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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 (databaseadministrator 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 PostgreSQL w systemie OpenSuse Linux. 

UżycieYast (Yet another Setup Tool): 

W konsoli wpisz „yast”. 

Wybierz kolejno: software -> software managment. 

W polu SearchPhrase wpisz „postgresql”.  Odszukaj pakiet „postgresql-server”. Wybór potwierdź 

klawiszem spacji. Automatycznie zostaną zaznaczone do instalacji dodatkowe (niezbędne) pakiety. 

Poprawny wybór przedstawia zrzut poniżej: 
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Wybierz opcję „Accept” w celu zainstalowania wybranych komponentów. 

Użycie zypper (narzędzie konsolowe do instalacji pakietów): 

zypper in postgresql-server 

 

Potwierdź instalację wybierając klawisz „y”. 
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Sprawdź poprawność instalacji pakietów poleceniem: zyppersepostgresql. 

 

 

Uruchamianie, zatrzymywanie, restart serwera PostgreSQL w systemie Linux. 

 

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

Zatrzymywanie: /etc/init.d/postgresql stop 

Restart: /etc/init.d/postgresql restart 

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

Dodanie do autostartu: chkconfig --addpostgresql 

Usunięcie z autostartu: chkconfig --del postgresql 

Sprawdzenie czy serwer uruchomiony: /etc/init.d/status postgresql 

Poprawne uruchomienie przedstawia zrzut poniżej:
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Usuwanie PostgreSQL z systemu OpenSuse Linux. 

 

zypperrmpostgresql 

Sprawdzamy, czy wszystkie komponenty zostały usunięte: 

zyppersepostgresql 

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

schematu: 

zypperrmnazwa_pozostałego_pakietu 

Instalacja PostgreSQL w systemie Windows. 

 

Instalator pobieramy z następującej witryny: http://www.postgresql.org/download/ 

Link bezpośredni: http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows 

 

Kliknij „Next” 

http://www.postgresql.org/download/
http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows
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Katalog instalacyjny (binaria serwera postgreSQL) 

 

Katalog w którym będą przechowywane dane (baza danych) oraz główne pliki konfiguracyjne. 
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Ustawiamy hasło dla użytkownika postgres (administrator bazy danych).  

 

Pozostaw nasłuch na domyślnym porcie. 
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Wybierz: „Polish, Poland”. 

 

Kliknij „next”. 
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Postęp instalacji. 

 

 

Wybierz „Finish”. 
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Weryfikujemy, czy usługa serwera PostgreSQL została uruchomiona. Możesz to sprawdzić w oknie 

usługi (panel sterowania -> narzędzia administracyjne -> usługi). 

Następnie należy do zmiennej systemowej path dodać następującą ścieżkę: 

C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\bin 

Ścieżkę podaj na końcu poprzedzając wpis znakiem ; (średnik). 

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

są zainstalowane, ponieważ na ścieżkę wskazuje w/w zmienna. 

Zatrzymywanie, restart, uruchamianie serwera PostgreSQL w systemie Windows. 

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

-> usługi). Zlokalizuj usługę PostgreSQL. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wyróżniony wpis  

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

„Uruchom ponownie”. 

 

Konfiguracja wstępna PostgreSQL. 
 

Sprawdzenie ustawień językowych systemu (w Linux). 

Edytowaćplik vi /etc/sysconfig/language 

Odszukać parameter RC_LANG, sprawdzić, czy jest ustawiony w następujący sposób: 

RC_LANG=”pl_PL.UTF-8” 

Jeżeli jest inaczej dokonać powyższej zmiany, zapisać plik i wykonać restart systemu lub się 

przelogować. 

Główny plik konfiguracyjny 

 C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\data\postgresql.conf (Windows) 

/var/lib/pgsql/data/postgresql.conf(Open Suse Linux) 

Ustaw następujące opcje konfiguracyjne jak poniżej: 

#nasłuch na wszystkich dostępnych interfejsach sieciowych 

listen_addresses = '*' 

#port usługi 

port = 5432 

#maksymalna liczba jednoczesnych połączeń 
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max_connections = 100 

 

Autoryzacja klientów w PostgreSQL. 

