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Wprowadzenie. 
 

 Wzrost popularności sieci Internet oraz udostępnianych w niej aplikacji internetowych 

wymusiła na programistach stron internetowych zastąpienie tzw. statycznych stron WWW stronami 

generowanymi dynamicznie, w których treści witryn pobierane są w szczególności z bazy danych. 

Założenie konta w serwisie społecznościowym, na ulubionym forum czy wpis na blogu wymaga 

zastosowania bazy danych jako składnika przechowującego nasze informacje. 

 W chwili obecnej jednymi z najpopularniejszych silników baz danych są MySQL oraz 

PostgreSQL. Ich popularność wiąże się z tym, że są wyjątkowo łatwe w instalacji, konfiguracji  

i zarządzania. Charakteryzuje je również wysoka niezawodność. Co nie mniej ważne ich 

wykorzystanie jest całkiem darmowe, a popularne języki skryptowe np. PHP czy Java doskonale się z 

nimi integrują. Wszystko co wymieniono powyżej składa się na ich niesamowitą popularność w 

konfiguracjach serwerów internetowych. Warto również nadmienić, że po ostatnich zmianach w 

licencji MySQL powstał równoległy projekt o nazwie MariaDB, który w zasadzie niczym nie różni się 

od popularnego MySQL i jest całkowicie darmowy nawet w przypadku wykorzystywania tzw. 

komercyjnego. Autorzy tego projektu wywodzą się ze społeczności związanej z MySQL-em. 

Najczęściej spotykane konfiguracje serwerów internetowych: 

LAMP = Linux + Apache + MySQL + PHP 

WAMP = Windows + Apache + MySQL + PHP 

Jak widać w powyższych przykładach do stworzenia kompletnego serwera internetowego 

oprócz baz danych potrzebujemy doinstalować dodatkowe komponenty, aby serwer był w pełni 

funkcjonalny. Oczywiście może również zaistnieć taka sytuacja, że dany serwer pełni tylko i wyłącznie 

rolę serwera bazodanowego. Jednak w większości spotykanych przypadków wszystkie niezbędne 

komponenty znajdują się na jednej maszynie. 

Na wstępie warto również zaznaczyć, że wszystkie w/w technologie znajdują również 

zastosowanie w sieciach wewnętrznych przedsiębiorstwa tzw. intranetach. Intranet charakteryzuje 

się udostępnianiem identycznych usług, co sieć Internet. Różnica polega tylko i wyłącznie w zasięgu 

udostępniania tych usług. Internet – sieć globalna, ogólnie dostępna, intranet – usługi dostępne tylko 

w ramach danego przedsiębiorstwa (firmy). Coraz częściej spotykamy wykorzystanie w/w baz danych 

w aplikacjach firmowych bazujących na tzw. cienkim kliencie, którym jest przeglądarka internetowa.  
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Zadania administratora bazy danych (database administrator DBA). 
 

Administrator to osoba personalnie odpowiedzialna za całokształt zadań związanych z pracą 

systemu operacyjnego serwera, środowiska bazodanowego oraz samych baz danych. 

Administrator zajmuje się następującymi komponentami: 

a) systemem operacyjnym serwera 

b) środowiskiem serwera baz danych (np. MySQL lub postgreSQL) 

c) bazą (bazami) danych  

d) oprogramowaniem klienckim 

e) siecią (połączeniami sieciowymi). 

Główne zadania administratora: 

a) zapewnienie ciągłości działania 

b) zarządzanie dostępem 

c) utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

d) poprawa efektywności działania 

Zarządzanie serwerem: monitorowanie, uruchamianie, zatrzymywanie, restart. Kontrola dostępu 

(sieć, lokalnie), zarządzanie dziennikami serwera (logami). 

Zarządzanie danymi: tworzenie, usuwanie baz danych, kopie awaryjne, odtwarzanie w sytuacjach 

awaryjnych, przydział zasobów np. pamięci, wgrywanie nowych wersji oprogramowania (update), 

archiwizacja danych. 

Kontrola dostępu: konta użytkowników (dodawanie, modyfikacja, usuwanie), prawa dostępu (grupy, 

role, uprawnienia), monitorowanie działań użytkowników. 

Zarządzanie bezpieczeństwem: konfigurowanie opcji podnoszących bezpieczeństwo serwera. 

Zarządzanie wydajnością: tzw. strojenie (tuning), optymalizacja np. przebudowa indeksów, 

zarządzanie przydziałem pamięci. 

 

Instalacja MySQL w systemie OpenSuse Linux. 

 

Użycie Yast (Yet another Setup Tool): 

W konsoli wpisz „yast”. 

Wybierz kolejno: software -> software managment. 

