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O autorovi
Marc DeLisle začal přispívat k phpMyAdmin v prosinci 1998, kdy vyrobil první vícejazyčnou
verzi. Od května 2001 se účastní aktivně jako vývojář a administrátor projektu. phpMyAdmin
tvoří nyní nedílnou součást jeho života.
Od roku 1980 pracoval v Collège de Sherbrooke v Quèbecu v Kanadě jako programátor aplikací
a správce sítě. Také lektoroval kurzy s tématikou práce v síti, zabezpečení, servery Linuxu, a vývoj aplikací PHP/MySQL. V jedné ze svých tříd se s potěšením setkal s uživatelem phpMyAdmin
z Argentiny.

Jsem velmi vděčný svému redaktoru Louay Fatoohi, který mě na projekt nasměroval
a doprovázel mě při jeho produkci; jeho hlasité připomínky vysoce oceňuji. Mé díky
také patří Garvinu Hickingovi, členu vývojového týmu phpMyAdmin a recenzentovi
knihy. Garvinův ostrý zrak mi pomohl v tom, aby byla kniha srozumitelnější a úplnější.
Konečně, žádná kniha o phpMyAdmin by nemohla existovat bez softwaru
phpMyAdmin. Chtěl bych poděkovat všem přispěvatelům do zdrojovému kódu a do
dokumentace; čas, který obětovali tomuto softwarovému projektu mě stále podněcuje
a žene vpřed.

Pro Carole, Andrého, Corinne, Aniie a Guillauma
z celého srdce.
Marc
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Úvod
MySQL je nejpopulárnější databáze „Open Source“. Používají ji milióny vývojářů a podporuje
četné rozsáhlé dynamické weby a aplikace. MySQL získal svou širokou popularitu nejen díky
tomu, že „otevřeně“ poskytuje svůj zdrojový kód, ale zejména svou spolehlivostí, robustností
a podporou rozličných platforem.
K jeho popularitě také přispěla existence phpMyAdmin, což je standardizovaný administrační
nástroj, který usnadňuje správu databází ostříleným vývojářům i začátečníkům. Vyspělé grafické rozhraní, které poskytuje pro MySQL, činí z phpMyAdmin neocenitelný nástroj pro vývojáře
MySQL i pro webové vývojáře.
Kniha představuje vyčerpávající návod k phpMyAdmin a předvádí v plné šíři potenciál tohoto
nástroje. Ukazuje, jak se konfigurují, aktivují a používají myriády schopností phpMyAdmin, základní i pro pokročilé.