Opis pg_hba.conf (host-based authentication). 

 

Plik ten jest zbiorem rekordów określających prawa dostępu. 

Pola w poszczególnym rekordzie oddzielone są za pomocą tabulatora lub spacji. 

Tekst po symbolu # jest traktowany jako komentarz. 

Rekord określa: 

typ połączenia – zakres adresów IP – nazwę bazy danych – nazwę użytkownika – metoda autoryzacji 

Do autoryzacji stosowany jest pierwszy znaleziony rekord pasujący do typu połączenia. 

Po wprowadzeniu zmian należy zrestartować serwer, aby zmiany konf. dostępu były widoczne. 

local database user authentication-method 

host database user address_IP mask_IP authentication-method 

hostssl database user address_IP mask_IP authentication-method 

hostnossl database user address_IP mask_IP authentication-method 

 

Znaczenie używanych opcji: 

local – połączenie lokalne (połączenia bez wykorzystania portów TCP/IP), 

host – połączenia zdalne poprzez TCP/IP (szyfrowane i nieszyfrowane), 

hostssl – połączenia zdalne szyfrowane SSL, 

hostnossl- połączenia zdalne nieszyfrowane, 

database – nazwa (lub nazwy oddzielone przecinkami) bazy danych (all – wszystkie), 

user nazwa (lub nazwy oddzielone przecinkami) użytkownika lub grupy (grup). Nazwy grup 

poprzedzamy znakiem +, 

address_IPmask_IP – adres IP i maska podsieci (dla host, hostssl, hostnossl), 

authentication-method – metoda autoryzacji: trust:bez podawania hasła, reject:bezwarunkowa 

odmowa, md5:wymaga hasła kodowanego MD5, password:wymaga niekodowanego hasła. 
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Przykładowa konfiguracja pg_hba.conf 

W pliku C:\Program Files\PostgreSQL\9.3\data\postgresql.conf\pg_hba.conf (Windows)  

/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf(Open Suse Linux) 

odszukajlinię: 

host    all             all             127.0.0.1/32            ident 

 

i zamień opcję „md5” na „trust”. Umożliwi to połączenie z bazą danych z localhosta bez podawania 

hasła. 

host    all             all             127.0.0.1/32            trust 

 

Przeładujkonfiguracjępostgresql: start ->wszystkie program->postgresql->Reload Configuration 

Linux: /etc/init.d/postgresql reload 

 

Zmiana / ustawienie hasła użytkownika postgres: 

psql –U postgres 

alter user postgres with password 'haslo'; 

 

Zapomniane hasło użytkownika postgres. 
 

1) w pliku pg_hba.conf zezwól na połączenia lokalne bez podawania hasła. 

host    all             all             127.0.0.1/32            trust 

2) Przeładuj konfigurację PostgreSQL: /etc/nit.d/postgresql reload 

3) Zaloguj się do konsoli psql:  psql –U postgres 

4) Zmień hasło poleceniem:  alter user postgres with password 'haslo'; 

5) Opuść konsolę psql wpisując \q 

6) Zmień konfigurację w pliku pg_hba: 

host    all             all             127.0.0.1/32            md5 

7) Przeładuj konfigurację PostgreSQL: /etc/nit.d/postgresql reload 

8) Zaloguj się do konsoli psql z podaniem hasła: psql –U postgres-W 
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Konsola graficzna do zarządzania bazami postgreSQL (pgAdmin). 
 

PgAdmin instaluje się wraz z serwerem. Jeżeli chcemy zainstalować ten program na innym PC (który 

nie pełni roli serwera) binarna pobieramy z następującej lokalizacji:  http://www.pgadmin.org/ 

Narzędzia konsolowePostgreSQL 
 

Narzędzia dostępne z poziomu konsoli tekstowej systemu operacyjnego serwera: 

psql – zarządzanie PostgreSQL z wiersza poleceń 

createuser – narzędzie do tworzenia użytkownika bazy danych 

dropuser – usuwanie użytkownika 

createdb – tworzenie bazy danych 

dropdb – usuwanie bazy danych. 

pg_config – informacja o wersji i instalacji 

reindexdb – reindeksacja (przebudowa index-ów bazy danych) 

vacuumdb – odzyskiwanie pamięci, analiza poprawności (spójności) bazy danych 

 

Pamiętaj, aby mieć dostęp do w/w poleceń bez podawania ścieżki do lokalizacji w/w narzędzi musisz 

wprowadzić w systemie operacyjnym ścieżkę w zmiennej PATH. 

