
Samouczek języka SQL 

Co to jest SQL? 

Gdy wchodzisz do Google i żądasz informacji, żądanie to nazywa się zapytaniem, a wyszukiwarka zbiera 

wszystkie strony internetowe, które pasują do zapytania. Aby zawęzić wyszukiwanie, może być 

konieczne zawężenie zapytania za pomocą bardziej opisowych słów kluczowych. Ten sam proces 

dotyczy wyszukiwania w bazie danych. Podczas wysyłania żądań do bazy danych żądanie ma określony 

format, a serwer bazy danych spróbuje zlokalizować informacje i zwróci wynik. Sposób tworzenia 

zapytań do bazy danych jest określony przez używany język zapytań. Standardowym językiem 

komunikacji z relacyjnymi bazami danych jest SQL, Structured Query Language. SQL to standardowy 

język komputerowy ANSI (American National Standards Institute), zaprojektowany tak, aby był jak 

najbardziej zbliżony do języka angielskiego, co czyni go łatwym do nauki. Popularne systemy 

zarządzania bazami danych, takie jak Oracle, Sybase i Microsoft SQL Server, wszystkie używają języka 

SQL i chociaż niektóre tworzą własne zastrzeżone rozszerzenia języka, standardowe podstawowe 

polecenia do wykonywania zapytań w bazie danych, takie jak SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, 

CREATE , a DROP obsłuży większość podstawowych zadań potrzebnych do wykonywania operacji na 

bazie danych. Język SQL można prześledzić wstecz do E.F. „Teda” Codda, badacza IBM, który po raz 

pierwszy opublikował w czerwcu 1970 r. Artykuł, który położył podwaliny pod teorię relacyjnych baz 

danych, języka podobnego do angielskiego używanego do komunikacji z tymi bazami danych. Artykuł 

Cobba zapoczątkował duży projekt badawczy w IBM, mający na celu zaprojektowanie systemu 

relacyjnej bazy danych o nazwie System / R oraz języka bazy danych o nazwie SEQUEL (Structured 

English Query Language), znanego dziś jako SQL (często wymawiane jako „see-quell”). Pod koniec lat 

70. dwie inne firmy zaczęły opracowywać podobne produkty, którymi stały się Oracle i Ingres. Do 1985 

r. Firma Oracle twierdziła, że ma ponad 1000 instalacji, a na początku lat 90. SQL stał się standardem 

zarządzania bazami danych w średnich i dużych organizacjach, zwłaszcza w systemach UNIX i 

mainframe. 

Standaryzowany SQL 

Podobnie jak język angielski, ze wszystkimi jego dialektami, ewoluowało wiele odmian SQL. Dzisiejszy 

SQL jest oparty na oryginalnej implementacji IBM, ze znaczną liczbą dodatków. Tworzone są normy 

pomagające określić, co powinno być obsługiwane w danym języku. W 1986 roku ANSI wyznaczył 

standard SQL. Następnie został poprawiony w 1989, 1992 i 1999 r. Obecnie najczęściej używanym 

standardem jest SQL92, reprezentujący drugą wersję oryginalnej specyfikacji (SQL2). Większość 

komercyjnych baz danych (MySQL, Oracle, Sybase, Microsoft Access i Microsoft SQL Server) obsługuje 

pełną wersję SQL i twierdzi, że są w 100% zgodne ze standardem. Jednak standard jest dość złożony i 

podobnie jak w przypadku różnych dialektów języka angielskiego, różni dostawcy dodali rozszerzenia 

do swoich wersji SQL, co utrudnia zagwarantowanie, że aplikacja będzie działać na wszystkich bazach 

danych serwera SQL. W tym rozdziale skupimy się na podstawowym języku SQL i przyjrzymy się takim 

koncepcjom, jak tworzenie tabel, wstawianie, usuwanie i selekcja danych. 

Wykonywanie instrukcji SQL 

Ponieważ system zarządzania bazą danych omówiony u nas to MySQL, serwer używany w poniższych 

przykładach to serwer bazy danych MySQL, a większość poleceń SQL będzie wykonywanych na kliencie 

wiersza poleceń mysql, chociaż wolisz użyć Przeglądarki zapytań MySQL. Po podłączeniu do bazy 

danych wystarczy wpisać polecenia w konsoli mysql. 

Przeglądarka zapytań MySQL 



Aby uruchomić polecenia SQL w przeglądarce zapytań MySQL, wpisz je w polu u góry okna aplikacji i 

kliknij przycisk Wykonaj. Po kliknięciu przycisku Wykonaj (zielony przycisk po prawej stronie okna 

zapytania) wynik zostanie wyświetlony na środku aplikacji jako zakładka Resultset 

O poleceniach / zapytaniach SQL 

SQL jest językiem komputerowym i podobnie jak języki w ogóle, SQL ma swoje reguły, gramatykę i 

zestaw specjalnych lub zastrzeżonych słów. Różne warianty języka ewoluowały przez lata, ponieważ 

różni dostawcy relacyjnych baz danych oferują dodatkowe funkcje do manipulowania danymi w imię 

konkurencji. W tej sekcji omówiono podstawowe polecenia i składnię SQL. Ponieważ SQL ma tak wiele 

poleceń, są one podzielone na dwie główne kategorie: polecenia do manipulowania danymi w tabelach 

i polecenia do manipulowania samą bazą danych. W sieci znajduje się wiele doskonałych samouczków, 

które obejmują wszystkie polecenia SQL i sposoby ich użycia. 

Gramatyka w stylu angielskim 

Podczas tworzenia instrukcji SQL wysyła żądanie lub „przesyła zapytanie” do bazy danych w formie 

instrukcji, podobnej do struktury angielskiego zdania rozkazującego, takiego jak „Wybierz partnera”, 

„Pokaż swoje rzeczy” lub „Opisz ten łobuz ”. Pierwsze słowo w instrukcji SQL to czasownik w języku 

angielskim, słowo oznaczające akcję zwane poleceniem, takim jak pokaż, użyj, wybierz, upuść itd. Po 

poleceniach następuje lista słów podobnych do rzeczowników, na przykład pokaż bazy danych, użyj 

bazy danych lub utwórz bazy danych. Oświadczenie może zawierać przyimki, takie jak in lub from. Na 

przykład: 

show tables in database 

lub 

select phones from customer_table 

Język umożliwia również dodawanie klauzul warunkowych w celu dopracowania zapytania, na 

przykład: 

select companyname from suppliers where supplierid > 20; 

Podczas wymieniania wielu elementów w zapytaniu, takich jak język angielski, elementy są oddzielane 

przecinkami; na przykład w poniższej instrukcji SQL każde wybrane pole na liście jest oddzielone 

przecinkami: 

select companyname, phone, address from suppliers; 

Jeśli zapytania są bardzo długie i skomplikowane, możesz chcieć wpisać je do swojego ulubionego 

edytora, ponieważ po wykonaniu zapytania zostaje ono utracone. Zapisując zapytanie w edytorze, 

możesz je wyciąć i wkleić z powrotem do przeglądarki MySQL lub wiersza poleceń bez konieczności 

ponownego wpisywania. Co najważniejsze, upewnij się, że zapytanie ma sens i nie spowoduje 

spustoszenia w ważnej bazie danych. MySQL udostępnia „testową” bazę danych do ćwiczeń. 

Średniki kończą instrukcje SQL 

Podczas wyszukiwania w Google hasła „zapytanie SQL” jednym z najlepszych wyników jest witryna 

thinkgeek.com, która sprzedaje koszulki i odzież, elektronikę, gadżety oraz artykuły do domowego 

biura i sprzętu komputerowego. Reklama koszulki „Zapytanie SQL” brzmi: 

Czarna koszulka z białym zapytaniem SQL z przodu 



 „SELECT * FROM users WHERE clue> 0”. 

Niestety, zwracane są wtedy zerowe wiersze… och. I hej! na końcu tego zapytania nie ma dziwnego 

średnika, ponieważ nie wszyscy pod słońcem używają tej samej bazy danych z tą samą konsolą / 

powłoką - a jest więcej niż jeden sposób na oskórowanie kota. Umkay? Umkay. Średnik jest 

standardowym sposobem zakończenia każdej instrukcji zapytania. Niektóre systemy baz danych nie 

wymagają średnika, ale MySQL to robi (wyjątkami są polecenia USE i QUIT), a jeśli go zapomnisz, 

zobaczysz dodatkowy znak zachęty i wykonanie zostanie wstrzymane do czasu dodania średnika. 

Konwencje nazewnictwa 

Baza danych i jej tabele są łatwiejsze do odczytania, gdy używane są dobre konwencje nazewnictwa. 

Na przykład dobrze jest, aby nazwy tabel były w liczbie mnogiej, a nazwy pól / kolumn w liczbie 

pojedynczej. Czemu? Ponieważ tabela o nazwie „Nadawcy” zwykle zawiera więcej niż jednego 

nadawcę, ale nazwa pola opisującego każdego nadawcę to pojedyncza wartość, na przykład 

„Nazwa_firmy”, „Telefon” i tak dalej. Pierwsza litera w nazwie tabeli lub pola jest zwykle pisana wielką 

literą. Nazwy złożone, takie jak „Nazwa_firmy”, są zwykle oddzielane podkreśleniem, a pierwsza litera 

każdego słowa jest pisana wielką literą. Spacje i myślniki nie są dozwolone w żadnej nazwie w bazie 

danych. 

Zastrzeżone słowa 

Wszystkie języki mają listę zastrzeżonych słów, które mają specjalne znaczenie dla języka. Większość z 

tych słów zostanie użytych. 

