
Wprowadzenie do MySQL 

O bazach danych 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz bank, szpital, stację benzynową czy sklep internetowy, dobre 

prowadzenie dokumentacji i uporządkowane dane mają kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy. 

Jednym ze sposobów przechowywania danych może być plik tekstowy, ale wraz ze wzrostem ilości 

danych baza danych może być lepszym wyborem do przechowywania danych i zarządzania nimi. Różne 

typy baz danych określają, jaki rodzaj struktury będzie używany do przechowywania i pobierania 

danych. Najbardziej podstawowy typ wykorzystuje płaską strukturę plików, przechowując dane w 

dużej tabeli, ale ten typ jest trudny do modyfikacji i naprawdę najlepiej nadaje się do prostych aplikacji. 

Innym rodzajem bazy danych jest taka, w której dane są zorganizowane w hierarchię lub sieć, podobnie 

jak struktura drzewa katalogów, model nadrzędny-podrzędny, ale tego rodzaju bazy danych są trudne 

do zrozumienia dla użytkowników końcowych. Następnie, w latach 80. XX wieku, relacyjne bazy danych 

stały się czymś „w”, ponieważ model relacyjny uczynił manipulowanie danymi łatwiejszym i szybszym 

dla użytkownika końcowego oraz łatwiejszym w utrzymaniu przez administratora. U podstaw tego 

modelu leży koncepcja tabeli (zwanej również relacją), w której przechowywane są wszystkie dane. 

Każda tabela składa się z rekordów składających się z poziomych wierszy i pionowych kolumn lub pól, 

podobnie jak dwuwymiarowa tablica. W przeciwieństwie do modelu hierarchicznego, model relacyjny 

ułatwił użytkownikowi pobieranie, wstawianie, aktualizowanie i usuwanie danych bez konieczności 

rozumienia podstawowej struktury danych w bazie danych. Ze względu na popularność relacyjnych baz 

danych, zwanych systemami zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), obecnie używanych jest 

szereg relacyjnych baz danych, w tym Oracle, Sybase, PostgreSQL Informix, DB2, SQL Server i MySQL. 

MySQL to najczęściej używany program bazodanowy do tworzenia witryn sieci Web opartych na 

bazach danych w języku PHP. Jak wspomnieliśmy w rozdziale 1, „Wprowadzenie”, MySQL jest bazą 

danych typu open source (jest bezpłatna [1]), która działa w większości systemów operacyjnych, takich 

jak UNIX, Linux, Macintosh i Windows. PHP i MySQL bardzo dobrze do siebie pasują. Oba są dość łatwe 

w użyciu, dość skalowalne i niezawodne oraz mają dobry zestaw funkcji dla małych i średnich aplikacji 

internetowych. Chociaż PHP może być używany z dowolną bazą danych dzięki zestawowi funkcji ODBC, 

jest on wyposażony w funkcje specyficzne dla MySQL. Ten zestaw specyficznych funkcji zapewnia ścisłą 

integrację między językiem PHP a bazą danych MySQL. Chociaż utrzymywany przez MySQL AB, firmę 

komercyjną, MySQL jest objęty licencją typu open source GPL (GNU Public License), a także licencją 

komercyjną. 

Bazy danych klient / serwer 

Jeśli Twoja witryna sieci Web ma być dostępna i dostępna dla klientów na całym świecie, a do 

zarządzania danymi używasz systemu zarządzania bazą danych, typem relacyjnej bazy danych najlepiej 

pasującym do tego zadania jest baza danych typu klient / serwer, w której serwer bazy danych działa 

przez całą dobę, obsługując przychodzące żądania klientów, niezależnie od strefy czasowej. Obecnie 

MySQL jest jednym z najpopularniejszych systemów baz danych klient / serwer w społeczności open 

source do obsługi stron internetowych. Rysunek 13.1 przedstawia model architektury klient / serwer. 

Użytkownik żąda strony z przeglądarki (np. Internet Explorer, Netscape, Firefox) i nawiązywane jest 

połączenie HTTP z serwerem WWW (Apache, ISS), na którym żądanie jest odbierane i obsługiwane. 

Jeśli akcją jest uruchomienie programu PHP, serwer WWW uruchamia interpreter PHP i PHP 

rozpoczyna przetwarzanie skryptu. Jeśli skrypt PHP zawiera instrukcję połączenia się z bazą danych, w 

tym przypadku MySQL, to po nawiązaniu połączenia i wybraniu bazy danych program PHP uzyskuje 

dostęp do bazy danych przez serwer MySQL. Serwer MySQL odbiera żądania zwane zapytaniami z 

programu PHP i odsyła informacje zebrane z bazy danych. Gdy PHP otrzyma informacje z serwera 



MySQL, może następnie sformatować je w ładne tabele za pomocą tagów HTML i wysłać je z powrotem 

na serwer sieciowy, skąd są one następnie przekazywane do przeglądarki, w której rozpoczął się cały 

proces. W tym przykładzie mamy relację klient / serwer między przeglądarką a serwerem WWW oraz 

relację klient / serwer między programem PHP a serwerem bazy danych MySQL. 

Rozmowa z bazą danych 

Aby komunikować się z serwerem MySQL, potrzebujesz języka, a SQL (Structured Query Language) jest 

językiem wybieranym dla większości nowoczesnych relacyjnych baz danych dla wielu użytkowników. 

SQL zapewnia składnię i konstrukcje językowe potrzebne do komunikowania się z relacyjnymi bazami 

danych w ustandaryzowany, wieloplatformowy sposób. W następnym rozdziale omówimy, jak używać 

języka SQL. Podobnie jak język angielski z różnymi dialektami (brytyjski, amerykański, australijski itp.), 

Istnieje wiele różnych wersji języka SQL. Wersja SQL używana przez MySQL jest zgodna ze standardem 

ANSI (American National Standards Institute), co oznacza, że musi obsługiwać główne słowa kluczowe 

(np. SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE itp.), Zgodnie z definicją w standardzie. Jak widać po 

nazwach tych słów kluczowych, SQL jest językiem umożliwiającym manipulowanie danymi w bazie 

danych. 

