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TtrÓ| mózg myŚli o §QL+. Czytając książkę, Ty starasz się czegoś nauczyć, natomiast
Twó1 mózg wyświadcza Ci przysługę, dbając o to, by te informacje nie zostały zbyt długo
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Dane itabele

Na wszystko zna|dzie się odpowiednie miejsce

Czy lokże i ll nie deĘisz gutńenio cząokohriek? Niezależnie od tego, czy są to kluczyki

do samochodu, bon uprawniający do zakupu mieszkania z 25-procentową zniżką, dane używanej

aplikacji, nie ma nic gorszego niż niemożność sprostania własnym potrzebom... wtedy gdy tego

najbardziej potrzebujemy. A jeśli chodzi o używane aplikacje, to trzeba wiedzieć, że nie ma lepszego

miejsca na przechowywanie ważnych informacji niż tabele. A zatem przewróć kartkę i zacznr1, krok

za krokiem, poznawać świat relacyinych baz danych.

Definiowanie danych 38

Przeanalullj swoje dane pod względem kategorii 43

Co znajduje się w bazie danych? 44

Twojabazadanychwidzianaprzezreltgenowskieokulary... 46

Bazy danych zawierająpowipane ze sobą informacje . 48

Tabele w zbliżeniu 49

Przejmij kontrolę! 53

Tworzenie tabe|i: Polecenie CREATE TABLE 55

Tworzenie bardziej złożonych tabel 56

Przekonajmy się, jak łatwo można pisać kod SQL 5'|

Utwórzmy w końcu tabelę moje_kontakty 58

Twoja tabela jest gotowa 59

Spotkajmy się z niektórymi typami danych SQL 60

Twoja tabela bez tajemnic 64

Nie można ponownie stworzyćjuż istniejącej bazy danych lub tabeli! 66

Do kosza ze stalą tabelą - cza§ na nową 68

Aby dodać dane do tabeli, będziesz musiał skorzystać z polecenia INSERT 70

Utworzenie polecenia INSERT '73

Wariacje na temat polecenia INSERT 77

Kolumny bez wartości 78

Zerknij na swoją tabelę, uzfwając polecenia SELECT 79

SQL bez tajemnic: Wyznania wartości NULL 80

Kontrola wewnętrznych wartości NULL 81

NOT NULL pojawia się w wynikach polecenia DESC 83

Wypełnij pustkę słowem kluczowym DEFAULI 84

Przybornik SQL 86

Troja brzr dangeh ridziana
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Polecenie SELECT

Pobleranle podarowanych danych
Czy nopruwdę lepiei i€st dtroą nE bruć? W przypadku korzystania z baz danych

najprawdopodobniej częściej będziesz musiał pobierać z nich dane, niż je zapisywać. l wtaśnie w tych

wszystkich sytuacjach przydadzą Ci się informacje przedstawione w tym rozdziale; poznasz w nim

bardzo przydatne polecenie SELECT i dowiesz się, jak uzyskać dostęp do tych wszystkich ważnych

informacji, które wcześniej zapisywałeś w swoich tabelach. Co więcej, dowiesz się także, jak stosować

klauzulę i{HERE i operatory AND i 0R, by nie tylko pobierać dane, lecz wyświetlać te, które sg Ci

potrzebne.

Pobierać dane czy nie pobierać? 88

Lepsza postać polecenia SELECT 91

Co oznaczagwiazdka (*) 92

Jak poszukiwać wartości różnych typów? 98

Kolejne problemy zeznakami przestankowymi 99

Niedopasowane apostroĘ 100

Polecenia INSERT z danymi zawierającymi apostroĘ I0ż

Pobieranie konkretnych kolumn w celu ograniczenia wyników I07

Określanie kolumn w celu zwiększenia szybkości zapytania I07

Łączenie zapy'tań 1,14

Odnajdywanie wartości liczbowych I17

Ę@operatoryporównania tn
Odnajdywanie wartości liczbowych przy lżycitl operatorów porównania 122

Odnajdywanie danych tekstowychprzy uĄcil operatorów porównania 125

Być ALBO nie być 1ż'I

Różnica pomiędzy operatorem AND a OR 130

By odszukać NULL, uĄj operatora IS NULL 133

Jak można zaoszczędzić czas dzięki jednemu słowu: LIKE 135

Zewwieloznaczności 135

Pobieranie zakresów przy lĘciu operatora AND
i operatorów porównania

Lepszy sposób - opefator BETWEEN
Operator IN - w kręgu zainteresowania...

