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MySQL பரவெலாக பயன்படத்தப்படம் ஒரு கட்டற்ற ெமென்ெபாருள
( Free Open Source Software ) வெைகயிலான Database System.
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என்ைன இதந்தப் புத்தகம் எழுதவெதற்கு ஊக்கமெளித்த அைனவெருக்கும் நன்றி.
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loan எனும் மூன்றாவெத table-ஐ உருவொக்குதல்............................................................................74
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1 MySQL - ஓர் அறிமுகம்
Database என்பத நமெக்கு ேவெண்டிய data-ைவெ எல்லாம் ஓர் ஒழுங்குபடத்தப்பட்ட,
கட்டக்ேகாப்பான வெடிவில் ேசெமிக்க உதவும் ஒரு சொப்ட்ேவெர் ஆகும். SQL(Structured
Query Language) என்பத database-ல் data-ைவெ ைகயாளுவெதற்கு நாம்
பயன்படத்தம் ஒரு கணினி ெமொழி ஆகும். RDBMS என்பத, ஒரு database-இதல்
பல்ேவெறு இதடங்களில் ேசெமிக்கப்பட்டிருக்கும் data-ைவெ ஒன்றுடன் ஒன்று ெதாடர்பு
படத்தி அதைன ெமொத்தமொக நிர்வொகம் ெசெய்ய உதவும் ஒரு Management software
ஆகும்.

MySQL என்பத இதவ்வெைகயான ஒரு RDBMS Software ஆகும். இதத SQL ெமொழியில்
மெட்டம் அல்லாமெல் PHP, PERL, C, C++, JAVA ேபான்ற பல்ேவெறு கணினி
ெமொழிகளிலும் இதயங்கவெல்லத. இதத free software வெைகையச் ேசெர்ந்தத மெற்றும் GPL
எனப்படம் General Public License-வுடன் வெரக்கூடியத. எனேவெ நாம் இததைன
எந்தவித கட்டணைமும் இதன்றி Internet-ல் இதருந்த இதலவெசெமொக download ெசெய்த நமெத
ேதைவெக்காகப் பயன்படத்தலாம்.

1.1 MySQL - இதன் வெடிவெைமெப்பு

MySQL-ஆனத பற்பல கூறுகைளை உளளைடக்கிய ஒரு ெமென்ெபாருள அைமெப்பாகும்.
ெபாதவொக இததைன MySQL server மெற்றும் MySQL client என இதரண்ட வெைகயாகப்
பிழரிக்கலாம். MySQL client என்பத நம்மொல் பார்த்த பயன்படத்தக் கூடிய வெைகயில்
இதருக்கும் ஒரு front end tool ஆகும். அதாவெத Windows-ல் இதருக்கும் console
prompt மெற்றும் GNU/Linux--ல் இதருக்கும் shell prompt ேபான்றவெற்றின் மூலமொக,
நாம் SQL ெமொழியில் commands வெழைங்கலாம். இதந்த commands-ஐத் தான் MySQL
server ெபற்றுக்ெகாண்ட அதற்குரிய ேவெைலகைளைச் ெசெய்யத் தவெங்கும். MySQL
server-ல் என்ன நிகழகிறத என்பத ெபாதவொக பயனர்களின் கண்களுக்குப்
புலப்படாத. ஆனால் இதந்த MySQL server-தான் எல்லா ேவெைலகைளையும் ெசெய்த
முடித்த result-ஐக் ெகாடக்கும்.
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இதந்த வெைரபடத்தில் பல்ேவெறு MySQL clients ஆனத ஒரு MySQL Server வுடன்
இதைணைக்கப்பட்டளளைத.
ஒவ்ெவொரு MySQL client-வும் பிழன்வெரும் ேவெைலகைளைப் புரிகிறத.
 Password ஐ செரிபார்த்த Authentication ஐ ெதாடங்குதல்
 நாம் ெகாடக்கும் SQL Queries ஐ server-க்கான Tokens ஆக மொற்றுதல்
 Tokens-ஐ Server-க்கு வெழைங்குதல்
 Compress அல்லத Encrypt ெசெய்யப்பட்ட இதைணைப்புகைளை
கண்காணித்தல்
 கைடசியாக Server-இதடம் இதருந்த விைடகைளைப் ெபற்றுக்ெகாண்ட
அதைன பயனர்களுக்குத் ெதரிவித்தல்
www.kaniyam.com
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MySQL server ஆனத client இதடமிருந்த request-ஐ ெபற்றுக்ெகாண்ட அதற்குரிய
response-ஐ திரும்பக்ெகாடக்கும்.இதத Management Layer மெற்றும் Storage Engine
என்று இதரண்ட ெபரும் பகுதிகைளை உளளைடக்கியுளளைத .இதைவெதான் அதிக அளைவில்
memory, disk மெற்றும் network- வுடன் ெதாடர்பு ெகாளகின்றன.
Management Layer ஆனத, MySQL client இதடமிருந்த ெபரும் request-ஐ
ைவெத்தக்ெகாண்ட, பிழன்வெரும் ேவெைலகைளைப் புரிகிறத.
 இதைணைப்புகைளை decrypt அல்லத decode ெசெய்தல்
 Queries ஐ செரிபார்த்த parse ெசெய்தல்
 Query Cache -லிருந்த catched queries -ஐ எடத்தல்
 தகவெல்கைளை Storage Engine-க்கு அனுப்புதல்
ேமெலும் disk-க்கான logs-ஐ எழுததல் மெற்றும் memory-ல் logs-ஐ ேசெமித்தல் மெற்றும்
எடத்தல் ேபான்ற சில ேவெைலகைளையும் ெசெய்கிறத.
Storage Engine ஆனத databases, tables, indexes -ஐ நிர்வெகிக்கின்றத. ேமெலும்
ஒருசில logs மெற்றும் சில புளளிவிவெரங்கைளையும் நிர்வெகிக்கின்றத. இதத
இதவ்வெைகயான data- ைவெ disk மெற்றும் memory-ல் ேசெமிக்கிறத. ேமெலும்
இததைன Network மூலமொக ெதாைலவில் உளளை ேவெறுசில MySQL server-க்கு
அனுப்புதல் ேபான்ற சில ேவெைலகைளையும் ெசெய்கிறத.
1.2 MySQL- ஐ install ெசெய்தல்
MySQL-ஐ install ெசெய்யும்ேபாத, நாம் கவெனிக்க ேவெண்டிய விஷயங்கள
பிழன்வெருமொறு.


MySQL-ஐ install ெசெய்வெதற்கு நமெக்கு அனுமெதி இதருக்க ேவெண்டம். ெபாதவொக
MySQL-ன் ஒரு பிழரதிைய நமெத machine-ல் install ெசெய்த ெகாளவெத நல்லத.
இதைத மிகவும் கடினமொன விஷயமொக எண்ணி வெருந்தத் ேதைவெயில்ைல.
ஏதெனனில் BSD,LinuX, Mac OS X, Solaris மெற்றும் windows ேபான்ற
ெபரும்பாலான platform-ல் இதந்த MySQL-ஆனத எளிதாக install
ெசெய்யப்படம்.
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MySQL server-ஐ அணுகுவெதற்கு அைனத்த permissions-ஐயும் ெகாண்ட
ஒரு account இதருக்க ேவெண்டம். ெபாதவொக MySQL-ஐ முதன்முதலில் install
ெசெய்யும்ேபாத உருவொக்கப்படம் root account இதவ்வொறு அைனத்த
permissions-ஐயும் ெகாண்டதாக அைமெயும்.