Mocne i słabe strony MySQL 

Od www.mysq.com/why-mysql: Baza danych MySQL ® stała się najpopularniejszą na świecie bazą 

danych typu open source ze względu na jej stałą, szybką wydajność, wysoką niezawodność i łatwość 

użycia. Jest używany w ponad 8 milionach instalacji, od dużych korporacji po wyspecjalizowane 

aplikacje wbudowane na wszystkich kontynentach na świecie. (Tak, nawet Antarktyda!) MySQL jest nie 

tylko najpopularniejszą na świecie bazą danych typu open source, ale także preferowaną bazą danych 

dla nowej generacji aplikacji zbudowanych na stosie LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python) 

. MySQL działa na ponad 20 platformach, w tym Linux, Windows, OS / X, HP-UX, AIX, Netware, dając Ci 

taką elastyczność, która daje Ci kontrolę. 

To powiedziawszy, jak każde narzędzie, MySQL jest odpowiedni dla niektórych typów aplikacji, a nie 

dla innych. Spójrzmy, jakie są mocne i słabe strony MySQL. 

Łatwa w użyciu 

MySQL jest stosunkowo łatwym w obsłudze i administrowaniu systemem baz danych. Duże systemy 

bazodanowe ze wszystkimi „dzwonkami i gwizdami” często wymagają doświadczonego administratora 

bazy danych (DBA), aby je skonfigurować i administrować. MySQL to baza danych stworzona dla 

programistów z bardzo niewielkimi kosztami utrzymania. 

Duża społeczność programistów 

Tym, co sprawia, że MySQL jest tak atrakcyjny, jest duża społeczność innych programistów, którzy 

tworzą wokół niego aplikacje. To sprawia, że jest to stosunkowo bezpieczny wybór. Jeśli kiedykolwiek 

będziesz czegoś potrzebować, jest szansa, że ktoś już doświadczył tego problemu i rozwiązał go. Często 

można znaleźć rozwiązania, trochę wyszukując w Internecie. 

Licencja Open Source 

MySQL jest darmowy, o ile nie połączysz go z produktem komercyjnym. Jako dostawca aplikacji możesz 

zawsze powiedzieć swoim klientom, aby pobrali i skonfigurowali własną bazę danych MySQL, z którą 

będzie się łączyć Twoja aplikacja. Jest to dość łatwa procedura i nie wiąże się z żadnymi kosztami 

licencji, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla twórców aplikacji. 



Licencja komercyjna 

Jeśli faktycznie chcesz wysłać swoją aplikację z wbudowaną kopią serwera bazy danych MySQL, musisz 

zakupić licencję od MySQL AB. Może to nie być atrakcyjna funkcja dla prawdziwych wyznawców modeli 

open source i General Public License, ale dla większości z nas uzyskanie licencji nie będzie problemem. 

W przypadku aplikacji sieci Web baza danych jest rzadko dostarczana jako część aplikacji. Ponieważ 

klienci instalujący aplikacje po stronie serwera zwykle mają wystarczające umiejętności do 

wykonywania zadań związanych z pobieraniem i konfigurowaniem baz danych, wystarczy 

udokumentować proces instalacji za pomocą aplikacji, a resztę pozostawić im. 

Skalowalność 

Skalowalność odnosi się do tego, jak dobrze aplikacja może obsługiwać większe lub mniejsze ilości 

danych i większą lub mniejszą liczbę użytkowników bez obniżania wydajności i zwiększania kosztów. 

MySQL był kiedyś uważany za małą bazę danych dla małych systemów. Z biegiem czasu MySQL stał się 

poważnym RDBMS z własnym sposobem zarządzania skalowalnością, twierdząc, że może obsłużyć od 

małych (megabajt) do dużych (kilka terabajtów) wolumenów danych z najwyższą skalowalnością. Na 

przykład obecnie produkowanych jest kilka bardzo dużych witryn z wieloma klastrami serwerów baz 

danych MySQL. Skalowalność wykracza poza zakres tej książki, ale dobrze jest wiedzieć, że MySQL 

może obsłużyć twoją aplikację w miarę jej rozrastania się. 

Anatomia relacyjnej bazy danych 

Co składa się na bazę danych? Głównymi składnikami RDBMS są: 

a. Serwer bazy danych 

b. Baza danych 

c. Tabele 

d. Rekordy i pola 

e. Klucz podstawowy 

f. Schemat 

Serwer bazy danych 

Serwer bazy danych to rzeczywisty proces serwera obsługujący bazy danych. Kontroluje 

przechowywanie danych, przyznaje dostęp użytkownikom, aktualizuje i usuwa rekordy oraz 

komunikuje się z innymi serwerami. Serwer bazy danych zwykle znajduje się na wydzielonym 

komputerze-hoście, obsługującym i zarządzającym wieloma klientami w sieci, ale może być również 

używany jako samodzielny serwer na komputerze lokalnym do obsługi jednego klienta (np. Możesz być 

jedynym klientem korzystającym z MySQL na komputerze lokalnym, często określany jako „localhost” 

bez żadnego połączenia sieciowego). To prawdopodobnie najlepszy sposób na nauczenie się 

korzystania z MySQL. Jeśli używasz MySQL, procesem serwera jest usługa MySQL w systemie Windows 

lub proces mysqld w systemach operacyjnych Linux / UNIX. Serwer bazy danych zazwyczaj jest zgodny 

z modelem klient / serwer, w którym front-end jest klientem, użytkownik siedzi na swojej stacji 

roboczej, wysyłając żądania do bazy danych i czekając na wyniki, a zaplecze to serwer bazy danych, 

który zapewnia dostęp użytkownikom, sklepom i manipuluje danymi, tworzy kopie zapasowe, a nawet 

rozmawia z innymi serwerami. Żądania do serwera bazy danych mogą być również wysyłane z 

programu, który działa w imieniu użytkownika wysyłającego żądania ze strony sieci Web. W kolejnych 

częściach dowiesz się, jak najpierw wysyłać żądania z wiersza poleceń MySQL, a następnie łączyć się z 



serwerem bazy danych z programu PHP przy użyciu wbudowanych funkcji PHP w celu wysyłania żądań 

do serwera bazy danych MySQL. 