...lub poza nim - NOT lN
Więcej o operatorze NOT
Przybornik SQL

139

I40

l43
144

145

150

lt



Spis ?reś*l

DELETE i VPDATE

Są szanse, że wszystko będzie w porządku

Coly czos zmieniosz zdonie? Teru nie przysporzy Ci lo noimniłłsząo problemu!

Dzięki poleceniom DELETE i UPDATE, które poznasz w tym rozdziale, nie będziesz juŻ dłuŻej musiał

ponosić konsekwencji decyzji podjętych pół roku temu, kiedy to zapisałeś w bazie dane o sPodniach

w kształcie dzwonóW które właśnie z powrotem zaczynały być rnodne. Dzięki poleceniu UPDATE

będziesz mógł zmieniać dane, natomiast polecenie DELETE pozwoli usnąĆ z bazy dane, które nie

będą Cijuż dfużej potrzebne.Jednak w tym rozdziale nie tylko pokaŻemy Ci te dwa nowe polecenia

SQL, lecz także nauczymy, jak można uźywać rch w precyzyjny sposób, by przez przypadek nie usunąć

danych, które cały czas są potrzebne.

Klowni są przerńĄący

śledzenie klownów

Klowni są w ciągłym ruchu

Jak są zapisywane informacje o klownach?

Gonzo, mamy problem

Jak pozĘć się rekordu - polecenie DELETE
Stosowanie naszego nowego po|ecenia DELETE
Reguły polecenia DELETE
Dwa kroki - INSERT i DELETE
Stosuj polecenie DELETE rozważnie

Problemy z nieprecyzyjnymi poleceniami DELETE

Modyfikowanie danych przy uĄciu polecenia UPDATE

Reguły stosowania polecenia UPDATE
UPDATE odpowiada kombinacji INSERT-DELETE

Polecenie UPDATE w akcji

Aktualizacja miejsc wystąpień klownów

Zaktlalizuj ceny drinków

A chcemy tylko jednego polecenia UPDATE
Przybomik SQL
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Proiektowanie dobrych tabel

Po co być normalnym?
Do|phczos rworąE lobele bez łroconio no nie szczegó|nei uwogi.
l wszystko było w porządku, tabele działały bez problemów Mogłeś w nich zapisywać,

modyfikować, usuwać i pobierać dane. Jednak wraz ze zwiększaniem się ilościdanych w tabelach

zaczniesz zauważać, że sąrzeczy, które mogłeś zrobić wcześniej, by ułatwić sobie w przyszłości

tworzenie klauzul WHERE. lnnymi słowy, musisz znormalizowoćswoje tabele,

Dwie wędkarskie tabele

Tabele dotyczą,nviązków

Dane atomowe

Dane atomowe a Twoje tabele

Reguły danych atomowych

Dlaczego warto być normalnym?

ZaleĘ normalizacji tabel

Klowni nie są normalni

W połowie drogi do 1NF

Reguły KLUCZA GŁOWNEGO
Dążenie do pienrszej postaci NORMALNEJ
Poprawianie tabeli Grześka

Oryginalna postać polecenia CREATE TABLE
Pokażcie mimojąSF*
Polecenie oszczędzające czas

Tworzenie tabeli z KLUCZEM GŁÓWNYM
1,, 2, 3... automatycznie inkrementowane

Dodawanie KI-UCZAGŁOWNEGO do istniejącej tabeli

Modyfikacja tabeli i dodanie KLUCZAGŁOWNEGO
Przybornik SQL
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2I7

