-> COUNT(*) AS amount, 

-> GROUP_CONCAT(title SEPARATOR ', ') AS titles 

-> FROM book 

-> GROUP BY author 



-> ORDER BY amount DESC, author; 

+-----------------+--------+-------------------+ 

| author | amount | titles | 

+-----------------+--------+-------------------+ 

| George Orwell | 2 | 1984, Animal Farm | 

| Homer | 2 | Odyssey, Iliad | 

| Bram Stoker | 1 | Dracula | 

| Haruki Murakami | 1 | 1Q84 | 

| J. M. Barrie | 1 | Peter Pan | 

| Jodi Picoult | 1 | 19 minutes | 

+-----------------+--------+-------------------+ 

5 rows in set (0.00 sec) 

Klauzula GROUP BY, zawsze po klauzuli WHERE, otrzymuje pole - lub wiele, oddzielone przecinkami - i 

traktuje wszystkie wiersze o tej samej wartości dla tego pola, jakby były tylko jednym. Zatem wybranie 

według autora zgrupuje wszystkie wiersze zawierające tego samego autora. Ta funkcja może nie 

wydawać się bardzo przydatna, ale w MySQL jest kilka funkcji, które ją wykorzystują. W tym 

przykładzie: 

• COUNT (*) jest używany w zapytaniach z GROUP BY i pokazuje, ile wierszy grupuje pola. W takim 

przypadku użyjemy go, aby dowiedzieć się, ile książek ma każdy autor. W rzeczywistości zawsze działa 

tak; jednak w przypadku zapytań bez GROUP BY MySQL traktuje cały zestaw wierszy jako jedną grupę. 

• GROUP_CONCAT jest podobny do CONCAT, o którym mówiliśmy wcześniej. Jedyną różnicą jest to, że 

tym razem funkcja połączy pola wszystkich wierszy grupy. Jeśli nie określisz SEPARATOR, MySQL użyje 

pojedynczej śpiączki. Jednak w naszym przypadku potrzebowaliśmy śpiączki i spacji, aby była czytelna, 

dlatego na końcu dodaliśmy SEPARATOR „,”. Zauważ, że możesz dodać tyle rzeczy do konkatenacji, ile 

potrzebujesz w CONCAT, separator po prostu oddzieli konkatenacje wierszami. 

Mimo że nie chodzi o grupowanie, zwróć uwagę na dodaną przez nas klauzulę ORDER. Zamówiliśmy 

według dwóch pól zamiast jednego. Oznacza to, że MySQL uporządkuje wszystkie wiersze według pola 

kwoty; zwróć uwagę, że jest to alias, ale możesz go również użyć tutaj. Następnie MySQL uporządkuje 

każdą grupę wierszy o tej samej wartości według pola tytułu. Jest jeszcze jedna rzecz do zapamiętania, 

ponieważ już przedstawiliśmy wszystkie ważne klauzule, które może zawierać zapytanie SELECT: 

MySQL oczekuje, że klauzule zapytania będą zawsze w tej samej kolejności. Jeśli napiszesz to samo 

zapytanie, ale zmienisz tę kolejność, pojawi się błąd. Kolejność jest następująca: 

1. SELECT 

2. FROM 

3. WHERE 

4. GROUP BY 

5. ORDER BY 



Aktualizacja i usuwanie danych 

Wiemy już dużo o wstawianiu i pobieraniu danych, ale gdyby aplikacje mogły to zrobić, byłyby one dość 

statyczne. Edycja tych danych w miarę potrzeb powoduje, że aplikacja jest dynamiczna i daje 

użytkownikowi pewną wartość. W MySQL i w większości systemów baz danych masz dwie komendy 

do zmiany danych: UPDATE i DELETE. Omówmy je szczegółowo. 

Aktualizacja danych 

Podczas aktualizacji danych w MySQL najważniejsze jest posiadanie unikalnego odniesienia do wiersza, 

który chcesz zaktualizować. W tym celu bardzo przydatne są klucze podstawowe; Jeśli jednak masz 

tabelę bez kluczy podstawowych, co nie powinno mieć miejsca przez większość czasu, nadal możesz 

aktualizować wiersze na podstawie innych pól. Oprócz odniesienia będziesz potrzebować nowej 

wartości oraz, oczywiście, nazwy tabeli i pola do aktualizacji. Rzućmy okiem na bardzo prosty przykład: 

mysql> UPDATE book SET price = 12.75 WHERE id = 2; 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0  