Zarządzanie dostępem do danych w PostgreSQL. 
 
Poniższe mechanizmy (oraz ich kombinacje) pozwalają naelastyczne zarządzanie uprawnieniami  
w PostgreSQL.  
 
role – użytkownicy (CREATE ROLE), 

grupy – grupy użytkowników (CREATE GROUP), 

uprawnienia – przypisanie uprawnień dla ról (GRANT, REVOKE), 

perspektywy – wybór danych oraz przypisanie uprawnień (CREATE VIEW), 

schematy – obiekty (tabele) połączone w schemat (CREATE SCHEMA). 

http://www.pgadmin.org/
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Użytkownicy baz danych PostgreSQL 
Dostęp do bazy możliwy jest tylko dla zdefiniowanych użytkowników. 

Administratorem (użytkownikiem o nieograniczonych prawach) jest postgres. 

Użytkownicy ich uprawnienia i hasła przetrzymywani są w tabeli pg_user. 

Wykaz aktualnych użytkowników: 

psql –U postgres –W 

select * from pg_user ; 

\du – wyświetlenie roli użytkowników 

 

Zarządzanie użytkownikami. 

Tworzenie. 

Z poziomu konsoli systemu operacyjnego: 

createuser [option…] [username] 

Przykład: 

createuser –U postgres –W pkania (stwórz użytkownika / a dokładniej rolępkania). 

 

Z poziomu SQL (CREATE USER -- define a new database role): 

CREATE USER name [ [ WITH ] option [ ... ] ] 

 

where option can be: 

 

      SUPERUSER | NOSUPERUSER 

    | CREATEDB | NOCREATEDB 

    | CREATEROLE | NOCREATEROLE 

    | CREATEUSER | NOCREATEUSER 

    | INHERIT | NOINHERIT 

    | LOGIN | NOLOGIN 

    | REPLICATION | NOREPLICATION 

    | CONNECTION LIMIT connlimit 

    | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'password' 

    | VALID UNTIL 'timestamp' 

    | IN ROLE role_name [, ...] 

    | IN GROUP role_name [, ...] 

    | ROLE role_name [, ...] 

    | ADMIN role_name [, ...] 

    | USER role_name [, ...] 

| SYSID uid 

 

Przykład: 
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createuser pkania WITH SUPERUSER; (tworzy użytkownika) 

alter user pkania with password 'haslo'; (ustawiahasło) 

Zaloguj się na konto nowego użytkownika do bazy postgres:psql –U pkania –W postgres 

 

Usuwanie. 

Z poziomu konsoli systemu operacyjnego: 

dropuser username 

Przykład: 

dropuser –U postgres –W pkania (usuń użytkownika pkania). 

 

Z poziomu SQL: 

DROP USER [ IF EXISTS ] username 

 

Modyfikacja 

ALTER USER -- change a database role: 

ALTER USER name [ [ WITH ] option [ ... ] ] 

 

where option can be: 

 

      SUPERUSER | NOSUPERUSER 

    | CREATEDB | NOCREATEDB 

    | CREATEROLE | NOCREATEROLE 

    | CREATEUSER | NOCREATEUSER 

    | INHERIT | NOINHERIT 

    | LOGIN | NOLOGIN 

    | REPLICATION | NOREPLICATION 

    | CONNECTION LIMIT connlimit 

    | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'password' 

    | VALID UNTIL 'timestamp' 

 

 

ALTER USER name SET configuration_parameter { TO | = } { value | DEFAULT } 

ALTER USER name SET configuration_parameter FROM CURRENT 

ALTER USER name RESET configuration_parameter 

ALTER USER name RESET ALL 

 

Przykład (nadanie roli superużytkownika): 

ALTER USER pkania WITH SUPERUSER 

Przykład (odebranie roli super użytkownika): 
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ALTER USER pkania WITH NOSUPERUSER 

 

Zmiana nazwy użytkownika. 
ALTER USER name RENAME TO new_name 

 

Uprawnienia użytkowników PostgreSQL. 
Zarządzanie uprawnieniami w aktualnej wersji PostgreSQL odbywa się poprzez tzw. role. Rola może 

być postrzegana jako pojedynczy użytkownik lub grupa użytkowników. 