Co se v knize probírá
Uvádím stručný přehled osmnácti kapitol knihy.
V kapitole 1 se dozvíte, co je phpMyAdmin, jeho historii a jaké má hlavní rysy. V kapitole 2 se
podrobně probírají různé instalační a konfigurační volby, včetně možnosti instalovat jednu kopii
phpMyAdmin pro více uživatelů a nakonfigurovat ji tak, aby spravovala tři různé servery. V kapitole se též probírají otázky zabezpečení.
Kapitola 3 obsahuje přehled grafického rozhraní phpMyAdmin. Podrobnější průzkum jednotlivých panelů a oken podniknete v následných kapitolách. V kapitole 4 vytvoříte svou první databázi, tabulku a různé její sloupce. Odstraňování jednotlivých řádků, skupiny řádků, tabulek a databází se probírá v kapitole 5. Zde se také probírají operace pro editování dat, jako jsou zpracování
hodnot Null, nebo aplikování funkcí MySQL na data.
Kapitola 6 se soustřeďuje na rozličné volby phpMyAdmin týkající se změn struktury tabulky. Patří mezi ně přidávání takových typů sloupců, jako jsou TEXT, BLOB. ENUM a SET, nahrávání binárních dat do sloupců BLOB, či správa indexů. phpMyAdmin se dá využívat pro zálohování dat
a pro snímání průběžných stavů fází vývoje a produkce. V kapitole 7 se ukazuje, jak se tyto úkoly
provádějí pomocí schopnosti pro export phpMyAdmin. Vysvětlují se zde také různé formáty dat,
které lze při exportu použít.
phpMyAdmin umí také importovat data, což je předmět kapitoly 8. Probírá se zde import souborů SQL a CSV, a dále to, jak phpMyAdmin zpracovává komprimované soubory. Kromě prohlíže-
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cích schopností (à la datový list) přívětivých k uživateli umožňuje phpMyAdmin snadno vyhledávat data. Prohledávání databází a jednotlivých tabulek se probírá v kapitole 9.
Předchozí kapitoly se valnou většinou zabývají sloupci tabulek. Kapitola 10 se soustřeďuje na
operace, které ovlivňují celé tabulky. Vysvětluje se zde plně oprava a optimalizace tabulek, změna
různých atributů tabulek, i kopírování a přemisťování tabulek do jiné databáze.
V kapitole 11 se začnete seznamovat s vyspělejšími schopnostmi phpMyAdmin. Uvidíte, jak se
instaluje infrastruktura propojených tabulek, která je nezbytná, chcete-li využívat mnohé vyspělejší schopnosti. Probírá se instalace pro jediného uživatele i pro více uživatelů. Vysvětluje se zde
také, jak se definují relace mezi tabulkami.
Kromě toho, že nám phpMyAdmin dovoluje provádět rozličné databázové operace prostřednictvím svého grafického rozhraní, umožňuje také spouštět komplikované příkazy SQL při řešení
těch úkolů, které nejde provádět prostřednictvím grafického rozhraní. Tato schopnost se probírá
v kapitole 12. Kapitola 13, ve které se probírá prohledávání více tabulek, doplňuje kapitolu 9. Ukazuje, jak se prohledává jediná tabulka, a jak celá databáze.
Kapitola 14 se zabývá význačnou schopností phpMyAdmin, možností ukládat tzv. „oblíbené“ dotazy (v originále záložky dotazů, neboli bookmarks). Je to jeden z rysů infrastruktury propojených tabulek, kterou jsme probírali v kapitole 11. V kapitole se ukazuje, jak se zaznamenávají oblíbené dotazy, jak se s nimi manipuluje, a jak se jim předávají parametry.
Vytvoření a udržování dobré dokumentace o struktuře dat je nesmírně důležitá záležitost, zvláště jedná-li se o týmové projekty – phpMyAdmin ji vyrobí za nás. Jedná se o schopnost, která se
probírá v kapitole 15. V kapitole se ukazuje, jak se vygenerují prosté seznamy tabulek a sloupců,
jak se používají slovníky dat pro kompletní seznamy sloupců, i jak se ve formátu PDF vygeneruje
relační schéma tabulek, které jste si sami vyrobili.
phpMyAdmin umí provádět transformace obsahu sloupců založené na MIME. V kapitole 16 se
probírají transformace textu i obrázků. V kapitole 17 se podrobně probírají znakové sady a řazení.
V kapitole 18 se ukazuje, jak mohou systémoví administrátoři využít phpMyAdmin při správě
uživatelských účtů a oprávnění, i při prověřování stavu serveru.
V kapitole 19, poslední kapitole knihy, se probírají rozličná témata, která se týkají vzniklých závad
a odborné pomoci. Probírají se tu nejběžnější chybové zprávy a potíže, které vznikají při konfiguraci. V kapitole jsou také uvedeny informace o tom, jak a kde můžete získat odbornou pomoc.

Co budete potřebovat při práci s knihou
Potřebujete přístup k nějakému serveru nebo k pracovní stanici, kde jsou nainstalované:

• MySQL
• PHP
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• Webový server Apache nebo IIS.
Poznámka překladatele. Všechny schopnosti rozhraní phpMyAdmin i příklady jsem
testoval (a snímal obrázky) na místním stroji s touto konﬁgurací:

• Microsoft Windows 2000 Professional s IIS, Internet Explorer 6.0,
• MySQL verze 5.0 alpha běžící jako služba

• PHP verze 4.3.0
• PEAR 1.3.1
• phpMyAdmin 2.6 rc1, což byla nejnovější verze, která byla v době psaní těchto řádků
k dispozici. Při instalaci se automaticky nabídne rozhraní v češtině, proto jsme se také
rozhodli uvádět obrázky, popisy k nim, i terminologii v češtině.

• Adobe AcrobatReader 6.0 (v kapitole 15).
K spolupráci MySQL, PHP a phpMyAdmin ale nepotřebujete vůbec žádné „dělo“. Vyzkoušel jsem také všechny klíčové ukázky z knihy na šunce na chalupě s touto konﬁgurací:

• Microsoft Windows 98 service pack 2 s PWS (Personal Web Server) 4.0
• MySQL verze 5.0 alpha
• PHP 5.0.0

Úvod
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Pro MySQL i PHP existují pro Windows instalační programy, které se dají stáhnout
a spustit. Stačí rozbalit zip odpovídajícího produktu do vhodného adresáře a spustit
instalační program. Pro MySQL není třeba už dělat nic, u PHP je třeba v php.ini nastavit adresář rozšíření (u mě to bylo extension_dir = "c:\PHP\ext\
c:\PHP\ext\"
") a odstranit
středník na začátku řádků požadovaných rozšíření. Instalaci phpMyAdmin stačí provést tak, jak je uvedeno v knize.