W tym zapytaniu o aktualizację ustalamy cenę książki o numerze ID 2 na 12,75. Klauzula SET nie musi 

określać tylko jednej zmiany; możesz podać kilka zmian w tym samym wierszu, jak tylko rozdzielisz je 

przecinkami - na przykład SET cena = 12,75, zapas = 14. Zwróć także uwagę na klauzulę WHERE, w 

której określamy, które wiersze chcemy zmienić. MySQL pobiera wszystkie wiersze tej tabeli na 

podstawie tych warunków, tak jakby to było zapytanie SELECT i stosuje zmianę do tego zestawu 

wierszy. To, co zwróci MySQL, jest bardzo ważne: liczba pasujących wierszy i liczba wierszy 

zmienionych. Pierwszy to liczba wierszy pasujących do warunków w klauzuli WHERE. Drugi określa 

liczbę wierszy, które można zmienić. Istnieją różne powody, aby nie zmieniać wiersza - na przykład, gdy 

wiersz ma już tę samą wartość. Aby to zobaczyć, uruchommy ponownie to samo zapytanie: 

mysql> UPDATE book SET price = 12.75 WHERE id = 2; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0 

Ten sam wiersz mówi teraz, że zgodnie z oczekiwaniami dopasowano 1 wiersz, ale zmieniono 0 wierszy. 

Powodem jest to, że już ustaliliśmy cenę tej książki na 12,75, więc MySQL nie musi teraz nic z tym robić. 

Jak wspomniano wcześniej, klauzula WHERE jest najważniejszym bitem w tym zapytaniu. Zbyt wiele 

razy znajdujemy programistów, którzy z góry uruchamiają niewinne zapytania UPDATE, w końcu 

zmieniając całą tabelę, ponieważ brakuje im klauzuli WHERE; dlatego MySQL dopasowuje całą tabelę 

jako prawidłowe wiersze do aktualizacji. Zwykle nie jest to intencją dewelopera i jest to niezbyt 

przyjemne, więc upewnij się, że zawsze zapewniasz prawidłowy zestaw warunków. Dobrą praktyką jest 

najpierw zapisać zapytanie SELECT, które zwraca wiersze, które należy edytować, a gdy upewnisz się, 

że warunki odpowiadają żądanemu zestawowi wierszy, możesz napisać zapytanie UPDATE. 

Czasami jednak zamierzony jest wpływ na wiele wierszy. Wyobraź sobie, że przechodzimy ciężkie czasy 

i musimy podnieść cenę wszystkich naszych książek. Postanawiamy, że chcemy podnieść cenę o 16%, 

czyli tyle samo, co obecna cena razy 1,16. Możemy uruchomić następujące zapytanie, aby wykonać te 

zmiany: 

mysql> UPDATE book SET price = price * 1.16; 



Query OK, 8 rows affected (0.00 sec) 

Rows matched: 8 Changed: 8 Warnings: 0 

To zapytanie nie zawiera żadnej klauzuli WHERE, ponieważ chcemy dopasować wszystkie nasze książki. 

Zauważ również, że klauzula SET używa pola ceny, aby uzyskać bieżącą wartość ceny, która jest 

całkowicie poprawna. Na koniec zwróć uwagę na liczbę dopasowanych i zmienionych wierszy, która 

wynosi 8 - cały zestaw wierszy dla tej tabeli. Na zakończenie tego podrozdziału zastanówmy się, w jaki 

sposób możemy używać zapytań UPDATE z PHP poprzez PDO. Jednym z bardzo powszechnych 

scenariuszy jest dodanie kopii ekwipunku istniejących książek do naszego ekwipunku. Biorąc pod 

uwagę identyfikator książki i opcjonalną liczbę książek - domyślnie ta wartość będzie wynosić 1 - 

zwiększymy wartość zapasów tej książki o tyle kopii. Zapisz tę funkcję w pliku init.php: 

function addBook(int $id, int $amount = 1): void { 

$db = new PDO( 

'mysql:host=127.0.0.1;dbname=bookstore', 

'root', 

'' 

); 

$query = 'UPDATE book SET stock = stock + :n WHERE id = :id'; 

$statement = $db->prepare($query); 

$statement->bindValue('id', $id); 

$statement->bindValue('n', $amount); 

if (!$statement->execute()) { 

throw new Exception($statement->errorInfo()[2]); 