Rola może być właścicielem tabel baz danych. 

Polecenie createuser oraz dropuser odpowiada poniższemu poleceniu SQL: 

CREATE ROLE <name> ; 

DROP ROLE <name> ; 

Z powyższego wynika, że tak naprawdę polecenie SQL np.createuser jest aliasem dla create role. 

Informacje o rolach przechowujemy w tablicy pg_roles. Z poziomu psql możemy wydać polecenie \du 

aby je wyświetlić. 

Dostęp do serwera następuje w imieniu danej roli. 

Przykład tworzenia roli zawierającej inne role: 

create role magazyn ; 

grant magazyn to pkania; 

revoke magazyn from mraza ; 

 

Udzielanie uprawnień: polecenie GRANT 

grant uprawnienie/a (kolejne po przecinku) on obiekt/y to{public | rola} 

słowo public oznacza wszystkie role. 

 

Odbieranie uprawnień: polecenie REVOKE 

revoke uprawnienie/a on obiekt/y  from {public | rola} 

 

Wybrane uprawnienia: 
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SELECT – odczyt wierszy, 

INSERT – dodawanie wierszy, 

DELETE – usuwanie wierszy, 

UPDATE – modyfikacja wierszy, 

ALL – wszystkie uprawnienia. 

 

Grupy użytkowników. 
Grupy użytkowników tworzymy w celu sprawniejszego zarządzania uprawnieniami. Dla grupy 

nadajemy odpowiednie uprawnienia, następnie dodajemy kilku użytkowników do tej grupy. W ten 

sposób na użytkowników „spływają” uprawnienia nadane grupie. 

 

CREATE GROUP -- define a newdatabase role 

 

CREATE GROUP name [ [ WITH ] option [ ... ] ] 

 

where option can be: 

 

      SUPERUSER | NOSUPERUSER 

    | CREATEDB | NOCREATEDB 

    | CREATEROLE | NOCREATEROLE 

    | CREATEUSER | NOCREATEUSER 

    | INHERIT | NOINHERIT 

    | LOGIN | NOLOGIN 

    | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'password' 

    | VALID UNTIL 'timestamp' 

    | IN ROLE role_name [, ...] 

    | IN GROUP role_name [, ...] 

    | ROLE role_name [, ...] 

    | ADMIN role_name [, ...] 

    | USER role_name [, ...] 

| SYSID uid 

 

Przykład: 

create group magazyn with user pkania, apazer ; 

wyświetlanie istniejących grup: select * from pg_group ; 

 

Modyfikacja grupy: 

ALTER GROUP groupname ADD USER username (kolejni po przecinkach) 

ALTER GROUP groupname DROP USER username (kolejnipoprzecinkach) 

ALTER GROUP groupname RENAME TO newname 
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Usuwaniegrupy:  

DROP GROUP [ IF EXISTS ] groupname 

 

Schematy. 
 

SCHEMA – przestrzeń nazw zawierająca obiekty (tabele, widoki itp.) pod kontrolą danego 

użytkownika (roli). Baza może posiadać więcej niż jeden schemat. Różne schematy mogą posiadać 

obiekty (tablice) o tych samych nazwach. 

Celem używania schematów jest logiczna separacja obiektów dla różnych aplikacji i użytkowników. 

Domyślnie wszystkie obiekty należą do schematu „public”. 

Tworzenie schemata w aktualnej bazie danych: 

CREATE SCHEMA schema_name [ AUTHORIZATION user_name ]  

[ schema_element [ ... ] ] 

 

CREATE SCHEMA AUTHORIZATION user_name [ schema_element [ ... ] ] 

 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS schema_name [ AUTHORIZATION user_name ] 

 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS AUTHORIZATION user_name 

 

username – właściciel schemata, domyślnie: aktualny użytkownik, 

schema_element – element schematu : CREATE TABLE, CREATE VIEW itp. 