Baza danych 

Baza danych to zbiór powiązanych elementów danych, zwykle odpowiadających określonej aplikacji. 

Firma może mieć jedną bazę danych dla wszystkich swoich potrzeb w zakresie zasobów ludzkich, być 

może inną dla pracowników sprzedaży, trzecią dla aplikacji e-commerce i tak dalej. Rysunek 13.3 

zawiera listę baz danych zainstalowanych w określonej wersji MySQL. Bazy danych są wymienione jako 

„mysql”, „northwind”, „phpmyadmin” i „test”. 

 

Tabele 

Każda baza danych składa się z dwuwymiarowych tabel. W rzeczywistości relacyjna baza danych 

przechowuje wszystkie swoje dane w tabelach i nic więcej. Wszystkie operacje są wykonywane na 

tabeli, która może następnie tworzyć inne tabele i tak dalej. Jedną z pierwszych decyzji, które 

podejmiesz podczas projektowania bazy danych, będzie to, jakie tabele będzie ona zawierać. Typowa 

baza danych organizacji może składać się z tabel klientów, zamówień i produktów. Wszystkie te tabele 

są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Na przykład klienci mają zamówienia, a zamówienia zawierają 

towary. Chociaż każda tabela istnieje samodzielnie, łącznie tabele składają się na bazę danych. Rysunek 

13.4 przedstawia tabele w bazie danych o nazwie „northwind”, fikcyjna baza danych dostarczona przez 

firmę Microsoft jako model do nauki manipulowania bazą danych 

 



Rekordy i pola 

Tabela ma nazwę i składa się z zestawu wierszy i kolumn. Przypomina arkusz kalkulacyjny, w którym 

każdy wiersz, zwany także rekordem, składa się z pionowych kolumn, zwanych również polami. 

Wszystkie wiersze z tej samej tabeli mają ten sam zestaw kolumn. Tabela „spedytorzy” z bazy danych 

„northwind” ma trzy kolumny i trzy wiersze 

 

Istnieją dwie podstawowe operacje, które można wykonać na tabeli relacyjnej. Możesz pobrać 

podzbiór jego kolumn i podzbiór jego wierszy 

 

 

Pamiętaj, że relacyjna baza danych obsługuje tylko tabele, a wynikiem wszystkich operacji są również 

tabele. Tabele są zestawami, które same w sobie są zestawami wierszy i kolumn. Bazę danych można 

wyświetlić jako zbiór tabel. Możesz także wykonać wiele innych operacji między dwiema tabelami, 

traktując je jako zbiory: Możesz łączyć informacje z dwóch tabel, tworzyć iloczyn kartezjański tabel, 

uzyskiwać przecięcie między dwoma tabelami, dodawać jedną tabelę do drugiej i tak dalej. Później 

pokażemy, jak wykonywać operacje na tabelach za pomocą języka SQL. SQL umożliwia „rozmowę” z 

bazą danych. Rysunki 13.6 i 13.7 wykorzystują polecenia SQL do pobierania danych. 

Kolumny / pola 

Omawiając tabele, musimy mówić o kolumnach, ponieważ są one integralną częścią tabeli. Kolumny 

są również nazywane polami lub atrybutami. Pola opisują dane. Każde pole ma swoją nazwę. Na 

przykład tabela „spedytorzy” zawiera pola o nazwach „ID nadawcy”, „Nazwa firmy” i „Telefon”. Pole 

zawiera również opis typu zawartych w nim danych. Typem danych może być liczba, znak, data, 

sygnatura czasowa i tak dalej. Na rysunku 13.8 „ID nadawcy” to nazwa pola, typ danych to liczba 

całkowita, a identyfikator nadawcy nie będzie przekraczał 11 cyfr. Istnieje wiele typów danych i czasami 

są one specyficzne dla określonego systemu baz danych; na przykład MySQL może mieć inne dostępne 

typy danych niż Oracle 



 

Wiersze / rekordy 

Rekord to wiersz w tabeli. Może to być produkt w tabeli produktów, rekord pracownika w tabeli 

pracowników i tak dalej. Każda tabela w bazie danych zawiera zero lub więcej rekordów. Rysunek 13.9 

pokazuje nam, że w tabeli „nadawcy” są trzy rekordy. 

 

Klucz podstawowy i indeksy 

Klucz podstawowy to niepowtarzalny identyfikator każdego rekordu. Na przykład każdy pracownik w 

Stanach Zjednoczonych ma numer ubezpieczenia społecznego, każdy kierowca ma prawo jazdy, a 

każdy samochód ma tablicę rejestracyjną. Te identyfikatory są unikalne. W świecie tabel 

bazodanowych unikalny identyfikator nazywamy kluczem podstawowym. Chociaż dobrym pomysłem 

jest posiadanie klucza podstawowego, nie każda tabela go ma. Klucz podstawowy jest określany 

podczas tworzenia tabeli i jest bardziej zgodny z dyskusją na temat projektu bazy danych. Na rysunku 

13.10 „ID nadawcy” jest kluczem podstawowym do tabeli „nadawcy” w bazie danych „północny 

zachód”. Jest to unikalny identyfikator składający się z liczby, która będzie automatycznie zwiększana 

za każdym razem, gdy do listy nadawców zostanie dodana nowa firma (rekord). 

 

Oprócz klucza podstawowego często używany jest jeden lub więcej indeksów w celu zwiększenia 

wydajności wyszukiwania wierszy w często używanych tabelach. Indeksy są jak indeksy z tyłu książki, 

które pomagają szybciej znaleźć określony temat niż przeszukiwanie całej książki. Podczas 

wyszukiwania określonego rekordu w tabeli MySQL musi załadować wszystkie rekordy, zanim będzie 

mógł wykonać zapytanie. Indeks, podobnie jak indeks książki, jest odniesieniem do konkretnego 

rekordu w tabeli. 