பிழன்னர் ஒரு MySQL client ேதைவெ. ெபாதவொக MySQL command-line
அல்லத MySQL query browser ஆகியவெற்ைறப் பயன்படத்தவெத சிறந்தத.
இதந்தப் பகுதியில் உளளை அைனத்த உதாரணைங்களும் MySQL
command-line-ஐக் கருத்தில் ெகாண்ேட ெகாடக்கப்பட்டளளைன.

1.3 Ubuntu Linux- ல் MySQL- ஐ install ெசெய்தல்

செமீபத்திய உபுண்ட லினக்ஸ 12.10-ல் MySQL நிறுவும் வெழிகைளை இதங்கு காண்ேபாம்.
இதத debian மெற்றும் ubuntu சொர்ந்த Linux Mint distribution-களுக்கும் ெபாருந்தம்.
Terminal-ல் கீழவெரும் கட்டைளைையத் தரவும்.
sudo aptget install mysqlserver mysqlclient
இதப்ேபாத MySQL-க்கு ேதைவெயான ெமென்ெபாருட்கள அைனத்தம் repository-ல்
இதருந்த download ஆகி install ெசெய்யப்படம். இதப்ேபாத MySQL-ன் root
user-க்கான password ேகட்கப்படம். மிகவும் சிக்கலான ெசொல்ைலேய password
ஆக தர ேவெண்டம்.
MySQL-ன் ெசெயல்பாடகைளை ேமெலும் பாதகாக்க கீழவெரும் கட்டைளைைய இதயக்கவும்.
sudo mysql_secure_installation
இதத பிழன்வெரும் பணிகைளைச் ெசெய்கிறத.
1. Anonymous users-ஐ நீக்குதல்
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2. localhost-ல் இதருந்த மெட்டேமெ root-ஐ அனுமெதித்தல்
3. test database-ஐ நீக்குதல்

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.
Thanks for using MySQL!

அவ்வெளைவுதான் MySQL-ஐ நிறுவிவிட்ேடாம்.
1.4 Configuration
இதப்ேபாத MySQL-ன் பல்ேவெறு configuration options-ஐப் பற்றிப் பார்ப்ேபாம்.
/etc/mysql என்ற directory-தான் MySQL-ன் config directory ஆகும்.
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/etc/mysql/my.cnf
என்ற file ஆனத MySQL-ன் ெமொத்த configuration options-ஐயும் ெகாண்டளளைத.
Log file, port number, ip binding, performance என பல்ேவெறு options உளளைன.
இததில் சில options பற்றி இதங்ேக பார்ப்ேபாம்.
port=3306
இதத MySQL server-ஆனத 3306 என்ற port-ல் இதயங்குவெைதக் குறிக்கிறத.
user=mysql
லினக்ஸில் mysql என்ற user உருவொகி, அேத user-ஆக server இதயங்கும். இததனால்
லினக்ஸ server-ன் பாதகாப்பு அதிகரிக்கிறத.
data dir = /var/lib/mysql
MySQL-ன் database அைனத்தம் இதந்த folder-ல் ேசெமிக்கப்படகின்றன. Backup
ெசெய்யும் ேபாத, இதந்த folder-ஐ கண்டிப்பாக backup ெசெய்ய ேவெண்டம்.
bindaddress = 127.0.0.1
எந்த ip address-ல் MySQL server இதயங்க ேவெண்டம் என இதங்ேக தரலாம்.
log_error = /var/log/mysql/error.log
Configuration அல்லத connection-ல் பிழைழை இதருந்தால் இதந்த file-ல் log
ெசெய்யப்படகிறத.
1.5 Query cache
MySQL server-ல் அடிக்கடி இதயங்கும் select queries-ம், results-ம் cache-ல்
ேசெமித்த ைவெக்கப்படம். இததனால், server-ன் திறனும் ேவெகமும் அதிகரிக்கிறத.
இததற்கான options பிழன்வெருமொறு.
query_cache_limit = 1m
query_cache_size = 16m
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இதங்கு m என்பத mb ஆகும். நமெத RAM-ன் அளைைவெப் ெபாறுத்த இதைத
அதிகரிக்கலாம். உதாரணைம்.
query_cache_limit = 2m
query_cache_size=32m
இதந்த my.cnf file-ல் எந்த மொற்றம் ெசெய்தாலும், MySQL server-ஐ restart ெசெய்ய
ேவெண்டம்.
MySQL server- ஐ restart ெசெய்தல்
sudo service mysql restart

MySQL server- ஐ stop ெசெய்தல்
sudo service mysql stop

MySQL server- ஐ start ெசெய்தல்
sudo service mysql start

1.6 MySQL clients
Command line client மெட்டமின்றி GUI வெழியாக, MySQL-ஐ பயன்படத்த பல்ேவெறு
clients உபுண்ட லினக்ஸில் உளளைன.
MySQL Work Bench
sudo aptget install MySQLworkbench
MySQL Navigator
sudo aptget install MySQLnavigator
Emma
sudo aptget install emma
MySQL Admin
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sudo aptget install MySQLadmin
PHPMyAdmin
sudo aptitude install phpmyadmin

1.7 CENTOS/ RHEL - ல் நிறுவுதல்

Fedoro, CentOS மெற்றும் RHEL லினக்ஸ ேபான்ற distribution- நிறுவெ, பிழன்வெரும்
கட்டைளைைய இதயக்கவும்.
yum install mysql mysqlserver

இததில் root-க்கு password இதருக்காத. ஆனால் இதத பாதகாப்பானத அல்ல.
/usr/bin/mysqladmin u root password 'COMPLEXPASSWORDHERE'
என்ற கட்டைளை மூலம் சிக்கலான ஒரு password-ஐ root-க்கு தந்த பாதகாப்ைப
அதிகரிக்கலாம்.
/usr/bin/mysqlsecureinstallation
மூலம் ேமெலும் பாதகாப்பு தரலாம்.
1.8 Windows- ல் MySQL- ஐ install ெசெய்தல்
MySQL-ன் தற்ேபாைதய பதிப்ைப (MySQL Community Server 5.5.29)
http://mysql.com/downloads -லிருந்த பதிவிறக்கம் ெசெய்த ெகாளளைவும். msi
file-ஐ இதயக்கவும்.
பிழன்வெரும் திைரப்பிழடிப்புகள MySQL 5.1.35 -க்கானைவெ.
---
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---
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fire wall ஆனத enable ஆகி இதருந்தால் பிழன்வெரும் பிழைழை ஏதற்படம்.
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இததில் Port 3306-க்கு அனுமெதி தரவும். இதப்ேபாத MySQL-ன் பிழைழை நீங்கிவிடம்.
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2 SQL Command line client- ஐ பயன்படத்ததல்
MySQL-க்கு பல்ேவெறு வெைகயான clients உளளைன. அைவெகள GUI ெகாண்ட desktop
application, Internet வெழியாக பயன்படத்தக்கூடிய web-based applications
மெற்றும் shell வெழியாக இதயங்கும் text-only applications ேபான்றைவெ.
இதந்தப் பகுதியில் MySQL server-வுடன் வெரும் text-only command line client-ஐப்
பயன்படத்தி எவ்வொறு MySQL-ஐ அணுகுவெத என்று பார்க்கலாம்.
ேவெறு வெைகயான tools பயன்பாட்டக்கு சுலபமொக இதருந்தாலும், இதந்த MySQL tool-ஐ
எவ்வொறு பயன்படத்தவெத என்று கற்பதன் மூலம், ேவெறு வெைகயான tool-ஐ
அணுகுவெதற்குத் ேதைவெயான அடிப்பைட விஷயங்கைளைக் கற்றுக் ெகாளளைலாம்.
ேமெலும் இதந்த MySQL tool-தான் அதன் server-ஐ பயன்படத்தவெதற்கு நம்மிடம்
இதருக்கும் ஒேர tool. எனேவெ இததைன முழுைமெயாக கற்றுக் ெகாளவெதன் மூலம்
நம்முைடய ேவெைலத்திறைன அதிகரிக்கலாம்.
2.1 Client மூலம் Server- வுடன் இதைணைப்ைப ஏதற்படத்தல்
MySQL-client மூலம், நமெத machine-ல் இதயங்கும் MySQL server-ஐ பிழன்வெருமொறு
இதைணைக்கலாம்.
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இததற்கான முழு syntax பிழன்வெருமொறு.
shell> mysql [-h host] [-u user_name] [-p] [db_name]
இதவ்வொறு இதைணைப்ைப ஏதற்படத்தம்ேபாத பயன்படத்தப்படம் optional
arguments-ஐப் பிழன்வெருமொறு விளைக்கலாம்.