 

Przykład (tworzenie tabeli w danych schemacie): 

CREATE SCHEMA test; 

CREATE TABLE test.mytable( 

Opcje tworzenia tabeli … 

); 

 

Odczyt danych z tabeli znajdującej się w danym schemacie: 

select * from nazwa_schematu.nazwa_tabeli; 
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Modyfikacja schematu: 

ALTER SCHEMA name RENAME TO new_name 

ALTER SCHEMA name OWNER TO new_owner 

 

Usuwanie schematu bez zawartości (bez elementów): 

DROP SCHEMA nazwa; 

Usuwanie schematu z zawartością (z elementami): 

DROP SCHEMA nazwa CASCADE; 

Tworzenie bazy danych PostgreSQL. 
Ogólny schemat tworzenia bazy danych przedstawia się następująco: 

createdb [option…] [dbname] [description] 

Opcje: 

-D tablespace – specyfikacja przestrzeni tablic. 

-e pełne wyjście (pokazuje wszystkie komunikaty) 

-E encoding ustawienie kodowania np. UTF8, LATIN2. 

-O owner właściciel bazy danych 

-T template wykorzystanie bazy wzorcowej 

-h host  

-p port (domyślnie 5432) 

-U username użytkownik tworzący bazę (musi posiadać uprawnienia tworzenia baz) 

-W podanie hasła dostępu do bazy 

 

Przykład: 

Jako użytkownik postgres (po podaniu hasła) stwórz bazę o nazwie „test”. 

createdb –U postgres –W test 

 

Z poziomu SQL: 

CREATE DATABASE nazwa_bazy 

[ [WITH] [OWNER=dbowner] 
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  [TEMPLATE=template] 

  [ENCODING=encoding] 

  [TABLESPACE=tablespace] 

[CONNECTION LIMIT-limit] ] 

Całość zapytania SQL tworzącego bazę zamykamy średnikiem ; 

CONNECTION LIMIT=-1 (ustawienie domyślne default – nieograniczona liczba połączeń). 

Wyświetl dostępne bazy poleceniem: \l (pełne informacje, łącznie z kodowaniem) lub \db (informacje 

podstawowe).  

Usuwanie bazy danych PostgreSQL. 
 

dropdbnazwa_bazy 

Przykład: 

dropdb –U postgres -W test 

 

Z poziomu SQL: 

DROP DATABASE [ IF EXISTS ] nazwa_bazy; 

Wyświetl bazy poleceniem: \l lub \db 

Podstawowe typy danych w PostgreSQL. 
 

Wszystkie typy danych można znaleźć w dokumentacji PostgreSQL: 

http://www.postgresql.org/docs/current/static/datatype.html 

Najczęściej stosowane typy danych: 

- numeryczne, 

- znakowe, 

- daty i czasu, 

- logiczne. 

nazwa nazwa wewnętrzna 
PostgreSQL (alias) 

rozmiar opis 

real float4 4 bajty Liczba zmiennoprzecinkowa, 6 cyfr. 

http://www.postgresql.org/docs/current/static/datatype.html
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double precision float8 8 bajtów Liczba zmiennoprzecinkowa o 
podwójnej precyzji 15 cyfr. 

smallint int2 2 bajty Liczba całkowita ze znakiem, od  
-32768 do 32767 

int int4 4 bajty Liczba całkowita ze znakiem od 
-2147483648 do 2147483647  

bigint int8 8 bajtów Liczba 18 cyfrowa. 

numeric(p,s) decimal[(p,s)] zmienny Liczba rzeczywista – p cyfry, s liczba 
cyfr po kropce dziesiętnej. 

serial serial 4 bajty Liczba całkowita z 
autonumerowaniem, od 0 do 
2147483647. 

char(n) character(n) (4+n) bajtów n znaków. Puste miejsca 
uzupełniane są spacjami. 

