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PRACOWNIA BAZ DANYCH 

 

Lekcja 14: Wstęp do MySql  

Instalacja Xampp 

przygotowała: inż. Lidia Mamet 

1. Wprowadzenie 

Celem spotkania jest wprowadzenie do MySQL oraz instalacja pakietu XAMPP. MySQL jest 

bezpłatnym systemem zarządzania bazami danych. Można go zainstalować samodzielnie, można 

również posłużyć się zestawem potrzebnych narzędzi i tym właśnie jest pakiet XAMPP.  

Na stronie producenta XAMPP jest zdefiniowany jako bezpłatna i łatwa w instalacji 

dystrybucja Apache łącząca w sobie MySQL, PHP oraz Perl.  

1.1 Instalacja XAMPP 

1. Wejdź na stronę https://www.apachefriends.org/pl/index.html i dowiedz się czym jest 

XAMPP oraz jaka jest jego najnowsza wersja 

 

2. Pobierz XAMPP dla swojego środowiska (Windows/Linux) i dwukrotnie kliknij 

3. Wybierz język instalacji XAMPP 

https://www.apachefriends.org/pl/index.html
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Z listy rozwijalnej wybierz Polski, lub zostaw English. 

4. Na następnym ekranie wybiera się komponenty. Na chwilę obecną proponuję zostawić 

bez zmian 
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5. Wskaż lokalizację instalacji i kliknij Dalej (Next) 

 

Kliknij Zakończ (Finish) 
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1.2 Uruchomienie XAMPP 

1. Uruchom XAMPP poprzez XAMPP CONTROL PANEL.  

 

2. Uruchom usługi Mysql oraz Apache klikając obok nich START 

 

3. Wywołaj wiersz poleceń klikając w lupę i wpisując cmd, a następnie klikając wiersz 

poleceń 
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1.3 ŁĄCZENIE SIĘ Z MYSQL Z POZIOMU WIERSZA POLECEŃ 

1. W pierwszej kolejności cofam się do głównego katalogu na dysku C:  

2. Używam do tego polecenia cd \ 

3. Ponieważ zainstalowałam swojego XAMPP na dysku D:\, przechodzę do niego 

4. Wpisuję ścieżkę dostępu do mysql czyli cd xampp\mysql\bin 

5. Uruchamiam mysql komendą mysql –u root 

 

1. Pamiętaj o prawidłowym zakończeniu pracy z bazą w przeciwnym wypadku prędzej 

czy później serwer ulegnie awarii 

2. Kończę pracę mysql komendą quit 
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2 INSTALACJA MySQL 
System zarządzania bazami danych MySQL Można też zainstalować oddzielnie. Istnieją 

trzy wersje Mysql: 

1. MySQL Enterprise Edition 

2. MySQL Cluster CGE 

3. Jest też wersja COMUNNITY udostępniane na licencji GNU 

W tym celu trzeba wejść na stronę https://www.mysql.com/downloads/ i kliknąć w MySQL 

Community (GPL) Downloads » (na samym dole) 

Następnie należy pobrać odpowiedni instalator. Dla Windows MySQL Installer for Windows.  

 

Po pobraniu pliku instalatora należy go uruchomić, zaakceptować warunki licencji, a następnie 

dokonać instalacji na ustawieniach domyślnych. 

INSTALACJA MYSQL W LINUX  

Większość dystrybucji systemu Linux zawiera pakiet MySQL, jeśli go nie ma korzystamy z 

polecenia sudo apt-get install mysql-server  

Połączenie z serwerem następuje przez wydanie polecenia: 

mysql -u root -h localhost -p (hasło)  

w miejsce localhost można wpisać inną nazwę hosta (komputera w sieci) 

https://www.mysql.com/downloads/
https://dev.mysql.com/downloads/
https://dev.mysql.com/downloads/
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Czasem może zdarzyć się, że po zakończeniu instalacji trzeba uruchomić domyślne urządzenie 

do pracy z serwerem czyli jego klienta (mysql). Uruchomienie tej usługi wykonuje się 

w następujący sposób. 

1. Należy otworzyć okno konfiguracji usług 

2. Poszukać usługi mysqld i nacisnąć przy niej przycisk Włącz 

Czynności poinstalacyjne MySQL LINUX 

1. Ustawienie hasła administratora  

mysqladmin -u root -p password hasło 

 

2. Utworzenie bazy danych  

CREATE DATABASE nazwa_bazy; 

3. Założenie konta użytkownika  

CREATE USER nazwa_uzytkownika IDENTYFIED BY haslo_uzytkownika; 

4. Konfiguracja w celu poprawy bezpieczeństwa sudo mysql_secure_installation 

3 ZADANIE DOMOWE 
Zainstaluj pakiet XAMPP na swoim komputerze domowym. Na końcu wykonaj zrzut 

ekranu i załącz go przez Librus. 

4 PYTANIA KONTROLNE 
1. Co to pakiet XAMPP? 

2. Jakie są składniki XAMP? 

3. W jakich wersjach występuje MySQL? 

 

 