-h : எந்த host-வுடன் இதைணைப்ைப ஏதற்படத்த ேவெண்டம் என்பைதக் குறிப்பிழடப்
பயன்படகிறத. இதைதக் குறிப்பிழடவில்ைலெயனில், அந்த machine-ல் இதருக்கும்
local server-வுடன் இதைணைப்ைப ஏதற்படத்த முயற்சிக்கும்.



-u : Username-ஐக் குறிப்பிழடப் பயன்படம். இதைதக் ெகாடக்கவில்ைலெயனில்,
அத தானாகேவெ உங்களுைடய ‘UNIX’ username-ஐ எடத்தக்ெகாண்ட,
MySQL-ல் authenticate ெசெய்ய முயற்சிக்கும்.



-p : இதத உங்களுைடய password-ஐ குறிப்பிழடப் பயன்படம். நீங்கள
உங்களுக்கான user account-ஐ உருவொக்கும்ேபாத, password இதல்லாமெல்
உருவொக்கியிருந்தால், இதைதக் ெகாடக்கத் ேதைவெயில்ைல.
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Database_name : நீங்கள பயன்படத்த விரும்பும் database-ன் ெபயைரக்
குறிப்பிழட உதவும். இதைத நீங்கள ெகாடக்கவில்ைலெயனில், ெவெறும் Use
command-ஐப் பயன்படத்தி நீங்கள பயன்படத்த விரும்பும், database-ன்
ெபயைரக் குறிப்பிழடலாம்.

நீங்கள, ேமெலும் என்ெனன்ன options உளளைத என்பைத அறிய விரும்பிழனால்,
mysql -?
எனக்ெகாடத்த shell prompt ல்- run ெசெய்யவும். இதத அைனத்த வெைகயான
arguments-ஐயும் பட்டியலிடம்.
2.2 Client மூலம் server- வுடன் ஆன இதைணைப்ைப தண்டித்தல்
பிழன்வெருமொறு mysql> prompt-ல்
exit
என type ெசெய்வெதன் மூலம் mysql-server-வுடனான இதைணைப்ைப தண்டிக்கலாம்.
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2.3 Batch mode- ல் client- ஐப் பயன்படத்ததல்
ஒரு input file வெழியாக queries-ஐ MySQL-க்கு அனுப்பிழ, அதன் result-ஐ மெற்ெறாரு
output file-க்கு அனுப்புவெைதத்தான் batch mode என்கிேறாம்.
பிழன்வெரும் உதாரணைத்தில், எவ்வொறு ஒரு எளிய query-ஐ MySQL-க்கு அனுப்பிழ அதன்
result-ஐக் காண்பத எனப் பார்க்கலாம்.

இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
echo 'SELECT 1 + 1' | mysql u some_user p
Shell commands-ஐப் ேபான்ேற, இதந்த MySQL-ம் pipes மெற்றும் input
redirection-ஐ உளளைடக்கிய பலவெைகயான shell commands-ஐப் பயன்படத்தம்.
பிழன்வெரும் உதாரணைத்தில் இதருக்கும் shell command , ஒரு input file-லிலிருந்த
அைனத்த commands-ஐயும் read ெசெய்த அைத MySQL-க்கு அனுப்புகிறத. பிழன்னர்
இதந்த MySQL, ெகாடக்கப்பட்டளளை username மெற்றும் password-ஐ authenticate
ெசெய்தபிழன், ெபற்றுக்ெகாண்ட அைனத்த commands-ஐயும் execute ெசெய்த அதன்
விைடகைளை ஒரு output file-க்கு அனுப்பிழ ைவெக்கிறத.
mysql u user p < input_file > output_file

2.4 Client- ன் Command line- ல் இதடம் ெபயர்தல்
Unix,Linux மெற்றும் Mac OS X ேபான்ற operating system-ல் இதருக்கும் MySQL,
GNU Readline library என்பைதப் பயன்படத்தம். இதத command line-ல் நாம்
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எளிதாக இதடம் ெபயர உதவும் ஒரு சிறந்த tool ஆகும். இதந்த readline, 100-க்கும்
ேமெற்பட்ட commands-ஐ உளளைடக்கியத. அவெற்றில் ஒருசிலவெற்ைறப் பிழன்வெருமொறு
காண்ேபாம்.


CTRL+a வெரியின் ெதாடக்கத்தக்குச் ெசெல்லும்



CTRL+e வெரியின் முடிவுக்குச் ெசெல்லும்



ALT+b ஒரு வொர்த்ைத பிழன்ேனாக்கிச் ெசெல்லும்.



ALT+f ஒரு வொர்த்ைத முன்ேனாக்கிச் ெசெல்லும்.



CTRL+w முன்ேன உளளை வொர்த்ைதைய நீக்கிவிடம்.



CTRL+u command-ஐ நீக்கிவிடம்



CTRL+ l திைரயில் காணைப்படம் ேதைவெயற்ற commands-ஐ நீக்கி, திைரைய
சுத்தம் ெசெய்யும்



ALT+u கடந்த வொர்த்ைதைய uppercase-ஆக மொற்றும்.



ALT+l கடந்த வொர்த்ைதைய lowercase-ஆக மொற்றும்



ALT+_ தவெறுதலாக நீக்கப்பட்ட கைடசி வொர்த்ைதைய திரும்பக் ெகாண்ட வெரும்.

2.5 Option file- ல் Connection Defaults- ஐ அைமெத்தல்
ஒவ்ெவொரு முைறயும் MySQL-ஐத் தவெங்கும்ேபாத, இதைணைப்புக்குத் ேதைவெயான
விவெரங்கைளை திரும்ப திரும்ப ெகாடப்பதற்கு பதிலாக, அந்த விவெரங்கைளை எல்லாம்
ஒரு file-ல் ைவெத்த, இதந்த file-ஐ MySQL பயன்படத்தமொறு ெசெய்யலாம்.
ேதைவெப்பட்டால் நீங்கள இதந்த options-ஐ command line-ல் கூட
மொற்றிக்ெகாளளைலாம்.
ஒரு MySQL-ல் இதருக்கும் அைனத்த instances-க்கும் options-ஐக் குறிப்பிழடவெதற்கு
my.cnf file-ஐ (இதததான் MySQL-ன் global configuration file) மொற்றி அைமெக்கவும்.
Unix ேபான்ற operating system-ல் ஒரு குறிப்பிழட்ட user-க்கு இதவ்வெைகயான
options-ஐக் குறிப்பிழட, அவெருைடய home directory-ல் இதந்த .my.cnf file-ஐ
உருவொக்கி அைமெக்கவும்.
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எவ்வெைகயான file-ஆக இதருந்தாலும், ஒரு file-க்குள options-ஐ அைமெப்பதற்குப்
பயன்படத்தம் முைற ஒன்ேறயாகும். முதலில் அந்த form-ன் தைலப்ைப மொற்றவும்.
பிழன்னர் இதந்த தைலப்ைப ெதாடர்ந்த, மெற்ெறாரு தைலப்பு வெரும்வெைர அல்லத அந்த
file முடியும் வெைர இதருக்கும் அைனத்தம், MySQL-ஐத் தவெக்கும்ேபாத அைவெ
பயன்படத்தக் கூடிய options ஆகும்.
இதந்த file-ல் அைமெக்கப்படம் options-க்கும், command line-ல் இதருக்கும்
options-க்கும் இதைடயில் மிகச்சிறிய வித்தியாசெங்கேளை உளளைன. அைவெ பிழன்வெருமொறு.