Schemat bazy danych 

Zaprojektowanie bardzo małej bazy danych nie jest trudne, ale zaprojektowanie takiej dla dużej 

aplikacji internetowej może być zniechęcające. Projektowanie baz danych jest zarówno sztuką, jak i 

nauką i wymaga zrozumienia, w jaki sposób model relacyjny jest wdrażany, co wykracza poza zakres 

tego tekstu. Omawiając projekt bazy danych, napotkasz termin schemat bazy danych, który odnosi się 



do struktury bazy danych. Opisuje projekt bazy danych podobny do szablonu lub planu; opisuje 

wszystkie tabele i ich układ, ale nie zawiera rzeczywistych danych w bazie danych. 

. 

 

Łączenie się z bazą danych 

Tutaj zakładamy, że zainstalowałeś serwer bazy danych i jest on uruchomiony. Pobieranie i 

instalowanie MySQL jest zwykle prostym procesem. System bazy danych MySQL korzysta z modelu 

klient / serwer opisanego w „Bazy danych klient / serwer” na stronie 568. Dostępnych jest wiele 

aplikacji klienckich do łączenia się z serwerem bazy danych, najpopularniejsza a najbardziej 

rozpowszechnionym jest klient wiersza poleceń mysql pokazany w przykładzie 13.1. 

Przykład 

$mysql 

Witamy w monitorze MySQL. Polecenia kończą się na; lub \ g. 

Twój identyfikator połączenia MySQL to 3 do wersji serwera: 4.1.8-nt-log 

Wpisz „pomoc”; lub „\ h” w celu uzyskania pomocy. Wpisz „\ c”, aby wyczyścić bufor. 



mysql> 

Niezależnie od wybranego typu klienta, zawsze będziesz musiał podać nazwę użytkownika i hosta, z 

którym się łączysz. Większość konfiguracji wymaga posiadania hasła, chociaż jeśli pracujesz 

samodzielnie, nie jest to wymagane. Masz również możliwość określenia domyślnej bazy danych. 

Opcje wiersza poleceń MySQL 

Klient wiersza poleceń mysql jest dostarczany z instalacją MySQL i jest powszechnie dostępny. Jest to 

program mysql.exe znajdujący się w folderze bin Twojej instalacji MySQL. Aby uruchomić tę aplikację 

wiersza polecenia, należy uruchomić wiersz polecenia. W systemie Windows przejdź do menu Start i 

wybierz opcję Uruchom ..., a następnie wpisz cmd w oknie Uruchom. W systemie Mac OS X przejdź do 

folderu Aplikacje w pliku Finder, a następnie przejdź do Utilities. Znajdziesz tam aplikację Terminal. 

Powinieneś przejść do lokalizacji, w której zainstalowałeś MySQL i znaleźć folder bin. W systemie UNIX 

wpisz polecenia w wierszu polecenia powłoki w oknie terminala. Plik wykonywalny klienta mysql 

zwykle znajduje się w folderze bin. Aby połączyć się z bazą danych za pomocą tego klienta, wprowadź 

informacje podobne do poniższego wiersza: 

mysql --user = root --password = my_password --host = localhost 

 

Po pomyślnym połączeniu otrzymasz znak zachęty mysql> zamiast standardowego znaku zachęty DOS 

/ UNIX. Oznacza to, że wysyłasz teraz polecenia do serwera bazy danych MySQL, a nie do systemu 

operacyjnego komputera lokalnego. Istnieje wiele opcji wiersza poleceń dla klienta MySQL. 

Krótki format: Długi format: Opis 

-? : --help: Wyświetl tę pomoc i zakończ. 

-I: --help: synonim - ?. 

-B: --batch: Nie używaj pliku historii. Wyłącz zachowanie interaktywne. (Włącza --silent.) 

-C: --compress: Używa kompresji w protokole serwer / klient. 

- #: --debug [= #]: To jest wersja bez debugowania. Złap to i wyjdź. 

-D: --database = nazwa: Baza danych do użycia. 

: --delimiter = nazwa: separator, który ma być używany. 

-e: --execute = nazwa: Wykonaj polecenie i zakończ. (Wyłącza --force i plik historii). 



-E: --vertical: drukuje wynik zapytania (wiersze) w pionie. 

-f: --force: Kontynuuj, nawet jeśli pojawi się błąd sql. 

-i: --ignore-space: Ignoruje spacje po nazwach funkcji. 

: --local-infile: Włącz lub wyłącz LOAD DATA LOCAL INFILE. 

-b: --no-beep: Wyłącz dźwięk przy błędzie. 

-h: --host = nazwa: Połącz z hostem. 

-H: --html: tworzy wyjście HTML. 

-X: --xml: generuje dane wyjściowe XML 

 : --line-numbers: Wpisz numery linii dla błędów. 

-L: --skip-Linnumbers: Nie zapisuje numeru linii dla błędów. 

OSTRZEŻENIE: -L jest przestarzałe, więc zamiast tego użyj długiej wersji tej opcji. 

--no-tee: wyłącz plik wyjściowy. Zobacz także pomoc interaktywną (\ h). OSTRZEŻENIE: 

Opcja przestarzała; zamiast tego użyj --disable-tee. 

-n: --unbuffered: Opróżnij bufor po każdym zapytaniu. 

: --column-names: Wpisz nazwy kolumn w wynikach. 

-N: --skip-columnnames: Nie zapisuj nazw kolumn w wynikach. OSTRZEŻENIE: -N jest przestarzałe, 

zamiast tego użyj długiej wersji tej opcji. 

-o: --one-database: Aktualizuj tylko domyślną bazę danych. Jest to przydatne do pomijania aktualizacji 

do innych baz danych w dzienniku aktualizacji. 

-p: --password [= nazwa]: Hasło używane podczas łączenia się z serwerem. Jeśli hasło nie zostanie 

podane, zostanie ono poproszone z terminala. 

-W: --pipe: Użyj nazwanych potoków do połączenia z serwerem. 

-P: --port = #: numer portu używany do połączenia. 

: --prompt = nazwa: Ustaw znak zachęty mysql na tę wartość. 

-q: - quick: Nie buforuj wyniku, drukuj wiersz po wierszu. Może to spowolnić działanie serwera, jeśli 

wyjście zostanie zawieszone. Nie używa pliku historii. 

-r: --raw: Zapisuje pola bez konwersji. Używany z --batch. 

: --reconnect: Połącz ponownie, jeśli połączenie zostanie utracone. Wyłącz za pomocą - wyłącz-

ponownie połącz. Opcja jest wyłączona domyślnie. 