Konvence
V knize najdete několik stylů textu, jimiž se rozlišují různé druhy informací. Podívejte se na ukázky těchto stylů. Zároveň u nich uvádím vysvětlení, co vyjadřují.
Pro kód se používají tři styly. Kód objevující se uvnitř textu se uvádí takto: „Parametr $cfg['PropertiesIconic'] může nabývat hodnot TRUE, FALSE nebo 'both'.“
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Bloky kódu se uvádějí tímto stylem:
$cfg['PropertiesIconic']
= TRUE;
$cfg['ModifyDeleteAtLeft'] = TRUE;
$cfg['ModifyDeleteAtRight'] = FALSE;

Chci-li upoutat vaši pozornost na konkrétní část bloku kódu, uvádím relevantní řádky tučně:
CREATE TABLE `books` (
`isbn` varchar(25) NOT NULL default '',
`author_id` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`isbn`),
KEY `author_id` (`author_id`)
) TYPE=MyISAM COMMENT='Contains book description';

Nové termíny a důležité pojmy uvádím také tučným písmem. Slova, která vidíte na obrazovce,
například v nabídkách nebo dialogových oknech, se v textu objevují takto: „kliknutím na tlačítko
Další přejdete na další obrazovku“.
Tipy, doporučení a důležité připomínky se uvádějí takto.
Veškeré vstupy a výstupy v režimu příkazového řádku se uvádějí ve tvaru:
c:\packt>mysqladmin ping
mysqld is alive

Odborná pomoc pro zákazníky
Když jste teď hrdým vlastníkem knihy od Zoner Pressu, máme pro vás soustu věcí, abyste ze svého nákupu vytěžili co nejvíc.

Stažení kódu příkladů z knihy
Navštivte http://www.packtpub.com/support, vyberte tuto knihu ze seznamu titulů, abyste si
mohli stáhnout kód ukázek nebo jakékoli další extra prostředky pro potřeby práce s knihou. Pak
se vám zobrazí soubory dostupné ke stažení.
Soubory, které lze stáhnout, obsahují též pokyny, jak je používat.
Poznámka překladatele. Stažení příkladů je kupodivu poměrně komplikované vzhledem k tomu, že se vlastně jedná jen o dva čisté textové soubory. Když dorazíte na
http://www.packtpub.com/support a vyberete si knihu, musíte zadat svou e-mailovou adresu. Pak vám oznámí, že vám adresu, odkud si můžete soubor stáhnout, pošlou na vaši e-mailovou adresu. Když přejdete na adresu http://packtpub.com/
file/hash/n
file/hash/
názevsouboru, stáhne se soubor (s naprosto nezapamatovatelným názvem). Obsahuje pouze dva soubory readme.txt a dbbook.sql.

Úvod
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Stažení ukázek z knihy
Několik vybraných částí této knihy najdete ve formátu PDF na webu našeho vydavatelství www.
zonerpress.cz. Na stránkách věnovaných této knize je k dispozici i řada poznámek překladatele, které pro vás možná budou také užitečné.

Zpětná vazba od čtenářů
Názory a připomínky čtenářů jsou vždy srdečně vítané. Dejte nám vědět, co si o knize myslíte, co
se vám na ní líbí, a co nelíbí. Zpětné vazby od čtenářů jsou pro nás důležité, abychom připravovali
takové tituly, z nichž získáte co nejvíc.
Chcete-li nám zaslat nějaký všeobecný názor,. prostě nám pošlete e-mail na adresu knihy@zoner.
cz a nezapomeňte prosím uvést v předmětu zprávy titul knihy – phpMyAdmin. Chcete-li kontaktovat původního vydavatele anglického originálu, použijte feedback@packtpub.com.
Potřebujete-li knihu na nějaké jiné téma, a byli byste rádi, abychom ji publikovali, odešlete nám
prosím návrh jejího titulu jako poznámku na stejnou e-mailovou adresu, knihy@zoner.cz.
Jste-li v něčem expertem, a přitom máte zájem buď o tom napsat nějakou knihu, nebo do nějaké
knihy něčím přispět, pošlete nám své náměty na www.packtpub.com/authors.

Nalezené chyby
I když jsme podnikli všemožné úsilí, aby byl obsah knihy přesný, přesto se v něm mohou vyskytnout chyby. Najdete-li v některé z našich knih nějakou chybu – ať už je to chyba v textu, nebo
v kódu, budeme vám vděční, když nás o ní budete informovat. Můžete tím ostatním čtenářům
ušetřit různé frustrace, a také přispějete k tomu, aby byly budoucí verze knihy dokonalejší.

Otázky
Máte-li nějaké potíže související s knihou, můžete nás kontaktovat na adrese knihy@zoner.cz.
Uděláme, co bude v našich silách, ale vezměte na vědomí, že vám nemůžeme pomáhat s vašimi
„provozními“ problémy. Více pomoci se asi dočkáte na serveru interval.cz. Kontaktovat nás
můžete i telefonicky nebo poštou:
Zoner Press
ZONER software s.r.o.
Koželužská 7, 602 00 Brno
tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245
e-mail: knihy@zoner.cz
http://www.zonerpress.cz