ALTER   

AND 

AS 

CEATE JOIN   

DELETE 

DROP 

FROM  

FULL JOIN 

GROUP BY 

INSERT 

INTO 

JOIN 

LEFT JOIN 

LIKE 

LIMIT 

ON 

OR 



ORDER BY 

RIGHT JOIN 

SELECT 

SET 

UPDATE 

WHERE 

Wielkość Liter 

Nazwy baz danych i tabel uwzględniają wielkość liter, jeśli używasz systemu UNIX, ale nie, jeśli używasz 

systemu Windows. Zgodnie z konwencją nazwy baz danych i ich tabel należy zawsze używać małych 

liter. W poleceniach SQL wielkość liter nie jest rozróżniana. Na przykład następujące instrukcje SQL są 

równie ważne: 

show databases; SHOW DATABASES; 

Chociaż w poleceniach SQL nie jest rozróżniana wielkość liter, zgodnie z konwencją, słowa kluczowe 

SQL są pisane wielkimi literami dla zachowania czytelności, podczas gdy tylko pierwsza litera nazw pól, 

tabel i baz danych jest pisana wielką literą. 

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName = 'John' 

W przypadku dopasowywania wzorców za pomocą poleceń LIKE i NOT LIKE, w wyszukiwanym wzorcu 

jest rozróżniana wielkość liter podczas korzystania z MySQL. 

Zestaw wyników 

Zestaw wyników to po prostu kolejna tabela utworzona w celu przechowywania wyników zapytania 

SQL. Większość systemów oprogramowania bazodanowego umożliwia nawet wykonywanie operacji 

na zbiorze wyników za pomocą funkcji, takich jak Przenieś do pierwszego rekordu, Pobierz zawartość 

rekordu, Przenieś do następnego rekordu i tak dalej. 

SQL i baza danych 

Serwer bazy danych może obsługiwać wiele baz danych. Na przykład serwer bazy danych Oracle lub 

MySQL może obsługiwać jedną bazę danych do rozliczania, drugą do obsługi zasobów ludzkich, trzecią 

do aplikacji handlu elektronicznego i tak dalej. Aby zobaczyć dostępne bazy danych, SQL udostępnia 

polecenie show. 

Polecenie Show Databases 

Aby zobaczyć, jakie bazy danych są dostępne na serwerze bazy danych, użyj polecenia show databases. 

Lista baz danych może być inna na twoim komputerze, ale bazy danych „mysql” i „test” są 

udostępniane podczas instalacji MySQL. Baza danych „mysql” jest wymagana, ponieważ opisuje 

uprawnienia dostępu użytkowników, a baza danych „testowa”, jak sama nazwa wskazuje, jest 

udostępniana jako praktyczna baza danych do testowania działania rzeczy. 

Format 

SHOW DATABASES; 

Przykład 



1 mysql> SHOW databases; 

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

| Database | 

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

| mysql | 

| northwind | 

| phpmyadmin | 

| test | 

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

4 rows in set (0.03 sec)show databases; 

Polecenie USE 

Polecenie USE powoduje, że określona baza danych staje się domyślną bazą danych. Od tego momentu 

wszystkie polecenia SQL będą wykonywane w domyślnej bazie danych. Jest to jedno z niewielu 

poleceń, które nie wymagają średnika, aby je zakończyć. 

Format 

USE database_name; 

Przykład  

1 mysql> USE northwind; 

USE database_name; 

Wyjaśnienie 

1 Polecenie USE zmienia bazę danych na „northwind”. Klient wiersza poleceń zgłosi zmianę bazy 

danych. 

Tabele bazy danych SQL 

Baza danych zwykle zawiera jedną lub więcej tabel. Każda tabela ma nazwę, na przykład „Klienci” lub 

„Zamówienia”. Polecenie SHOW TABLES IN wyświetla wszystkie tabele w bazie danych. Polecenie 

SELECT * FROM wyświetla wszystkie pola i wiersze w określonej tabeli. Tabele zawierają wiersze zwane 

rekordami i kolumny zwane polami. Tabela na rysunku 14.6 zawiera trzy rekordy (po jednym dla 

każdego nadawcy) i trzy kolumny („Identyfikator nadawcy”, „Nazwa firmy” i „Telefon”). 

Polecenia Show i Describe 

Aby zobaczyć, jaki typ danych można przypisać do tabeli, użyj polecenia DESCRIBE, specyficznego dla 

MySQL, i polecenia SHOW FIELDS IN, standardowego polecenia SQL. Wyświetlane dane wyjściowe to 

nazwa każdego pola oraz typy danych, które odpowiadają każdemu polu. Typ danych może być 

zmiennym ciągiem znaków, datą, liczbą i tak dalej. Na przykład typ varchar (40) oznacza pole do 40 

znaków. Wyświetlany jest również klucz podstawowy używany do jednoznacznej identyfikacji rekordu. 

Format 



SHOW FIELDS IN table_name; 

lub 

DESCRIBE table_name; 

Język manipulacji danymi SQL (DML) 

SQL to nieproceduralny język zapewniający składnię do wyodrębniania danych, w tym składnię do 

aktualizacji, wstawiania i usuwania dokumentacji. Te polecenia zapytań i aktualizacji razem tworzą 

część języka SQL Data Manipulation Language (DML). W tej sekcji omówimy następujące polecenia 

SQL: 

a. SELECT - wyodrębnia dane z tabeli bazy danych. 

b. UPDATE - aktualizuje dane w tabeli bazy danych. 

c. DELETE - usuwa dane z tabeli bazy danych. 

d. INSERT INTO - wstawia nowe dane do tabeli bazy danych. 

Polecenie SELECT 

Jednym z najczęściej używanych poleceń SQL jest SELECT, które jest obowiązkowe podczas 

wykonywania zapytania. Polecenie SELECT służy do pobierania danych z tabeli na podstawie pewnych 

kryteriów. Określa listę pól do pobrania oddzielonych przecinkami, a klauzula FROM określa tabele, do 

których można uzyskać dostęp. Wyniki są przechowywane w tabeli wynikowej znanej jako zbiór 

wyników. Symbol * może być używany do reprezentowania wszystkich pól. 

Format 

SELECT nazwa_kolumn (y) FROM nazwa_tabeli 

Przykład: 

SELECT LastName, FirstName, Address FROM Students; 

Przykład  

mysql> SELECT CompanyName FROM Shippers; 

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

| CompanyName | 

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

| Speedy Express | 

| United Package | 

| Federal Shipping | 

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

3 rows in set (0.05 sec) 

Wyjaśnienie 



Polecenie SELECT pobierze wszystkie pozycje z pola „CompanyName” Z tabeli „Shippers”. Tabela 

wyników jest wyświetlana w odpowiedzi na zapytanie. 

Wybierz Określone kolumny 

Aby wybrać kolumny o nazwach „CompanyName” i „Phone” z tabeli „Shippers”, po SELECT następuje 

rozdzielona przecinkami lista pól do wybrania z tabeli „Shippers”. Wynikowa tabela nazywana jest 

zestawem wyników, jak pokazano w przykładzie. 

Przykład 

mysql> SELECT CompanyName, Phone FROM Shippers; 

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

| CompanyName | Phone | 

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

| Speedy Express | (503) 555-9831 | 

| United Package | (503) 555-3199 | 

| Federal Shipping | (503) 555-9931 | 

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

3 rows in set (0.09 sec) 

Wybierz wszystkie kolumny 

Aby wybrać wszystkie kolumny z tabeli „Shippers”, użyj symbolu * zamiast nazw kolumn, jak pokazano 

w przykładzie 14.5. * To symbol wieloznaczny używany do reprezentowania wszystkich pól (kolumn). 

Przykład  

mysql> SELECT * FROM Shippers; 

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

| ShipperID | CompanyName | Phone | 

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

| 1 | Speedy Express | (503) 555-9831 | 

| 2 | United Package | (503) 555-3199 | 

| 3 | Federal Shipping | (503) 555-9931 | 

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

3 rows in set (0.06 sec) 

Instrukcja SELECT DISTINCT 

Słowo kluczowe DISTINCT służy do zwracania tylko odrębnych (unikalnych) wartości z tabeli. Jeśli 

istnieje wiele wartości określonego pola, zestaw wyników DISTINCT wyświetli tylko jedną. W 

następnym przykładzie WSZYSTKIE wartości z kolumny o nazwie „ShipName” są najpierw wybierane i 



wyświetlanych jest ponad 800 rekordów, ale należy zauważyć, że przy użyciu słowa kluczowego 

DISTINCT pobieranych jest mniej niż 90 rekordów. 

Format 

SELECT DISTINCT column_name(s) FROM table_name 

Przykład  

SELECT ShipName from Orders 

(Partial Output) 

| North/South | 

| Blauer See Delikatessen | 

| Ricardo Adocicados | 

| Franchi S.p.A. | 

| Great Lakes Food Market | 

| Reggiani Caseifici | 

| Hungry Owl All-Night Grocers | 

| Save-a-lot Markets | 

| LILA-Supermercado | 

| White Clover Markets | 

| Drachenblut Delikatessen | 

| Queen Cozinha | 

| Tortuga Restaurante | 

| Lehmanns Marktstand | 

| LILA-Supermercado | 

| Ernst Handel | 

| Pericles Comidas clásicas | 

| Simons bistro | 

| Richter Supermarkt | 

| Bon app' | 

| Rattlesnake Canyon Grocery | 

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

830 rows in set (0.00 sec) 

With the DISTINCT keyword, fewer than 90 records are retrieved: 



SELECT DISTINCT ShipName FROM Orders; 

| Océano Atlántico Ltda. | 

| Franchi S.p.A. | 

| Gourmet Lanchonetes | 

| Consolidated Holdings | 

| Rancho grande | 

| Lazy K Kountry Store | 

| Laughing Bacchus Wine Cellars | 

| Blauer See Delikatessen | 

| North/South | 

| Cactus Comidas para llevar | 

| Great Lakes Food Market | 

| Maison Dewey | 

| Trail's Head Gourmet Provisioners | 

| Let's Stop N Shop 

Ograniczanie liczby wierszy w zestawie wyników za pomocą LIMIT 

Jeśli nie chcesz wyświetlać ogromnej bazy danych, możesz ograniczyć liczbę drukowanych wierszy za 

pomocą LIMIT; na przykład tabele w bazie danych „northwind” zawierają tysiące rekordów. W 

poprzednich przykładach byłoby lepiej wyświetlić kilka wierszy, aby wykazać, że zapytanie się 

powiodło. Ponieważ otrzymujesz tylko częściową listę, możesz chcieć poznać całkowitą liczbę w tabeli. 