W polu Search Phrase wpisz „MySQL”. Odszukaj pakiet „mysql-community-server”. Wybór potwierdź 

klawiszem spacji. Automatycznie zostaną zaznaczone do instalacji dodatkowe (niezbędne) pakiety. 
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Poprawny wybór przedstawia zrzut poniżej:

 

Wybierz opcję „Accept” w celu zainstalowania wybranych komponentów. 

Użycie zypper (narzędzie konsolowe do instalacji pakietów): 

zypper in mysql 

 

Potwierdź chęć instalacji wybierając „y” z klawiatury. 
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sprawdzenie poprawności instalacji: zypper se mysql 

 

Server MySQL został zainstalowany. 

 

Instalacja MariaDB. 

Uwaga wymaga połączenia z Internetem i wybranymi repozytoriami ze strony OpenSuse. 

zypper in mariadb

 

sprawdzenie poprawności instalacji:  

zypper se mariadb 
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Serwer MariaDB został zainstalowany. 

Zatrzymywanie, restart, uruchamianie serwera MySQL w systemie Linux. 

Uruchomienie serwera: /etc/init.d/mysql start 

Zatrzymywanie: /etc/init.d/mysql stop 

Restart: /etc/init.d/mysql restart 

Sprawdzenie aktualnego status serwera (czy uruchomiony): /etc/init.d/mysql status 

Po poprawnym uruchomieniu serwera komenda status wyświetli informacje jak poniżej:  

 

Dodawanie MySQL do autostartu: 

chkconfig  --add mysql 

Usuwanie z autostartu: 

chkconfig --del mysql 
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Ustawianie hasła dla root-a. 

Ustalenie hasła dla root-a (po instalacji w systemie Linux domyślnie hasło jest puste). Root to 

administrator serwera bazy danych MySQL. Powinniśmy bezwzględnie wykonać poniższe kroki 

bezpośrednio po instalacji. 

 

Sposób 1: 

mysql -u root 

mysql>use mysql; 

mysql>update user set password=PASSWORD('nowehaslo') where user='root'; 

mysql>flush privileges; 

mysql>quit 

/etc/init.d/mysql restart 

Od teraz logujemy się z ustawionym powyżej hasłem: 

mysql -u root –p 

Sposób 2: 

/usr/bin/mysqladmin –u root password ‘hasło’ 

 

Usuwanie MySQL, MariaDB z systemu OpenSuse Linux. 

zypper rm mysql 

zypper rm MariaDB 

Sprawdzamy, czy wszystkie komponenty zostały usunięte: 

zypper se mysql 

zypper se MariaDB 

Jeżeli są jeszcze jakieś komponenty zainstalowane (znacznik „i”) należy je usunąć wg poniższego 

schematu: 

zypper rm nazwa_pozostałego_pakietu 
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Instalacja MySQL w systemie Windows. 

 

Pliki instalacyjne MySQL pobieramy z witryny mysql.com dział downloads: 

http://dev.mysql.com/downloads/ 

Z dostępnych wersji wybieramy wersję darmową, czyli: 

MySQL Community Server(GPL) 

Wybieramy instalator dla naszej wersji systemu operacyjnego (32 lub 64 bitowy). 

Bezpośredni link do aktualnej wersji instalatora: http://dev.mysql.com/downloads/installer/5.6.html 

Wybierz plik: mysql-installer-community-5.6.14.0 (pełna wersja instalatora). 

Natomiast plik mysql-installer-web-community-5.6.14.0 zawiera minimalną wersję instalatora ! 

Będziesz potrzebował połączenia z Internetem podczas instalacji aby pobrać podstawowe 

komponenty instalacji. 

Zaloguj się lub kliknij link poniżej logowania „No thanks, just start my download” 

Przed rozpoczęciem instalacji tej wersji musisz mieć zainstalowany Microsoft .NET Framework 4. 

 

Zaakceptuj licencję. 

http://dev.mysql.com/downloads/
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
http://dev.mysql.com/downloads/installer/5.6.html
http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLInstaller/mysql-installer-community-5.6.14.0.msi/from/http:/cdn.mysql.com/
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Pomiń sprawdzanie aktualności wersji. 

 

Wybierz „Custom” 

Installation Path – miejsce instalacji silnika bazy danych oraz jego narzędzi. 

Data Path – miejsce, gdzie będą przechowywane pliki bazy danych. 
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Zaznacz opcje jak powyżej. Instalacja serwera + narzędzi konsolowych. 

 

Kliknij „next” 
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Kliknij „Execute” 

 

Instalacja w toku. 
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Wybierz „Next”, przejdziemy do konfiguracji serwera. 

 

Config Type: Development Machine (komputer programisty), Server Machine (serwer), Dedicated 

Machine (komputer pełniący wyłącznie rolę serwera MySQL, zużywający w dużej mierze jej zasoby). 

