
MYSQL 1 
Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο 

Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Γ. Εήλδξνο 

 

ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ 

θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ 



ηόρνο ηεο ώξαο 

• Δηζαγσγή ζηε MySQL θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

• Ση είλαη βάζε δεδνκέλσλ; 

• Πίλαθεο, ζηήιεο, πεδία 

• ρήκαηα βάζεσλ 

• phpMyAdmin 

• Δηζαγσγή ζηε γιώζζα SQL 

• SELECT 

• WHERE, ινγηθνί ηειεζηέο 

• INSERT INTO, DELETE, UPDATE 

• πλδπαζκόο PHP/MySQL 





ύζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ 

• Έλα ζύζηημα πνπ απνζεθεύεη δεδνκέλα 

• Θα κπνξνύζακε λα θάλνπκε ηελ ίδηα δνπιεηά κόλνη καο 

• π.ρ. ζε αξρεία 

• Πιενλεθηήκαηα: 

• Εύκολορ θώδηθαο 

• Πνιύ γπήγοπη ηαρύηεηα εθηέιεζεο 

• Έηνηκεο ιύζεηο ζε γλσζηά πξνβιήκαηα 

• Αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο/ελεκέξσζεο 

• πγρξνληζκόο 

• Αληίγξαθα αζθαιείαο 

• Ταςηόσπονη σπήζη 



ρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ 

• Σα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ζε πίνακερ 

• Έλαο πίλαθαο αληηπξνζσπεύεη μία ζσέζη 

• Ζ ζρέζε απνηειείηαη από M ζηοισεία 

• M-μελήρ 

• Κάζε έλα από ηα ζηνηρεία αλήθεη ζε θάπνην ζύνολο 

• Εγγπαθή: Κάζε M-άδα γηα ηελ νπνία ε ζρέζε αιεζεύεη 

• Σηήλη ή πεδίο: Κάζε έλα από ηα ζηνηρεία ηεο Μ-άδαο 

• Τιμή πεδίος: Ζ ηηκή ελόο πεδίνπ γηα κία ζπγθεθξηκέλε 

εγγξαθή 



Όνομα Επώνςμο Γέννηζη Θάναηορ Επίηεςγμα 

Georg Cantor 1845 1918 Θεσξία ζπλόισλ 

Gottlob Frege 1848 1925 ύγρξνλε ινγηθή 

Bertrand Russell 1872 1970 Παξάδνμν Russell 

David Hilbert 1862 1943 Πξνβιήκαηα Hilbert 

Kurt Gödel 1906 1978 Με πιεξόηεηα 

Alan Turing 1912 1954 Μεραλή Turing 

Γίγαληεο ηεο ινγηθήο 

Πίνακαρ 

Σίηινο πίλαθα 



Όνομα Επώνςμο Γέννηζη Θάναηορ Επίηεςγμα 

Georg Cantor 1845 1918 Θεσξία ζπλόισλ 

Gottlob Frege 1848 1925 ύγρξνλε ινγηθή 

Bertrand Russell 1872 1970 Παξάδνμν Russell 

David Hilbert 1862 1943 Πξνβιήκαηα Hilbert 

Kurt Gödel 1906 1978 Με πιεξόηεηα 

Alan Turing 1912 1954 Μεραλή Turing 

Γίγαληεο ηεο ινγηθήο 

Σηήλη ή πεδίο 

Σίηινο ζηήιεο 



Όνομα Επώνςμο Γέννηζη Θάναηορ Επίηεςγμα 

Georg Cantor 1845 1918 Θεσξία ζπλόισλ 

Gottlob Frege 1848 1925 ύγρξνλε ινγηθή 

Bertrand Russell 1872 1970 Παξάδνμν Russell 

David Hilbert 1862 1943 Πξνβιήκαηα Hilbert 

Kurt Gödel 1906 1978 Με πιεξόηεηα 

Alan Turing 1912 1954 Μεραλή Turing 

Γίγαληεο ηεο ινγηθήο 

Εγγπαθή 



Όνομα Επώνςμο Γέννηζη Θάναηορ Επίηεςγμα 

Georg Cantor 1845 1918 Θεσξία ζπλόισλ 

Gottlob Frege 1848 1925 ύγρξνλε ινγηθή 

Bertrand Russell 1872 1970 Παξάδνμν Russell 

David Hilbert 1862 1943 Πξνβιήκαηα Hilbert 

Kurt Gödel 1906 1978 Με πιεξόηεηα 

Alan Turing 1912 1954 Μεραλή Turing 

Γίγαληεο ηεο ινγηθήο 

Τιμή πεδίος 



Ολνκαηνινγία 

• Δπηηξεπόκελα ονόμαηα ζηελ MySQL: 