-s: --silent: Ciszej. Wydrukuj wyniki z tabulatorem jako separatorem, każdy wiersz w nowym wierszu. 

-t: --table: Wyjście w formacie tabeli. 

-T: - debug-info: Wyświetla informacje o debugowaniu przy wyjściu. 



: --tee = nazwa: Dołącz wszystko do pliku wyjściowego. Zobacz także pomoc interaktywną (\ h). Nie 

działa w trybie wsadowym. 

-u: --user = nazwa: użytkownik do logowania, jeśli nie jest bieżącym użytkownikiem. 

-U: --safe-updates: Zezwalaj tylko na AKTUALIZACJĘ i USUWANIE przy użyciu kluczy. 

-U: --i-am-a-dummy: synonim opcji --safe-updates. 

-v: --verbose: Napisz więcej (-v -v -v podaje format wyjściowy tabeli). 

-V: --version Wypisuje informacje o wersji i kończy pracę. 

Graficzne narzędzia użytkownika 

Narzędzie phpMyAdmin 

Narzędzie phpMyAdmin (patrz rysunki 13.13 i 13.14) zostało napisane w języku PHP do zarządzania 

MySQL przez Internet. Służy do tworzenia i usuwania baz danych, manipulowania tabelami i polami, 

wykonywania instrukcji SQL, zarządzania kluczami w polach, zarządzania uprawnieniami i 

eksportowania danych do różnych formatów. 

Przeglądarka zapytań MySQL 

MySQL Query Browser to klient z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) dostępny w witrynie 

mysql.com, używany do łączenia się z serwerem bazy danych MySQL. Po pobraniu i wykonaniu 

prostego kreatora instalacji możesz uruchomić aplikację z menu Start w systemie Windows. 

Przeglądarka zapytań MySQL wyświetla następnie okno dialogowe połączenia. Musisz określić serwer 

MySQL, z którym chcesz się połączyć, poświadczenia potrzebne do autoryzacji na tym serwerze, na 

której maszynie działa serwer (i na którym porcie nasłuchuje) oraz domyślną bazę danych (zwaną 

„Schematem”), na której będziesz za pomocą. Istnieje również wiele dodatkowych opcji, które możesz 

określić w razie potrzeby. 

Aby wysyłać zapytania, musisz wybrać domyślną bazę danych. Chociaż istnieje możliwość wyboru 

domyślnej bazy danych po połączeniu się z serwerem, ustawienie wartości domyślnej w oknie 

dialogowym połączenia może zaoszczędzić czas przy kolejnych połączeniach. Informacje, które należy 

wprowadzić, są bardzo podobne do informacji wyświetlanych w kliencie wiersza poleceń: nazwa 

użytkownika, hasło i host serwera, na którym działa serwer bazy danych. Możesz opcjonalnie 

wprowadzić nazwę bazy danych i numer portu (3306 jest domyślnym dla MySQL) i zapisać informacje 

o połączeniu jako zakładkę w sekcji Stored Connection. Korzystając ze znanej struktury nawigacji 

przypominającej drzewo po prawej stronie okna aplikacji, możesz także poruszać się po różnych bazach 

danych w przeglądarce zapytań MySQL 

System uprawnień MySQL 

W przypadku prawa jazdy „uwierzytelnianie” oznacza weryfikację, czy to naprawdę Ty jesteś 

właścicielem prawa jazdy, sprawdzając swoje zdjęcie i datę wygaśnięcia, a „autoryzacja” oznacza 

potwierdzenie typu pojazdu, do prowadzenia którego masz prawo, np. Samochód, duża ciężarówka 

lub autobus szkolny. 

Podobnie, głównym celem systemu uprawnień MySQL jest uwierzytelnienie, że użytkownik i hasło są 

prawidłowe, aby połączyć się z określonym hostem, jak pokazano w poprzednich przykładach zarówno 

w wierszu poleceń, jak i w kliencie graficznym. Drugim celem systemu uprawnień jest określenie, do 

czego użytkownik po połączeniu się z bazą danych ma uprawnienia. Na przykład niektórzy użytkownicy 



mogą mieć uprawnienia tylko do wybierania i przeglądania danych z określonej bazy danych, ale nie 

mogą wprowadzać w niej żadnych zmian. Niektórzy mogą usuwać rekordy, ale nie tabele. Po 

zainstalowaniu MySQL nadszedł czas, aby zapoznać się z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi 

administrowania serwerem bazy danych MySQL, takich jak konfigurowanie użytkowników i ich 

uprawnień w niektórych bazach danych. Do wykonywania zadań administracyjnych można użyć 

narzędzia wiersza poleceń mysql lub narzędzia mysqladmin. Chociaż są dostępne graficzne narzędzia 

administracyjne, używamy narzędzi wiersza poleceń, ponieważ są one zawsze dostępne i działają w 

ten sam sposób, niezależnie od systemu operacyjnego, czy jest to Windows, Macintosh czy Linux. W 

następnej sekcji założono, że masz podstawowe umiejętności SQL, takie jak znajomość instrukcji 

INSERT / UPDATE / DELETE / SELECT. Jeśli nie, podsumowanie języka SQL znajduje się w rozdziale 14, 

„Samouczek języka SQL”. 

Logowanie do serwera bazy danych 

Po zainstalowaniu MySQL baza danych mysql jest tworzona z tabelami nazywanymi tabelami grantów, 

które definiują początkowe konta użytkowników i uprawnienia. Pierwsze konto jest kontem 

użytkownika o nazwie „root”, zwanego także superużytkownikiem. Superużytkownik może zrobić 

wszystko, co oznacza, że każdy logujący się do bazy danych jako root otrzymuje wszystkie uprawnienia. 