2I8
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2ż0
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ż26
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ż28
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Cbwileczką ale ja już mam tabelę
z całą nasą informacji. Chyba nie iesteście

povaŁni, jeśli oczekujecie, Łe usunę tabelę
jak w pienseym roz.dliale i będę ponownie
rpisywał całą jej zawarośó tylko i ryłącenie

Pó tq Łeby strotlyć kolunnę klucza
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Polecenie ALTER

Korygowanie przeszłośGi

Czy kiedykołvrlek morąlć, by mieć możliwo§ć noprwvionio
poi"lniohv*, w przesziości? Cóż,terazmasz taką możliwość. Dziękipoleceniu ALTER

*ol.rr rartorować wszystkie nowe w6domości i doświadczenia, by zmodyfikować strukturę tabel

utworzonych kilka dni, miesi$y lub nawet lat wcześniej, Ale to jeszcze nie wszystko _ możesz

to zrobić ńez wprowadzaniala-tichkolwiek zmian w istniejących danych. Skoro tu dotarłeś,

zapewne już wiesz, co naprawdę oznacza normalizacja, i będziesz mógł zastosować tę wiedzę

do zapewnienia odpowiedniej struktury swym tabelom; tym starym i nowym,

Musimy wprowadzić kilka zmian

Modyfikowanie tabel

Ekstremalne metamorfozy tabel

Zmiana nazwy tabeli

Musimy poczynić pewne plany

Przezbrajanie kolumn

Zmlany strukturalne

Polecenia ArjTER i CHANGE
Zmiana dwóch kolumn przy użyciu jednego polecenia SQL

Szybko! Usuń tę kolumnę

Dokładniejsza analiza nieatomowej kolumny lokalizacji

Poszukaj wzorca

Ki|ka wygodnych funkcji łańcuchowych

UĘjbieżącelkolumny do zapisania wartości w innej kolumnie

Sposób działania połączonych poleceń UPDATE i SET

Przybornik SQL
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256
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266
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Zaawansowane zastosowanie polecenia SELECT

Nowy spo§ób spotrzenla na dane
lrlodszedłczos, byś dodołdo woiego §Qlowego prąpomiko nieco finezii.
już wiesz, jak pobierać dane przy użyciu polecenia SELECT i klauzuli WHERE. ]ednak czasami

będziesz potrzebował nieco większej precyzji niż ta, jaką one zapewniają. W tym rozdziale dowiesz

się o określaniu kolejności oraz grupowaniu danych, jak również o wykonywaniu operacji

matematycznych na wynikach zapytań.

JnuoTEfr
lrzoollowr

Reorganizacja Filmoteki Bazodanowa

Kilka problemów z bieżącą tabelą

Dopasowywanie istniejących danych

Określanie zawartości nowej kolumny

Polecenie UPDATE z wyrażeniem CASE

Wygląda na to, że mamy problem

Do tabel może się wkraśćbałagan

Potrzebujemy możliwości organizowania danych
zwracanych przez polecenie SELECT
Wypróbuj k|auzulę ORDER BY
Sortowanie według jednej kolumny

Klauzula ORDER z dwoma kolumnami

K|auzula ORDER operująca na wielu kolumnach

Uporządkowana tabela filmów

Zmiana kolejności dzięki uĄciu DESC

Problem najlepszej sprzedawczyni grupy Młode Gosposie

Funkcja SUM zsumuje wszystko za nas

Zsumuj wszystko za jednym razem dzięki uzyciu GROUP BY

Funkcja AVG zilalzulą GROUP BY
Funkcje MIN i MAX
Licrymy dni

Pobieranie unikalnych wartości

LIMIT:owanie ilości wyników

Ograniczenie tylko do drugiego miejsca

Przybornik SQL
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śż

Szukamy partnerki na randkę dla Wieśka

Wszystko stracone... ale zaraz

Wyobraź sobie dodatkową tabelę

Nowe tabele w bazie danych z informacjami o klownach

Schemat bazy danych klownijnformacje

W jaki sposób z jednej tabeli zrobić dwie

bczenie tabel

Ograniczanie klucza obcego

D|aczego naleĘ zawracać sobie głowę kluczami obcymi?