} 

} 

Istnieją dwa argumenty: $ id i $ kwota. Pierwszy będzie zawsze obowiązkowy, a drugi można pominąć, 

a wartość domyślna to 1. Funkcja najpierw przygotowuje zapytanie podobne do pierwszego z tej sekcji, 

w którym zwiększyliśmy ilość zapasów danego book, następnie wiąże oba parametry z instrukcją i 

ostatecznie wykonuje zapytanie. Jeśli coś się stanie i wykonanie zwróci false, wyrzucimy wyjątek z 

treścią komunikatu o błędzie z MySQL. Ta funkcja jest bardzo przydatna, gdy kupujemy więcej zapasów 

lub klient zwraca książkę. Możemy nawet użyć go do usunięcia książek, podając wartość ujemną do 

kwoty $, ale jest to bardzo zła praktyka. Powodem jest to, że nawet gdybyśmy wymusili zapasy pola, 

które ma być bez znaku, ustawienie wartości ujemnej nie spowoduje błędu, tylko ostrzeżenie. MySQL 

nie ustawi wiersza na wartość ujemną, ale wywołanie wykonania zwróci true, i nie będziemy o tym 

wiedzieć. Lepiej jest po prostu utworzyć drugą metodę, removeBook i najpierw sprawdzić, czy ilość 

książek do usunięcia jest mniejsza lub równa bieżącemu zapasowi. 

Zachowania klucza obcego 



Jedną z trudnych rzeczy, którymi należy zarządzać podczas aktualizacji lub usuwania wierszy, jest to, 

że wiersz, który aktualizujemy, jest częścią obcego klucza w innym miejscu. Na przykład nasza tabela 

borrowed_books zawiera identyfikatory klientów i książek, a jak już wiesz, MySQL wymusza, aby te 

identyfikatory były zawsze prawidłowe i istniały w odpowiednich tabelach. Co by się stało, gdybyśmy 

zmienili identyfikator samej książki na stoliku? Albo jeszcze gorzej, co by się stało, gdybyśmy usunęli 

jedną z książek z książki, a w zapożyczonych książkach jest wiersz, który odwołuje się do tego 

identyfikatora? MySQL pozwala ustawić pożądaną reakcję, gdy ma miejsce jeden z tych scenariuszy. 

Należy to zdefiniować podczas dodawania klucza obcego; więc w naszym przypadku musimy najpierw 

usunąć istniejące, a następnie dodać je ponownie. Aby usunąć lub upuścić klucz, musisz znać nazwę 

tego klucza, którą możemy znaleźć za pomocą polecenia SHOW CREATE TABLE, w następujący sposób: 

mysql> SHOW CREATE TABLE borrowed_books \G 

*************************** 1. row *************************** 

Table: borrowed_books 

Create Table: CREATE TABLE `borrowed_books` ( 

`book_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

`customer_id` int(10) unsigned NOT NULL, 

`start` datetime NOT NULL, 

`end` datetime DEFAULT NULL, 

KEY `book_id` (`book_id`), 

KEY `customer_id` (`customer_id`), 

CONSTRAINT `borrowed_books_ibfk_1` FOREIGN KEY (`book_id`) REFERENCES 

`book` (`id`), 

CONSTRAINT `borrowed_books_ibfk_2` FOREIGN KEY (`customer_id`) 

REFERENCES `customer` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 

1 row in set (0.00 sec) 

Dwa klucze obce, które chcemy usunąć, to borrowed_books_ibfk_1 i borrowed_books_ibfk_2. 

Usuńmy je za pomocą polecenia ALTER TABLE, tak jak wcześniej: 

mysql> ALTER TABLE borrowed_books 

-> DROP FOREIGN KEY borrowed_books_ibfk_1; 

Query OK, 4 rows affected (0.02 sec) 

Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 

mysql> ALTER TABLE borrowed_books 

-> DROP FOREIGN KEY borrowed_books_ibfk_2; 

Query OK, 4 rows affected (0.01 sec) 



Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 

Teraz musimy ponownie dodać klucze obce. Format polecenia będzie taki sam, jak w momencie ich 

dodania, ale z dodaniem nowego pożądanego zachowania. W naszym przypadku, jeśli usuniemy klienta 

lub książkę z naszych tabel, chcemy usunąć wiersze odnoszące się do tych książek i klientów z 

borrowed_books; więc musimy użyć opcji CASCADE. Zastanówmy się, jak by wyglądali: 

mysql> ALTER TABLE borrowed_books 

-> ADD FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES book (id) 

-> ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

-> ADD FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer (id) 

-> ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

Query OK, 4 rows affected (0.01 sec) 

Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0 

Zauważ, że możemy zdefiniować zachowanie CASCADE dla obu akcji: podczas aktualizacji i usuwania 

wierszy. Istnieją inne opcje zamiast CASCADE - na przykład SET NULL, który ustawia kolumny kluczy 

obcych na NULL i pozwala na usunięcie oryginalnego wiersza lub domyślny, RESTRICT, który odrzuca 

polecenia aktualizacji / usuwania. 