Początkowo konto roota nie ma hasła, co ułatwia każdemu logowanie jako superużytkownik. Innym 

typem utworzonych kont są użytkownicy anonimowi konta, także bez hasła. Zarówno dla konta root, 

jak i anonimowego, system Windows otrzymuje jedno, a system UNIX dwa. Tak czy inaczej, aby uniknąć 

problemów z bezpieczeństwem, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po uruchomieniu serwera MySQL, 

jest ustawienie hasła do konta root i kont anonimowych. MySQL śledzi swoich własnych użytkowników 

i hasła niezależnie od systemu operacyjnego, w którym jest uruchomiony. Wszystkie uprawnienia 

serwera bazy danych MySQL są przechowywane w bazie danych „mysql” (baza danych o nazwie 

„mysql”). Do celów administracyjnych powinieneś mieć prawa dostępu roota do swojego serwera. 

Narzędzie mysqladmin jest przydatne do tworzenia haseł, a także wykonywania innych zadań 

administracyjnych MySQL. W następnym przykładzie służy do ustawienia hasła dla użytkownika root. 

Podczas pracy z MySQL stosuje się szereg terminów o podobnych nazwach. Tabela 13.2 ma pomóc w 

wyjaśnieniu użycia tych terminów. 

Termin: Opis 

mySQL: Rzeczywiste oprogramowanie systemu zarządzania bazą danych 

mysqld: demon mySQL lub proces serwera 

mysql monitor: monitor, na którym wydawane są polecenia MySQL (interpreter wiersza poleceń) 

mysql: nazwa bazy danych, której MySQL używa do zarządzania uprawnieniami dostępu 

mysqladmin: program narzędziowy MySQL do administrowania bazą danych 

Przykład  

1 $ mysqladmin -u root -h localhost password quigley1 

2 $ mysql -uroot -hlocalhost -pquigley1 

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

Your MySQL connection id is 29 to server version: 

5.0.21-community-nt 



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

Wyjaśnienie 

1 Program mysqladmin służy do ustawiania hasła dla użytkownika root na hoście lokalnym. Hasło to 

quigley1. 

2 Spowoduje to zalogowanie użytkownika root na serwerze bazy danych. Po przełączniku -u następuje 

nazwa użytkownika lub nazwa logowania (bez spacji między -u a nazwą użytkownika). Ten użytkownik 

loguje się jako root. Podobnie po przełączniku -p następuje rzeczywiste hasło, w tym przypadku 

quigley1. Jeśli hasło nie zostanie podane, zostanie wyświetlony monit o jego wprowadzenie. 

Znajdowanie baz danych 

Serwer bazy danych przechowuje listę dostępnych baz danych, które można wyświetlić w postaci 

tabeli, wydając polecenie show w wierszu polecenia mysql, jak pokazano w przykładzie 13.3. Zwykle 

po zainstalowaniu MySQL zawiera on dwie bazy danych: „test” i „mysql”. Baza danych „testowa” służy 

do testowania różnych funkcji lub tworzenia przykładowych baz danych. Zwykle nie potrzebujesz 

żadnych specjalnych uprawnień, aby móc cokolwiek robić w tej bazie danych. Baza danych „mysql” to 

specjalna baza danych, w której serwer MySQL przechowuje różne uprawnienia dostępu. Patrzymy na 

zawartość bazy danych „mysql” w następnej sekcji. 

Przykład  

C:\>mysql -uroot -ppassword 

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

Your MySQL connection id is 5 to server version: 4.1.11-nt 

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

mysql> show databases; 

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

| Database | 

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

| authority | 

| best | 

| jsf | 

| marakana_cms | 

| mysql | 

| northwind | 

| test | 

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

7 rows in set (0.69 sec) 

mysql> 



Wyjaśnienie 

Polecenie show databases daje nam listę wszystkich baz danych na tym serwerze. Zwykle podczas 

instalacji MySQL otrzymasz bazę danych „mysql” i bazę danych „test”. Baza danych „testowa” służy 

wyłącznie do celów testowych i jest pusta. Baza danych „mysql” zawiera wszystkie informacje o 

uprawnieniach serwera MySQL. 

Przykład  

1 mysql> use mysql 

Database changed 

2 mysql> show tables; 

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

| Tables_in_mysql | 

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

columns_priv | 

| db | 

| func | 

| help_category | 

| help_keyword | 

| help_relation | 

| help_topic | 

| host | 

| tables_priv | 

| time_zone | 

| time_zone_leap_second | 

| time_zone_name | 

| time_zone_transition | 

| time_zone_transition_type | 

| user | 

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

15 rows in set (0.19 sec) 

Wyjaśnienie 

1 Polecenie use mysql instruuje serwer, aby przełączył się do bazy danych „mysql” i uczynił ją bieżącą 

bazą danych. 



2 Polecenie show table wyświetla wszystkie tabele bazy danych w bieżącej bazie danych „mysql”. Ta 

baza danych zawiera 15 tabel. Tabele, którymi się teraz zajmujemy, to „host”, „użytkownik” i „db”. 

Tabela „user” 

Tabela „user” określa użytkowników, którzy mogą logować się do serwera bazy danych oraz z jakiego 

hosta. Przechowuje również ich hasła i globalne uprawnienia dostępu. Spójrzmy na pola tabeli „user”: 

mysql> describe user; 

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

| Field | Type | 

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

| Host | varchar(60) | 

| User | varchar(16) | 

| Password | varchar(41) | 

| Select_priv | enum('N','Y') | 

| Insert_priv | enum('N','Y') | 

| Update_priv | enum('N','Y') | 

| Delete_priv | enum('N','Y') | 

| Create_priv | enum('N','Y') | 

| Drop_priv | enum('N','Y') | 

| Reload_priv | enum('N','Y') | 

| Shutdown_priv | enum('N','Y') | 

| Process_priv | enum('N','Y') | 

| File_priv | enum('N','Y') | 

| Grant_priv | enum('N','Y') | 

| References_priv | enum('N','Y') | 

| Index_priv | enum('N','Y') | 

| Alter_priv | enum('N','Y') | 

| Show_db_priv | enum('N','Y') | 

| Super_priv | enum('N','Y') | 

| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y') | 

| Lock_tables_priv | enum('N','Y') | 

| Execute_priv | enum('N','Y') | 

| Repl_slave_priv | enum('N','Y') | 



| Repl_client_priv | enum('N','Y') | 

| ssl_type | enum('','ANY','X509','SPECIFIED') | 

| ssl_cipher | blob | 

| x509_issuer | blob | 

| x509_subject | blob | 

| max_questions | int(11) unsigned | 

| max_updates | int(11) unsigned | 

| max_connections | int(11) unsigned | 

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

31 rows in set (0.00 sec) 

Kluczowe pola to Host, Użytkownik i Hasło. Wszystkie pozostałe pola służą do dostosowywania 

uprawnień. Aby się zalogować, użytkownik i hasło muszą być zgodne, a użytkownik musi pochodzić z 

danego hosta. Pole hasła powinno być zakodowane w taki sposób, aby nie było łatwo odczytywane 

przez kogoś, kto patrzy Ci przez ramię. MySQL udostępnia w tym celu funkcję o nazwie password (). 