Od tego wybory zależy przydział zasobów pamięci RAM, dysku, procesora. W naszym przypadku 

wybierzmy opcję jak powyżej. 
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Zostaw domyślny port i zaznacz checkbox „Open firewall”, aby instalator wprowadził automatycznie 

regułę firewalla. 

 

Ustaw hasło administratora (użytkownika root). 
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Zostaw opcje domyślne. Serwer MySQL będzie startował wraz z uruchamianiem systemu 

operacyjnego i będzie uruchamiany jako usługa systemowa. 

 

Zapisywanie konfiguracji. 
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Kliknij „Finish”. Serwer został zainstalowany. 

Weryfikujemy, czy usługa serwera MySQL została uruchomiona. Możesz to sprawdzić w oknie usługi 

(panel sterowania -> narzędzia administracyjne -> usługi). 
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Następnie należy do zmiennej systemowej path dodać następującą ścieżkę: 

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin 

Ścieżkę podaj na końcu poprzedzając wpis znakiem ; (średnik) jak na zrzucie poniżej: 

 

Powyższe pozwoli nam używać narzędzi mysql bez podawania ścieżek do katalogów w którym są 

zainstalowane, ponieważ na ścieżkę wskazuje w/w zmienna. 

Sprawdź poprawność instalacji: 

Uruchom konsolę cmd 

Wpisz mysql –u root –p 

Podaj hasło root-a ustawione podczas instalacji serwera 
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Jeżeli zalogujesz się do serwera (wynik poprawnego logowania poniżej) to Twój serwer został 

poprawnie zainstalowany. 

 

 

Zatrzymywanie, restart, uruchamianie serwera MySQL w systemie Windows. 

Wszystkie w/w zadania wykonujemy w oknie usługi (panel sterowania -> narzędzia administracyjne -

> usługi). Zlokalizuj usługę MySQL. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wyróżniony wpis i zarządzaj 

usługą MySQL. Możesz również wybrać jeden z dostępnych linków „Zatrzymaj”, „Wstrzymaj” lub  

„Uruchom ponownie”. 

 



20 
 

 

Pliki instalacyjne MariaDB dla systemu Windows. 

 

Pliki instalacyjne MariaDB można pobrać z następującej lokalizacji: 

https://downloads.mariadb.org/ 

 

Konfiguracja wstępna serweraMySQL, przygotowanie do pracy. 

 

otwarcie domyślnego portu TCP 3306 na interfejsie lo oraz na innych interfejsach jeżeli takie 

połączenia będą konieczne (najczęściej wystarczy połączenie  

z localhost). 

 

Aby wyświetlić bieżącą konfigurację MySQL zaloguj się do konsoli MySQL na konto root-a i wpisz 

słowo: status.  Wyświetli się aktualna konfiguracja np. kodowanie serwera itp. 

Główny plik konfiguracyjny to /etc/my.cnf 

W pliku tym możemy zmienić np. domyślny port usługi, kodowanie znaków itp. 

 

Kodowanie znaków PL w MySQL. 
 

Aby podejrzeć listę dostępnych kodowań (charset) i ich domyślnychporównań (default collation)  

zaloguj się do konsoli mysql: 

a) mysql –u root –p (logowanie do konsoli mysql) 

b) podaj poprawne hasło 

 i wydaj polecenie: SHOW CHARACTER SET; Możesz również ograniczyć liczbę wyświetlanych 

wyników klauzulą LIKE np.: SHOW CHARACTER SET LIKE ‘utf8%’; 

Lista dostępnych porównań dla poszczególnych kodowań:SHOW COLLATION LIKE ‘utf8%’;Można 

też tak: SHOW COLLATION LIKE ‘%polish%’; 

W większości przypadków bazodanowe serwery internetowe korzystają z kodowania UTF-8. Aby 

sprawdzić bieżącą konfigurację serwera MySQL (w tym np. kodowanie) wpisz z poziomu konsoli 

mysql  polecenie „status”.  

https://downloads.mariadb.org/
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Jak widać w naszym przypadku kodowanie ustawione jest na UTF8.  

Konfiguracja kodowania i metody porównań dla serwera. 

Edytuj plik (w Linux) /etc/my.cnf lub (w Windows) my.ini. Następnie odszukaj kodowanie klienta 

(sekcja [client] ) i dopisz opcję: default-character-set=utf8. 