Można to zrobić za pomocą opcji SQL_CALC_FOUND_ROWS i funkcji SQL FOUND_ROWS (). (Omówimy 

funkcje w następnym rozdziale). SQL obliczy całkowitą liczbę rekordów, a funkcja FOUND_ROWS () 

pozwoli Ci wyświetlić wyniki tego obliczenia. 

Przykład. 

mysql> select ShipName from Orders LIMIT 10; 

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

| ShipName | 

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

| Vins et alcools Chevalier | 

| Toms Spezialitaten | 

| Hanari Carnes | 

| Victuailles en stock | 

| Suprêmes délices | 



| Hanari Carnes | 

| Chop-suey Chinese | 

| Richter Supermarkt | 

| Wellington Importadora | 

| HILARION-Abastos | 

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

10 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

Z jednym argumentem, w tym przypadku 10, LIMIT określa liczbę wierszy do zwrócenia od początku 

zbioru wyników. 

Przykład 

mysql> SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ShipName from Orders 

-> LIMIT 5; 

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

| ShipName | 

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

| Vins et alcools Chevalier | 

| Toms Spezialitaten | 

| Hanari Carnes | 

| Victuailles en stock | 

| Suprêmes délices | 

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

5 rows in set (0.03 sec) 

mysql> SELECT FOUND_ROWS(); 

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

| FOUND_ROWS() | 

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

| 830 | 

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

1 row in set (0.03 sec) 

Wyjaśnienie 



SQL obliczy całkowitą liczbę rekordów, ograniczoną do 5, a funkcja FOUND_ROWS () pozwoli Ci 

wyświetlić wyniki tego obliczenia. 

Klauzula WHERE 

A co, jeśli chcesz wybierać pola tylko wtedy, gdy spełniony jest określony zestaw warunków? Na 

przykład możesz chcieć wymienić wszystkich klientów, którzy pochodzą ze Szwecji i otrzymali w 

zeszłym roku ponad 50 000 USD. Klauzula WHERE jest opcjonalna i określa, które wartości danych lub 

wiersze zostaną wybrane na podstawie warunku opisanego po słowie kluczowym WHERE. Aby 

utworzyć warunki, zwane kryteriami wyboru, język SQL udostępnia zestaw operatorów 

umożliwiających dalsze określenie kryteriów, które powinny zostać określone w klauzuli WHERE. 

Operator: Opis: Przykład 

=: Równe: gdzie kraj = 'Szwecja' 

<>,! =: Różne od [a]: gdzie kraj <> „Szwecja” 

>: Większe niż: gdzie pensja> 50000 

<: Mniejsze niż: gdzie pensja <50000 

> =: Większe lub równe: gdzie pensja> = 50000 

<=: Mniejsze lub równe: gdzie pensja <= 50000 

IS [NOT] NULL: Is NULL (brak wartości) or Not NULL: gdzie birth = NULL 

BETWEEN: Między przedziałem włączającym: gdzie last_name BEETWEN „Dobbins” A „Main” 

LIKE: Wyszukaj wartość taką jak wzorzec: gdzie last_name LIKE 'D%' 

NOT LIKE: Wyszukaj wartość inną niż wzorzec: gdzie kraj NIE LUBI „Sw%” 

!, NOT: Logiczne nie do zaprzeczenia: gdzie wiek! 10; 

||, OR Logiczne: OR: gdzie numer_zamówienia> 10 || part_number = 80 

&&, AND: Logiczne AND: gdzie wiek> 12 && wiek <21 

XOR: wyłączne LUB gdzie status XOR 

Format 

SELECT column FROM table WHERE column operator value 

Example: 

SELECT phone FROM shippers WHERE country like "Sw"; 

Korzystanie z cudzysłowów 

Cudzysłowy są zawsze problemem w językach programowania. Czy należy używać zestawu 

pojedynczych lub podwójnych cudzysłowów i kiedy należy ich używać? SQL używa apostrofów wokół 

wartości tekstowych (większość systemów baz danych, w tym MySQL, akceptuje również cudzysłowy). 

Wartości liczbowe nie powinny być umieszczane w cudzysłowach. W przypadku wartości tekstowych 

ten przykład jest poprawny: 

SELECT * FROM Students WHERE FirstName = 'Marco' 



a ten przykład jest zły: 

SELECT * FROM Students WHERE FirstName = Marco  

W przypadku wartości liczbowych ten przykład jest poprawny: 

SELECT * FROM Students WHERE Year> 2004 

a ten przykład jest zły: 

SELECT * FROM Students WHERE Year> '2004' przy użyciu operatorów = i <> 

Na rysunku  pozycje „Company Name” i „Phone” są pobierane z tabeli „Customersi”, jeśli warunek 

następujący po klauzuli WHERE jest spełniony; to znaczy, jeśli wartości ciągu w polu „Kraj” są dokładnie 

takie same jak ciąg „Włochy” (muszą zawierać tę samą liczbę i rodzaj znaków). Operator <> może służyć 

do testowania pod kątem „nie równa się”. 

 

Co to jest NULL? 

Null oznacza, że w polu nie ma wartości lub jest nieznana, ale nie oznacza wartości zerowej. Jeśli pole 

ma wartość NULL, jest puste, a jeśli NIE jest NULL, zawiera dane. Pola mają domyślnie wartość NULL, 

chyba że w definicji tabeli określono je jako NOT NULL. 

Przykład 

mysql> SELECT region, country FROM suppliers 

-> WHERE region IS NULL; 

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

| region | country | 

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

| NULL | UK | 

| NULL | Japan | 

| NULL | Japan | 

| NULL | UK | 

| NULL | Sweden | 

| NULL | Brazil | 



| NULL | Germany | 

| NULL | Germany | 

| NULL | Germany | 

| NULL | Italy | 

| NULL | Norway | 

| NULL | Sweden | 

| NULL | France | 

| NULL | Singapore | 

| NULL | Denmark | 

| NULL | Netherlands | 

| NULL | Finland | 

| NULL | Italy | 

| NULL | France | 

| NULL | France | 

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

20 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

Wyświetla region i kraj z bazy danych „dostawców”, gdzie region IS NULL; to znaczy nie ma wartości. 

Przykład  

mysql> SELECT region, country FROM suppliers 

-> WHERE region IS NOT NULL; 

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

| region | country | 

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

| LA | USA | 

| MI | USA | 

| Asturias | Spain | 

| Victoria | Australia | 

| OR | USA | 

| MA | USA | 

| NSW | Australia | 



| Québec | Canada | 

| Québec | Canada | 

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

9 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

Wyświetla „region” i „kraj” z bazy danych „dostawców”, gdzie region NIE JEST ZEROWY; to znaczy ma 

wartość. 

Operatory > i < 

Operatory > i <służą do wybierania wierszy, w których wartość pola jest większa lub mniejsza niż jakaś 

wartość, na przykład: 

SELECT product, price FROM table WHERE price > 50; SELECT product, price FROM 

table WHERE price > 50 && price < 100; 

Możesz również użyć> = i <=, aby wybrać wiersze, które są większe lub równe, mniejsze lub równe 

określonej wartości: 

SELECT product, price FROM table WHERE price >=50; 

Przykład 

mysql> SELECT UnitPrice, Quantity FROM Order_Details -> WHERE UnitPrice> 1 && UnitPrice <3; 

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

| UnitPrice | Quantity | 

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

| 2.0000 | 25 | 

| 2.0000 | 60 | 

| 2.0000 | 24 | 

| 2.0000 | 20 | 

| 2.0000 | 8 | 

| 2.0000 | 60 | 

| 2.0000 | 49 | 

| 2.0000 | 50 | 

| 2.0000 | 20 | 

Przykład 

mysql> SELECT CategoryName from categories WHERE CategoryName < 

'D'; 



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

| CategoryName | 

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

| Beverages | 

| Condiments | 

| Confections | 

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

3 rows in set (0.00 sec) 

Operatory AND i OR 

Operatory AND i OR są używane w klauzuli WHERE w celu dalszego określenia danych, które chcesz 

wybrać z tabeli. Operator AND testuje jeden lub więcej warunków, aby sprawdzić, czy wszystkie 

warunki są prawdziwe; jeśli tak, SELECT wyświetla wiersze. Operator OR wyświetla wiersz, jeśli tylko 

jeden z wymienionych warunków jest spełniony. Operator AND może być oznaczony symbolem &&, a 

operator OR można oznaczyć jako ||. 

Przykład 

mysql> SELECT ContactName FROM Suppliers 

-> WHERE City = 'Montreal' AND Region = 'Quebec'; 

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

| contactname | 

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

| Jean-Guy Lauzon | 

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

1 row in set (0.03 sec) 

Wyjaśnienie 

W przypadku korzystania z operatora && (AND) oba warunki testowane w klauzuli WHERE muszą być 

spełnione; to znaczy, zarówno miasto musi być Montreal, jak i region musi być Quebec. Jeśli oba 

warunki są spełnione, SELECT wydrukuje „ContactName” z bazy danych „Suppliers”. 

Przykład 

mysql> SELECT CompanyName, City FROM Suppliers WHERE 

-> City = 'Montreal' OR City = 'Boston'; 

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

| CompanyName | City | 

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



| New England Seafood Cannery | Boston | 

| Ma Maison | Montreal | 

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

2 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

Podczas korzystania z || (OR) operator tylko jeden z testowanych warunków musi być spełniony; to 

znaczy, jeśli miastem jest Montreal lub Boston, wówczas SELECT wydrukuje „CompanyName” i „City” 

z bazy danych „Suppliers”. 