• Αξρίδνπλ από γξάκκα 

• Πεξηέρνπλ ιαηηληθά γξάκκαηα, αξηζκνύο, _ 

• Δίλαη επαίζζεηα ζε πεδά/θεθαιαία 

• Αθνξά νλόκαηα πηλάθσλ, ζηειώλ, θαη βάζεσλ 



ρήκα 

• ρήκα: Ζ δομή πηλάθσλ θαη ζηειώλ κίαο βάζεο 

 

• Γεκηνπξγία ζρήκαηνο. θέθηνκαη: 

• Ση είδνπο ανηικείμενα ζα απνζεθεύζεη ε εθαξκνγή κνπ;  Πίλαθεο 

• Ση ιδιόηηηερ έρεη θάζε ηέηνην αληηθείκελν;  ηήιεο 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

• Παξάδεηγκα: Ηζηνζειίδα ζπγγξακάησλ Δύδνμνο 

• Ση είδνπο αληηθείκελα ρξεηαδόκαζηε; 

• Φνηηεηέο 

• Μαζήκαηα 

• Βηβιία 

• Εκδόηερ 

• Ση ηδηόηεηεο ρξεηαδόκαζηε γηα θάζε αληηθείκελν; 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

• publishers 

• name 

• street 

• addressnumber 

• postcode 

• phone 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

name street addressnumber postcode phone 

Παπαζσηεξίνπ ηνπξλάξε 35 10442 2103323300 

πκκεηξία Θενιόγνπ 80 15773 2107707114 

Δθδόηεο Θεζζαινλίθεο Πεζκαδόγινπ 5 10564 2103211097 

Σδηόια Πεζκαδόγινπ 5 10564 2103211097 

publishers: 



Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό 

• ε θάζε πίλαθα έρνπκε κία ζηήλη-αναγνυπιζηικό 

• πρλά ηελ νλνκάδνπκε “id” 

• Ή όλνκα πίλαθα + “id” 

• Πίλαθαο students: studentid 

• Δίλαη θεηικοί θςζικοί απιθμοί 

• Ξεθηλνύλ από ην 1 

• Κάζε λέα εγγξαθή έρεη ηνλ επόκελν αξηζκό 

• Ρπζκίδεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ 

• Ζ ζηήιε αλαθέξεηαη θαη σο AUTO_INCREMENT 



Μνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό 

• Δπηηξέπεη λα αναθεπθούμε ζύληνκα ζε κία γξακκή 

• Ο καζεηήο κε id 5 

• Ο εθδόηεο κε id 109 

• Σν βηβιίν id 49,999 

• Ξεσυπίζει δύν εγγξαθέο κε ίδια ζηοισεία 

 

Μαζεηήο Αλέξηρ Παπανηυνίος ηνπ Αναζηάζη, id 5 

≠ 

Μαζεηήο Αλέξηρ Παπανηυνίος ηνπ Αναζηάζη, id 105 

 

• Απηή ε ζηήιε νλνκάδεηαη ππυηεύον κλειδί 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

• publishers 

• id 

• name 

• street 

• addressnumber 

• postcode 

• phone 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

id name street addressnumber postcode phone 

1 Παπαζσηεξίνπ ηνπξλάξε 35 10442 2103323300 

2 πκκεηξία Θενιόγνπ 80 15773 2107707114 

3 Δθδόηεο Θεζζαινλίθεο Πεζκαδόγινπ 5 10564 2103211097 

4 Σδηόια Πεζκαδόγινπ 5 10564 2103211097 

publishers: 

Σηήλη  AUTO_INCREMENT 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

• students 

• studentid 

• name 

• surname 

• schoolname 

• schoolfounded 

• schoollocation 

• semester 

• courses 

• courseid 

• name 

• description 

• schoolname 

• schoolfounded 

• schoollocation 

• semester 

• books 

• bookid 

• title 

• description 

• schoolname 

• schoolfounded 

• schoollocation 

• semester 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

studentid name surname schoolname schoolfunded schoollocation semester 

1 Πέηξνο Αγγειάηνο ΖΜΜΤ ΔΜΠ 1836 Εσγξάθνπ, Αζήλα 5 

2 Γηώξγνο Πάλνπ ΖΜΜΤ ΔΜΠ 1836 Εσγξάθνπ, Αζήλα 5 

3 Παύινο Σζηκήο ΖΜΜΤ ΔΜΠ 1836 Εσγξάθνπ, Αζήλα 7 

4 Αξεηή Σζακάθε ΖΜΜΤ ΑΠΘ 1926 Θεζζαινλίθε 3 

students: 