W sekcji [mysqld] dopisz: 

character-set-server=utf8 

collation-server=utf8_polish_ci 

character-set-client-handshake=0 

W sekcji [mysql] dopisujemy: 

default-character-set=utf8 

Aby zweryfikować poprawność konfiguracji możesz wydać polecenie, które pokaże aktualnewartości 

zmiennych odpowiadających za ustawienie kodowania: 

SHOW VARIABLES LIKE 'character_set%'; 

Weryfikacja ustawień wartości zmiennych odpowiadających za metodę porównań: 

SHOW VARIABLES LIKE 'collation%'; 
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Ustawienia serwera dot. kodowania oraz metody porównań sądziedziczone przez wszystkie bazy, 

tabele oraz poszczególne pola. Gdy chcesz zmienić te ustawieniadla danej bazy, tabeli lub polamożesz 

zdefiniować jawnieinne kodowanie oraz metodę porównań podczas tworzenia bazy, tabeli lub pola. 

 

Ustawienie kodowania bazy danych podczas jej tworzenia: 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `baza_testowa` DEFAULT CHARACTER SET = 'utf8' DEFAULT 

COLLATE = 'utf8_polish_ci'; 

Kodowanie będzie dziedziczone przez nowo tworzone tabele. 

Modyfikacja ustawień bazy danych: 

ALTER DATABASE `baza_testowa` DEFAULT CHARACTER SET = 'utf8' DEFAULT COLLATE = 

'utf8_polish_ci'; 

Uwaga ! po modyfikacji kodowania bazy danych istniejące tabele nie będą dziedziczyć ustawień z 

bazy danych ! Tylko nowo tworzone tabele otrzymają kodowanie zmodyfikowanej bazy. 

 

Ustawienie kodowania tabeli podczas tworzenia: 

CREATE TABLE `tabela_testowa` ( 

`pole` text 

) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = 'utf8' DEFAULT COLLATE = 'utf8_polish_ci'; 

Od tej pory kodowanie dodawanych kolumn będzie dziedziczone z tabeli.  

 

Modyfikacja ustawień tabeli: 

ALTER TABLE `tabela_testowa` DEFAULT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_polish_ci'; 

Po modyfikacji istniejące kolumnynie dziedziczą kodowania z tabeli ! 

 

Ustawienie kodowania kolumny poprzez jejmodyfikacje: 

ALTER TABLE `tabela_testowa` CHANGE `kolumna1` `kolumna1` varchar(20) CHARACTER SET 'utf8' 

COLLATE 'utf8_polish_ci'; 

Przy dodawaniu nowej kolumny do istniejącej tabeli: 

ALTER TABLE `tabela_testowa` ADD `kolumna2` TEXT CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_polish_ci'; 
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Konsola graficzna do zarządzania bazami MySQL oraz MariaDB 

(phpMyAdmin). 
 

Paczkę phpMyAdmin pobieramy ze strony: 

phpmyadmin.net 

Wybierz Download. 

Na dzień dzisiejszy najnowsza wersja to: phpMyAdmin-4.0.7-all-languages.zip 

Pobierz w/w plik na dysk komputera. 

Rozpakuj archiwum. 

Zmień nazwę archiwum na phpMyAdmin (nazwa katalogu). 

Przenieś katalog phpMyAdmin na serwer Apache do katalogu htdocs. 

Otwórz następujący adres w przeglądarce: 

http://localhost/phpMyAdmin 

 

Zmiana „skórki” phpMyAdmin: 

Strona phpmyadmin.net, sekcja Themes. 

Wybieramy odpowiednią skórkę, pobieramy. 

Po rozpakowaniu umieszczamy katalog ze skórką w htdocs/phpMyAdmin/Themes 

Z poziomu phpMyAdmin (strona główna po zalogowaniu) zmieniamy motyw graficzny. 

 

Konsola tekstowa mysql. 
Podstawowe konsolowe narzędzie do zarządzania bazą danych to mysql. 

Logowanie. 

Logowanie do konsoli zarządzania:mysql -u root –p 

Przydatne polecenia: 

show databases; – wyświetl wszystkie bazy danych obecne na serwerze. 

http://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/files/phpMyAdmin/4.0.7/phpMyAdmin-4.0.7-all-languages.zip/download#%21md5%21b50e373330b5c54282dd911558c01143
http://localhost/phpMyAdmin
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use nazwa_bazy; – przełącz do danej bazy. 

select database(); - pokaż nazwę bazy w kontekście której aktualnie pracuję. 

show tables; – pokaż tabele bazy danych w kontekście której aktualnie pracuję. 

show table status [from nazwa_bazy] LIKE ‘np. nazwa_tabeli’; - informacja na temat tabel / tabeli. 

Przykładowo: rozmiar tabeli, liczba wierszy, kolejna wartość auto_increment itp.  

 

System uprawnień MySQL. 

Wprowadzenie. 

MySQL sprawdza kolejno: 

a) skąd nadeszło żądanie (nazwa komputera lub jego IP), 

b) jaki użytkownik wysyła żądanie (użytkownik i jego hasło), 

c) uprawnienia (lista dozwolonych operacji). 