Warunek LIKE i NOT LIKE 

Operator dopasowania wzorca LIKE to potężny operator, którego można używać jako warunku w 

klauzuli WHERE, umożliwiając wybranie tylko wierszy, które są „podobne” lub pasują do wzorca. Znak 

procentu (%) może zostać użyty jako symbol wieloznaczny, aby dopasować dowolny możliwy znak, 

który może pojawić się przed i / lub po określonych znakach. Znak _ służy do dopasowania 

pojedynczego znaku. 

Warunek LIKE może być używany w dowolnej prawidłowej instrukcji SQL, w tym w SELECT, INSERT, 

UPDATE lub DELETE. 

SELECT column FROM table WHERE column LIKE pattern SELECT column FROM table 

WHERE column NOT LIKE pattern 

Przykład: 

SELECT column FROM customer WHERE last_name LIKE 'Mc%'; 

Kolejne przykłady pokażą, jak % i _ są używane z LIKE i NOT LIKE jako symbolami wieloznacznymi w 

dopasowywaniu wzorców. 

Dopasowywanie wzorców i symbol wieloznaczny % 

Symbol wieloznaczny% jest używany do reprezentowania jednego lub więcej dowolnego znaku 

podczas dopasowywania wzorców. Na przykład, jeśli szukasz wszystkich numerów telefonów z 

numerem kierunkowym 408, możesz powiedzieć 408%, a% zostanie zastąpiony dowolnymi znakami 

po 408. 

Przykład  

mysql> SELECT CompanyName, Country FROM Customers 

-> WHERE country like ' Sw%'; 

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

| CompanyName | Country | 

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

| Berglunds snabbköp | Sweden | 

| Chop-suey Chinese | Switzerland | 



| Folk och fä HB | Sweden | 

| Richter Supermarkt | Switzerland | 

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

4 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

SELECT zwraca wszystkich klientów, którzy pochodzą z krajów zaczynających się na Sw. 

Przykład 

mysql> SELECT City, Country FROM Suppliers WHERE City LIKE '%o'; 

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

| City | Country | 

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

| Tokyo | Japan | 

| Oviedo | Spain | 

| Sao Paulo | Brazil | 

| Salerno | Italy | 

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

4 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

WYBÓR zwraca wszystkie miasta i kraje, w których% odpowiada dowolnemu miastu kończącemu się 

na literę o. 

Przykład  

mysql> SELECT Companyname FROM customers 

-> WHERE CompanyName LIKE '%Super%'; 

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

| Companyname | 

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

| LILA-Supermercado | 

| Richter Supermarkt | 

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

2 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 



SELECT zwraca wszystkie nazwy firm, w których% pasuje do dowolnej nazwy firmy zawierającej 

wzorzec super. 

_ Symbol wieloznaczny 

Następny przykład pokazuje, jak działa znak wieloznaczny podkreślenia (_). Pamiętaj, że _ pasuje tylko 

do jednego znaku. 

Przykład  

mysql> SELECT extension, firstname FROM employees 

-> WHERE extension LIKE '4_ _'; 

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

| extension | firstname | 

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

| 428 | Michael | 

| 465 | Robert | 

| 452 | Anne | 

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

3 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

Ta funkcja SELECT zwraca wszystkie rozszerzenia i imiona, w przypadku których rozszerzenie ma trzy 

znaki, a pierwszy znak to 4. Symbol _ służy do dopasowania pojedynczego znaku. 

Instrukcja BETWEEN 

Słowo kluczowe BETWEEN umożliwia wybranie pola na podstawie kryteriów reprezentujących zakres 

wartości. Składnia klauzuli BETWEEN jest następująca: 

Format 

SELECT column FROM table WHERE column BETWEEN 'value1' AND 'value2' 

Przykład: 

select age from person where age BETWEEN 10 && 20; 

Przykład  

mysql> SELECT ProductName, ProductId 

-> FROM Products WHERE ProductId BETWEEN 30 AND 33; 

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

| ProductName | ProductId | 

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



| Nord-Ost Matjeshering | 30 | 

| Gorgonzola Telino | 31 | 

| Mascarpone Fabioli | 32 | 

| Geitost | 33 | 

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

4 rows in set (0.06 sec) 

Wyjaśnienie 

SELECT zwraca nazwy produktów i identyfikatory produktów, jeśli wartość „ProductId” mieści się w 

zakresie od 30 do 33. 

Sortowanie wyników za pomocą ORDER BY 

Dane wyjściowe zapytania można wyświetlić w określonej kolejności za pomocą klauzuli ORDER BY. 

Wiersze można sortować w kolejności rosnącej (ASC, domyślna) lub malejącej (DESC), gdzie sortowane 

wartości są ciągami lub liczbami. 

Format 

SELECT kolumna FROM tabeli [WHERE warunek] ORDER BY kolumna [ASC, DESC] 

Przykład: 

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company 

Przykład 

mysql> SELECT CompanyName, ContactName FROM suppliers 

-> ORDER BY CompanyName LIMIT 10; 

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

+ 

| CompanyName | ContactName 

| 

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

+ 

| Aux joyeux ecclésiastiques | Guylène Nodier 

| 

| Bigfoot Breweries | Cheryl Saylor 

| 

| Cooperativa de Quesos 'Las Cabras' | Antonio del Valle Saavedra 

| 



| Escargots Nouveaux | Marie Delamare 

| Exotic Liquids | Charlotte Cooper 

| 

| Forêts d'Trables | Chantal Goulet 

| 

| Formaggi Fortini s.r.l. | Elio Rossi 

| 

| G'day, Mate | Wendy Mackenzie 

| 

| Gai pâturage | Eliane Noz 

| 

| Grandma Kelly's Homestead | Regina Murphy 

| 

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

+ 

10 rows in set (0.06 sec) 

Wyjaśnienie 

„Nazwa firmy” jest posortowana w kolejności rosnącej, ograniczona do 10 rekordów. 

Przykład 

mysql> SELECT CompanyName, ContactName FROM suppliers 

-> ORDER BY CompanyName DESC LIMIT 10; 

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

| CompanyName | ContactName 

| 

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

| Zaanse Snoepfabriek | Dirk Luchte 

| 

| Tokyo Traders | Yoshi Nagase 

| 

| Svensk Sjöföda AB | Michael Björn 

| 



| Specialty Biscuits, Ltd. | Peter Wilson 

| 

| Refrescos Americanas LTDA | Carlos Diaz 

| 

| Plutzer Lebensmittelgro-markte AG | Martin Bein 

| 

| PB Knackebröd AB | Lars Peterson 

| 

| Pavlova, Ltd. | Ian Devling 

| 

| Pasta Buttini s.r.l. | Giovanni Giudici 

| 

| Norske Meierier | Beate Vileid 

| 

29 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

Nazwa „CompanyName” jest posortowana malejąco, z ograniczeniem do 10 rekordów. 

Polecenie INSERT 

Instrukcja INSERT INTO służy do wstawiania nowych wierszy do tabeli. Po słowie kluczowym VALUES 

następuje rozdzielona przecinkami lista nazw kolumn. 

Format 

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2,....) 

Możesz również określić kolumny, dla których chcesz wstawić dane: 

INSERT INTO table_name (column1, column2,...) VALUES (value1, value2,....) 

Przykład 

INSERT INTO Shippers (CompanyName, Phone) 

VALUES ('Canada Post', '416-555-1221'); 

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

| ShipperID | CompanyName | Phone | 

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

| 1 | Speedy Express | (503) 555-9831 | 



| 2 | United Package | (503) 555-3199 | 

| 3 | Federal Shipping | (503) 555-9931 | 

| 4 | Canada Post | 416-555-1221 | 

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

Wyjaśnienie 

Instrukcja INSERT INTO wstawia nowy wiersz do tabeli „Nadawcy”, najpierw przez podanie nazwy pola, 

a następnie odpowiednich wartości po słowie kluczowym VALUES. Wartość „ID nadawcy” nie jest 

uwzględniana, ponieważ podczas tworzenia tabeli „ID nadawcy” został ustawiony jako KLUCZ 

PODSTAWOWY, który ma być automatycznie zwiększany przez bazę danych za każdym razem, gdy 

dodawany jest nowy rekord nadawcy. (Zezwolenie bazie danych na zwiększenie klucza PRIMARY KEY 

gwarantuje, że wartość jest zawsze unikalna). Aby zobaczyć, jak pierwotnie skonfigurowano tabelę, 

zobacz dane wyjściowe polecenia DESCRIBE tutaj: 

mysql> DESCRIBE shippers; 

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

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

| 

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

| ShipperID | int(11) | | PRI | NULL | 

auto_increment | 

| CompanyName | varchar(40) | | | | 

| 

| Phone | varchar(24) | YES | | NULL | 

| 

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

Polecenie UPDATE 

Instrukcja UPDATE służy do modyfikowania danych w tabeli. Po poleceniu UPDATE podajesz nazwę 

tabeli, w której dane zostaną zmienione, a następnie instrukcję SET wskazującą, które pole zostanie 

zmienione, a następnie nową wartość, która zostanie przypisana do tego pola. Klauzula WHERE 

dodatkowo określa, jakie dane mają zostać zmodyfikowane, ograniczając tym samym zakres 

aktualizacji. W przykładzie 14.23 kluczem jest użycie instrukcji WHERE w celu ograniczenia zakresu 

aktualizacji. 