Ανεπιθύμηηη επανάλητη 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

• Απνθπγή επαλάιεςεο: 

• Αο θηηάμνπκε έλαλ μερσξηζηό πίλαθα γηα ηηο ζρνιέο 

 

• schools 

• schoolid 

• name 

• founded 

• location 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

schoolid name founded location 

1 ΖΜΜΤ ΔΜΠ 1836 Εσγξάθνπ, Αζήλα 

2 ΖΜΜΤ ΑΠΘ 1926 Θεζζαινλίθε 

schools: 

studentid name surname schoolid semester 

1 Πέηξνο Αγγειάηνο 1 5 

2 Γηώξγνο Πάλνπ 1 5 

3 Παύινο Σζηκήο 1 7 

4 Αξεηή Σζακάθε 2 3 

students: 
αναθέπεηαι ζε 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

schoolid name funded location 

1 ΖΜΜΤ ΔΜΠ 1836 Εσγξάθνπ, Αζήλα 

2 ΖΜΜΤ ΑΠΘ 1926 Θεζζαινλίθε 

schools: 

studentid name surname schoolid semester 

1 Πέηξνο Αγγειάηνο 1 5 

2 Γηώξγνο Πάλνπ 1 5 

3 Παύινο Σζηκήο 1 7 

4 Αξεηή Σζακάθε 2 3 

students: 
αναθέπεηαι ζε 



Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

schoolid name funded location 

1 ΖΜΜΤ ΔΜΠ 1836 Εσγξάθνπ, Αζήλα 

2 ΖΜΜΤ ΑΠΘ 1926 Θεζζαινλίθε 

schools: 

studentid name surname schoolid semester 

1 Πέηξνο Αγγειάηνο 1 5 

2 Γηώξγνο Πάλνπ 1 5 

3 Παύινο Σζηκήο 1 7 

4 Αξεηή Σζακάθε 2 3 

students: αναθέπεηαι ζε 



Βάζε δεδνκέλσλ 

• Βάζε δεδνκέλσλ νλνκάδεηαη ηο ζύνολο όλυν ηυν 

πινάκυν θαη ησλ εγγξαθώλ ηνπο. 

 

• Βάζε δεδνκέλσλ = ρήκα + Γεδνκέλα 

 

• Κάζε βάζε δεδνκέλσλ έρεη έλα όνομα 



eudoxus 

students publishers books 

Γηώξγνο Μαξία Νίθνο 

Παπαζσηεξίνπ πκκεηξία 

HTMLDog ppk 

PHP and MySQL 

web development 

name 

ΑΜ 

Γηώξγνο 

08149 street ηνπξλάξε 

street Πεζκαδόγινπ 



Σύπνη 

• Κάζε ζηήιε απνζεθεύεη ζπγθεθξηκέλν ηύπο δεδόκέλσλ 

• Ο ηύπνο νξίδεηαη ζην ζρήκα 

• INT: Φπζηθόο αξηζκόο 

• FLOAT: Γεθαδηθόο αξηζκόο 

• TEXT: Αιθαξηζκεηηθό 

• CHAR( N ): Αιθαξηζκεηηθό ζηαζεξνύ κεγέζνπο N 

• VARCHAR( N ): Αιθαξηζκεηηθό κέγηζηνπ κεγέζνπο N 

• DATE: Ζκεξνκελία 

• DATETIME: Ζκεξνκελία θαη ώξα 

 

• …θαη άιινη, δείηε ηνπο όηαλ ηνπο ρξεηαζηείηε 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-type-overview.html


Γεκηνπξγία ζρήκαηνο 

• Υξεζηκνπνηνύκε ην πξόγξακκα phpMyAdmin 

• Ή θάπνην άιιν MySQL client π.ρ. CLI client 

• Με απηό δεκηνπξγνύκε ην ζρήκα 

• Το ζσήμα δεν αλλάζει καηά ηον σπόνο εκηέλεζηρ 

• Μπνξεί λα αιιάμεη από εκάο αξγόηεξα 

• π.ρ. όηαλ πξνζζέηνπκε ιεηηνπξγίεο ζηελ εθαξκνγή 



phpMyAdmin 

• Έλα πξόγξακκα γξακκέλν ζε PHP 

• Μαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνύκε: 

• Βάζεηο δεδνκέλσλ 

• Πίλαθεο 

• ηήιεο 

• Δγγξαθέο 

• ...θαη λα ηα αιιάδνπκε. 

 

• Θα αλαξηεζνύλ αλαιπηηθέο νδεγίεο ζην site γηα ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ. 