TWORZENIE tabeli z KLUCZEM OBCYM
Zależnoś,ci pomiędry tabela m i

Wzorce danych: jeden-do-jednego

Wzorce danych: kiedy uzywać tabel połączonych zależnością
jeden-do-jednego

Wzorce danych: jeden-do-wielu

Wzorce danych: dochodzimy do zależności wiele-do-wielu

Wzorce danych: potrzebujemy tabeli lączącej

Wzorce danych: wiele-do-wielu

W końcu w 1NF

Kluczzłożony korzysta z wielu kolumn

Zapis uproszczony

Częściowa zależność fu nkcjonalna

Przechodnia zależlość fu nkcjonalna

Druga postać normalna

Trzecia postać normalna (w końcu)

I tak oto Robert i lista grzesia zyli od tej pory dfugo i szczęśliwie

Przybornik SQL

Proiektowanie baz danych składaiących się z wielu tabel

Wyrastamy z naszych starych tabel
Kiedyś może nod§ść rlotneŃ,gdy poiedynczo lobdo przeslonie Ci
qpiorczoĆ. Twoje dane stały się bardziej złożone ijedna tabela, której do tej pory używałeś, nie jest

już w stanie sprostać Twoim potrzebom. W tabeli jest bardzo dużo powtarzających się, nadmiarowych

informacji, które niepotrzebnie zajmują miejsce na dysku i spowalniają zapytania. Wytrwałeś, używając

tejjednej tabeli, tak długo, jak to było możliwe. ]ednak świat, w którym żyjemy, jest ogromny

iczasami potrzeba będzie więcej niż jednejtabeli, by zapisać wszystkie dane, zapanować nad nimi

i w ostatecznym rozrachunku cały czas być panem własnej bazy danych.
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Złączeniai operacie na wielu tabelach

Czy nle możemy slę wszyscy dogadać?
tifibm w skomplikowonym śvtiede wielu lobel. Wspaniale jest mieć w bazie więcej

niż jedną tabelę, jednak abyś mógł się nimi posługiwać, będziesz musiał poznaĆ nowe narzędzia

itechniki,jednoczesne korzystanie z wielu tabel może być kłopotliwe, dlatego też, by wszystko

byłojasne, będziesz potrzebował nazw zastępczych (nazywanych także,,aliasami"). Oprócz tego

Ączenia pomogą Ci połączyć tabele, dziękiczemu będziesz mógł korzystać ze wszystkich danych,

zapisanych w wielu różnych miejscach. Przygotuj się - teraz ponownie odzyskasz pełną kontrolę

nad swoją bazą danych.

Powtarzamy się , cĄ czassię powtarzamy... 374

Wypełnianie tabel 3'l5

Zainteresowania - kłopotliwa kolumna 378

Wciąż wykazujemy zainteresowanie 379

Aktualizacjawszystkich zainteresowań 380

Pobieranie wszystkich zainteresowań 381

Wiele dróg prowadzących w to samo miejsce 382

CREATE, SELECT oraz INSERT - (prawie) jednocześnie 382

CREATE, SELECT i INSERT - jednocześnie 383

O co chodzi z tymAS? 384

Nazwy zastępcze kolumn 385

Nazwy zastępcze, a kto by ich potrzebował? 386

Wszystko co chciaĘś wiedzieć o złączeniach wewnętrznych 387

Złączenie kartezjańskie 388

Zrozlmienie zlączeńwewnętrznych 393

Zlączenie wewnętrzne w akcji: ńączenie równościowe 394

Złączenie wewnętrzne w akcji: złączenie różnościowe 397

Ostatni rodzaj ńączeńwewnętrznych: ńączenianaturalne 398

405Aączone zapylania?