முன்னால் இதருக்கும் 2 ேகாடகள நீக்கப்படகின்றன. --host என்பதற்கு பதிலாக
ெவெறும் host என்று மெட்டம் எழுதப்படம்.



ஒரு option-ன் முழு வொர்த்ைதயும் பயன்படத்தப்படம். அதாவெத h என்பதற்கு
பதிலாக host என்று பயன்படத்தப்படம்.



ஒரு option-ன் ெபயருக்கும் அதன் மெதிப்புக்கும் இதைடயில் equal sign
ேபாடப்படம்.



Comments-எல்லாம் முன்னாள ஒரு # -ஐ ைவெத்த குறிப்பிழடப்படம்.

ேமெலும் என்ெனன்ன உளளைத என்பைதத் ெதரிந்த ெகாளளை, mysql -? என run
ெசெய்யவும்.
2.6 MySQL- ன் உதவிைய நாடதல்
நீங்கள MySQL command-line client-ல் ேவெைல பார்க்கும்ேபாத, ஏதேதனும் ஒரு
command அல்லத function-ஐப் பற்றி விவெரங்கள ெதரிந்தெகாளளை,
help command_or_function_name
என ைவெத்த enter ெசெய்யவும். இதத அந்த command அல்லத function பற்றிய
ேவெண்டிய தகவெல்கைளைக் ெகாடக்கும். உதாரணைத்தக்கு 'show tables' எனும்
command-ன் syntax மெற்றும் பயன்பாட்டிைனப் பற்றி அறிய
help show tables
என ைவெத்த enter ெசெய்யவும். இதத பிழன்வெரும் output-ஐக் ெகாடக்கும்.
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ேமெலும் MySQL மூலம் நமெக்கு கிைடக்கும் உதவிகளின் பட்டியைலப் பார்க்க ,
help contents
என type ெசெய்யவும். இதந்த command, ஒரு புதிய MySQL server-ஐ
பயன்படத்தம்ேபாத, நமெக்கு மிகவும் பயனுளளைதாக இதருக்கும்.

2.7

Text editor உதவியுடன் commands- ஐ மொற்றுதல்
MySQL command line-ல் சிறிய queries எளிதாக enter ெசெய்யப்பட்டாலும், ெபரிய
queries-ஐ அடித்த மொற்றுவெத என்பத செற்று கடினமொன ேவெைல. எனேவெ செற்று நீளைமொன
queries-ஐ மொற்ற முயற்சிக்கும்ேபாத, அந்த query-ன் இதறுதியில் \e என ெசெய்த
enter-ஐ அமுக்கவும்.
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இதந்த $EDITOR எனும் environment variable, நமெத query-ைய edit ெசெய்யும்
வெைகயில், editor-ல் காட்டம். பிழன்னர் நம் ேதைவெேகற்ப query-ைய மொற்றி
அைமெத்தவிட்ட, file-ஐ save ெசெய்தபிழன், editor-ஐ விட்ட ெவெளிவெரவும்.
இதந்த query-ஆனத MySQL-ல் load ெசெய்யப்படம். ஆனால் execute ெசெய்யப்படாத.
இதத execute ெசெய்யப்படேவெண்டெமெனில், semicolon (;) அல்லத \G என type
ெசெய்த enter-ஐ அமுக்கவும். இதத நம்மொல் edit ெசெய்யப்பட்ட அந்த நீளைமொன
query-ைய execute ெசெய்ய உதவும்.

2.8 Command- line- ல் Tab- ன் பயன்பாட
ஒரு query-ைய நாம் எழுதம்ேபாத, நாம் பயன்படத்தம் database, tables அல்லத
column-ன் ெபயர்கைளை முழுைமெயாகக் குறிப்பிழடத் ேதைவெயில்ைல. அந்தப்
ெபயர்களின் ெதாடக்க எழுத்தக்கைளை மெட்டம் எழுதி tab அடித்தால் ேபாதமொனத.
அந்தத் ெதாடக்க எழுத்தக்கைளை மெட்டம் ைவெத்தக்ெகாண்ட, MySQL அதன் முழு
ெபயைரயும் கண்டபிழடித்த ெபாருத்திவிடம்.
நீங்கள ஒரு புத table-ஐ உருவொக்கினாேலா அல்லத server-ல் இதருக்கும்
ஆவெணைங்கைளை மொற்றினாேலா, \# என type ெசெய்த enter-ஐ அமுக்கவும். இதத
அந்தப் ெபயர்களின் பட்டியைல மெறு உருவொக்கம் ெசெய்யப் பயன்படம்.

2.9 Command- line history- ையப் பயன்படத்தல்
MySQL command-line-ல் இதருக்கும் மெற்றுெமொரு சிறப்பான அம்செம் என்னெவெனில்,
ஒரு குறிப்பிழட்ட session-ல் இததவெைர நாம் பயன்படத்திய commands அைனத்தம்
buffer பகுதியில் ேசெமித்த ைவெக்கப்படம். இதந்தப் பகுதியிலிருந்த நமெக்கு ேவெண்டிய
commands-ஐ எடத்த , அதைன நாம் மீண்டம் பயன்படத்தலாம்.
இததவெைர நாம் என்ெனன்ன commands-ஐ run ெசெய்தளேளைாம் என்பைதப் பார்க்க up
arrow அல்லத ctrl+P ைய அமுக்கவும். இதவ்வொறு நீங்கள பார்த்தக்
ெகாண்ேடயிருக்கும் ேபாத, கீழேநாக்கிச் ெசெல்ல விரும்பிழனால் down arrow அல்லத
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ctrk+n-ஐ அமுக்கவும். ெதரிகின்ற query-ைய மீண்டம் run ெசெய்ய விரும்பிழனால்
enter-ஐ அமுக்கவும். ேதைவெப்பட்டால், அந்த query-ைய மொற்றி அைமெத்தம் கூட
மீண்டம் run ெசெய்த பார்க்கலாம்.
Command history-ல் ஏதேதனும் ஒரு குறிப்பிழட்ட command-ஐ ேதட
ேவெண்டெமெனில், ctrl+r என type ெசெய்த அந்த command-ஐ முழுவெதமொக அடித்ேதா
அல்லத அதன் ஒரு பகுதிைய மெட்டம் ெகாடத்ேதா ேதடிப் பார்க்கவும்.

நாம் ெகாடத்த வொர்த்ைதயுடன் ஒன்றுக்கும் ேமெற்பட்ட commands ெபாருந்தியெதனில்,
ctrl+r என மீண்டம் மீண்டம் type ெசெய்த நாம் விரும்பிழய command வெரும்வெைர
ேதடிப்பார்க்கவும்
Alt+> என்பத buffer-ல் ேசெமித்த ைவெக்கப்பட்டிருக்கும் கைடசி command-ஐ பார்க்க
உதவும்.
அேதேபால் Alt+< என்பத buffer-ல் உளளை முதல் command-ஐ பார்க்க உதவும்.