Ο εμππεξεηεηήο MySQL 

• Ζ MySQL είλαη έλα ππόγπαμμα εξςπηπεηηηή 

• πρλά ηξέρεη ζηνλ ίδην ππνινγηζηή κε ηνλ Apache 

• ηα κεγάια sites ηξέρεη αιινύ 

• Ζ PHP ζπλδέεηαη ζηελ MySQL 

• ηέιλεη επυηήμαηα 

• Γέρεηαη απανηήζειρ 

• Ζ PHP είλαη έλαο MySQL client 

• Ζ PHP ζπλερίδεη λα ηξέρεη ζηνλ HTTP server (Apache) 

• Σν πξόγξακκα ηεο MySQL είλαη ν MySQL server 



Γώζε κνπ ηε ζειίδα Υ 

Φηηάμε κνπ ηε ζειίδα Υ 

Δθηέιεζε θώδηθα PHP 

Παξαγσγή HTML 

Οξίζηε ε ζειίδα Υ 

Οξίζηε ε ζειίδα Υ 

Δκθάληζε ζειίδαο 



HTTP 

HTTP 

MySQL επώηημα 

MySQL απάνηηζη 

Υώξνο απνζήθεπζεο 



Φέπε μος ηιρ πληποθοπίερ ηυν μαθηηών 

Οπίζηε οι πληποθοπίερ ηυν μαθηηών 

Υώξνο απνζήθεπζεο 

Ππόζθεζε ηον μαθηηή με ηιρ ηάδε πληποθοπίερ 

OK 

Διέγπατε ηοςρ μαθηηέρ ηος 2008 

OK 

MySQL Client MySQL Server 



Κύθινο δσήο κηαο εγγξαθήο: CRUD 

Create 

Read 

Update 

Delete 



Δξώηεκα 

• Μία ενηολή πξνο ην ζύζηεκα βάζεσλ δεδνκέλσλ 

• Ο ηξόπνο πνπ επηθνηλσλνύκε κε ην ζύζηεκα 

• Εεηάκε... 

• Σελ δημιοςπγία εγγξαθώλ  (Create) 

• Σελ ανάγνυζη εγγξαθώλ  (Read) 

• Σελ ενημέπυζη εγγξαθώλ  (Update) 

• Σελ διαγπαθή εγγξαθώλ  (Delete) 



Δξσηήκαηα 

• Αληίζεηα από ηελ δνκή πνπ θηηάρλνπκε κε phpMyAdmin: 

• Σα εξσηήκαηα ηξέρνπλ ζε ρξόλν εθηέιεζεο 

• π.ρ. όηαλ ηξέμεη έλα PHP script 

 

• π.ρ. 

• Ο ρξήζηεο παηάεη ην θνπκπί δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ 

•  Καιείηαη ην PHP script register.php κε HTTP POST 

•  Σξέρεη ην εξώηεκα πξνζζήθεο κέινπο 

 

 

 

 



Ζ γιώζζα SQL 

• Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα γξάςνπκε επυηήμαηα 

• Πεξηγξάθεη ηι ζέινπκε λα ζπκβεί 

• Όσι πώρ ζέινπκε λα ζπκβεί 

• Κάζε εξώηεκα ηειεηώλεη κε ; 

• Σα θελά δελ παίδνπλ ξόιν 



Απαληήζεηο 

Επώηημα Απάνηηζη 

Γεκηνπξγία • Ενηάξει ή Όσι ενηάξει 

• Σηκή πξσηεύνληνο θιεηδηνύ 

Αλάγλσζε • Δεδομένα 

Δπεμεξγαζία • Ενηάξει ή Όσι ενηάξει 

• Πιήζνο εγγξαθώλ 

Γηαγξαθή • Ενηάξει ή Όσι ενηάξει 

• Πιήζνο εγγξαθώλ 

Σν απνηέιεζκα ελόο εξσηήκαηνο 



ηαζεξέο 
• Αξηζκνί: 

• 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16.9999 

• Αιθαξηζκεηηθά: 
• “Hello, world”, “Natsos”, “GINOSAJI” 

• Δκπεξηέρνληαη ζε „κνλά‟ ή “δηπιά” εηζαγσγηθά 

• Ζκεξνκελίεο 
• “1987-30-11” 

• ηε κνξθή “YYYY-MM-DD” 

• Έηνο-κήλαο-κέξα 

• ε „κνλά‟ ή “δηπιά” εηζαγσγηθά 

• Ζκεξνκελίεο θαη ώξεο 
• “1987-30-11 10:24:09” 

• ηε κνξθή “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” 

• Έηνο-κήλαο-κέξα ώξα:ιεπηά:δεπηεξόιεπηα 

• ε „κνλά‟ ή “δηπιά” εηζαγσγηθά 

 



Γεκηνπξγία 

• Δξώηεκα INSERT INTO 

 

• Μνξθή: 

 

INSERT INTO 

 πίνακας 

SET 

 πεδίο1 = ηιμή1, 

 πεδίο2 = ηιμή2, 

 ... 