Nazwy zastępcze tabel i kolumn bez tajemnic: Dlaczego się ukrywacie? 406

Przybornik SQL 408

17
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Podzapyźania

Zapytania w zapytaniach
Jonie, dwuczęśłiowe zopy|unĘ proszę. Ączeniasą wspaniałe, jednak czasami musisz "

zadać swojej bazie danych więcej niż jedno zapytanie, Bądż użyć wyników jednego zapytania
jako danych wejściowych dla drugiego l wlaśnie w takich sytuacjach przydają się podzapytania.
Pozwolą Cione uniknąć powielania danych, sprawią, żeTwoje zapytania staną się bardziej
dynamiczne, a może nawet pozwolą się wkręcać na koncerty i przyjęcia dla wyższych sfer,

(No, na to ostatnie bym nie liczyła, ale dwa punkty z trzech to itak nieźle). )

Grzesiek wchodzi na rynek pracy

Baza Grześkawzbogacona o nowe tabele

Grzesiek lżryw a ńączenia wewnętrzne go

Ale Grzesiek chcr uĘć innych zapytań

Podzapytania

Ącrymy dwa zapltania w zapytanie z podzapytaniem

Jakby jedno pytanie nie wystarczało: poznajcie podzapltanie

Podzapytanie w działaniu

Podzapytania i ich reguły

Podstawowe informacje o tworzeniu podzapytań

Podzapytanie jako kolumna polecenia SELECT
Inny przykład: Podzapytanie ze ńączeniem naturalnym

Podzapytania nieskorelowane

SQL bez tajemnic: Wybór optymalnego sposobu realizacji zapytania,
jeśIi dostępna jest większa liczba możliwości

Nieskorelowane podzapytania mvracające wiele wartości:
IN oraz NOT IN
Podzapytania skorelowane

(Przydatne) Podzapytanie skorelowane uĄrrające
opelatora NOT EXISTS 439

ExIsTS i NoT ExIsTS 440

Usfugi pośrednictwa pracy Grześka - zaproszenie do wspóĘracyl 442

W drodze na imprezę... 443

Przybornik SQL 444

4I0

41,I

412

414

416

4I7

418

4I9

42I

424

427

428

429

430

433

438
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Zapytanie wewnętrzne.
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Zł ączenia zewn ętrz ne, zł ączeni a zwrotne o raz un i e

Jlowe manewry
To wszystko, cz€gp do Ę pory dowi€dzlol€ś się o Ączeniocfi,lo iedynie
Ńł prmvł no ió lrernot Widziałeś już Ączenia krzyżowe tworzące wszystkie możliwe pary

rekordów pochodzących z dwóch tabel oraz Ączenia wewnętrzne zwracające jedynie pasujące

do siebie rekordy obu tabel. Nie spotkałeś się jeszcze natomiast ze Ączeniami zewnętrznymi,
zwracającymi takźe te wiersze ,które nie majq pasujqcych odpowiedników w drugiejtabeli,

Ączeniami zwrotnymi, które łączą tabelę z niq samq, oraz uniami, które scalajq wynikiz kilku

różnych zapytań. Kiedy poznasz te wszystkie sztuczki, będziesz w stanie pobierać dane z bazy

dokładnie w taki sposób, jaki będzie Ci potrzebny. (Nie zapomnimy także ujawnić cĄ szokującej

prawdy o podzapytaniach!),

Porządki w starych danych

Kluczem są dwie strony ńączenia- lewa i prawa

Oto lewostronn e złączenie zewnętrzne

żączenia zewnętrzne i wie|okrotne dopasowania

Prawostronne ńączenie zew rlętrzn ę

Podczas gdy my radośni e ńączaliśmy zewnętrznie . . .

Moglibyśmy utworzyć nową tabelę

Gdzie w schemacie umieścimy nową tabelę?