Jak go używać, zobaczymy w następnym przykładzie. 

Tabela „db” 

Tabela „db” określa, które bazy danych użytkownik może czytać, edytować i usuwać, ograniczając 

dostęp do określonego hosta i użytkownika. Jego zawartość została opisana w poniższej tabeli: 

mysql> describe db; 

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

| Field | Type | 

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

| Host | char(60) | 

| Db | char(64) | 

| User | char(16) | 

| Select_priv | enum('N','Y') | 

| Insert_priv | enum('N','Y') | 

| Update_priv | enum('N','Y') | 

| Delete_priv | enum('N','Y') | 

| Create_priv | enum('N','Y') | 

| Drop_priv | enum('N','Y') | 

| Grant_priv | enum('N','Y') | 

| References_priv | enum('N','Y') | 



| Index_priv | enum('N','Y') | 

| Alter_priv | enum('N','Y') | 

| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y') | 

| Lock_tables_priv | enum('N','Y') | 

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

Kluczowymi polami są pola Host, Db i User. Pozostałe pola służą do dostrajania praw dostępu. 

Domyślną wartością uprawnień jest zawsze „Nie”, co oznacza, że prawa dostępu muszą być jawnie 

nadane. („N” to nie, a „Y” to tak). 

Tabela „hosta” 

Tabela „host” jest rozszerzeniem tabeli „db”, jeśli tabela „db” nie zawiera wpisu hosta. Zawiera hosty 

(adresy IP), bazy danych i uprawnienia, które mogą łączyć się z serwerem bazy danych MySQL. Zwykle 

skrypt PHP działa na tym samym komputerze hosta, co serwer bazy danych. Host nazywa się 

„localhost”, co jest po prostu aliasem dla aktualnego hosta znajdującego się pod adresem IP 127.0.0.1. 

Na przykład, jeśli jesteś na serwerze myserver.com, możesz nazywać go lokalnym hostem. Jeśli później 

zmienisz nazwę serwera na yourhost.com, połączenie z bazą danych będzie nadal dostępne, ponieważ 

localhost zawsze odnosi się do bieżącego komputera hosta. Pola w tabeli „host” są pokazane w 

poniższej tabeli: 

mysql> describe hosta; 

| Field | Type | Null | Key | Default | 

Extra | 

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

| Host | char(60) | | PRI | | 

| 

| Db 

| char(64) | | PRI | | | 

| Select_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

| Insert_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

| Update_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

| Delete_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

| Create_priv | enum('N','Y') | | | N | 



| 

| Drop_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

| Grant_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

| References_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

| Index_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

| Alter_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

| Lock_tables_priv | enum('N','Y') | | | N | 

| 

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

14 rows in set (0.31 sec) 

Pole Db zawiera wszystkich użytkowników, bazy danych i nazwy hostów dla tego serwera MySQL. 

Pozostałe pola to przełączniki z opcjami Tak / Nie do nadawania lub cofania pewnych uprawnień i 

określania poziomu tego prawa dostępu. 

Przykład 

mysql> insert into host (host, db, Select_priv, Insert_priv, 

-> Update_priv, Delete_priv, Create_priv, Drop_priv) 

-> values ('localhost', 

'northwind','Y','Y','Y','Y','Y','Y'); 

Query OK, 1 row affected (0.53 sec) 

Wyjaśnienie 

Polecenie wstawienia do hosta przyznaje dostęp do bazy danych „northwind” z lokalnego hosta, 

ustawiając niektóre przełączniki na Y na tak. Te, które nie są ustawione, będą domyślnie ustawione na 

nie 

Przykład z prawdziwego świata 



Poniższe kroki ustawiają uprawnienia tak, aby użytkownik bob mógł zalogować się do bazy danych 

MySQL o nazwie „northwind” z hosta lokalnego przy użyciu odgadnięcia hasła. Po wejściu do bazy 

mysql za pomocą polecenia mysql, należy wykonać następujące czynności: 

1. Utwórz rekord hosta: 

mysql> wstaw do hosta (host, db, Select_priv, Insert_priv, -> 

Update_priv, Delete_priv, Create_priv, Drop_priv) -> wartości 

(„localhost”, „northwind”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”); 

2. Utwórz użytkownika: 

mysql> wstaw do użytkownika (host, użytkownik, hasło) -> wartości ('localhost', 'bob', hasło ('zgadnij')); 

3. Zaktualizuj tabelę „db”: 

mysql> wstaw do bazy danych (host, db, użytkownik, Select_priv, Insert_priv, Update_priv, 

-> Delete_priv, Create_priv, Drop_priv) -> wartości 

(„localhost”, „northwind”, „bob”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”); 

4. Uprawnienia do opróżniania: 

mysql> uprawnienia do opróżniania; 

Przywileje opróżniania powodują, że najnowsze zmiany stają się aktywne. 

5. Na koniec, aby sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie skonfigurowane, możesz wylogować się z 

serwera mysql i spróbować ponownie połączyć się z bazą danych northwind za pomocą użytkownika 

bob, odgadywania hasła i hosta localhost: 

C: \> mysql -ubob -pguess -hlocalhost northwind Witamy w monitorze MySQL. Polecenia kończą się 

na; lub \ g. Twój identyfikator połączenia MySQL to 8 do wersji serwera: 

4.1.11-nt Wpisz „help;” lub „\ h” w celu uzyskania pomocy. Wpisz „\ c”, aby wyczyścić bufor. 