 πεδίοΝ = ηιμήΝ; 



Γεκηνπξγία 

• Πξνζζήθε ελόο καζεηή: 

 

INSERT INTO 

 students 

SET 

 name = “Πέηρος”, 

 surname = “Αγγελάηος”, 

 am = “03108666”; 



Γεκηνπξγία 

• Παξαιείπεηαη ε ηηκή γηα ην πεδίν AUTO_INCREMENT 

• Όζα πεδία παξαιεθζνύλ παίξλνπλ: 

• Σελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή πνπ νξίδνπκε ζην ζρήκα καο. 

• Σελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν ηνπο αλ δελ έρνπκε 

νξίζεη πξνεπηιεγκέλε ηηκή ζην ζρήκα. 



Γεκηνπξγία 

• Δλαιιαθηηθή κνξθή: 

 

INSERT INTO 

 πίνακας 

 ( πεδίο1, πεδίο2, ..., πεδίοΝ ) 

VALUES 

 ( ηιμή1, ηιμή2, ..., ηιμήΝ ); 



Αλάγλσζε 

• Δξώηεκα SELECT 

 

• Μνξθή: 

 

SELECT 

 πεδίο1, πεδίο2, ..., πεδίοΝ 

FROM 

 πίνακας;  

 

• Δπηζηξέθεη ζπγθεθξηκέλα πεδία από όιεο ηηο εγγξαθέο 

ελόο πίλαθα 



Αλάγλσζε 

• Αλάγλσζε όισλ ησλ κηθξώλ νλνκάησλ θαη  εμακήλσλ 

όισλ ησλ καζεηώλ: 

 

SELECT 

 surname, semester 

FROM 

 students; 



Σειεζηέο 

Τελεζηέρ Λειηοςπγία 

+, -, *, / Αξηζκεηηθέο πξάμεηο 

OR, AND, NOT Λνγηθέο πξάμεηο: ή, θαη, όρη 

=, !=, <, >, <=, >= ύγθξηζε 



Λνγηθέο πξνηάζεηο 

• Παίξλνπλ ηηκή αλήθεια (1) ή τεύδορ (0) 

• Υξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θιληπάποςμε εγγξαθέο 

• Μπνξνύλ λα πεξηέρνπλ ονόμαηα πεδίυν 

• studentid 

• name 

• addressnumber 

• …ή ζηαθεπέρ 

• 5 

• “hello” 

• “1987-11-30 10:24:09” 



Λνγηθέο πξνηάζεηο 

• Αιεζεύνπλ πηζαλώο γηα θάπνηεο εγγξαθέο 

• Γελ αιεζεύνπλ πηζαλώο γηα άιιεο εγγξαθέο 

 

• name = “Πέηρος” 

• Αιεζεύεη γηα ηελ εγγξαθή ηνπ καζεηή Πέηξνπ 

• Γελ αιεζεύεη γηα ηελ εγγξαθή ηνπ καζεηή Γηνλύζε 

 

• surname != “Αγγελάηος” 

• Γελ αιεζεύεη γηα ηελ εγγξαθή ηνπ καζεηή Πέηξνπ 

• Αιεζεύεη γηα ηελ εγγξαθή ηνπ καζεηή Γηνλύζε 

 



Φηιηξάξηζκα εγγξαθώλ 

• Όξνο WHERE 

 

• Μνξθή: 
• WHERE λογική πρόηαζη 

 

• π.ρ. 
• WHERE name = „Πέηρος‟ 

• WHERE surname != „Αγγελάηος‟ 

• WHERE semester < 5 

• WHERE name = „Πέηρος‟ AND surname != „Αγγελάηος‟ 



Αλάγλσζε 

• Μνξθή: 

 

SELECT 

 πεδίο1, πεδίο2, ..., πεδίοΝ 

FROM 

 πίνακας 

WHERE 

 λογική πρόηαζη; 



Αλάγλσζε 

• Αλάγλσζε όισλ ησλ κηθξώλ νλνκάησλ θαη εμακήλσλ 

όισλ ησλ καζεηώλ 1νπ θαη 2νπ έηνπο: 

 

SELECT 

 surname, semester 

FROM 

 students 

WHERE 

 semester < 5; 



Αλάγλσζε 

• Ο πίλαθαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο θαη ν πίλαθαο πνπ 

επηζηξέθεη ην εξώηεκα κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθνί 

• Γηαθνξεηηθά πεδία 

• Ζ απάληεζε έρεη ζπλήζσο κόλν θάπνηα πεδία 

• Γηαθνξεηηθέο εγγξαθέο 

• Ζ απάληεζε ζπλήζσο έρεη κόλν θάπνηεο εγγξαθέο 

• Ο πξνζσξηλόο πίλαθαο πνπ επηζηξέθεηαη νλνκάδεηαη 

πίνακαρ αποηελέζμαηορ. 