2.10 ேவெறுசில பயனுளளை Tools
MySQL Administrator மெற்றும் MySQL query browser ேபான்றைவெ நம் அைனவெரத
கவெனத்ைதயும் ஈர்க்கக்கூடிய ேவெறுசில பயனுளளை tools ஆகும். இதைவெ MySQL
AB-ஆல் கட்டணைமின்றி இதலவெசெமொக வெழைங்கப்படகின்ற GUI Applications ஆகும். இதத
open source வெைகையச் ேசெர்ந்தத. ேமெலும் Cross-Platform-ல் (Linux,Mac OSX
&Windows) இதயங்கவெல்லத.
இதந்த MySQL Query Browser, நாம் ad-hoc queries-ஐ ெசெயல்படத்திப் பார்ப்பதற்கு,
ஓர் அருைமெயான சூழைைல உருவொக்கிக் ெகாடக்கும்.
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MySQL Administrator-ஆனத, ஒன்று அல்லத அதற்கு ேமெற்பட்ட MySQL
server-வுடன் ெதாடர்பு ெகாளளும் வெைகயில் ஒரு digital dashboard-ஐ அைமெத்த,
அதன்மூலம் productivity-ைய ெவெகுவொக அதிகரிக்கச் ெசெய்ய உதவும்.
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3 Databases பற்றிய அறிமுகம்
Databases என்பத நமெக்கு ேவெண்டிய data-ைவெ எல்லாம் ஓர் ஒழுங்குபடத்தப்பட்ட,
கட்டக்ேகாப்பான வெடிவில் ேசெமிக்க உதவும் ஒரு container ஆகும். MySQL Server
-இதல் ஒன்று அல்லத அதற்கு ேமெற்பட்ட databases இதருக்கும். ஒவ்ெவொரு
database-ம் ஒரு ெபயரால் குறிப்பிழடப்படம். ேமெலும் அத ஒன்று அல்லத அதற்கு
ேமெற்பட்ட tables -ஐக் ெகாண்டிருக்கும்.

Databases -ஐ உருவொக்கி, நிர்வொகம் ெசெய்வெத என்பத மிகவும் எளிைமெயான
ேவெைல. அைவெகள ஒரு சில பண்புகளுடன் கூடிய ஒரு எளிய containers ஆகேவெ
கருதப்படகின்றன. ஆகேவெ ஒரு database -ஐ எவ்வொறு உருவொக்குவெத மெற்றும்
பயன்படத்தவெத என்பத பற்றி இதங்கு கற்கலாம்.
3.1 ஒரு புதிய database- ஐ server- ல் உருவொக்குதல்
ஒரு database-ஐ உருவொக்குவெதற்கு முன்பு, முதலில் நாம் server-ல் என்ெனன்ன
databases ஏதற்கனேவெ உளளைன என்று ெதரிந்த ெகாளளை ேவெண்டம். அதற்காகப்
பிழன்வெரும் command பயன்படம்.
SHOW DATABASES;
இதத server-ல் இதருக்கும் அைனத்த databases-ன் ெபயர்கைளையும் பட்டியலிடம்.
புதிதாக install ெசெய்யப்பட்டளளை MySQL-ல் இதந்த command பிழன்வெரும் result -ஐக்
ெகாடக்கும்.
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இதந்தப் பட்டியலில் இதல்லாத ஒரு புதிய ெபயைரத்தான் நாம் உருவொக்கப்ேபாகும் புதிய
database-க்கு ைவெக்கேவெண்டம். இததற்கான command பிழன்வெருமொறு.
CREATE DATABASE exams;

இதந்த command, “exams” எனும் ெபயர் ெகாண்ட ஒரு புதிய database-ஐ
உருவொக்கும். ஆனால் தகவெல்கைளை ேசெமிப்பதற்கு இதந்த database மெட்டம் ேபாதாத.
இததற்குள tables உருவொக்கப்படேவெண்டம். அப்ேபாததான் இதந்த database முழுைமெ
ெபரும். Tables உருவொக்குவெைதப் பற்றிப் பிழன்னர் காணைலாம்.
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3.2 Database- க்கு ெபயர்மொற்றம் ெசெய்தல்
Databases ெபாதவொக ெபயர்மொற்றம் ெசெய்யப்படவெதில்ைல. MySQL -இதல் இததற்காக
தனி ஒரு SQL command -ம் இதல்ைல.
MySQL -இதன் பைழைய version -களில் ெபயர்மொற்றம் என்பத பிழன்வெரும் படிகளில்
ெசெய்யப்படகிறத.
1. MySQL server -ஐ நிறுத்ததல்.
2. Database -ஐ குறிக்கும் directory -ஐ ெபயர்மொற்றம் ெசெய்தல்
3. Server -ஐ மீண்டம் ெதாடங்குதல்.
ேமெற்கூறிய process, MySQL -இதன் தற்கால version -களில் பயன்படத்தப்படம்ேபாத,
server ஆல் database -இதல் இதருக்கும் சில வெைக tables -ஐ அைடயாளைம்
கண்டபிழடிக்க இதயலவில்ைல. எனேவெ ஒரு database-க்கு ெபயர்மொற்றம் ெசெய்வெத
என்பத, அதனுளிருக்கும் tables-க்குப் ெபயர் மொற்றம் ெசெய்வெைதப் ெபாறுத்த
அடங்கியுளளைத. எனேவெ இதைதப்பற்றி பிழன்னர் பார்க்கலாம்.
3.3 ஒரு database- ஐ server- லிருந்த நீக்குதல்:
இதந்த drop DB Command, ஒரு database -ஐ அதற்குள இதருக்கும் அைனத்த table
-களுடனும் ேசெர்த்த அழிப்பதற்குப் பயன்படகிறத. இதந்த command -ஐ
பயன்படத்தம் ேபாத மிகவும் எச்செரிக்ைகயாக இதருக்க ேவெண்டம். ஏதெனனில் ஒரு
முைற இதைதப் பயன்படத்திய பிழன், அழிக்கப்பட்ட tables -ஐேயா அல்லத database
-ஐேயா திரும்பிழக் ெகாண்ட வெருவெதற்கு வெழிேய இதல்ைல.
DROP DATABASE exams;
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3.4 USE Command- ன் பயன்பாட
MySQL install ெசெய்யப்பட்ட பிழன்பு, அத பற்பல databases -ஐ உளளைடக்கியிருக்கும்.
எனேவெ நாம் run ெசெய்யும் query எந்த database -இதல் run ெசெய்யப்பட ேவெண்டம்
என்பைத குறிப்பிழட use command பயன்படம்.
USE library;