Format 

UPDATE table_name SET column_name = new_value WHERE column_name = some_value 

Przykład: 

UPDATE orders SET ShipCountry="Luxembourg" WHERE CustomerId='whitc'; 



Przykład 

1 mysql> select * from shippers; 

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

| ShipperID | CompanyName | Phone | 

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

| 1 | Speedy Express | (503) 555-9831 | 

| 2 | United Package | (503) 555-3199 | 

| 3 | Federal Shipping | (503) 555-9931 | 

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

3 rows in set (0.00 sec) 

2 mysql> UPDATE shippers SET PHONE='(777) 444-1234' 

-> WHERE companyname = 'Federal Shipping'; 

Query OK, 1 row affected (0.08 sec) 

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 

3 mysql> select * from shippers; 

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

| ShipperID | CompanyName | Phone | 

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

| 1 | Speedy Express | (503) 555-9831 | 

| 2 | United Package | (503) 555-3199 | 

| 3 | Federal Shipping | (777) 444-1234 | 

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

3 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

1 Polecenie SELECT pokazuje wszystkie pola w tabeli „Nadawcy”. 

2 Polecenie UPDATE umożliwia zmianę istniejącego rekordu. Numer telefonu do wysyłki federalnej jest 

zmieniany. 

3 To polecenie WYBIERZ pokazuje, że numer telefonu do wysyłki federalnej został zmieniony przez 

poprzednie polecenie UPDATE. 

Instrukcja DELETE 

Instrukcja DELETE służy do usuwania wierszy w tabeli i zwraca liczbę usuniętych wierszy. DELETE używa 

klauzuli FROM do określenia nazwy tabeli zawierającej dane, które chcesz usunąć, a klauzula WHERE 



określa kryteria określające, jakie dane powinny zostać usunięte. Bądź ostrożny! Bez klauzuli WHERE 

wszystkie wiersze są usuwane. Możesz skonfigurować MySQL tak, aby jeśli użyjesz DELETE bez klauzuli 

WHERE, wiersze nie zostaną usunięte. Jeśli określono klauzulę ORDER BY, wiersze są usuwane w 

określonej kolejności. Klauzula LIMIT ogranicza liczbę wierszy, które można usunąć. 

Format 

DELETE FROM table_name WHERE column_name = some_value 

Instrukcja DELETE jest bardzo podobna do instrukcji UPDATE. Aby usunąć poprzedni rekord, wpisz 

następujące zapytanie: 

DELETE FROM Shippers WHERE CompanyName='Canada Post'; 

Język definicji danych SQL 

Część języka SQL Data Definition Language (DDL) umożliwia tworzenie lub niszczenie obiektów bazy 

danych. Można również definiować indeksy (klucze), określać połączenia między tabelami i nakładać 

ograniczenia między tabelami bazy danych. Często decyzje o tworzeniu i usuwaniu baz danych są 

podejmowane przez administratora bazy danych, a posiadanie uprawnień do tworzenia i usuwania 

tabel zależy od nadanych praw dostępu. Najważniejsze instrukcje definiujące dane w języku SQL to: 

a. CREATE TABLE - tworzy nową tabelę bazy danych. 

b. ALTER TABLE - zmienia (zmienia) tabelę bazy danych. 

c. DROP TABLE - usuwa tabelę bazy danych. 

d. CREATE INDEX - tworzy indeks (klucz wyszukiwania). 

e. DROP INDEX - usuwa indeks. 

Tworzenie bazy danych 

Tworzenie bazy danych jest bardzo proste. Wystarczy wydać jedno polecenie, a jedynym parametrem 

jest nazwa bazy danych. 

Format 

CREATE DATABASE nazwa_bazy_danych 

We wcześniejszych przykładach korzystaliśmy z bazy danych „northwind”. Ponieważ będziemy 

pracować nad pełną aplikacją internetową dla galerii sztuki, teraz stworzymy bazę danych dla tej 

aplikacji. 

Przykład  

1 mysql> CREATE DATABASE gallerydb; 

Query OK, 1 row affected (0.03 sec) 

2 mysql> show databases; 

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

| Database | 

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



| gallerydb | 

| mysql | 

| northwind | 

| phpmyadmin | 

| test | 

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

5 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

Otóż to. Baza danych została utworzona. Zauważ, że tylko dlatego, że stworzyliśmy bazę danych, nadal 

nie jesteśmy w tej bazie. Polecenie USE w następnym przykładzie spowoduje, że nowa baza danych 

stanie się bieżącą domyślną bazą danych. 

Przykład 

1 mysql> USE gallerydb; 

Database changed 

Wyjaśnienie 

Znajdujemy się teraz w bazie danych „gallerydb” i wszystkie polecenia SQL zostaną wykonane w tej 

bazie danych. 

Typy danych SQL 

Po utworzeniu bazy danych dodasz tabele, które tworzą bazę danych. Przed utworzeniem tabeli musisz 

zdecydować, jakie dane będą w niej przechowywane; na przykład, czy będziesz mieć rzędy nazwisk, 

dat, numerów części, numerów ubezpieczenia społecznego, cen i tak dalej? Typ danych określa, jaki 

typ danych może przechowywać kolumna. Podstawowe typy to ciągi, liczby oraz typy daty i godziny. 

Typ danych: Opis 

Liczby 

INTEGER: Przechowuje 4-bajtową liczbę całkowitą. 

INT UNSIGNED: Przechowuje 4-bajtową nieujemną liczbę całkowitą. 

SMALLINT: Przechowuje 2-bajtową liczbę całkowitą. 

TINYINT: Przechowuje 1-bajtową liczbę całkowitą. 

FLOAT (m, d): 4-bajtowa liczba ułamkowa. FLOAT (7,4) dla wartości 999,00009 daje 999,0001. 

Maksymalna liczba cyfr jest określona wm. Maksymalna liczba cyfr po przecinku jest określona w d. 

DOUBLE (m, d): 8-bajtowa liczba ułamkowa o podwójnej precyzji. 

DECIMAL (m, d): rzeczywista lub ułamkowa liczba 8-bajtowa. Maksymalna liczba cyfr jest określona 

wm. Maksymalna liczba cyfr po przecinku jest określona w d. 



NUMERIC (m, d): typy danych DECIMAL i NUMERIC są używane do przechowywania dokładnych 

liczbowych wartości danych z dokładną precyzją; np. dane pieniężne. Trzymaj liczby z ułamkami. 

Ciągi znaków 

CHAR (SIZE): Przechowuje ciąg o stałej długości (może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne) o długości 

od 0 do 255 znaków. Stały rozmiar jest określony w nawiasach. 

VARCHAR (SIZE): Ciąg o zmiennej długości (może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne) od 0 do 65 535 

w MySQL 5.0.3 i nowszych wersjach. Maksymalny rozmiar jest określony w nawiasach. 

TINYTEXT: ciąg o maksymalnej długości 255 znaków. 

TEKST: Łańcuch tekstowy o zmiennej długości i maksymalnej długości 65 535 znaki, używane do 

przechowywania dużych plików tekstowych, dokumentów, obszarów tekstowych itp. 

BLOB: Binarny duży obiekt. Ciąg binarny o maksymalnej długości 65 535 znaków, używany do 

przechowywania plików binarnych, obrazów, dźwięków itp.  

Data i godzina 

DATA: (rrrr-mm-dd) rok, miesiąc, dzień; np. 2006-10-30 (Uwaga: MySQL umożliwia również 

przechowywanie 0000-00-00 jako „fikcyjnej daty”). 

DATETIME: (rrrr-mm-dd gg: mm: ss) data i godzina; np. 2006-10-30 22:59:59 

TIMESTAMP: (rrrr-mm-dd gg: mm: ss) data i godzina; np. 1970-01-1 (data i godzina ostatniej transakcji 

w wierszu) 

CZAS: (gg: mm: ss) czas; np. 10:30:58 

YEAR: (yyyy | yy) rok za pomocą czterech lub dwóch cyfr; np. 1978 lub 78 

Tworzenie tabeli 

Tworzenie tabeli jest nieco bardziej skomplikowane niż tworzenie bazy danych. Instrukcja CREATE 

TABLE służy do tworzenia nowej tabeli w bazie danych. Najpierw musisz nazwać nową tabelę, a 

następnie określić wszystkie pola, które zostaną uwzględnione w tabeli, a także typy danych i inne 

atrybuty. Typ danych może być liczbą całkowitą, liczbą zmiennoprzecinkową (rzeczywistą), na przykład 

5,4, ciągiem znaków, datą, godziną itd. Nie wszystkie bazy danych będą określać typy danych w ten 

sam sposób. Aby zobaczyć, jakie typy danych i atrybuty są dostępne dla MySQL, zobacz Tabela 14.3 lub 

dokumentację MySQL. Prawidłowe projektowanie tabel jest ważne i jest tematem, który zasługuje na 

dalsze badania, jeśli wcześniej nie pracowałeś z bazami danych. Na razie oto kilka zasad, o których 

należy pamiętać podczas projektowania tabeli: 

1. Wybierz odpowiedni typ danych dla swoich pól; na przykład użyj typów całkowitych dla kluczy 

głównych, użyj typów zmiennoprzecinkowych i podwójnych dla dużych liczb, użyj typów dziesiętnych 

lub liczbowych dla waluty, użyj prawidłowego formatu daty dla godzin i dat oraz zapewnij sobie 

wystarczającą szerokość pola dla ciągów zawierających zmienną liczbę znaków , takie jak nazwiska i 

adresy. Jeśli zapisujesz dane binarne, takie jak obrazy i dźwięki, użyj typu danych, który obsługuje tak 

duże ilości danych, takich jak typy blob i tekst. 

2. Nadaj kolumnom rozsądne i zwięzłe nazwy. Uczyń je wyjątkowymi w obrębie stołu. Nie używaj 

zduplikowanych kolumn w tej samej tabeli, jak pokazano poniżej. Nie powinny to być trzy kolumny z 

nagłówkiem telefonu. 



 

3. Przechowuj tylko jedną wartość pod nagłówkiem każdej kolumny w każdym wierszu; na przykład, 

jeśli masz pole „Telefon”, nie powinieneś mieć „komórki, domu, firmy” w jednej komórce tabeli, jak 

pokazano tutaj: 

 

4. Utwórz osobne tabele dla każdej grupy powiązanych elementów i nadaj każdemu wierszowi unikalną 

kolumnę lub klucz podstawowy, jak pokazano poniżej: Tabela User : 

 

Tabela Phone 

 

5. Jeśli nadal masz nadmiarowe dane, umieść je we własnej tabeli i ustal relację między tabelami za 

pomocą kluczy obcych. 