Πνην είλαη ην εξώηεκα; 

• Απνζεθεπκέλνο πίλαθαο 

studentid name surname schoolid semester 

1 Πέηξνο Αγγειάηνο 1 5 

2 Γηώξγνο Πάλνπ 1 5 

3 Παύινο Σζηκήο 1 7 

4 Αξεηή Σζακάθε 2 3 

• Πίλαθαο απνηειέζκαηνο 

name surname 

Πέηξνο Αγγειάηνο 

Γηώξγνο Πάλνπ 

Παύινο Σζηκήο 

SELECT 

 name, surname 

FROM 

 students 

WHERE 

 schoolid = 1; 



Δλεκέξσζε εγγξαθώλ 

• Αιιάδεη ηηο ηιμέρ πεδίυν ζε εγγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ήδε 

• Δξώηεκα UPDATE 

• Μορθή: 

UPDATE 

 πίνακας 

SET 

 πεδίο1 = ηιμή1, 

 πεδίο2 = ηιμή2, 

 ... 

 πεδίοΝ = ηιμήΝ; 

 

• Αιιάδεη όλερ ηηο εγγξαθέο ζηνλ πίλαθα 

• Σα πεδία πνπ δεν εκθαλίδνληαη δεν αιιάδνπλ 



Δλεκέξσζε εγγξαθώλ 

• Φηιηξάξνπκε κε WHERE 

• Μνξθή: 
UPDATE 

 πίνακας 

SET 

 πεδίο1 = ηιμή1, 

 πεδίο2 = ηιμή2, 

 ... 

 πεδίοΝ = ηιμήΝ 

WHERE 

 λογική πρόηαζη; 

 



Δλεκέξσζε εγγξαθώλ 

UPDATE 

 publishers 

SET 

 postcode = 10564 

WHERE 

 street = „Πεζμαζόγλοσ‟; 



Γηαγξαθή εγγξαθώλ 

• Δξώηεκα DELETE 

• Μορθή: 

 

DELETE FROM 

 πίνακας; 

 

• Γηαγξάθεη όλερ ηηο εγγξαθέο ζηνλ πίλαθα 



Γηαγξαθή εγγξαθώλ 

• Φηιηξάξνπκε κε WHERE 

• Μνξθή: 

 
DELETE FROM 

 πίνακας 

WHERE 

 λογική πρόηαζη; 

 



Σν επίκαρν εξώηεκα 

DELETE FROM 

 students 

WHERE 

 semester > 100; 

 



πλδπαζκόο PHP θαη MySQL 

• Απαηηείηαη ε επέθηαζε MySQL ηεο PHP 

• Απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MySQL 

• Αλαιπηηθέο νδεγίεο ζα ππάξρνπλ ζην site 

 

• Σα SQL εξσηήκαηα γηα ηελ PHP είλαη αλθαπιθμηηικά 

• Ζ βηβιηνζήθε MySQL γηα PHP πεξηέρεη ζςναπηήζειρ πνπ 

ηηο θαινύκε γηα λα πεηύρνπκε επηθνηλσλία PHP θαη 

MySQL κέζσ ησλ εξσηεκάησλ. 

• Σα εξσηήκαηα πεξλνύλ σο παπάμεηποι. 



ύλδεζε ζηε βάζε 

mysql_connect( 

 διεύθτνςη, 

 φπήςσηρ, 

 κωδικόρ 

); 

 

• πλδέεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή MySQL 

• Σν ηξέρνπκε ζπλήζσο ζηελ αξρή ηνπ θώδηθα πνπ πεξηέρεη 

MySQL εληνιέο 



• Γηεύζπλζε: 

• ε πνηνλ ππνινγηζηή ηξέρεη ν εμππεξεηεηήο MySQL; 

• πλήζσο localhost 

• Υξήζηεο θαη θσδηθόο: 

• Απαηηνύληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξόζβαζεο 

• Ρπζκίδνληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο MySQL ή από phpMyAdmin 

• Ζ ζύλδεζε θιείλεη απηόκαηα ζην ηέινο ηνπ script 



ύλδεζε ζηε βάζε 

mysql_select_db( όνομα_βάςηρ ); 