charactervarying(n) varchar(n) (4+n) bajtów Maksymalnie n znaków, puste 
miejsca nie są wypełniane spacjami. 

text text (4+x) bajtów Dowolna długość tekstu. 

date date 4 bajty Data, patrz uwagi dot. daty w 
Postgre SQL. 

time timewithouttimezone 4 bajty Czas. 

boolean bool 1 bajt Typ logiczny (prawda TRUE lub fałsz 
FALSE). 
Wartości dla prawdy: TRUE, ‘t’, 
‘true’, ‘y’, ‘yes’, ‘1’ 
Wartości dla fałszu: FALSE, ‘f’, ‘false’, 
‘n’, ‘no’, ‘0’ 

 

Uwagi dotyczące dat w PostgreSQL. 

Data 09-08-2013 w Europie będzie odczytana jako 9 sierpień 2013r., natomiast w Stanach 

Zjednoczonych jako 8 wrzesień 2013r. 

W celu uniknięcia pomyłek w interpretacji daty można ustawić jej styl. Służy do tego następujące 

polecenie: 

SET DATE STYLE TO {US | EUROPEAN} 

Formaty wprowadzania daty: 

2 september 2012 – niewrażliwy na styl zapisu daty 

2013-05-09 (rrrr-mm-dd bez względu na styl zapisu daty) 

09-07-2013 (dd-mm-rrrr EUROPEAN, mm-dd-rrrr US) 

9/7/2013 (dd-mm-rrrr EUROPEAN, mm-dd-rrrr US) 
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20130508 (rrrr-mm-dd bez względu na styl zapisu daty) 

2013.15 (rok i dzień roku) 

 

Formaty czasu: 

03:05:09:120 (godzina:minuta:sekunda:mikrosekunda) 

03:05:09 (godzina:minuta:sekunda) 

03:05 (godzina:minuta) 

03:05 AM (03:05) 

03:05 PM(15:05) 

 

Uwagi dotyczące optymalizacji struktury tabeli. 

varchar(n) oszczędza miejsce przy zapisywaniu ciągów o zmiennej długości. 

char(n) stosujmy dla tekstów o stałej lub zbliżonej długości. 

 

Tworzenie tabel w bazie danych PostgreSQL. 
 

Do tworzenia tabeli służy polecenie CREATE TABLE. 

Prześledźmy tworzenie tabeli na następującym przykładzie: 

Wejdź do odpowiedniej bazy danych w której chcesz stworzyć nową tabelę: 

psql –U postgres –W nazwa_bazy 

CREATE TABLE pracownik ( 

id_prac SERIAL PRIMARY KEY, 

pesel CHAR(11) NOT NULL, 

nazwisko VARCHAR(40) NOT NULL, 

imie VARCHAR(40), 

data_zatr DATE NOT NULL, 

stawka FLOAT CHECK (stawka> 0 and stawka< 100) 
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id_wydzial INTREFERENCES wydzialy, 

zatrudnienie_czasowe BOOL DEFAULT TRUE, 

uwagi TEXT 

); 

Sprawdź, czy tabela pracownik została utworzona wydając następujące polecenie w psql: 

\d (wyświetla wszystkie dostępne tabele w aktualnej bazie danych) 

\d pracownik (wyświetli schemat tabeli pracownik). 

W powyższym przykładzie stworzono tabelę o nazwie pracownik w której zdefiniowano następujące 

kolumny:  

id_prac liczba całkowita z autonumerowaniem, kolumna ta jest kluczem głównym tej tabeli (implikuje 

UNIQUE oraz NOT NULL), 

pesel typ znakowy o stałej długości 11 znaków (CHAR), 

nazwisko typ znakowy o zmiennej długości, max. ilość znaków 40, nie może być NULL, 

imie typ znakowy o zmiennej długości z max. ilością znaków 40, nie może posiadać wartości NULL, 

data_zatr data zatrudnienia pracownika nie może być NULL, 

stawka liczba zmiennoprzecinkowa, dodatkowo sprawdzane jest (podczas dodawania i modyfikacji) 

czy stawka mieści się w przedziale od 0 do 100. W ten sposób unikniemy wpisania błędnej stawki przy 

założeniu, że maksymalna stawka określona dla pracownika nie może przekroczyć 100 zł. 