Wszystkie w/w informacje przechowywane są w bazie o nazwie mysql, tworzonej podczas instalacji. 

Tabele bazy mysql: 

columns_priv: uprawnienia użytkownika dla pól tabeli, 

db: określa uprawnienia dla baz, 

host: przechowuje nazwy komputerów mogących nawiązać połączenie z bazą, 

procs_priv: uprawnienia użytkownika do procedur przechowywanych w bazie, 

tables_priv: uprawnienia użytkownika do tabel bazy danych, 

user: uprawnienia użytkowników. 

 

Dwustopniowa autoryzacja. 

Proces w/w autoryzacji można podzielić w zasadzie na dwa stopnie: 

1) MySQL weryfikuje nazwę maszyny nawiązującej połączenie oraz nazwę użytkownika i jego 

hasło. Jeżeli maszyna jest uprawniona do nawiązania połączenia, użytkownik istnieje i jego 

hasło jest poprawne przechodzimy do kroku następnego. 

2) MySQL weryfikuje, czy użytkownik posiada uprawnienia do wykonania danego polecenia w 

wybranej bazie, tabeli oraz polu. 
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Dodawanie użytkowników oraz ich uprawnień z poziomu konsoli MySQL. 

 

Składnia polecenia GRANT: 

GRANT uprawnienia 

ON nazwa_bazy.nazwa_tabeli 

TO użytkownik@komputer 

IDENTIFIED BY "haslo"; 

 

Niektóre uprawnienia: 

ALL – wszystkie możliwe 

SELECT – może pobierać dane z table 

UPDATE – może modyfikować dane w tabelach 

DELETE – może usuwać dane z tabel 

INSERT – użytkownik może dodawać rekordy do tabel 

 

Przykład 1: 

GRANT SELECT, INSERT 

ON baza_firmy.* 

TO user1@"%" 

IDENTIFIED BY "haslousera1"; 

W powyższym przykładzie dodajemy użytkownika o loginie user1 z hasłem haslousera1, który może 

się logować z dowolnego komputera (znak % oznacza dowolny host), do bazy  

o nazwie baza_firmy, do wszystkich tabel tej bazy (znak * oznacza wszystkie tabele w tej bazie) i ma 

nadane uprawnienia odczytu oraz dodawania rekordów. 

 

Przykład 2: 

GRANT ALL 

ON baza_firmy.pracownicy 
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TO kadry@komputer1.firma.com 

IDENTIFIED BY "haslouserakadry"; 

W powyższym przykładzie nadajemy wszystkie uprawnienia użytkownikowi kadry, który ma dostęp 

tylko z komputera komputer1.firma.com (zamiast nazwy można podać adres IP) do bazy baza_firmy, 

tabeli pracownicy z hasłem haslouserakadry. 

Sprawdzanie aktualnych uprawnień użytkownika. 

Aby wyświetlić aktualne uprawnienia użytkownika wykonaj polecenie: 

SHOW GRANTS FOR nazwa_użytkownika@komputer; 

Usuwanie uprawnień z poziomu konsoli MySQL. 

 

Składnia polecenia REVOKE: 

REVOKE uprawnienia 

ON nazwa_bazy.nazwa_tabeli 

FROM użytkownik@komputer; 

 

Przykład: 

REVOKE INSERT 

ON baza_firmy.* 

FROM user1@"%" 

W powyższym przykładzie odebrano użytkownikowi user1 uprawnienia dodawania rekordów do bazy 

o nazwie baza_firmy. 

 

Narzędzie konsolowe mysqladmin. 
 

Za pomocą tego narzędzia (znajdującego się w pakiecie mysql-community-server-client, jeżeli 

go nie ma należy go zainstalować) możemy tworzyć, usuwać bazy danych oraz przeładowywać 

konfigurację serwera. 
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Wyświetlenie wersji demona MySQL: 

mysqladmin –u root version –p 

Wyświetlenie aktualnego statusu serwera: 

mysqladmin –u root status –p 

 

 

Przeładowanie tablic uprawnień 

(po dodaniu/usunięciu użytkownika lub zmianie uprawnień): 

mysqladmin –u root reload –p lub mysqladmin –u root flush-privileges–p 

Tworzenie nowej bazy danych: 

mysqladmin –u root create nazwa_bazy –p 

Usuwanie istniejącej bazy danych: 

mysqladmin –u root drop nazwa_bazy –p 

 

Zmiana hasła użytkownika : 

mysqladmin –u root password ‘nowe_haslo’ 

 

Zapomniane hasło root-a MySQL. 
Wyłącz serwer mysql. 