 

• Δπηιέγεη ζε πνηα βάζε ζα ηξέμνπλ ηα εξσηήκαηα 

• Ο εμππεξεηεηήο κπνξεί λα απνζεθεύεη πνιιέο βάζεηο 

• (ζπλήζσο κία γηα θάζε web εθάξκνγή) 



Δθηέιεζε εξσηήκαηνο 

• απάνσηςη = mysql_query( επώσημα ); 

 

• Δθηειεί ην εξώηεκα θαη επηζηξέθεη ηελ απάληεζε 



Παξάδεηγκα 

mysql_connect(“localhost”,“dionyziz”,“30/11/1987”); 

mysql_select_db( “eudoxus” ); 

mysql_query( 

 “UPDATE 

  students 

  SET 

  semester = 1 

  WHERE 

  surname = „Αγγελάηος‟ 

  AND name = „Πέηρος‟;” 

); 



Πξνζζήθε εγγξαθήο 

• mysql_insert_id(); 

 

• Δπηζηξέθεη ην AUTO_INCREMENT ηεο εγγξαθήο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε 

• Αλαθέξεηαη ζην εξώηεκα πνπ έηξεμε πην πξόζθαηα 



Παξάδεηγκα 

database.php: 

mysql_connect( 

 “localhost”, 

 “dionyziz”, 

 “30/11/1987” 

); 

mysql_select_db( “eudoxus” ); 

 

 



Παξάδεηγκα 

include “database.php”; 

mysql_query( 

 “INSERT INTO 

  students 

  SET 

  name = „Μάκης‟, 

  surname = „Δελιγιάννης‟, 

  semester = 1;” 

); 

$id = mysql_insert_id(); 

echo “Ο υοισησήρ “. $id .“ κασαφωπήθηκε “; 



Δλεκέξσζε/δηαγξαθή 

• mysql_affected_rows(); 

• Δπηζηξέθεη ην πιήζνο ησλ γξακκώλ πνπ άιιαμαλ 

• Αλαθέξεηαη ζην πην πξόζθαην εξώηεκα 



Παξάδεηγκα 

include “database.php”; 

mysql_query( 

 “DELETE FROM 

  students 

  WHERE 

  name = „Μάκης‟ 

  AND surname = „Δελιγιάννης‟;” 

); 

if ( mysql_affected_rows() == 1 ) { 

 echo “Ο υοισησήρ <em>διαγπάυηκε</em>.“; 

} 

else { 

 echo “Χιούςσον, έφοτμε <em>ππόβλημα</em>!”; 

} 



Σηκή απάληεζεο 

• Σν mysql_query() επηζηξέθεη: 

• ε πεξίπησζε εξσηεκάησλ Γεκηνπξγίαο, Δλεκέξσζεο, Γηαγξαθήο: 

• true αλ ην εξώηεκα έηξεμε επηηπρώο 

• false αλ ην εξώηεκα απέηπρε 

• $success = mysql_query( ερώηημα ); 

• ε πεξίπησζε εξσηήκαηνο Αλάγλσζεο: 

• έλα resource πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί αξγόηεξα 

• $res = mysql_query( ερώηημα ); 



Αλάγλσζε δεδνκέλσλ 

• mysql_num_rows( $res ); 

 

• Παίξλεη σο παξάκεηξν ην resource πνπ επέζηξεςε ην 
mysql_query() 

• Δπηζηξέθεη ην πιήζνο ησλ εγγξαθώλ ηνπ απνηειέζκαηνο 



Παξάδεηγκα 

include “database.php”; 

$res = mysql_query( 

 “SELECT 

  name 

  FROM 

  students 

  WHERE 

  semester = 3;” 

); 

echo “Έφοτμε “ . mysql_num_rows( $res ); 

?> υοισησέρ ςσο 3<sup>o</sup> εξάμηνο. 



Έρνπκε 492 θνηηεηέο ζην 3ν εμάκελν. 



Αλάγλσζε δεδνκέλσλ 

• mysql_fetch_array( $res ); 

• Παίξλεη σο παξάκεηξν ην resource πνπ επέζηξεςε ην 
mysql_query() 

• Αλ ν πίλαθαο απνηειέζκαηνο έρεη Ν εγγξαθέο, επηζηξέθεη: 

• Σελ ππώηη θνξά πνπ ζα θιεζεί, έλα ιεμηθό 

• Αληηπξνζσπεύεη ηελ ππώηη εγγξαθή ηνπ πίλαθα απνηειέζκαηνο 

• Σελ δεύηεπη θνξά πνπ ζα θιεζεί, έλα ιεμηθό 

• Αληηπξνζσπεύεη ηελ δεύηεπη εγγξαθή ηνπ πίλαθα απνηειέζκαηνο 

• ... 