id_wydzial identyfikator wydziału w którym zatrudniony jest pracownik, klucz obcy (atrybut związany 

z kluczem głównym PRIMARY KEY innej tabeli, w tym przypadku tabeli wydzialy. W tabeli wydzialy 

musi istnieć pole id_wydzial i posiadać atrybut PRIMARY KEY). W tej sytuacji podczas dodawania 

rekordów INSERT lub modyfikacji UPDATE będzie sprawdzane czy wartość wpisywana do pola 

id_wydzial istnieje w tabeli wydzial. W ten sposób unikamy pomyłek, ponieważ nie wpiszemy komuś 

wydziału, który nie istnieje. 

zatrudnienie_czasowe pole typu logicznego, domyślnie zaznaczona prawda (TRUE). 

uwagi pole tekstowe o nieograniczonej długości. 

 

Wykorzystanie dziedziczenia podczas tworzenia innej tabeli: 

CREATE TABLE kierownik( 
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czy_samochod BOOL DEFAULT TRUE 

) 

INHERITS (pracownik); 

W powyższym przykładzie stworzyliśmy tabelę kierownik która ma te same kolumny co tabela 

pracownik oraz dodatkowo kolumnę czy_samochod. 

 

Modyfikacja struktury tabeli. 
Modyfikację struktury tabeli wykonamy poleceniem ALTER TABLE. 

Modyfikacja polega na np.: 

- zmianie nazwy tabeli: ALTER TABLE test1 RENAME TO kadry, 

- zmianie nazwy kolumny w tabeli: ALTER TABLE kadry RENAME COLUMN id TO id_kadry, 

- dodanie nowej kolumny:ALTER TABLE kadry ADD COLUMN pesel CHAR(11), 

- dodanie wartości domyślnej kolumny ALTER TABLE kadry ALTER COLUMN umowa SET DEFAULT ‘t’, 

- usunięcie wartości domyślnej kolumny ALTER TABLE kadry ALTER COLUMN umowa DROP DEFAULT. 

 

Usuwanie tabeli. 
DROP TABLE nazwa_tabeli. 

 

Odzyskiwanie pamięci polecenie VACUUM 
 

Po pewnym czasie w bazie danych mogą pojawić się zbędne dane pozostałe po wycofanych 

transakcjach, po usuwaniu tabel (DROP TABLE) itp., ponieważ nie są one fizycznie usuwane z tabel. 

Polecenie VACUUM odzyskuje pamięć tabel oraz aktualizuje statystyki optymalizatora. 

Wykonanie polecenia vacuum porządkuje bazę. 

Z poziomuSQL: 

VACUUM [FULL] [FREEZE] [VERBOSE] [table] 

VACUUM ANALYZE uaktualnia statystyki optymalizatora: 

VACUUM [FULL] [FREEZE] [VERBOSE] ANALYZE [table] 
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Z poziomu system operacyjnego: 

vacuumdb [connection-option] [--full | -f] [--verbose | -v] [--analyze | -z] [--table | -t table] [dbname] 

vacuumdb [connection-option] [--all | -a] [--full | -f] [--verbose | -v] [--analyze | -z]  

 

Wywołanie VACUUM bez parametrów implikuje pełne uruchomienie akcji odzyskiwania dla 

wszystkich tabel i ich kolumn w aktualnej bazie danych. 

 

Bezpieczeństwo PostgreSQL. 
 

Podstawowe metody zabezpieczenińPostgreSQL: 

1) prawa dostępu do plików w których przechowywane są dane ustawiane są na administratora 

baz danych PostgreSQL czyli postgres oraz administratora systemu operacyjnego root. 

2) Domyślnie, bezpośrednio po instalacji połączenia zdalne do baz danych nie są dopuszczane. 

Dopuszczone jest tylko połączenie lokalne (z localhost). 

3) Dopuszczenie połączeń z sieci następuje po konfiguracji pliku pg_hba.conf. Jest to niezwykle 

ważny plik, którego poprawna konfiguracja wpływa na utrzymaniu odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa. Jego opis i szczegóły konfiguracji znajdują się w rozdziale w całości 

poświęconym temu plikowi. 