/etc/init.d/mysql stop 

Startujemy serwer bez hasła 

mysqld_safe --skip-grant-tables & 
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Łączymy się do bazy 

mysql -u root 

mysql> use mysql; 

mysql> update user set password=PASSWORD('nowehaslo') where user='root'; 

mysql> flush privileges; 

mysql> quit 

reboot 

/etc/init.d/mysql start 

Logujemy się podając nowe hasło 

mysql -u root -p 

 

Podstawowe typy danych w MySQL. 
  

Biorąc pod uwagę tzw. optymalizację bazy musimy zaznajomić się z typami danych jakie 

możemy w niej przechowywać. Ważne jest, aby sama struktura tabeli była jak najbardziej 

zoptymalizowana. Optymalizacja struktury tabeli polega na wyborze takich typów danych, które mają 

jak najmniejszyrozmiar (operują na jak najmniejszej ilości bajtów). Na przykład: jeżeli potrzebuje 

przechowywać w bazie danych datę dodania artykułu, ale nie będę potrzebował wyświetlać godziny  

i minuty wybiorę typ DATE zamiast DATETIME,  ponieważ DATE operuje na 3 bajtach, a DATETIME na 

8. 

Wykaz najczęściej używanych typów danych: 

Nazwa Typ Rozmiar Uwagi 

CHAR(Length) łańcuchowy Length bajtów Pole tekstowe o stałej 
długości przechowujące od 0 
do 255 znaków, dopełniony z 
prawej strony spacjami do 
nadanej mu długości. 
Wartość domyślna Length 
wynosi 1.  

VARCHAR(Length) łańcuchowy Length+1bajt Typ łańcuchowy o zmiennej 
długości. Obligatoryjny 
parametr Length. Przedział 
Length od 0 do 255 znaków. 

TINYTEXT łańcuchowy Długość łańcucha + 1bajt Łańcuch z maksymalną 
długością 255 znaków. 

TEXT łańcuchowy Długość łańcucha + 2bajty Maksymalna długość 65535 
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znaków. 

MEDIUMTEXT łańcuchowy Długość łańcucha + 3bajty Maksymalna długość 
16777215 znaków. 

LONGTEXT łańcuchowy Długość łańcucha + 4bajty Maksymalna długość 
4294967295 znaków. 

TINYINT(Length) liczbowy 1 bajt Liczby całkowite z zakresu od 
-128 do 127 lub dodatnie od 
0 do 255. 

SMALLINT(Length) liczbowy 2 bajty Liczby  całkowite z zakresu od 
-32768 do 32767 lub 
dodatnie od 0 do 65535 

INT(Length) liczbowy 4 bajty Liczby całkowite z zakresu od  
-2147483648 do 2147483647 
lub dodatnie od 0 do 
4294967295 

FLOAT(Length,miejsc) liczbowy 4 bajty Liczba zmiennopozycyjna 
(zmiennoprzecinkowa). 
Można zdefiniować długość 
(Length) oraz liczbę miejsc po 
przecinku(miejsc). Domyślnie: 
Length=10, miejsc=2. 

DOUBLE(Length,miejsc) liczbowy 8 bajtów Duża liczba rzeczywista, 
zmiennoprzecinkowa o 
podwójnej dokładności. 
Można zdefiniować długość 
(Length) oraz liczbę miejsc po 
przecinku(miejsc). Domyślnie: 
Length=16, miejsc=4. 

DATE daty i czasu 3 bajty Data w formacie: 
 YYYY-MM-DD 

DATETIME daty i czasu 8 bajtów Data w formacie: 
 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 

TIME daty i czasu 3 bajty Czas w formacie: 
HH:MM:SS 

 

Tworzenie baz danych oraz tabel za pomocą języka SQL w konsoli mysql. 
 

Tworzenie bazy: 

create database firma; 

Aby podczas tworzenia bazy ustawićkodowanie bazy oraz metodę porównań (niezależnie od 

ustawień serwera) użyj: 
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CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `firma` DEFAULT CHARACTER SET = 'utf8' DEFAULT COLLATE = 

'utf8_polish_ci'; 

Przechodzimy do właśnie stworzonej bazy poleceniem: 

use firma; (innym sposobem zmiany kontekstowej bazy danych jest podanie jej nazwy podczas 

otwierania sesji mysql np.: mysql firma –u root –p) 

Sprawdzamy, czy faktycznie pracujemy w kontekście bazy firma: 

select database(); 

Tworzenie tabeli. 

Skoro utworzyliśmy bazę orazpoznaliśmy typy danych które możemy w niej przechowywać  

przystąpmy do tworzenia tabeli. Tworzenie tabeli wymaga podania następujących informacji: 

a) nazwy tabeli, 

b) nazwy pól, 

c) definicji każdego pola. 