• Σελ Ν-νζηή θνξά πνπ ζα θιεζεί, έλα ιεμηθό 

• Αληηπξνζσπεύεη ηελ ηειεπηαία εγγξαθή ηνπ πίλαθα απνηειέζκαηνο 

• Σελ (Ν + 1)-νζηή θνξά πνπ ζα θιεζεί, false 



Αλάγλσζε δεδνκέλσλ 

• Ζ ππώηη θιήζε ηεο mysql_fetch_array( $res ) 

επηζηξέθεη έλα ιεμηθό 

• Αληηπξνζσπεύεη ηελ ππώηη εγγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο 

• Κιεηδηά: ηα ονόμαηα ηυν ζηηλών 

• Σηκέο: νη ηιμέρ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή 

• θ.ό.θ. γηα ηηο πξώηεο Ν θιήζεηο 

• έσο λα εμαληιεζεί ν πίλαθαο απνηειέζκαηνο 



include „database.php‟; 

$res = mysql_query( $sql ); 

$first  = mysql_fetch_array( $res ); 

$second = mysql_fetch_array( $res ); 

$third  = mysql_fetch_array( $res ); 

$end    = mysql_fetch_array( $res ); 

 

echo $first[ „name‟ ]    . “<br />”; 

echo $second[ „name‟ ]   . “ ”; 

echo $second[ „surname‟ ] . “<br />”; 

echo $third[ „surname‟ ] . “<br />”; 

 

name surname 

Πέηξνο Αγγειάηνο 

Γηώξγνο Πάλνπ 

Παύινο Σζηκήο 

$sql = “SELECT 
      name, surname 

        FROM 

      students 

        WHERE 

      schoolid = 1;”; 



name surname 

Πέηξνο Αγγειάηνο 

Γηώξγνο Πάλνπ 

Παύινο Σζηκήο 

Πέηπορ 

Γιώπγορ Πάνος 

Τζιμήρ 

echo $first[ „name‟ ]    . “<br />”; 
echo $second[ „name‟ ]   . “ ”; 
echo $second[ „surname‟ ] . “<br />”; 
echo $third[ „surname‟ ] . “<br />”; 
 
 



Αλάγλσζε όισλ ησλ εγγξαθώλ 

include „database.php‟; $sql = „…‟; 

$res = mysql_query( $sql ); 

$count = mysql_num_rows( $res ); 

for ( $i = 0; $i < $count; ++$i ) { 

 $row = mysql_fetch_array( $res ); 

 echo “Row $i:”; 

      $name = $row[ „name‟ ]; 

      $surname = $row[ „surname‟ ]; 

 echo “The name is $surname, $name.”; 

 ?><br /><?php 

} 



name surname 

Πέηξνο Αγγειάηνο 

Γηώξγνο Πάλνπ 

Παύινο Σζηκήο 

Row 0: The name is Αγγειάηνο, Πέηξνο. 

Row 1: The name is Πάλνπ, Γηώξγνο. 

Row 2: The name is Σζηκήο, Παύινο. 

 

 



Αλάγλσζε όισλ ησλ εγγξαθώλ 

πλεζέζηεξε κνξθή: 

 

include „database.php‟; $sql = „…‟; 

$res = mysql_query( $sql ); 

while ( $row = mysql_fetch_array( $res ) ){ 

     $name = $row[ „name‟ ]; 

     $surname = $row[ „surname‟ ]; 

 echo “The name is $surname, $name.”; 

 ?><br /><?php 

} 



Μάζακε 

• Βάζε δεδνκέλσλ 

• SQL 

• Πίλαθεο, ζηήιεο, πεδία 

• ρήκαηα, phpMyAdmin 

• SELECT 

• INSERT INTO 

• DELETE 

• UPDATE 

• πλδπαζκόο PHP/MySQL 



πγραξεηήξηα! 
• Μάζαηε MySQL. 

• Μπνξείηε λα αποθηκεύεηε δεδομένα 

απνδνηηθά! 



Σελ επόκελε θνξά... 

• Δκβάζπλζε ζηελ MySQL 

• Γξήγνξε ηαμηλόκεζε 

• Πεξηζζόηεξνη ινγηθνί ηειεζηέο: IN, BETWEEN 

• Δλώζεηο πηλάθσλ 

• Όξηα 

• Οκαδνπνίεζε 

• πλνπηηθέο ζπλαξηήζεηο 

• ...θαη άιια ιαρηαξηζηά ζέκαηα! 


