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Obsah lekce

1. MySQL databáze

Praktické cvičení: Využití databází pro webové projekty



1. MySQL databáze – obecné informace

= My Structured Query Language je databázový systém relačního typu 
• Jedná se o multiplatformí databázi, která komunikuje prostřednictvím 

jazyka SQL
• Umí pracovat s různými daty (obrázky, texty apod.) a umožňuje 

vytvářet tabulky včetně editace a mazání jejich záznamů
• Pro snadnou správu databáze můžete využít open source nástroj 

PhpMyAdmin, který umožňuje kompletní správu systému přes 
webové rozhraní.



1. MySQL databáze – struktura



1. MySQL databáze – základní dotazy
Výběr dat

Vložení dat

Aktualizace dat
Smazání dat



1. MySQL databáze – datové typy

Datový typ definuje v programování druh nebo 
význam hodnot, kterých smí nabývat proměnná 
(nebo konstanta). Je určen oborem hodnot a 
zároveň výpočetními operacemi, které lze s 
hodnotami tohoto typu provádět. Nemůže být 
určen pouze oborem hodnot, protože existují i 
datové typy lišící se pouze v operacích, které je s 
nimi možné provádět.



1,5. Databáze - bezpečnost

Dotaz v PHP

Vstup od uživatele

Dotaz do databáze

Výpis všech záznamů!!!

Nebo dokonce smazání celé tabulky!

Řešení? 
• Na straně aplikace = escapování znaků
• Na straně databáze = oprávnění uživatelů



Praktické cvičení

• Využití databází pro webové projekty



Aktivace databáze na webhostingu mjakl.cz



Vytvoření tabulky v databázi



Přístup k tabulce pomocí PHP

Soubor Db.php ke stažení zde

Db::connect('localhost', 'vyukadtb','vyukadtb', 'ls2023FZPDTB');

https://mjakl.cz/vyuka/tws/Db.prepissikoncovkunaphp


Tvorba jednoduchého záznamníku kontaktů

Praktická ukázka zde

https://mjakl.cz/vyuka/tws/databaze.php


Tvorba jednoduchého záznamníku kontaktů
<?php

require_once('Db.php');    
Db::connect('localhost', 'vyukadtb','vyukadtb', 'ls2023FZPDTB');        

if($_GET['jmeno']!="")    
{        
    Db::queryOne("INSERT INTO `vyukadtb`.`tabulka` (`Jmeno`,`Prijmeni`,`Telefon`) VALUES (?,?,?);",$_GET['jmeno'],$_GET['prijmeni'],$_GET['cislo']);    
}        

else if($_GET['del']=="1")    
{        
    Db::queryOne("DELETE FROM `vyukadtb`.`tabulka` WHERE `ID`=?;",$_GET['id']);    
}        

echo("<h2>Výstup:</h2>");     
   
$data=Db::queryAll("SELECT * FROM `tabulka` ORDER BY `Jmeno` ASC;");    

foreach($data as $zaznam)    
{    
    echo($zaznam['Jmeno']." ".$zaznam['Prijmeni']."(".$zaznam['Telefon'].") <a href='index.php?del=1&id=".$zaznam['ID']."'>Smazat</a><br>");    
}        

?>

Otevření přístupu k databázi

Vložení nového záznamu

Smazání záznamu

Výpis všech záznamů z databáze



Tvorba jednoduchého záznamníku kontaktů - řešení



Na doma

Využijte možností databází pro svůj semestrální projekt



mail@mjakl.cz
Tel. 608 544 839

Web: mjakl.cz
Telegram: t.me/mjakl_cz

Děkuji za pozornost a těším se příště!

Prostor pro zpětnou vazbu