Format 

CREATE TABLE table_name ( column_name1 data_type, column_name2 data_type, column_name3 

data_type <-- no comma on the last entry ) 

Przykład 

1 mysql> CREATE DATABASE pets; 

Query OK, 1 row affected (0.24 sec) 

2 mysql> USE pets; 

3 mysql> CREATE TABLE dog 

-> ( name varchar(20), 

-> owner varchar(20), 

-> breed varchar(20), 

-> sex char(1), 

-> birth date, 

-> death date 



-> ); 

Query OK, 0 rows affected (0.16 sec) 

4 mysql> describe dog; 

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

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

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

| name | varchar(20) | YES | | NULL | | 

| owner | varchar(20) | YES | | NULL | | 

| breed | varchar(20) | YES | | NULL | | 

| sex | char(1) | YES | | NULL | | 

| birth | date | YES | | NULL | | 

| death | date | YES | | NULL | | 

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

6 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

1 Utworzono bazę danych o nazwie „zwierzęta domowe”. 

2 Baza danych „zwierząt domowych” została wybrana i wprowadzona. 

3 Utworzona zostanie tabela o nazwie „psy” zawierająca pola i ich typy danych. „Imię”, „właściciel” i 

„rasa” będą się składać z różnej liczby do 20 znaków. „Płeć” to jeden znak, „f” lub „m” dla kobiety lub 

mężczyzny. Kolumny „narodziny” i „śmierć” mają przypisany typ daty. 

4 Polecenie DESCRIBE działa jak polecenie POKAŻ. Wyświetla układ nowej tabeli. Teraz możemy 

wstawić dane do nowej tabeli. 

Przykład 

mysql> INSERT INTO dog(name,owner,breed, sex, birth, death) 

-> VALUES('Fido','Mr. Jones', 'Mutt', 'M', '2004-11-12', '2006-04-02'); 

Query OK, 1 row affected (0.09 sec) 

Tworzenie klucza 

W prawdziwym życiu ludzi można zidentyfikować na podstawie numerów ubezpieczenia społecznego, 

numerów prawa jazdy i numerów pracowników; książki można zidentyfikować za pomocą numerów 

ISBN; a zamówienie w sklepie internetowym można rozpoznać po numerze zamówienia. Te numery 

identyfikacyjne muszą być niepowtarzalne, aby żadne dwie osoby nie miały tego samego numeru 

ubezpieczenia społecznego, żadne dwie książki nie miały tego samego numeru ISBN i tak dalej. Klucze 

służą do jednoznacznej identyfikacji rekordu w tabeli. Istnieją dwa typy kluczy: klucze podstawowe i 

klucze obce. 



Klucze podstawowe 

Każda tabela ma zwykle klucz podstawowy. Klucze podstawowe służą do jednoznacznej identyfikacji 

rekordu w bazie danych. Muszą być unikalne, nigdy się nie zmieniać, występować tylko raz na tabelę i 

zwykle są typami liczbowymi. Możesz wybrać ręczne wygenerowanie tego unikalnego numeru dla 

każdego rekordu lub pozwolić bazie danych zrobić to za Ciebie. Jeśli pozwolisz bazie danych 

wygenerować klucz podstawowy, wygeneruje ona unikalny numer, podając wartość początkową (np. 

1), a następnie dla każdego nowego rekordu będzie zwiększał tę liczbę o jeden. Nawet jeśli rekord 

zostanie usunięty, numer ten nigdy nie zostanie ponownie przetworzony. Baza danych zwiększa swój 

wewnętrzny licznik, gwarantując, że każdy rekord otrzyma unikalny „klucz”. Aby ustawić pole jako klucz 

podstawowy, użyj atrybutu PRIMARY KEY (nazwa_pola) i aby poinstruować bazę danych, aby 

automatycznie utworzyła unikalny numer, użyj atrybutu AUTO_INCREMENT po definicji pola. Klucz 

podstawowy nie może mieć wartości null. Poniższe dwa przykłady opisują tabelę o nazwie „kategorie”, 

w której klucz podstawowy nosi nazwę „ID kategorii”. Będzie ona automatycznie zwiększana za każdym 

razem, gdy do tabeli zostanie dodana nowa kategoria. 

Przykład 

mysql> USE northwind; 

Database changed 

mysql> DESCRIBE categories; 

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

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

| 

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

| CategoryID | int(11) | | PRI | NULL 

|auto_increment | 

| CategoryName | varchar(15) | | MUL | | 

| 

| Description | longtext | YES | | NULL | 

| 

| Picture | longblob | YES | | NULL | 

| 

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

4 rows in set (0.09 sec) 

Wyjaśnienie 

„CategoryID” to klucz podstawowy, liczba całkowita składająca się z maksymalnie 11 cyfr, która będzie 

zwiększana o 1, początkowo ustawiona na NULL (brak wartości). Za pierwszym razem, gdy rekord 

zostanie wstawiony do bazy danych, wartość będzie wynosić 1. 



Przykład 

mysql> SELECT CategoryID, CategoryName FROM categories; 

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

| CategoryID | CategoryName | 

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

| 1 | Beverages | 

| 2 | Condiments | 

| 3 | Confections | 

| 4 | Dairy Products | 

| 5 | Grains/Cereals | 

| 6 | Meat/Poultry | 

| 7 | Produce | 

| 8 | Seafood | 

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

8 rows in set (0.16 sec) 

Wyjaśnienie 

Klucz podstawowy nosi nazwę „CategoryID”. Służy do jednoznacznej identyfikacji różnych kategorii w 

tej tabeli z bazy danych „northwind”. Gdy do tabeli zostanie dodana nowa kategoria, „ID kategorii” 

będzie automatycznie zwiększana o 1. 

Klucz obcy 

Jeśli odwołanie do klucza podstawowego znajduje się w innej tabeli, nazywa się to kluczem obcym. Do 

tworzenia relacji między tabelami używane są klucze obce. W poniższym przykładzie opisano dwie 

tabele, które odwołują się do klucza „CategoryID”, chociaż jest on podstawowy w jednej, a obcy w 

drugiej. 

Przykład  

mysql> DESCRIBE categories; 

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

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

| 

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

1 | CategoryID | int(11) | | PRI | NULL | 

auto_increment | 

| CategoryName | varchar(15) | | MUL | | 



| 

| Description | longtext | YES | | NULL | 

| 

| Picture | longblob | YES | | NULL | 

| 

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

4 rows in set (0.00 sec) 

mysql> DESCRIBE products; 

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

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

| 

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

| ProductID | int(11) | | PRI | NULL | 

auto_increment| 

| ProductName | varchar(40) | | MUL | | 

| 

| SupplierID | int(11) | YES | MUL | NULL | 

| 

2 | CategoryID | int(11) | YES | MUL | NULL | 

| 

| QuantityPerUnit| varchar(20) | YES | | NULL | 

| 

| UnitPrice | decimal(19,4)| YES | | NULL | 

| 

| UnitsInStock | smallint(6) | YES | | NULL | 

| 

| UnitsOnOrder | smallint(6) | YES | | NULL | 

| 

| ReorderLevel | smallint(6) | YES | | NULL | 

| 

| Discontinued | tinyint(4) | | | 0 | 



| 

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

10 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

1 Tabela „kategorie” zawiera pole klucza podstawowego o nazwie „ID kategorii”. 

2 Tabela „produkty” ma swój własny klucz podstawowy („ProductID”) oprócz klucza obcego o nazwie 

„CategoryID”. Jeśli odwołanie do klucza podstawowego znajduje się w innej tabeli, nazywa się to 

kluczem obcym. 

Relacje 

Dużą zaletą systemów relacyjnych baz danych jest możliwość tworzenia relacji między tabelami. 

Mówiąc najprościej, relacja to połączenie między polem jednej tabeli a polem innej. Ta relacja 

umożliwia wyszukiwanie powiązanych rekordów w bazie danych. Operacja dopasowywania wierszy z 

jednej tabeli do drugiej przy użyciu jednej lub kilku wartości kolumn nazywana jest łączeniem. Istnieje 

kilka typów instrukcji sprzężenia, na przykład sprzężenia pełne, sprzężenia krzyżowe, sprzężenia lewe 

itd., Ale zacznijmy od prostego łączenia dwóch tabel, zwanego sprzężeniem wewnętrznym. Tabele 

można powiązać ze sobą za pomocą kluczy. Jak omówiliśmy wcześniej, klucz podstawowy to kolumna 

z unikalną wartością dla każdego wiersza. Pasujący klucz w drugiej tabeli nazywany jest kluczem obcym. 

Za pomocą tych kluczy można powiązać dane w różnych tabelach bez powtarzania wszystkich danych 

w każdej tabeli, w której spełniony jest określony warunek. Rozważmy poprzedni przykład 14.30, w 

którym opisano dwie tabele z bazy danych „northwind”. Jedna tabela nosi nazwę „kategorie”, a druga 

„produkty”. „CategoryId” to pole klucza podstawowego w tabeli „Categories”, a jest to klucz obcy w 

tabeli „products”. Klucz „CategoryId” służy do tworzenia relacji między dwiema tabelami. 

Dwa stoły ze wspólnym kluczem 

Jak wspomniano wcześniej, zarówno tabela „kategorie”, jak i tabela „produkty” mają klucz 

„CategoryID” z tymi samymi wartościami, co umożliwia utworzenie relacji między dwiema tabelami. 

Utwórzmy relację, w której wymienione są wszystkie nazwy produktów, jeśli należą do kategorii 

„Owoce morza”. Ponieważ każdy produkt w tabeli „produkty” należy do jednej z ośmiu kategorii w 

tabeli „kategorie”, obie tabele można powiązać wspólnym „ID kategorii”. 