www.kaniyam.com

44

இததில் குறிப்பிழடப்பட்டளளை database தானாகேவெ அதன் பிழன்வெரும் query -களுக்குப்
பயன்படத்தப்படம். ஆகேவெ ெவெளிப்பைடயாக query-ல் database-ன் ெபயைர
ெவெளிப்பைடயாகக் குறிப்பிழடத் ேதைவெயில்ைல. அதாவெத
SELECT title FROM library.book;
எனக் குறிப்பிழடத் ேதைவெயில்ைல. ெவெறும்
SELECT title FROM book;
எனக் குறித்தால் ேபாதமொனத.
3.5 LIKE Operator - ன் பயன்பாட
ஒரு word-ல் உளளை ஒரு பகுதிேயா அல்லத அந்த word முழுவெதமொகேவொ
ெபாருந்தம் databases-ன் ெபயர்கைளைப் பட்டியலிட இதந்த Like operator -ஐப்
பயன்படத்தலாம்.
SHOW DATABASES LIKE 'my%';
இதந்த command -ஐ நீங்கள புதிதாக install ெசெய்யப்பட்டளளை database -இதல்
run ெசெய்தால் அத பிழன்வெரும் result -ஐக் ெகாடக்கும்.
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இததில் Like Operator-க்கு அடத்த நாம் குறிப்பிழடம் ெசொல் ஒரு சொதாரணை ெசொல். இதந்த
Percent(%) அல்லத Underscore(_) குறிகள தான் இதந்த ெசொல்லுக்கு ஒரு அர்தத்ைதக்
ெகாடக்கப் ேபாகிறத.
ஒரு ெசொல்லுடன் Percentage(%) -ஐ ேசெர்க்கும்ேபாத, இதந்த Like Command அந்த
Percentage -ஐ 0 அல்லத அதன் ெதாடர்ச்சியாக எத்தைன எழுத்தக்கள
ேவெண்டமொனாலும் இதைணைத்த அத ேபான்ற ெசொல்ைல ேதட ஆரம்பிழக்கும்.
ஒரு ெசொல்லுடன் underscore(_) -ஐ ேசெர்க்கும்ேபாத, இதந்த Like Command அந்த
Underscore-ஐ ஏதேதனும் ஒேர ஒரு எழுத்தால் மெட்டேமெ replace ெசெய்த, அத ேபான்ற
ெசொல்ைல ேதட ஆரம்பிழக்கும்.
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4 Tables பற்றிய அறிமுகம்
ஒவ்ெவொரு database-லிலும் ஒன்று அல்லத அதற்கு ேமெற்பட்ட tables காணைப்படம்.
ஒவ்ெவொரு table-ம் ஒரு ெபயரால் குறிப்பிழடப்படவெேதாட அல்லாமொல் அதற்ெகன்று
ஒரு table definition -ஐயும் ெகாண்டிருக்கும். ேமெலும் இதத rows மெற்றும் columns
எனும் format-ல் data-ைவெ ேசெமிக்கும். முதலில் இதந்த table எவ்வொறு உருவொனத
என்பத பற்றி பிழன்வெருமொறு காணைலாம்.
4.1 Table உருவொன கைத
நாம் நமெக்கு முக்கியமொன ஒரு சிலருைடய தகவெல்கைளை ஒரு சிறிய Address
புத்தகத்தில் ேசெமித்த ைவெத்தக் ெகாளளும் பழைக்கம் எல்ேலாருக்கும் இதருக்கும். இதந்த
Address புத்தகமும், ஒருவெருைடய ெபயர், ெதாைலேபசி எண் மெற்றும் முகவெரிைய
எழுதி ைவெத்தக் ெகாளளும் வெைகயில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும். ேமெலும் அந்தப்
புத்தகத்தின் ஒவ்ெவொரு பக்கத்திலும் இதருக்கும் index tab, அந்தப் பக்கத்தில் எந்த
எழுத்தில் ெதாடங்கும் ெபயர்கள ேசெமித்த ைவெக்கப்பட்டளளைன என்பைத விளைக்கும்
வெைகயில் அைமெயும். உதாரணைத்திற்கு அத ேபான்ற புத்தகத்தின் பக்கங்கள
பிழன்வெருமொறு இதருக்கும்.
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இதவ்வெைகயான தகவெல்கேளை ஒரு table -ஐ உருவொக்குவெதற்கு அடிப்பைடயாக
அைமெந்தத. அந்தப் புத்தகத்தில் இதருக்கும் அச்சிடப்பட்ட விஷயங்கைளை (நாம் பூர்த்தி
ெசெய்ய ேவெண்டிய விவெரங்கள) columns ஆகவும், நாம் எழுதி ைவெக்கும்
விஷயங்கைளை (நாம் பூர்த்தி ெசெய்த விவெரங்கள) rows ஆகவும் மொற்றி ஒரு table -ஐ
பிழன்வெருமொறு உருவொக்கலாம்.

அேதேபால் அந்தப் புத்தகத்தில் இதருக்கும் index-க்கு ஈடாக, இதந்த table -லிலும் ஒரு
column-க்கு index ஐ அைமெத்த அதிலுளளை மெதிப்புகைளை வெரிைசெப்படத்தி ைவெத்தக்
ெகாளளைலாம். இதத பிழன்வெருமொறு அைமெயும்.
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MySQL Table- ன் பகுதிகள பிழன்வெருமொறு:
 Table என்பத ஒருங்கிைணைக்கப்பட்ட data-வின் ெதாகுப்புகள ஆகும்.
 Table Body - இதத row வெரிைசெயில் data-ைவெ உளளைடக்கியத.
 Table definition - இதத அத்தைகய row-வில் எவ்வெைகயான data ேசெமித்த
ைவெக்கப்பட்டளளைத என்பைத விவெரிக்கும் Columns-ஐ உளளைடக்கியத.
 ஒவ்ெவொரு Column -ம் ஒரு Name(eg: book_id) மெற்றும் Type(eg:
Integer)-ஐ ெகாண்டிருக்கும். ஒவ்ெவொரு Type-ம் ஒரு வெைரயறுக்கப்பட்ட
மெதிப்புகைளை உளளைடக்கியத. ெகாடக்கப்படம் data இதந்த வெைரயறுக்கப்பட்ட
எல்ைலக்குளதான் இதருக்க ேவெண்டம். உதாரணைத்திற்கு ஒரு Column, Integer
வெைகையச் ேசெர்ந்தத என வெைரயறுக்கப்பட்ட பிழன், அதன் மெதிப்புகெளைல்லாம் 1
அல்லத 6502 என்று இதருக்க ேவெண்டேமெ தவிர 3.14 என்பத ேபான்ற தசெமெ
எண்களைாக இதருக்கக் கூடாத.
 ஒவ்ெவொரு row-ம் தைலப்பிழல் உளளை ஒவ்ெவொரு Column-ன் கீழ ஒரு
மெதிப்பிழைனக் ெகாண்டிருக்கும். அந்த மெதிப்புகள அந்த Column-ல்
வெைரயறுக்கப்பட்ட வெைகையச் ேசெர்ந்தைவெயாக இதருக்க ேவெண்டம். Book_id
எனும் Column, SMALLINT எனும் Type-ஐ ேசெர்ந்தத எனில், இதவ்வெைகயான
data மெட்டேமெ அந்த row-வில் ேசெமித்த ைவெக்கப்பட ேவெண்டம்.
 ேவெறு சில tables-வுடன் ஒரு Relation-ல் ஈடபட்டளளை Columns-ன்
எண்ணிக்ைக அந்த table-ன் degree எனப்படம்.
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 ேவெறு சில tables-வுடன் ஒரு Relation-ல் ஈடபட்டளளை rows-ன் எண்ணிக்ைக
அந்த table-ன் cardinality எனப்படம்.
Table -ஐ உருவொக்கி, நிர்வொகம் ெசெய்வெத என்பத database -ஐ உருவொக்கி நிர்வொகம்
ெசெய்வெைதவிட ெகாஞ்செம் சிரமெமொன ேவெைல. Table -ஐ உருவொக்கும்ேபாத, ஒரு சில
சிரமெமொன ேவெைலகைளைத் திட்டமிட (E.g: ஒருcolumn -இதக்கு default collation
அைமெத்தல், ஒரு table -இதல் எவ்வெளைவு terabytes of data ேசெமித்த ைவெக்கலாம்
என்பைத குறிப்பிழடல் ேபான்றைவெ) நூற்றுக்கணைக்கான options இதருக்கின்றன.
எனேவெ நாம் Tables -ஐ உருவொக்கி, அைதப் பயன்படத்தவெதற்கான ஒரு சில
அடிப்பைட phrases -ஐப் பற்றி இதந்தப் பகுதியில் காணைலாம்.
4.2 ஒரு database- ல் table- ஐ உருவொக்குதல்

