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Modyfikacja
i usuwanie danych
Instrukcja UPDATE
Do modyfikacji danych zawartych w tabelach służy instrukcja UPDATE.
Ma ona ogólną postać:
UPDATE nazwa_tabeli
SET kolumna1=wartość1, kolumna2=wartość2, ..., kolumnaN=wartośćN
[WHERE warunek]

co oznacza: zmień w tabeli nazwa_tabeli, w kolumnach spełniających
warunek warunek, wartość kolumny kolumna1 na wartość1, kolumny
kolumna2 na wartość2 itd. Warunek występujący po klauzuli WHERE jest
przy tym opcjonalny, a jego pominięcie oznacza, że zmiany nastąpią
we wszystkich wierszach. W dalszych ćwiczeniach będziemy korzystać
z tabeli pracownicy, utworzonej w rozdziale 4.
Ć W I C Z E N I E

5.1

Zmiana wszystkich wartości we wskazanej kolumnie

Zmień zawartość kolumny pesel w tabeli pracownicy, tak aby wszystkie
wiersze zawierały ciąg 01234567890.
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Wykonanie ćwiczenia zmodyfikuje zawartość WSZYSTKICH wierszy
w tabeli pracownicy. Nie pojawi się przy tym żadne ostrzeżenie czy też
pytanie o potwierdzenie chęci wykonania instrukcji (chyba że korzystamy
z programu klienta oferującego dodatkowe zabezpieczenia). Przywrócenie
oryginalnej zawartości tabeli będzie wymagało ponownego wprowadzenia
danych.

Zmianę wszystkich wartości w kolumnie pesel zapewni nam instrukcja:
UPDATE pracownicy SET pesel='01234567890';

Jeśli teraz wykonamy instrukcję SELECT pobierającą wszystkie dane
z tabeli pracownicy, zobaczymy, że istotnie wszystkie wiersze kolumny
pesel zostały zmienione, tak jak jest to widoczne na rysunku 5.1.

Rysunek 5.1. Wszystkie dane w kolumnie pesel zostały zmodyfikowane

Modyfikacja danych w tabelach
Ćwiczenie 5.1 pokazało, w jaki sposób zmienić dane we wszystkich
wierszach wybranej kolumny. To jednak rzadko spotykany przypadek;
najczęściej modyfikacji podlegają tylko rekordy spełniające zadane
kryteria. Przykładowo, mogłoby się okazać, że Kacper Adamczyk ma
przypisany błędny numer PESEL i należy go zmienić z 92341678903 na
12341678993.
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Ć W I C Z E N I E

5.2

Modyfikacja kolumny w wybranym wierszu tabeli

Zmień numer PESEL przypisany Kacprowi Adamczykowi w tabeli
pracownicy.
Aby wykonać ćwiczenie, należy zastosować instrukcję:
UPDATE pracownicy SET pesel='12341678993' WHERE id=7;

Warunek id=7 został zastosowany, gdyż pole id jest kluczem głównym
jednoznacznie identyfikującym każdy rekord. Co prawda można by
wykonać również instrukcję:
UPDATE pracownicy SET pesel='12341678993' WHERE pesel='92341678903';

ale nie jest to sposób zalecany. W pierwszym bowiem przypadku zawsze mamy pewność, który rekord zostanie zmodyfikowany, w drugim —
niestety, nie. Nie możemy mieć bowiem gwarancji, że w bazie nie znajduje się już PESEL 92341678903, gdyż kolumna pesel nie gwarantuje
unikatowości każdego wpisu (brak atrybutu UNIQUE) i nie powinna być
stosowana jako wyróżnik modyfikowanego wiersza (jeden PESEL mógł
być np. błędnie przypisany kilku osobom).
Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby jednocześnie zmodyfikować
kilka pól w danym wierszu. Moglibyśmy np. zmienić od razu nazwisko,
stanowisko i płacę danej osoby.
Ć W I C Z E N I E

5.3

Modyfikacja kilku kolumn w jednym wierszu

Zmodyfikuj dane wybranej osoby tak, aby jednocześnie zostały zmienione: nazwisko, stanowisko oraz płaca.
Aby wykonać to zadanie, możemy użyć instrukcji:
UPDATE pracownicy SET nazwisko='Andrzejewski', placa=3440.00,
stanowisko='kierownik' WHERE id=8;

Tym samym Kamil Andrzejczak, pracujący na stanowisku asystenta,
z płacą 1200 zł, stanie się Kamilem Andrzejewskim, pracującym na
stanowisku kierowniczym, z płacą 3440 zł. O tym, że taka zmiana
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rzeczywiście nastąpiła, możemy się przekonać, wykonując instrukcję
SELECT w postaci:
SELECT * FROM pracownicy WHERE id=8;

co zostało również zobrazowane na rysunku 5.2.