Usuwanie danych 

Usuwanie danych jest prawie takie samo jak ich aktualizowanie. Musisz podać klauzulę WHERE, która 

będzie pasować do wierszy, które chcesz usunąć. Podobnie jak w przypadku aktualizacji danych, 

zdecydowanie zaleca się zbudowanie zapytania SELECT, które pobierze wiersze, które chcesz usunąć, 

przed wykonaniem polecenia DELETE. Nie myśl, że marnujesz czas na tę metodologię; jak mówi 

przysłowie, zmierz dwa razy, pokrój raz. Nie zawsze można odzyskać dane po usunięciu wierszy! 

Spróbujmy usunąć książkę, obserwując, jak zachowuje się ustawiona wcześniej opcja KASKADA. W tym 

celu najpierw zapytajmy o istniejącą listę wypożyczonych książek, wykonując następujące czynności: 

mysql> SELECT book_id, customer_id FROM borrowed_books; 

+---------+-------------+ 

| book_id | customer_id | 

+---------+-------------+ 

| 1 | 1 | 

| 4 | 1 | 

| 4 | 2 | 

| 1 | 2 | 

+---------+-------------+ 

4 rows in set (0.00 sec) 

Istnieją dwie różne książki, 1 i 4, a każda z nich została dwukrotnie wypożyczona. Spróbujmy usunąć 

książkę o identyfikatorze 4. Najpierw zbuduj zapytanie takie jak SELECT * FROM book WHERE id = 4, 



aby upewnić się, że warunek w klauzuli WHERE jest odpowiedni. Po upewnieniu się, wykonaj 

następujące zapytanie: 

mysql> DELETE FROM book WHERE id = 4; 

Query OK, 1 row affected (0.02 sec) 

Jak można zauważyć, podaliśmy tylko polecenie DELETE FROM, a następnie nazwę tabeli i klauzulę 

WHERE. MySQL mówi nam, że dotyczyło to 1 wiersza, co ma sens, biorąc pod uwagę poprzednią 

instrukcję SELECT. Jeśli wrócimy do naszej tabeli borrowed_books i zapytamy o istniejące, zauważymy, 

że wszystkie wiersze odnoszące się do książki o numerze identyfikacyjnym 4 zniknęły. Wynika to z faktu, 

że podczas usuwania ich z tabeli książek MySQL zauważył odniesienie do klucza obcego, sprawdził, co 

należy zrobić podczas usuwania - w tym przypadku CASCADE - i usunął również wiersze z pożyczonych 

książek. Spójrz na następujące: 

mysql> SELECT book_id, customer_id FROM borrowed_books; 

+---------+-------------+ 

| book_id | customer_id | 

+---------+-------------+ 

| 1 | 1 | 

| 1 | 2 | 

+---------+-------------+ 

2 rows in set (0.00 sec) 

Praca z transakcjami 

W poprzedniej sekcji powtórzyliśmy, jak ważne jest upewnienie się, że zapytanie o aktualizację lub 

usunięcie zawiera pożądany pasujący zestaw wierszy. Mimo że zawsze będzie to obowiązywać, istnieje 

sposób na przywrócenie właśnie wprowadzonych zmian, które działają z transakcjami. Transakcja to 

stan, w którym MySQL śledzi wszystkie zmiany, które wprowadzasz w swoich danych, aby w razie 

potrzeby móc je wszystkie przywrócić. Musisz jawnie rozpocząć transakcję, a przed zamknięciem 

połączenia z serwerem musisz zatwierdzić zmiany. Oznacza to, że MySQL tak naprawdę nie wykonuje 

tych zmian, dopóki tego nie powiesz. Jeśli podczas transakcji chcesz przywrócić zmiany, powinieneś 

wycofać się zamiast zatwierdzać. PDO pozwala to zrobić za pomocą trzech funkcji: 

• beginTransaction: Rozpocznie się transakcja. 

• commit: zatwierdzi twoje zmiany. Pamiętaj, że jeśli nie zatwierdzisz i skrypt PHP zakończy się lub 

zamkniesz połączenie jawnie, MySQL odrzuci wszystkie zmiany dokonane podczas tej transakcji. 