Klucz obcy odwołująry się do tej samej tabeli

Ączenie tabeli z nią samą

Potrzebuj emy ńączenia zwrotne go

Inny sposób zwracania informacji z wielu tabel

Można zastosować polecenie UNION
Polecenie UNlON ma swoje ograniczenia

Reguły stosowania poleceń UNION w działaniu

UNIONALL
Utworzenie tabeli na podstawie wyników połecenia UNION
Polecenia INTERSECT i EXCEPT
Skończyliśmy ze ńączeniami, czas zająć się czymś nowym

Podzapytania i złączenia - studium porównawcze

Zamiana podzapytani a na złączenie

Złączenie zwrotne jako podzapytanie

Firma Grześka rozwija się

Przybornik SQL
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Ograniczenia, widoki i transakcie

Z;byt wielu kucharzy psuie bazę danych
rWoie bozy donyó rozoały Ę i muszg z nió koą6m€ bkże inne osoby
Problem polega na tym, że niektóre z nich nie będą znały języka SQL równie dobrze jak Ty. Musisz

zatem mieć jakieś sposoby, by uniemożliwić im wprowadzanie nieprawidłowych danych, techniki
pozwalaiące ukryć przed nimi wybrane dane oraz mechanizmy, które uchronią te osoby pned
wzajemnym przeszkadzaniem sobie, gdy jednocześnie będą modyfikować zawańość bazy.
W tym rozdziale zaczniemy ochraniać nasze dane przed blędami popełnianymi przez inne osoby.

Witamy w Bazie Obronnej, w części 1.

Grzesiek zatrudnił pomocników

Pierwszy dzień Kuby: Dopisywanie nowego klienta

Kuba unika wartości NULL
Trzy miesiące później

Uwaga, KONTROLA:
dodawanie oGRANICZEŃ SPRAWDZAJĄCYCH
Sprawdzanie płci

Praca Franka staje się nużąca

Tworzenie widoku

Oglądanie własnych widoków

Jak właściwie działa widok?

Czym są widoki

Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych przy wykorzystaniu widoków 499

484
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49I

493

494

495

496

Sekret po|ega na Ęm, by udawać, że widok jest prawdziwą tabe|ą

Widoki z klauzulą CHECK OPTION
Twój widok może pomva|ać na aktualizację danych, jeśli...

Kiedy widok przestanie być potrzebny

Kiedy dobĘ bazie przydarzy się coś złego

Co się stało w bankomacie

Kolejne kłopoty z bankomatami

To nie marzenia. to transakcje

Klasyczny test ACID
SQL pomaga lamzarządzać swoimi transakcjami

Co powinno się stać w bankomacie

Jak umożliwić korrystanie z transakcji w MySOL-u
Wypróbuj transakcje samodzielnie

Prrybornik SQL
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Bezpieczeństwo

Zabezpleczanle swych dóbr
UnożyteS niąrrylde drźo urysllku i czosr w u|worzenie swoii bozy donyó.
l na pewno byłbyś zdruzgotany, gdyby przydarzyło się je.1 coś złego. Jednak musisz zapewnić dostęp

do swoich danych innym osobom iobawiasz się, że mogłyby zapisać w bazre niewłaściwe dane lub,

co gorsza, usunąć nie te dane, które powinny. Na szczęście w tym rozdziale dowiesz się, w jaki

sposób można dodatkowo zabezpieczyć bazę danych oraz obiekty w niej umieszczone oraz w jaki

sposób uzyskać pełną kontrolę nad tym, kto ijakie operacje na bazie może wykonywać.

r

&,

r,
ar
a

Problemy uz}tkowników

Zapobieganie błędom w bazie klownów

Zab ezpieczanie konta administratora

Dodanie nowego uĄtkownika

Dokładnie określ, czego poszczególni użytkowniry potrzebują

Prosta postać polecenia GRANT
Różne wersje polecenia GRANT
Usuwanie uprawnień

Usuwanie uprawnień przydzie|onych dzięki GRANT OPTION

Precyzyjne usuwanie

Wspćłużytkowane konta przysparzająproblemów

stosowanie roli

usuwanie roli

Stosowanie roli z k|auzulą WITTI ADMIN OPTION

łĄczenie poleceń CREATE USER i GRANT
Lista Grześka stała się usfugą globalną!

Czy już nś wiesz o filii LisĘ Grzesia w swoim mieście?