Przykład 

mysql> SELECT CategoryID, CategoryName FROM categories; 

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

| categoryID | categoryName | 

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

| 1 | Beverages | 

| 2 | Condiments | 

| 3 | Confections | 

| 4 | Dairy Products | 



| 5 | Grains/Cereals | 

| 6 | Meat/Poultry | 

| 7 | Produce | 

| 8 | Seafood | 

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

8 rows in set (0.00 sec) 

mysql> SELECT CategoryID, ProductName FROM products; 

(Partial Output) 

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

| CategoryID | ProductName | 

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

| 1 | Chai | 

| 1 | Chang | 

| 2 | Aniseed Syrup | 

2 | Chef Anton's Cajun Seasoning | 

| 2 | Chef Anton's Gumbo Mix | 

| 2 | Grandma's Boysenberry Spread | 

| 7 | Uncle Bob's Organic Dried Pears | 

| 2 | Northwoods Cranberry Sauce | 

| 6 | Mishi Kobe Niku | 

| 8 | Ikura | 

| 4 | Queso Cabrales | 

| 4 | Queso Manchego La Pastora | 

| 8 | Konbu | 

| 7 | Tofu | 

| 2 | Genen Shouyu | 

Wyjaśnienie 

Ten przykład wyświetla kolumny zarówno z tabeli „kategorie”, jak i tabeli „produkty”. W tabeli 

„kategorie” „ID kategorii” jest polem podstawowym i jednoznacznie identyfikuje wszystkie inne pola 

w tabeli. W tabeli „produkty” „ID kategorii” jest kluczem obcym i jest wielokrotnie powtarzany dla 

wszystkich produktów. 

Używanie w pełni kwalifikowanej nazwy i kropki, aby dołączyć do tabel 



Podczas odpytywania więcej niż jednej tabeli kropka jest używana do pełnego zakwalifikowania 

kolumn na podstawie ich nazwy tabeli, aby uniknąć potencjalnej niejednoznaczności, jeśli dwie tabele 

mają pole o tej samej nazwie, jak pokazano w przykładzie 14.32. 

Przykład 

mysql> SELECT CategoryName, ProductName FROM categories, products 

-> WHERE products.CategoryID = 8 AND categories.CategoryID = 

8; 

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

| CategoryName | ProductName | 

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

| Seafood | Ikura | 

| Seafood | Konbu | 

| Seafood | Carnarvon Tigers | 

| Seafood | Nord-Ost Matjeshering | 

| Seafood | Inlagd Sill | 

| Seafood | Gravad lax | 

| Seafood | Boston Crab Meat | 

| Seafood | Jack's New England Clam Chowder | 

| Seafood | Rogede sild | 

| Seafood | Spegesild | 

| Seafood | Escargots de Bourgogne | 

| Seafood | Röd Kaviar | 

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

12 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

W SELECT dwie tabele (oddzielone przecinkami) zostaną połączone polem „CategoryID”. Ponieważ 

nazwa pola jest taka sama w obu tabelach, nazwa tabeli jest dodawana do nazwy pola z kropką, jako 

produkty.CategoryId i kategorie.CategoryId. W klauzuli WHERE dwie tabele są połączone, jeśli obie 

tabele mają „CategoryID” równy 8. 

Skróty 

Aby nieco ułatwić pracę, wpisując mniej skomplikowanych zapytań, SQL zapewnia mechanizm 

aliasingu, który pozwala na użycie symbolicznych nazw kolumn i tabel. Alias jest definiowany za 

pomocą słowa kluczowego AS, a alias składa się z pojedynczego znaku lub skróconego ciągu. Gdy alias 



jest używany w klauzuli WHERE do reprezentowania nazwy tabeli, jest dodawany do niego kropka i 

nazwa pola wybieranego z tej tabeli. 

Format 

(Alias kolumny) 

SELECT column_name AS column_alias_name FROM table_name 

(Alias tabeli) 

SELECT column_name FROM table_name AS table_alias_name 

Przykład  

mysql> SELECT CategoryName as Foods FROM categories; 

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

| Foods | 

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

| Beverages | 

| Condiments | 

| Confections | 

| Dairy Products | 

| Grains/Cereals | 

| Meat/Poultry | 

| Produce | 

| Seafood | 

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

8 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

Nazwa kolumny z tabeli „kategorie” została nazwana „CategoryName”. Alias o nazwie „Foods” jest 

tworzony za pomocą słowa kluczowego AS po „CategoryName”. Teraz, gdy SELECT zwróci zestaw 

wyników, wynik pokaże „Foods” jako nazwę kolumny. 

Przykład  

mysql> SELECT ProductName FROM products AS p, categories AS c 

WHERE 

-> p.CategoryID = c.CategoryID AND c.CategoryName="SeaFood"; 

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

| ProductName | 



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

| Ikura | 

| Konbu | 

| Carnarvon Tigers | 

| Nord-Ost Matjeshering | 

| Inlagd Sill | 

| Gravad lax | 

| Boston Crab Meat | 

| Jack's New England Clam Chowder | 

| Rogede sild | 

| Spegesild | 

| Escargots de Bourgogne | 

| Röd Kaviar | 

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

12 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

Na początku ten przykład może wydawać się nieco skomplikowany. Tabela o nazwie „produkty” 

otrzymuje alias „p”, a nazwa tabeli „kategorie” otrzymuje alias „c”. Te aliasy są krótkimi nazwami, co 

ułatwia wpisywanie zapytania, gdy w grę wchodzi więcej niż jedna tabela; na przykład, zamiast 

wpisywać products.CategoryID, możemy wpisać p.CategoryID, a do category.CategoryName można się 

odwołać jako c.CategoryName. 

Zmiana tabeli 

Zmieniając tabelę, przedefiniowujesz jej strukturę, dodając lub upuszczając nowe kolumny, klucze, 

indeksy i tabele. Możesz także użyć polecenia ALTER, aby zmienić nazwy kolumn, typy i nazwę tabeli. 

Format 

ALTER TABLE tablename ADD column datatype 

Przykład  

use pets; 

1 mysql> ALTER TABLE dog ADD pet_id int(11); 

Query OK, 0 rows affected (0.13 sec) 

Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 

2 mysql> ALTER TABLE dog MODIFY column pet_id int(11) 

--> auto_increment primary key; 



Query OK, 1 row affected (0.11 sec) 

Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0 

3 mysql> describe dog; 

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

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

| 

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

| name | varchar(20) | YES | | NULL | 

| 

| owner | varchar(20) | YES | | NULL | 

| 

| breed | varchar(20) | YES | | NULL | 

| 

| sex | char(1) | YES | | NULL | 

| 

| birth | date | YES | | NULL | 

| 

| death | date | YES | | NULL | 

| 

| pet_id | int(11) | | PRI | NULL | auto_increment 

| 

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

7 rows in set (0.00 sec) 

mysql> select * from dog; 

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

| name | owner | breed | sex | birth | death | 

pet_id | 

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

| Fido | Mr. Jones | Mutt | M | 2004-11-12| 2006-04-02| 

1 | 

| Lassie| Tommy Rettig| Collie| F | 2006-01-10| NULL | 



2 | 

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

2 rows in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

1 Polecenie ALTER zmieni tabelę poprzez dodanie nowego pola o nazwie „pet_id”, będącego liczbą 

całkowitą składającą się z 11 cyfr. 

2 Po utworzeniu pola „pet_id” ponownie używa się polecenia ALTER, aby uczynić go kluczem 

podstawowym, który będzie automatycznie zwiększany za każdym razem, gdy dodawany jest rekord. 

3 Polecenie DESCRIBE pokazuje strukturę tabeli po jej zmianie. Dodano klucz podstawowy. 

Upuszczanie stołu 

Upuszczenie stołu jest stosunkowo proste. Po prostu użyj polecenia drop i nazwy tabeli: 

mysql> drop table dog; Query OK, 20 rows affected (0.11 sec) 

Upuszczanie bazy danych 

Aby usunąć bazę danych, użyj polecenia drop database: 

mysql> drop database pets; Query OK, 1 row affected (0.45 sec) 

Funkcje SQL 

Następujące funkcje służą do zmiany lub formatowania wyniku zapytania SQL. Dostępne są funkcje dla 

łańcuchów, liczb, dat, serwera i informacji itd. Zwracają zestaw wyników. Funkcje są specyficzne dla 

dostawcy, co oznacza, że funkcje obsługiwane przez MySQL mogą nie być obsługiwane przez Microsoft 

SQL Server. Zobacz dokumentację MySQL, aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych funkcji. Podczas 

korzystania z funkcji SELECT z funkcją funkcja, tak jak została wywołana, jest wyświetlana jako nazwa 

kolumny w zestawie wyników, jak pokazano w przykładzie. 

Przykład 

1 mysql> SELECT avg(UnitPrice) 

FROM order_details; 

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

| avg(UnitPrice) | 

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

| 26.21851972 | 

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

1 row in set (0.01 sec) 

2 mysql> SELECT avg(UnitPrice) as 'Average Price' 

FROM order_details; 

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



| Average Price | 

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

| 26.21851972 | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja jest wyświetlana jako nazwa kolumny. 

2 Możesz użyć słowa kluczowego AS, aby utworzyć alias lub inną nazwę dla kolumny, w której funkcja 

wyświetla zestaw wyników. 

Funkcje numeryczne 

Załóżmy, że chcesz uzyskać sumę wszystkich zamówień lub średni koszt zestawu przedmiotów lub 

policzyć wszystkie wiersze w tabeli na podstawie określonego warunku. Funkcje agregujące zwracają 

pojedynczą wartość na podstawie zestawu innych wartości. Jeśli jest używany wśród wielu innych 

wyrażeń na liście pozycji instrukcji SELECT, SELECT musi mieć klauzulę GROUP BY. Klauzula GROUP BY 

nie jest wymagana, jeśli funkcja agregująca jest jedyną wartością pobieraną przez instrukcję SELECT. 