• rollBack: Cofa wszystkie zmiany dokonane podczas tej transakcji. 

Jednym z możliwych zastosowań transakcji w Twojej aplikacji jest to, że musisz wykonać wiele zapytań 

i wszystkie muszą zakończyć się powodzeniem, a cały zestaw zapytań nie powinien być wykonany w 

inny sposób. 

Tak byłoby w przypadku dodawania sprzedaży do bazy danych. Pamiętaj, że nasza sprzedaż jest 

przechowywana w dwóch tabelach: jednej dla samej sprzedaży i jednej dla listy książek związanych z 

tą sprzedażą. Dodając nowy, musisz upewnić się, że wszystkie książki zostały dodane do tej bazy 



danych; w przeciwnym razie sprzedaż zostanie zepsuta. To, co powinieneś zrobić, to wykonać wszystkie 

zapytania, sprawdzając ich zwracane wartości. Jeśli którykolwiek z nich zwróci fałsz, cała sprzedaż 

powinna zostać wycofana. Utwórzmy funkcję addSale w pliku init.php, aby naśladować to zachowanie. 

Treść powinna wyglądać następująco: 

function addSale(int $userId, array $bookIds): void { 

$db = new PDO( 

'mysql:host=127.0.0.1;dbname=bookstore', 

'root', 

'' 

); 

$db->beginTransaction(); 

try { 

$query = 'INSERT INTO sale (customer_id, date) ' 

'VALUES(:id, NOW())'; 

$statement = $db->prepare($query); 

if (!$statement->execute(['id' => $userId])) { 

throw new Exception($statement->errorInfo()[2]); 

} 

$saleId = $db->lastInsertId(); 

$query = 'INSERT INTO sale_book (book_id, sale_id) ' 

. 'VALUES(:book, :sale)'; 

$statement = $db->prepare($query); 

$statement->bindValue('sale', $saleId); 

foreach ($bookIds as $bookId) { 

$statement->bindValue('book', $bookId); 

if (!$statement->execute()) { 

throw new Exception($statement->errorInfo()[2]); 

} 

} 

$db->commit(); 

} catch (Exception $e) { 

$db->rollBack(); 



throw $e; 

} 

} 

Ta funkcja jest dość złożona. Jako argumenty otrzymuje identyfikator klienta i listę książek, ponieważ 

zakładamy, że data sprzedaży jest datą bieżącą. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to połączenie się z bazą 

danych, utworzenie instancji klasy PDO. Zaraz po tym rozpoczniemy naszą transakcję, która potrwa 

tylko podczas trwania tej funkcji. Po rozpoczęciu transakcji otworzymy blok try… catch, który obejmie 

resztę kodu funkcji. Powodem jest to, że jeśli wyrzucimy wyjątek, blok catch przechwyci go, wycofując 

transakcję i propagując wyjątek. Kod w bloku try tylko dodaje najpierw sprzedaż, a następnie iteruje 

listę książek, umieszczając je również w bazie danych. Przez cały czas sprawdzamy odpowiedź funkcji 

wykonania, a jeśli jest fałszywa, zgłaszamy wyjątek z informacją o błędzie. Spróbujmy użyć tej funkcji. 

Napisz następujący kod, który próbuje dodać sprzedaż trzech książek; jednak jeden z nich nie istnieje, 

czyli ten o numerze ID 200: 

try { 

addSale(1, [1, 2, 200]); 

} catch (Exception $e) { 

echo 'Error adding sale: ' . $e->getMessage(); 

} 

Ten kod powtórzy komunikat o błędzie i narzeka na nieistniejącą książkę. Jeśli zaznaczysz w MySQL, nie 

będzie żadnych wierszy w tabeli sprzedaży, ponieważ funkcja została wycofana po zgłoszeniu wyjątku. 

Na koniec wypróbujmy następujący kod. Ten doda trzy prawidłowe książki, dzięki czemu zapytania 

będą zawsze udane, a blok try może przejść do końca, w którym dokonamy zmian: 

try { 

addSale(1, [1, 2, 3]); 

} catch (Exception $e) { 

echo 'Error adding sale: ' . $e->getMessage(); 

} 

Przetestuj to, a zobaczysz, jak żadna wiadomość nie jest drukowana w przeglądarce. Następnie przejdź 

do bazy danych, aby upewnić się, że jest nowy wiersz sprzedaży i są z nim powiązane trzy książki. 