 

Kopie zapasowe. 
 

PostgreSQL zawiera własne narzędzia służące do tworzenia oraz odtwarzania z kopii baz danych. 

Pamiętajmy, że na pełną kopię składają się struktury tabel oraz przechowywane w nich dane. 

W wyniku wykonania kopii bazy danych powstaje plik zawierający odpowiednie polecenia SQL oraz 

psql, które przy odtwarzaniu zostają zastosowane. Należy pamiętać, że kopia nie zawiera poleceń 

tworzenia samej bazy. Przed odtwarzaniem należy ją zatem utworzyć samodzielnie lub dodać 

odpowiednią opcję do polecenia przywracania. 
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Wykonanie kopii wybranej bazy danych w trakcie pracy serwera(kopia gorąca) lub po jego wyłączeniu 

(kopia zimna): 

pg_dump [option…] [dbname] 

Niektóre opcje: 

-U user (user to użytkownik z uprawnieniami administratora np. postgres) 

-a tylko dane (bez schematu tabel), 

-s tylko schemat tabel (bez danych), 

-t tylko wybrana tabela z bazy 

-d zastosuj polecenie SQL INSERT zamiast COPY 

-E encoding zmiana kodowania, 

-f zapisanie kopii w pliku, tylko wtedy gdy nie podano przekierowania systemowego w formie 

pg_dump baza >baza.backup 

-F format (p-plain, c-custom, t-tar). Wymaga pg_restore. 

Przykłady: 

pg_dump -d   magazyn >magazyn_backup 

pg_dump –Ft magazyn > magazyn_backup.tar 

pg_dump –Ft magazyn | gzip> magazyn_backup.tar.gz 

pg_dump -d magazyn –f magazyn.sql 

Zrzut wszystkich baz: 

pg_dumpall [option…] 

Przykład: 

pg_dumpall  > all_backup 

pg_dumpall | gzip> all_backup.gz 

 

Odtwarzanie bazy. 

pg_restore [option] [filename] 

Opcje: 

-U user (user to użytkownik z uprawnieniami administratora np. postgres) 
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-a tylko dane, 

-s tylko struktura, 

-t table tylko wybrana tabela, 

-C tworzy bazę danych przed jej odtworzeniem, 

-d dbname – łączy się z wybraną bazą i tam odtwarza dane, 

-F format (p-plain, c-custom, t-tar). Wymaga pg_restore. 

Przykład: 

pg_restore –C –d dbtest dbtest_kopia.sql 

 

Integracja PostgreSQL z PHP. 
 

Przykład pobrany z witryny http://www.php.net/manual/pl/pgsql.examples-basic.php. 

<?php 

// Nawiązanie połączenia, wybór bazy danych 

$dbconn = pg_connect("host=localhost dbname=publikacje user=www password=ta

jne") 

    or die('Nie można nawiązać połączenia: ' . pg_last_error()); 

 

// Wykonanie zapytania SQL 

$query = 'SELECT * FROM authors'; 

$result = pg_query($query) or die('Nieprawidłowe zapytanie: ' . pg_last_err

or()); 

 

// Wyświetlenie wyników w postaci HTML 

echo "<table>\n"; 

while ($line = pg_fetch_array($result, null, PGSQL_ASSOC)) { 

    echo "\t<tr>\n"; 

    foreach ($line as $col_value) { 

        echo "\t\t<td>$col_value</td>\n"; 

    } 

    echo "\t</tr>\n"; 

} 

echo "</table>\n"; 

 

// Zwolnienie zasobów wyniku zapytania 

pg_free_result($result); 

 

// Zamknięcie połączenia 

pg_close($dbconn); 

?> 
 

Import danych z pliku csv. 
COPY table FROM file DELIMITERS ',' 
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Wykorzystane materiały 
 

1) http://www.postgresql.org/docs/9.3/interactive/index.html 

2) http://home.agh.edu.pl/~ligeza/wiki/bazydanych:wyklady 

3) http://www.php.net/manual/pl/pgsql.examples-basic.php 
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