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PRACOWNIA BAZ DANYCH 

 

Temat:  

Polecenie CREATE I INSERT INTO 
przygotowała: inż. Lidia Mamet 

1. Wprowadzenie 

Na laboratoriach poznacie Państwo najważniejsze elementy języka SQL. Będziemy definiować 

struktury używając języka definiowania struktur danych (Data Definition Lanugage). Język ten 

służy do tworzenia modyfikowania i usuwania relacyjnych struktur danych (tabel, indeksów itp.) 

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane wybrane polecenia DML, które będziemy stosowali. 

Dziś CREATE oraz INSTERT INTO 

Tabela 1. Wybrane polecenia DML 

CREATE Tworzenie obiektów 

INSERT INTO Wstawianie rekordów 

SELECT Wybieranie rekordów 

UPDATE Modyfikacja rekordów 

ALTER Modyfikacja tabel i innych obiektów 

DROP Usuwanie obiektów 

 

1.1 Polecenie CREATE 

Za pomocą klauzuli CREATE można tworzyć bazy danych oraz jej obiekty. 

1.1.1 Tworzenie bazy danych 

SKŁADNIA POLECENIA SQL 

CREATE database Nazwa_Bazy_danych; 

 

1. Użyj bazę danych Komis 

USE KOMIS; 
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1.1.2 Tworzenie tabeli  

Tworzenie tabeli rozpoczniemy od określenia jej nazwy atrybutów (kolumn) oraz ich 

właściwości. Innymi słowy utworzymy schemat tabeli. Przypomnę, że schemat tabeli to nazwa 

tabeli wraz z listą pól i ich właściwościami 

Nasza baza danych będzie składała się z trzech tabel 

1. Klienci 

 

Wstawmy kilka rekordów do tabeli. Użyję polecenia INSERT. Będzie omówione 

dokładnie później. Polecenie INSERT można wykonywać dla jednego lub więcej rekordów. 

Jeśli wprowadzasz dane z monitora MySQL warto robić to pojedynczo lub w małych paczkach, 

a następnie odświeżać polecenia strzałkami. Druga opcja to utworzyć zbiór z rekordami. O tej 

metodzie porozmawiamy innym razem. 
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Zauważ, że przy wprowadzaniu rekordów raz podaję cyfry, a raz wartość NULL. Mogę użyć 

wartości NULL, ponieważ dzięki właściwości AUTO_INCREMENT wartość pola będzie się 

uzupełniała automatycznie.  

Aby sprawdzić czy tabela się utworzyła, wykorzystajmy polecenie 

show tables; 

Sprawdźmy teraz strukturę tabeli 

describe klienci; 

2. Auta 

 

Ćwiczenie dla ucznia: 

Wykorzystaj polecenie INSERT INTO i wprowadź do tabeli 15 rekordów. 

ZAKOŃCZENIE PRACY Z BAZĄ 

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

czy później serwer ulegnie awarii 

2. Kończę pracę mysql komendą quit 

 

3. Zastopuj procesy w XAMPP klikając Stop obok Apache i MySQL 

4. Teraz naciśnij QUIT. 
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2 INSTALACJA MySQL 
1. Utworzenie bazy danych  

CREATE DATABASE nazwa_bazy; 

2. Założenie konta użytkownika  

CREATE USER nazwa_uzytkownika IDENTYFIED BY haslo_uzytkownika; 

3. 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? 

 

 