Polecenia przyznawania i cofania 

Kontrola dostępu MySQL obejmuje dwa etapy podczas próby połączenia się z serwerem mysql. 

Najpierw serwer sprawdza, czy możesz się połączyć, a po drugie, jeśli możesz się połączyć, sprawdza 

każdą wydaną instrukcję, aby określić, czy masz wystarczające uprawnienia do wykonania polecenia. 

Na przykład, jeśli spróbujesz utworzyć lub usunąć tabelę w bazie danych albo spróbujesz zaktualizować 

rekord, serwer sprawdza, czy masz odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych poleceń. Aby 

uprościć wszystkie kroki wymagane do ustawienia uprawnień w bazie danych lub tabeli, MySQL 

udostępnia dwa polecenia: GRANT i REVOKE. Najlepszym sposobem zilustrowania, jak ich używać, są 

poniższe przykłady. 

Przykład  

1 GRANT ALL ON *.* 

2 REVOKE ALL ON *.* 

Wyjaśnienie 



1 Przyznaje wszystkie uprawnienia do wszystkich baz danych na bieżącym serwerze. 

2 Cofa wszystkie uprawnienia do wszystkich baz danych na bieżącym serwerze. 

Przykład  

1 GRANT ALL ON db_name.* 

2 REVOKE ALL ON db_name.* 

Wyjaśnienie 

1 Przyznaje wszystkie uprawnienia do wszystkich tabel w bazie danych nazwa_bazy danych. 

2 Cofa wszystkie uprawnienia do wszystkich tabel bazy danych określonych przez nazwa_db. 

Przykład 

1 GRANT ALL ON db_name.tbl_name 2 REVOKE ALL ON db_name.tbl_name 

Wyjaśnienie 

1 Nadaje wszystkie uprawnienia określonej tabeli nazwa_tabeli w bazie danych nazwa_bazy danych. 

2 Cofa uprawnienia tabeli nazwa_tabeli w bazie danych nazwa_bazy danych. 

Możesz również określić użytkownika, któremu nadasz lub cofniesz uprawnienia, dodając instrukcję 

TO „użytkownik” @ „host” i IDENTIFIED BY „hasło”. 

Przykład  

GRANT ALL PRIVILEGES ON db_name.tbl_name TO 'bob'@'localhost' 

IDENTIFIED BY 'guess 

Wyjaśnienie 

Ta komenda nada użytkownikowi Bobowi wszystkie uprawnienia, gdy zaloguje się z lokalnego hosta i 

spróbuje uzyskać dostęp do bazy danych nazwa_bazy danych i tabeli nazwa_tabeli. 

Tworzenie i usuwanie bazy danych 

Tworzenie bazy danych jest proste. Zaprojektowanie go to inna historia i zależy od twoich wymagań 

oraz modelu, którego będziesz używać do organizowania danych. W przypadku najmniejszej bazy 

danych będziesz musiał utworzyć co najmniej jedną tabelę. W następnym rozdziale omówiono sposób 

tworzenia i usuwania baz danych i tabel. Zakładając, że masz pozwolenie na tworzenie bazy danych, 

możesz to zrobić z wiersza poleceń mysql lub za pomocą narzędzia mysqladmin, jak w przykładzie 

poniżej 

Przykład. 

1 mysql> create database my_sample_db; 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

2 mysql> use my_sample_db; 

Database changed 

3 mysql> show tables; 



Empty set (0.00 sec) 

4 mysql> create table test( 

-> field1 INTEGER, 

-> field2 VARCHAR(50) 

-> ); 

Query OK, 0 rows affected (0.36 sec) 

5 mysql> show tables; 

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

| Tables_in_my_sample_db | 

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

| test | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

6 mysql> drop table test; 

Query OK, 0 rows affected (0.11 sec) 

7 mysql> drop database my_sample_db; 

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 

Wyjaśnienie 

1 Oto jak utworzyć bazę danych o nazwie my_sample_db. 

2 To, że baza danych została utworzona, nie oznacza, że się w niej znajdujesz. Aby wejść do nowej bazy 

danych, wykonywane jest polecenie use. 

3 Polecenie show wyświetla listę wszystkich tabel w bazie danych. 

4 Aby utworzyć tabelę, kolumny tabeli są definiowane z typami danych dla każdej kolumny. W tej tabeli 

zdefiniowane są dwie kolumny: field1 i field2. Pierwszemu polu zostaną przypisane wartości całkowite, 

a drugiemu maksymalnie 50 znaków. 

5 Po utworzeniu tabeli polecenie show wyświetla zawartość tabeli. 

6 Polecenie drop table niszczy test tabeli i jego zawartość. 

7 Polecenie drop database niszczy bazę danych my_sample_db i jej zawartość. 

Niektóre przydatne funkcje MySQL 

MySQL zawiera szereg wbudowanych funkcji, które dostarczają informacji o serwerze, użytkowniku, 

połączeniu, wersji, sposobie szyfrowania i kodowania ciągów znaków, wyświetlaniu daty i czasu itd. 

Funkcja: Przykład: Co zwraca 



database (): nazwa bieżącej bazy danych: select database(); 

version (): Wersja oprogramowania MySQL: select version(); 

user (): nazwa obecnego użytkownika MySQL: select version(); 

password (): szyfruje ciąg przekazany jako argument: select  password("mypassword"); 

now (): Bieżąca data i godzina: select now(); 

curdate (): bieżący rok, miesiąc, dzień: select curdate(); 

 

mysql> use northwind; 

Database changed 

mysql> select database(); 

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

| database() | 

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

| northwind | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

mysql> select version(); 

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

| version() | 

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

| 5.0.21-community-nt | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

mysql> select user(); 

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

| user() | 

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

| root@localhost | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

mysql> mysql> set password for root@localhost = 



password('ellieq'); 

Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) 

select 

password("ellieq"); 

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

| password("ellieq") | 

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

| *5313CC84288581F3B15B0ECBBFA2E9AF6AE4FD5A | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

mysql> select now(); 

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

| now() | 

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

| 2006-06-07 15:09:16 | 

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

1 row in set (0.02 sec) 

mysql> select curdate(); 

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

| curdate() | 

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

| 2006-06-07 | 

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

1 row in set (0.00 sec) 