Składnia: CREATE TABLE nazwa (nazwa_kolumny typ_kolumny inne_opcje); 

Kolejne kolumny rozdzielamy znakiem , (przecinka). Całość kończymy znakiem ; (średnika). 

Inne_opcje to np.:  

AUTO_INCREMENT (automatycznie numeruj nowo wstawiane wiersze, inkrementacja – zwiększanie 

o 1), 

PRIMARY KEY (ustaw klucz główny),  

NOT NULL (pole nie może być NULL – uwaga znak ‘’ pusty apostrof w praktyce nie jest pustym 

stringiem, jest wartością pustą, nie NULL-em. Tak więc gdy ustalasz wartość tej kolumny na ‘’to  

insert into nie wykaże błędu, natomiast jeżeli tej wartości przypiszesz NULL wystąpi błąd dodawania 

rekordu). 

DEFAULT – ustawienie wartości domyślnej. Jeżeli nie podasz wartości tej kolumny zastosowana 

zostanie właśnie wartość domyślna. Uwaga ! nie można używać opcji default do pola typu 

TEXT/BLOB. 

 

Przykład: 

CREATE TABLE produkty ( 

id_prod INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

nazwa_prod VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'brak', 
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opis_prod TEXT NULL, 

cena_prod FLOAT, 

stan_mag INT, 

data_dod DATE NOT NULL DEFAULT '0000-00-00' 

); 

 

Podgląd schematu utworzonej tabeli. 

Aby w danym momencie wyświetlić schemat stworzonej tabeli należy wydać następujące polecenie:  

describe nazwa_tabeli  

lub  

show columns from table_name; 

Pomocne może okazać się również polecenie: SHOW CREATE TABLE nazwa_tabeli; 

które wyświetla zapytanie SQL użyte podczas budowania struktury tabeli. 

SHOW INDEX FROM nazwa_tabeli wyświetli natomiast informacje o indeksach danej tabeli. 

 
 

Modyfikacja baz danych oraz struktury tabel za pomocą języka SQL. 
 

Do modyfikacji bazy danych lub tabeli służy polecenie: ALTER [database/table]. 

Składnia ALTER TABLE nazwa_tabeli; 

ALTER TABLE nazwa_tabeli [ADD|DROP|ALTER|..] nazwa_kolumny ...  

 

Przykład (dodanie nowej kolumny na końcu tabeli): 

ALTER TABLE `dane` ADD `nr_domu` VARCHAR(5) NOT NULL; 

 

Przykład (dodanie nowej kolumny na początku tabeli): 

ALTER TABLE `dane` ADD `id_dane` INT NOT NULL FIRST; 

 

http://192.168.1.200/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Falter-table.html&token=e587b39ba14416db21b18bfd2272c199
http://192.168.1.200/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Flogical-operators.html%23operator_not&token=e587b39ba14416db21b18bfd2272c199
http://192.168.1.200/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Falter-table.html&token=2b280f505db29d20fe2705add2af169d
http://192.168.1.200/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Flogical-operators.html%23operator_not&token=2b280f505db29d20fe2705add2af169d
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Przykład (dodanie nowej kolumny po kolumnie o danej nazwie): 

ALTER TABLE `dane` ADD `imie2` VARCHAR(100) NOT NULL AFTER `imie1`; 

 

Przykład (zmiana nazwy kolumny): 

ALTER TABLE `dane` CHANGE `imie` `imie1` VARCHAR(100)CHARACTER SET utf8 

COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL; 

CHARACTER SET utf8 – kodowanie znaków 

COLLATEutf8_polish_ci – metoda porównania napisów 

 

Przykład (usunięcie danej kolumny): 

ALTER TABLE `dane` DROP `imie`; 

 

Przykład (zdefiniowanie klucza głównego PRIMARY KEY): 

ALTER TABLE `dane` ADD PRIMARY KEY(`id`); 

 

Przykład (dodanie indeksu tabeli): 

ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD INDEX nazwa_indeksu; 

 

Przykład (usunięcie indeksu tabeli): 

ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP INDEX nazwa_indeksu;  

 

Usuwanie baz danych oraz tabel za pomocą językaSQL. 
 

drop database test1; 

drop table tabela1; 

 

Czyszczenie zawartości tabeli za pomocą językaSQL. 
 

TRUNCATE TABLE tabela1; 

http://192.168.1.200/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Falter-table.html&token=e0d208209bc817777241c5ae9b453e39
http://192.168.1.200/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Flogical-operators.html%23operator_not&token=e0d208209bc817777241c5ae9b453e39
http://192.168.1.200/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Falter-table.html&token=e587b39ba14416db21b18bfd2272c199
http://192.168.1.200/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Flogical-operators.html%23operator_not&token=e587b39ba14416db21b18bfd2272c199
http://192.168.1.200/phpMyAdmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Falter-table.html&token=e0d208209bc817777241c5ae9b453e39
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Kopiowanie zawartości jednej tabeli do drugiej. 
 
