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Informatyka 8c-8e 
20 maja 2020 r.  

 

Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się naprawą zawartości bazy zdanych oraz jej porządko-

waniem. Służą temu: UPDATE (zmiana wartości rekordów tabeli) oraz GROUP BY (umoż-

liwia wykonywanie grupowania wartości). Przypominam, że wszystkie przykłady są wyko-

nywane w przeglądarce wspierającej WebSQL (u mnie jest to Opera). 

1. Zmiana rekordów - operacja UPDATE 

Polecenia UPDATE służy do zmiany wartości w istniejących już rekordach w tabeli. Zapytanie składa 

się z  następujących składowych: 

 instrukcji UPDATE która oznacza rozpoczęcie operacji zmiany 

 nazwy tabeli 

 słowa kluczowego SET 

 listy z przypisaniami kolumna=wartość w której kolumnom przypisywane są ich nowe 

wartości 

 warunku WHERE który określa który rekord zostanie zmieniony 

A oto ogólny wzorzec zapytania:  

UPDATE tabela SET kolumna1=wartość1, kolumna2=wartość2, ..WHERE kolumna=wartość 

i przykład zmiany zawartości 1. rekordu (ShipperID) tabeli Shippers o nowe wartości, tj. Speedy 

Express zmieniamy na ‘Kowalski Transport’ i numer telefonu (503) 555-9831 na (012) 123456 
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Jak widać, najpierw wskazujemy, co chcemy zmienić, a dopiero potem wskazujemy gdzie nastąpi 

zmiana. 

Poniżej: efekt zapytania. 

 

2. Klauzula GROUP BY 

Kluzula GROUP BY umożliwia wykonywanie funkcji grupujących na grupie wartości wyodrębnio-

nych na podstawie wartości innej kolumny. 

SELECT funkcja(kolumna),inna kolumna FROM tabela GROUP BY inna kolumna 

Np. COUNT, SUM… 

Aby użyć kolumny do grupowania, musimy pamiętać, aby umieścić ją w liście kolumn, zaraz po sło-

wie SELECT. W przeciwnym razie nie będzie ona dostępna dla klauzuli grupującej GROUP BY. 

Przykład zastosowania funkcji grupującej w odniesieniu do tabeli OrderDetails, w której grupujemy 

wartości kolumn: OrderID oraz Quantity, przy czym kryterium naszego grupowania będzie na pod-

stawie wartości kolumny Quantity. 

Zatem musimy użyć funkcji COUNT. (Dla przypomnienia: COUNT() zwraca liczbę wierszy, zgod-

nie z zadanymi kryteriami w nawiasie. Za pomocą tej funkcjo zliczymy np. ilość rekordów w tabeli, 

ilość wartości w danej kolumnie (bez wartości NULL) lub ilość wartości w kolumnie bez duplikatów). 

 

Jaki jest efekt tego zapytania? Proszę spojrzeć niżej. 
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Dla porównania proste zapytanie wyszukujące SELECT… FROM… 

 

Co się stało? Ano – nic, albo – niewiele. Nie dokonaliśmy żadnej ingerencji w zawartość tabeli. My 

tylko pogrupowaliśmy wartości, na których nam zależało. Tym samym różnica w liczbie wyświetlo-

nych rekordów jest ponad 10-krotna. 

 

W tym tygodniu nie będzie pracy domowej do wykonania. Pojawi się ona po następnej lekcji  

i będzie obejmowała dwa tematy. 