1. முதலில் நாம் table-ஐ உருவொக்குவெதற்கு முன்பு, எந்த database-ல் tables
உருவொக்கப்படேவெண்டம் என்பைதக் குறிப்பிழட ேவெண்டம். இததற்காகப் பிழன்வெரும்
command பயன்படத்தப்படம்.
USE exams;
இதந்த USE command, 'exams' எனும் database-ஐ பயன்படத்தமொறு பணிக்கும்.
எனேவெ அடத்தடத்த வெரும் queries அைனத்தம் இதந்த database-ல் execute
ெசெய்யப்படம்.
2. ஒரு database-ல் என்ெனன்ன tables ஏதற்கனேவெ உளளைன என்று ெதரிந்த ெகாளளை
பிழன்வெரும் command-ஐ execute ெசெய்யவும்.
SHOW TABLES;
இதத database-ல் இதருக்கும் அைனத்த tables-ன் ெபயர்கைளையும் பட்டியலிடம்.
இதந்தப் பட்டியலில் இதல்லாத ஒரு புதிய ெபயைரத்தான் நாம் உருவொக்கப்ேபாகும் புதிய
table-க்கு ைவெக்கேவெண்டம்.
3. ஒரு tables -ஐ உருவொக்குவெத செற்று கடினமொன விஷயம் என்று 2
காரணைங்களுக்காக ெசொல்லலாம். முதலில் tables -ஐ உருவொக்குவெதற்கான syntax
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செற்று கடினமொகவும் மெற்றும் பல elements-ஐ ெகாண்டதாகவும் இதருக்கும். பிழறகு
எவ்வொறு tables -ஐ உருவொக்க ேவெண்டம் என்பைத விளைக்கும் process அதனினும்
கடினமொக இதருக்கும். எனேவெ இதந்த அைனத்த விஷயங்கைளையும் பயன்படத்தி ஒரு
table -ஐ உருவொக்குவெதற்கான code பிழன்வெருமொறு.
CREATE TABLE marksheet (
student_id INT,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
marks INT
);
இதந்த code -ஐப் பற்றி விளைக்கமொக பிழன்னர் காணைலாம்.

www.kaniyam.com

51

4. Table-ஐ உருவொக்கியவுடன், அதன் அைமெப்பிழைன மீண்டம் செரிபார்க்க, பிழன்வெரும்
command-ஐ run ெசெய்யவும்.
DESC marksheet;
DESCRIBE marksheet;
இதத நாம் உருவொக்கிய table-ன் அைமெப்பிழைன ெதளிவொகக் காண்பிழக்கும்.
4.3 ஒரு database- ல் இதருக்கும் table- க்கு ெபயர் மொற்றம் ெசெய்தல்
'marksheet' எனும் table-க்கு 'marks'என்று ெபயர் மொற்றம் ெசெய்ய விரும்பிழனால்,
அதற்காக rename table எனும் command-ஐ பயன்படத்தலாம்.
RENAME TABLE marksheet TO marks;
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இதங்கு marksheet எனும் table-ஆனத marks என்று ெபயர் மொற்றம்
ெசெய்யப்பட்டிருப்பைதக் காணைலாம்.

4.4 ஒரு database- ல் இதருக்கும் table- ஐ Copy ெசெய்தல்
பிழன்னர் உளளை create table commnad, 'marksheet' எனும் table-ஐப் ேபான்ேற
'marks' எனும் மெற்ெறாரு table-ஐ உருவொக்கும்.
அடத்ததாக உளளை insert command, 'marksheet' table-ல் இதருக்கும் அைனத்த
தகவெல்கைளையும் 'marks' table-க்குள ெசெலுத்த உதவும்.

CREATE TABLE new_table LIKE old_table;
INSERT new_table SELECT * FROM old_table;
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ேமெேல ெகாடக்கபட்டிருக்கும் அந்த இதரண்ட queries -இதம் ஒன்றாக இதைணைந்த, ஒரு
table -இதன் முழு அைமெப்ைபயும் (அதன் indexes மெற்றும் table options
ேபான்றைவெகளுடன் ேசெர்த்த) copy ெசெய்கிறத.
4.5 Tables- இதன் தைணையுடன் ஒரு database- க்கு ெபயர்மொற்றம் ெசெய்தல்
MySQL -இதன் புதிய version -களில், ஒரு database-க்கு ெபயர்மொற்றம் ெசெய்வெத
என்பத, அதனுளிருக்கும் tables-க்குப் ெபயர் மொற்றம் ெசெய்வெைதப் ெபாறுத்த
அடங்கியுளளைத. எனேவெ database-க்கு rename ெசெய்ய பிழன்வெரும் process
பயன்படத்தப்படகிறத.
1. முதலில் database -இதக்குள இதருக்கும் எந்த ஒரு table -இதம்
பயன்படத்தப்படவில்ைல என்பைத உறுதி ெசெய்ய ேவெண்டம். இததற்காக MySQL
Administrator tool -ஐப் பயன்படத்தி database -ஐப் பயன்படத்தவெதற்கான
அைனத்த உரிைமெகைளையும் நீக்கிவிட ேவெண்டம் இதைத எவ்வொறு ெசெய்வெத என்று
பிழன்னர் காணைலாம்.
2. பிழன் ஒரு புதிய database -ைய உருவொக்கி, பைழைய database-க்கு
மொற்றம் ெசெய்யப்பட ேவெண்டிய ெபயைர இதந்த புதிய database-க்கு ெகாடக்க
ேவெண்டம்.
3. பிழன் பைழைய database -இதல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு table -இதக்கும் SHOW TABLES
மெற்றும் RENAME TABLE command -ஐப் பயன்படத்தி, அைத புதிய database -இதக்கு
மொற்றம் ெசெய்ய ேவெண்டம்.
4. பைழைய database -இதன் அைனத்த users -இதக்கும், அேத வெைகயான permissions
-ஐ புதிய database -இதல் ெகாடக்க ேவெண்டம்.
5. அைனத்தம் ஒழுங்காக இதயங்குகிறதா என test ெசெய்த பார்க்கவும்.
6. புதிய database -இதல் அைனத்தம் நாம் எதிர்பார்த்தவொறு இதயங்குகிறத என உறுதி
ெசெய்யப்பட்டவுடன் பைழைய database -ஐ அழித்த விடவும்.
Books எனும் database -லிருந்த library எனும் database -இதக்கு book,borrower &
loan எனும் 3 tables -ஐ இதடமொற்றம் ெசெய்வெதற்கான code பிழன்வெருமொறு அைமெயும்.
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 Temporarily disable permissions
CREATE DATABASE library;
RENAME TABLE books.book TO library.book;
RENAME TABLE books.borrower TO library.borrower;
RENAME TABLE books.loan TO library.loan;
 Migrate permissions
 Reenable permissions

4.6 ஒரு database- லிருந்த குறிப்பிழட்ட table - ஐ நீக்குதல்
'Drop table' command மூலம் நாம் ஒரு database-லிருந்த table-ஐ நீக்கிவிடலாம்.
DROP TABLE marks;
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இதங்கு 'marks' எனும் table, 'exams' எனும் database-லிருந்த நீக்கப்படகிறத.