Funkcje i ich składnia są wymienione w tabeli 

Funkcja: Co robi 

AVG(): oblicza i zwraca średnią wartość kolumny. 

COUNT(wyrażenie): zlicza wiersze zdefiniowane przez wyrażenie. 

COUNT(): Zlicza wszystkie wiersze w tabeli. 

MIN(): Zwraca minimalną wartość w kolumnie. 

MAX(): zwraca maksymalną wartość w kolumnie według wyrażenia. 

SUM(): Zwraca sumę wszystkich wartości w kolumnie. 

Przykład  

1 mysql> select count(*) from products; 

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

| count(*) | 

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

| 81 | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

mysql> SELECT count(*) as 'Number of Rows' FROM products; 

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



| Number of Rows | 

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

| 81 | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja COUNT () zlicza wszystkie wiersze w tabeli. 

Przykład 

1 mysql> SELECT avg(UnitPrice) 

FROM order_details; 

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

| avg(UnitPrice) | 

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

| 26.21851972 | 

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

1 row in set (0.01 sec) 

2 mysql> SELECT FORMAT(avg(UnitPrice),2) as 'Average Price' 

FROM order_details; 

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

| Average Price | 

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

| 26.22 | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja AVG () oblicza i zwraca średnią wartość kolumny o nazwie „Cena jednostkowa”. 

2 Funkcja FORMAT zwraca wynik funkcji AVG () z rozszerzeniem dokładności do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Korzystanie z GROUP BY 

Klauzula GROUP BY może być używana z SELECT w celu zebrania wszystkich danych z wielu rekordów i 

pogrupowania wyników według jednej lub większej liczby kolumn. Jest to przydatne w przypadku 

funkcji agregujących, takich jak SUMA, COUNT, MIN lub MAX. Zobacz dwa poniższe przykłady. 



Przykład  

mysql> select CategoryID, SUM(UnitsInStock) as 'Total Units in 

Stock' 

-> FROM products 

-> GROUP BY CategoryID; 

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

| CategoryID | Total Units in Stock | 

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

| NULL| 0 | 

| 1 | 559 | 

| 2 | 507 | 

| 3 | 386 | 

| 4 | 393 | 

| 5 | 308 | 

| 6 | 165 | 

| 7 | 100 | 

| 8 | 701 | 

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

9 rows in set (0.00 sec) 

Przykład  

mysql> select C.CategoryName, 

-> SUM(P.unitsInsStock) AS Units 

-> FROM products as P 

-> join categories AS C ON C.CategoryID= 

-> P.CategoryID Group By C.CategoryName; 

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

| CategoryName | Units | 

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

| Beverages | 559 | 

| Condiments | 507 | 

| Confections | 386 | 



| Dairy Products | 393 | 

| Grains/Cereals | 308 | 

| Meat/Poultry | 165 | 

| Produce | 100 | 

| Seafood | 701 | 

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

8 rows in set (0.00 sec) 

Funkcje łańcuchowe 

SQL udostępnia szereg podstawowych funkcji tekstowych, wymienionych w tabeli 

Funkcja: Co robi 

CONCAT (ciąg1, ciąg2, ...): Łączy wartości kolumn lub zmienne w jeden ciąg. 

LOWER (ciąg): Konwertuje ciąg na wszystkie małe litery. 

SUBSTRING (ciąg, pozycja): Wyodrębnia część ciągu 

TRANSLATE: Konwertuje ciąg z jednego zestawu znaków na inny. 

TRIM ('ciąg'); : Usuwa początkowe znaki, końcowe znaki lub oba te znaki z ciągu znaków. 

UPPER (ciąg): Konwertuje ciąg na wszystkie wielkie litery 

Przykład  

mysql> select upper(CompanyName) as 'Company' from shippers; 

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

| Company | 

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

| SPEEDY EXPRESS | 

| UNITED PACKAGE | 

| FEDERAL SHIPPING | 

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

3 rows in set (0.00 sec) 

mysql> select lower(CompanyName) as 'Company' FROM shippers; 

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

| Company | 

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

| speedy express | 



| united package | 

| federal shipping | 

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

3 rows in set (0.00 sec) 

Funkcje daty i czasu 

Aby uzyskać datę i godzinę, MySQL udostępnia funkcje przedstawione w tabeli 

Funkcja: Przykład 

NOW(): wybierz NOW() -> 2006-03-23 20:52:58 

CURDATE (): wybierz CURDATE (); -> „2006-12-15” 

CURTIME (): wybierz CURTIME (); -> „23: 50: 26” 

DAYOFYEAR (data): wybierz DAYOFYEAR ('2006-12-15'); -> 349 

DAYOFMONTH (data): wybierz DAYOFMONTH ('2006-12-15'); -> 15 

DAYOFWEEK (data): wybierz DAYOFWEEK ('2006-12-15'); -> 6 

WEEKDAY (data): wybierz WEEKDAY ('2006-12-15'); -> 4 

NAZWA MIESIĄCA (data): wybierz NAZWA MIESIĄCA ('2006-12-15'); -> grudzień 

DAYNAME (data): wybierz DAYNAME ('2006-12-15'); -> piątek 

ROK (data): wybierz ROK ('2006-12-15'); -> 2006 

QUARTER (data): wybierz KWARTAŁ ('2006-12-15'); -> 4 

Przykład 

mysql> select NOW() ; 

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

| NOW() | 

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

| 2006-03-21 00:32:37 | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

mysql> select CURDATE(); 

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

| CURDATE() | 

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

| 2006-03-21 | 



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

1 row in set (0.03 sec) 

mysql> select CURTIME(); 

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

| CURTIME() | 

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

| 00:12:46 | 

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

1 row in set (0.01 sec) 

Formatowanie daty i godziny 

Podczas pobierania dat i godzin z tabeli może się okazać, że chcesz sformatować dane wyjściowe. Na 

przykład podczas wybierania dat zamówień z tabeli zamówień w bazie danych „northwind” zestaw 

wyników nie jest przyjazny dla użytkownika. Wartości dat w SQL są zawsze zapisywane w formacie MM 

/ DD / RR (RR). Funkcje DATE_FORMAT () i TIME_FORMAT () (patrz Przykład 14.43) zawierają listę 

parametrów (patrz Tabela 14.7) używanych do określenia sposobu wyświetlania danych wyjściowych. 

Przykład 

mysql> select DATE_FORMAT('2006-03-23', '%W %M %d, %Y') as Today; 

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

| Today | 

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

| Thursday March 23, 2006 | 

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

1 row in set (0.00 sec) 

mysql> select DATE_FORMAT(OrderDate,'%M %e, %Y - %l:%i %p') 

FROM orders LIMIT 5; 

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

| DATE_FORMAT(OrderDate,'%M %e, %Y - %l:%i %p') | 

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

| July 4, 1996 - 12:00 AM | 

| July 5, 1996 - 12:00 AM | 

| July 8, 1996 - 12:00 AM | 

| July 8, 1996 - 12:00 AM | 



| July 9, 1996 - 12:00 AM | 

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

5 rows in set (0.00 sec) 

Parametr: Co to oznacza 

% a: Skrót dnia tygodnia (niedziela, poniedziałek, wtorek itp.) 

% b: Skrót nazwy miesiąca (styczeń, luty, marzec itd.) 

% c: Miesiąc (1–12) 

% d: dwucyfrowy dzień miesiąca (01–31) 

% D: dzień z sufiksem (30, 31) 

% e: dzień miesiąca (1–31) 

% f: mikrosekundy (000000..999999) 

% H: godzina (00–23) 

% h: godzina (01..12) 

% i: minuty, numeryczne (00–59) 

% I: godzina (01–12) 

% j: dzień w roku (001–366) 

% k: godzina (0–23) 

% l: godzina (1–12) 

% m: Miesiąc z początkowym 0 (01, 06 itd.) 

% M: nazwa miesiąca (marzec, kwiecień, maj itd.) 

% p: AM / PM 

% r: Godzina, 12 -‐ godzinna (gg: mm: ss, a następnie AM lub PM) 

% S: sekundy (00..59) 

% s: sekundy (00..59) 

% T: czas, 24 godziny (hh: mm: ss) 

% U: tydzień (00..53) zaczynający się od niedzieli 

% u: tydzień (00..53) zaczynający się w poniedziałek 

% v: tydzień (01..53) zaczynający się w poniedziałek 

% V: tydzień (01..53) zaczynający się od niedzieli 

% W: dzień powszedni (niedziela, poniedziałek itd.) 

% w: dzień tygodnia (0 = niedziela..6 = sobota) 



% Y: rok (1999, 2007) 

% y: dwucyfrowy rok (99, 07) 

%%: dosłowny znak % 

Polecenie MySQL EXTRACT 

Polecenie EXTRACT jest przykładem rozszerzenia MySQL, nieopisanego w standardzie SQL. Pozwala 

wyodrębnić różne części daty lub godziny, jak pokazano w tabeli 

Typ: Format 

SECOND: SECONDS 

MINUTA: MINUTY 

HOUR: HOURS 

DZIEŃ: DNI 

MIESIĄC: MIESIĄCE 

YEAR: YEARS 

MINUTE SECOND: „MINUTES: SECONDS” 

HOUR_MINUTE: „HOURS: MINUTES” 

DAY_HOUR: „DAYS HOURS” 

YEAR_MONTH: „YEARS -‐ MONTHS” 

HOUR_SECOND: „HOURS: MINUTES: SECONDS” 

DAY_MINUTE: „DAYS HOURS: MINUTES” 

DAY_SECOND: „DAYS HOURS: MINUTES: SECONDS” 

Przykład 

mysql> select EXTRACT(YEAR FROM NOW()); 

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

| EXTRACT(YEAR FROM NOW()) | 

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

| 2006 | 

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

1 row in set (0.03 sec) 