CREATE TABLE tabela2 SELECT * FROM istniejaca_tabela1;  

Powyższe zapytanie utworzy tabelętabela2i skopiuje strukturę oraz dane z tabeli tabela1. 

 

Kopie bazy i odtwarzanie po awarii. 

mysqldump. 

 

Tworzenie kopii. 

Do polecenia mysqldump możemy dodawać następujące opcje: 

--databases baza1, baza2, bazan – zrzuca dane z baz podanych jako argument/y 

--all-databases – jw. z tym, że dla wszystkich baz  

--add-drop-table dodaje DROP TABLE do kopii. Przy odtwarzaniu z tej kopii istniejące tabele zostaną 

usunięte. 

--no-create- info – nie dodawaj do kopii informacji o strukturze danych (tylko same dane). 

--no-data – nie zapisuj danych, tylko samą strukturę. 

--opt nazwa_bazy – tworzy kopię wraz z wszystkimi informacjami SQL (blokowanie tabel itp.) Ta opcja 

tworzy pełną kopię bazy. 

 

Wynik polecenia mysqldump należy przekierować do pliku w którym ta kopia będzie przechowywana 

(znak >). Przy odtwarzaniu pobieramy dane z wcześniej utworzonego pliku (znak <). 

 

Przykłady: 

mysqldump –u root --databases baza1 > baza1_backup.sql –p 

mysqldump –u root --databases --no-data baza1 > baza1_struktura.sql –p  
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Pełna kopia:  

mysqldump –u root --opt baza1 > baza1_backup.sql –p 

a, z podaniem hasła bezpośrednio w skrypcie napiszemy tak (bez spacji po „-p”): 

 mysqldump –u root --opt baza1 > baza1_backup.sql –phaslo 

 

Przywracanie z kopi : 

mysql –u root baza1 < baza1_backup.sql -p 

(uwaga samo mysql przy przywracaniu !) 

Automatyzacja wykonywania, pobierania i przechowywania kopii. 

W systemie Linux: 

a) Stwórz katalog: mkdir  /root/kopie 

b)  Stwórz plik o nazwie kopia_bazy.sh 

Plik kopia_bazy.sh uzupełnij następującymi poleceniami powłoki: 

#!/bin/sh 

DZIEN=`date +"%d-%m-%Y_%H-%M-%S"` 

KATALOG=kopie 

/usr/bin/mysqldump --opt firma > $KATALOG/kopia_firma_$DZIEN.sql -u root 

-phasło 

/bin/gzip $KATALOG/kopia_firma_$DZIEN.sql 

find /root/kopie/ -mtime +10 -type d -exec rm -rf {} \; 

find /root/kopie/ -mtime +10 -type f -exec rm f {} \; 

 

c) Dodaj uruchamianie stworzonego skrypty do crona. W tym celu wydaj polecenie: 

 crontab –e 

d) W pliku crontaba wpisz: 

00 13 * * * cd~;./kopia_bazy.sh 

Codziennie o godz. 13.00 wykonaj skrypt kopia_bazy.sh, który mieści się w katalogu 

domowym użytkownika root.  

Automatyczne pobieranie stworzonych kopii na PC z systemem Windows: 

a) Na stacji zainstaluj WinSCP 

b) W katalogu gdzie zainstalowano WinSCP stwórz 2 pliki: skrypt.txt oraz kopia.bat 

c) Plik skrypt.txt uzupełnij następująco: 
option batch on 

option confirm off 

open root:haslo@192.168.1.199 

cd ~ 

synchronize local d:\kopie\ /root/kopie/ 

close 

exit 
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d) Plik kopia.bat: 

cd c:\Program Files\WinSCP 

winscp.exe /console /script=skrypt.txt 

e) Plik kopia.bat dodaj do harmonogramu zadań systemu Windows i uruchamiaj go o wybranej 

porze. 

Import danych z pliku csv. 
LOAD DATA LOCAL INFILE '/root/dane.csv' INTO TABLE `osoby` FIELDS 

TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\n' 

(nazwisko, imie, wiek); 

 

Wykorzystane materiały 
 

1) http://dev.mysql.com/doc/ 

2) PHP, MySQL i Apache dla każdego wydanie III – Julie C. Meloni, wydawnictwo Helion 2007 

3) http://www.bazy-danych.net 

4) http://tosiek.pl/kodowanie-znakow/#kodowanie-znakow-edytor-tekstu (kodowanie znaków) 

 

 

 

 

http://dev.mysql.com/doc/
http://www.bazy-danych.net/
http://tosiek.pl/kodowanie-znakow/#kodowanie-znakow-edytor-tekstu