Korzystaj z SQL-a w swoich własnych projektach,
ponieważ także'Iy możesz odnieść taki sukcesjak Grzesiek

Przybornik SQL
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pozostałości

Dziesięć naiważnieiszych zagadnień
(których nie opisaliśmy wcześniej)
l{tret po tym wszysttim iesf ieszcze coś więcei. Jest jeszcze dosłownie kilka rzeczy,

o których, jak sądzimy, powinieneś wiedzieć. Nie czulibyśmy się w porządku, gdybyśmy je całkowicie
zignorowali i nie poświęcili im choćby krótkiej wzmianki. A zatem: nim będziesz mógł odłożyć tę
książkę na półkę, przeczytaj o tych drobnych, lecz ważnych sprawach.

Poza tym kiedy skończysz lekturę tego dodatku, pozostaną Ci jeszcze dwa następne... oraz indeks...

no i może jeszcze jakieś reklamy... a potem 1uż naprawdę skończysz. Obiecujemy!

Nr 1. Znajdźizainstaluj graficzny program do obsługi
używanego systemu zarządzania bazami danych

Nr 2. Słowa zastrzeżone i znaki specjalne

Nr 3. ALL, ANY oraz SOME
Nr 4. Dodatkowe informacje o Ępach danych

Nr 5. Tabele Ęmczasowe
Nr 6. Rzutowanie typów

Nr 7. Kim jesteś? Która jest godzina?

Nr 8. Przydatne funkcje matematyczne

Nr 9. Indeksowanie dla poprawy szybkości działanla zapltań
Nr 10. Dwuminutowy kurs PHP i MySQL-a

552
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cAscADE cAscAOED cAsE cAsT cATALm cfAR cfAMcTER cHEcK cuss cLoB closf
coLut cOLuTIOil cOtUiN CWIT cilPLETIOil cOrilEcT coiiEcTlil cfr§TMtilT
cOtsTMIflTs cOtsTRUcTOR cOiTItUE CORRESMDIiG cnEATt cR0ss CUBE cURREilT
cURRttT DATE CURRINT_PATH CURRIiT_ROLE cURREflT TIilE CURREiT TIiEsTsP cURREilT
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PANETERS PARTIAL PATI m$Ix PREcIsIOt PREFlx PREORDIR PREPARI

Rm RtOs RE^L RtcURsIvE REF REFEREicEs REFERErcIre REuIIVE REslRlcT nEsUtT

s^vEroIm scflm §crcLL scOPE sEARcH sEcOtD stcTIOt stLEcT sEQUtNcE §Essls
sEsslil_UsER sET sET§ sIzE WLLIilT §frt sPAcE sPtclFlc 5PECIFICTYPI sQt
sQLExcEPTIfr SQLSTATE sQtlARtING sTART STATE sTATElEiT §TATlc 5TRUCTURE
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tnstalacia MySQL-a

§próbut to zrobić sam
colo zdobyło pzez ciebie wiedzo i umiięlności nie no wide się zdodzg, |ćli
nie wYkorzyfisz iÓ w proklyce. W tym dodatku znajdziesz instrukcje dotyczące insialicji
swojego własnego serwera MySQL, którego będziesz mógł używać do zabawy i pracy.

Zacznij dzińać i to srybko!

lnstrukcje i rozwiąywanie problemów

Proces instalacji MySQL-a w systemie Windows

570

570

571

P r zy p o mn i en i e nar zędzi

Wszystkie nowe narzędzia SQL
W tym dodollcu, w iednym pdnvm mĘsan, zosloly po 1oz pieruszy zebrone
wszyslftie podporiedzi dĄpzgae SGf,{... ole Ędq fu ry'ko prrez lednq noc
PorfulemY|! Znajdziesz tu podsumowanie wszystkich porad i informacjio SQL-u, jakie zamieściliśmy
w caĘ książce, poświęć chwilkę, by przejrzeć listę, i rozkoszuj się poczuciem dumy- już znasz
wszystkie te rady i informacje.
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