Rysunek 5.2. Zmiana kilku danych w wybranym wierszu

Możliwości instrukcji UPDATE nie ograniczają się do modyfikacji danych
w jednym wierszu. To, które rekordy zostaną zmodyfikowane, zależy
tylko od warunku klauzuli WHERE. Możemy więc np. zmienić nazwę
stanowiska „sprzedawca” na „doradca klienta” we wszystkich wierszach kolumny stanowisko.
Ć W I C Z E N I E

5.4

Modyfikacja kilku rekordów

W kolumnie stanowisko zmień wpisy o treści sprzedawca na doradca
klienta.
Aby wykonać tak przedstawione zadanie, należy posłużyć się instrukcją:
UPDATE pracownicy SET stanowisko='doradca klienta' WHERE
stanowisko='sprzedawca';

Pobranie danych z tabeli pokaże, że zmiana rzeczywiście została dokonana (rysunek 5.3).
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Rysunek 5.3. Nazwa stanowiska „sprzedawca” została zmieniona
na „doradca klienta”

Naraz można także modyfikować kilka kolumn w wielu wierszach. Jeśli
więc firma przechowująca dane w tabeli pracownicy przejdzie kolejną
reorganizację, a doradcy klientów ponownie staną się sprzedawcami
i jednocześnie ich płace zostaną zrównane do 1400 zł, wszelkie niezbędne zmiany wprowadzimy również dzięki jednemu tylko zapytaniu.
Ć W I C Z E N I E

5.5

Modyfikacja kilku kolumn w wielu wierszach

Użyj pojedynczego zapytania do zmiany nazwy stanowiska doradca
klienta na sprzedawca oraz do zmiany płacy osób na tym stanowisku na
1400 zł.
Niezbędne zapytanie ma postać:
UPDATE pracownicy SET stanowisko='sprzedawca', placa=1400.00 WHERE
stanowisko='doradca klienta';
Ć W I C Z E N I E

5.6

Modyfikacja kolumn z wartością NULL

Zmodyfikuj zawartość kolumny pesel w taki sposób, aby wiersze mające
w niej wartość NULL miały przypisany ciąg znaków 'nieznany'.
UPDATE pracownicy SET pesel='nieznany' WHERE pesel IS NULL;
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Usuwanie danych
Do usuwania danych służy instrukcja DELETE o ogólnej postaci:
DELETE FROM tabela
[WHERE warunek]

Oznacza ona: usuń z tabeli tabela wszystkie wiersze spełniające warunek warunek. Jeśli warunek zostanie pominięty, zostaną usunięte wszystkie dane (podobnie jak w przypadku instrukcji UPDATE, gdzie pominięcie warunku powodowało modyfikację wszystkich wierszy tabeli).
Ć W I C Z E N I E

5.7

Usunięcie wszystkich danych z tabeli

Usuń wszystkie dane z tabeli pracownicy.
Aby usunąć wszystkie dane z tabeli pracownicy, należy wykonać instrukcję:
DELETE FROM pracownicy;

Po jej wykonaniu tabela pracownicy nie będzie zawierała żadnych
danych. Taką konstrukcję należy więc stosować z rozwagą, gdyż serwer
nie wygeneruje żadnego ostrzeżenia czy dodatkowego pytania (niektóre
programy klienckie zawierają jednak zabezpieczenia przed wydawaniem zapytań tego typu). Wpisanie powyższej konstrukcji i zatwierdzenie jej klawiszem Enter spowoduje natychmiastowe skasowanie
danych.
Selektywne usuwanie danych jest możliwe dzięki zastosowaniu klauzuli WHERE z odpowiednim wyrażeniem warunkowym, które konstruuje
się na takich samych zasadach jak w przypadku instrukcji SELECT czy
UPDATE. Zostanie to pokazane w kilku kolejnych ćwiczeniach.
Ć W I C Z E N I E

5.8

Usunięcie wybranego wiersza

Usuń z tabeli pracownicy dowolnie wybrany wiersz.
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Aby usunąć z tabeli pracownicy np. dane osoby o identyfikatorze 5,
zastosujemy instrukcję:
DELETE FROM pracownicy WHERE id=5;
Ć W I C Z E N I E

5.9

Jednoczesne usunięcie kilku wierszy

Usuń z tabeli pracownicy wiersze o identyfikatorach (wartości kolumny id): 1, 3, 7.
Aby usunąć dane osób o identyfikatorach 1, 3 i 7, najprościej wykonać
instrukcję:
DELETE FROM pracownicy WHERE id IN (1, 3, 7);

Można również zastosować serię warunków połączonych operatorem OR:
DELETE FROM pracownicy WHERE id=1 OR id=3 OR id=7;
Ć W I C Z E N I E

5.10

Instrukcja DELETE i operator BETWEEN

Usuń z tabeli pracownicy wiersze o identyfikatorach z przedziału 4 – 8.
Usunięcie z tabeli pracownicy wierszy, które mają w kolumnie id wartości z przedziału 4 – 8, uzyskamy, wykonując instrukcję:
DELETE FROM pracownicy WHERE id BETWEEN 4 AND 8;
Ć W I C Z E N I E

5.11

Usunięcie rekordów ze względu na ciąg znaków

Usuń z tabeli pracownicy dane wszystkich osób o nazwisku Kowalski.
Aby usunąć z bazy dane pracowników o nazwisku Kowalski, zastosujemy instrukcję:
DELETE FROM pracownicy WHERE nazwisko='Kowalski';
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