4.7 Tables - ஐ பட்டியலிடம் விதங்கள
பிழன்னர் உளளை முதல் command, default database-ல் உளளை அைனத்த tables
-ஐயும் பட்டியலிடம்.
2 வெத command-ல் எந்த database-ஐப் பயன்படத்த ேவெண்டம் என்பைத நாம்
குறிப்பிழட்டிருப்பதால், அந்த database -இதல் இதருக்கும் அைனத்த tables -ஐயும்
பட்டியலிடம்.
3 வெத command, Like operator-ல் நாம் குறிப்பிழட்டிருக்கும் condition -ஐப்
ெபாறுத்த tables-ஐப் பட்டியலிடம்.
SHOW TABLES;
SHOW TABLES IN database_name;
SHOW TABLES LIKE 'word%';

இதந்த commands-க்கான outputs பிழன்வெருமொறு.
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5 Columns - அறிமுகம்
Table -ஐ உருவொக்கும் ெபாழுேத Columns -ம் உருவொக்கப்படகின்றன. எனேவெ நாம்
column -ல் ெசெய்யும் ஒரு சிறிய மொற்றம் கூட table -ஐ மீண்டம் மெறு உருவொக்கம்
ெசெய்வெதற்கு வித்திடம். ஆகேவெ எப்ெபாழுதம் நாம் column -ஐ மொற்றம் ெசெய்வெதற்கு
முன்பு, tables -ஐ ஒரு back-up எடத்த ைவெத்தக்ெகாளவெத நல்லத.
5.1 புதியதாக ஒரு column- ஐ table- ல் ேசெர்த்தல்
ஏதற்கனேவெ உளளை table -இதல் மெற்றுெமொரு Column-ஐ இதைணைப்பத என்பத மிகவும்
சுலபமொன ேவெைல. இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
ALTER TABLE table_name
ADD COLUMN [column_definition];
இதங்கு Create table statement.-ல் நாம் ெகாடக்கும் Column definition -ஐப்
ேபாலேவெ, இதங்கும் ஒரு column definition இதருப்பைதக் காணைலாம். எனேவெ, அதன்
முன் Alter table table_name என்று இதைணைத்தால் ேபாதமொனத.
பிழன்வெரும் உதாரணைத்தில் எவ்வொறு rank எனும் Column, 'marksheet' எனும்
table-வுடன் இதைணைக்கப்படகிறத என்பைதக் காணைலாம்.
ALTER TABLE marksheet
ADD COLUMN rank VARCHAR(10) NOT NULL;
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5.2 ஒரு Column- க்கு ெபயர்மொற்றம் ெசெய்தல்
ஒரு table-ல் உளளை column-ஐ மொற்றுவெத என்பத, ஒரு புதிய column-ஐ
இதைணைப்பதற்கு நிகரான process ஆகும். ஆனால் இதவ்விரண்டக்கும் உளளை ஒேர ஒரு
வித்தியாசெம் என்னெவெனில், Alter table add column என்பதற்கு பதிலாக Alter table
change column என்று ெகாடக்க ேவெண்டம். இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
ALTER TABLE table_name
CHANGE COLUMN column_name [column_definition];
column definition என்பத அதன் type மெற்றும் attributes -இதக்கு முன்னர் column
name -ஐக் ெகாண்டிருக்கும். எனேவெ நீங்கள column name -ஐ அல்லாமொல் column
definition-ஐ மெட்டம் மொற்றும் ேபாத அந்த statement-ல், column name இதரண்ட
முைற காணைப்படம்.
பிழன்வெரும் query-ல், 'marksheet' எனும் table -இதல் இதருக்கும் 'rank' எனும்
column-ன் ெபயர் எவ்வொறு 'grade' என்று மொற்றப்படகிறத எனக் காணைலாம்.
அத்ேதாடேசெர்த்த, width-ம் மொற்றப்படவெைதக் காணைலாம்.
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ALTER TABLE marksheet
CHANGE COLUMN

rank grade CHAR(6) NOT NULL;

5.3 ஒரு column- ஐ table- லிலிருந்த நீக்குதல்
இதத மிகவும் சுலபமொன ேவெைல. இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;
ஆனால் column -ஐ ஒருமுைற நீக்கிய பிழன்பு, அந்த column மெற்றும் அதன் row-ல்
இதருக்கும் அழிக்கப்பட்ட data-ைவெ மீண்டம் ெகாண்ட வெர முடியாத என்பைத
நிைனவில் ெகாளளைவும்.
பிழன்வெரும் query-ல், 'marksheet' எனும் table-ல் இதருந்த 'grade' எனும் column
எவ்வொறு நீக்கப்படகிறத என்பைதக் காணைலாம்.
ALTER TABLE marksheet DROP COLUMN grade;
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6 Indexes - அறிமுகம்
Indexes என்பத table-இதல் ஒரு குறிப்பிழட்ட மெதிப்ைபேயா அல்லத column -ஐேயா
ேதடவெதற்கு MySQL Server எடத்தக்ெகாளளும் சிரமெத்ைதக் குைறக்கப் பயன்படம்.
மிகப்ெபரிய அளைவிலான tables -லிருந்த எந்த அளைவுக்கு விைரவொக data -ைவெ
எடக்க முடியும் அல்லத முடியாத என்பைத நிர்ணையிப்பத indexes ஆகும்.
6.1 ஒரு Index- ஐ table- ல் உருவொக்குதல்
Create index எனும் command -ஐப் பயன்படத்தி ஒரு table-ல் ஏதற்கனேவெ இதருக்கும்
columns-க்கு index-ஐ அைமெக்கலாம். இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name, ...);
இதந்த syntax-ல், எந்த table-ல் index -ஐ உருவொக்க ேவெண்டம், அந்த புதிய index-ன்
ெபயர் மெற்றும் எந்த column-ல் அதைன உருவொக்க ேவெண்டம் என்பத ேபான்ற
தகவெல்கள குறிப்பிழடப்பட்டிருப்பைதக் காணைலாம்.
பிழன்வெரும் query-ல் இதத்தைகய தகவெல்கைளை குறிப்பிழட்ட ஒரு index எவ்வொறு
உருவொக்கப்பட்டிருக்கிறத என்பைதக் காணைலாம்.
CREATE INDEX a ON marksheet (student_id);
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6.2 ஒரு Index- க்கு ெபயர்மொற்றம் ெசெய்தல்
Index -க்கு ெபயர்மொற்றம் ெசெய்வெத என்பத அரிதாக நடக்கும் ஒரு ெசெயல் ஆகும்.
ெபாதவொக ஒரு index அழிக்கப்படம் அல்லத அதன் definition மொற்றப்படம்.
எனேவெ ஒரு index -க்கு ெபயர்மொற்றம் ெசெய்யேவெண்டெமெனில், பைழைய index -ஐ
அழித்த மீண்டம் புதிய ெபயருடன் ஒரு index -ஐ உருவொக்குவெேத சிறந்தத.
6.3 Index- ஐ அழித்தல்
Index -ஐ அழிப்பதற்கான syntax மிகவும் சுலபம். நாம் எந்த table -லிலிருந்த எந்த
index -ஐ நீக்க ேவெண்டம் என்று குறிப்பிழட்டால் ேபாதமொனத. இததற்கான syntax
பிழன்வெருமொறு.

DROP INDEX index_name ON table_name;
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பிழன்வெரும் query-ல் எவ்வொறு ஒரு index அழிக்கப்படகிறத என்பைதக் காணைலாம்.
DROP INDEX a ON marksheet;

6.4 Identifiers பற்றிய விளைக்கம்
MySQL Identifiers என்பத நாம் பயன்படத்தம் database மெற்றும் column names
ேபான்றைவெேய ஆகும். இதைவெ ெபரும்பாலான தருணைங்களில் case sensitive ஆகும்.
எனேவெ எப்ேபாதம் identifier-க்கு lower case letters -ஐ பயன்படத்தவெேத நல்லத.
MySQL அைனத்த platform -களிலும் ஒேர மொதிரியாக நடந்தெகாளளை, my.cnf file-ல்
lower_case_table_names எனும் configuration variable –ஐ 1 என அைமெக்கவும்.
இதைதப் பிழன்வெருமொறு ெசெய்யலாம்.
முதலில் shell prompt-ல் ெசென்று, 'my.cnf'-ஐ 'gedit'-ல் open ெசெய்யவும்.

இதத பிழன்வெருமொறு, 'my.cnf ' file-ஐ gedit-ல் open ெசெய்யும். அதற்குள,
lower_case_table_names=1 என type ெசெய்யவும்.
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இதத அைனத்த case sensitive identifiers -ஐயும் lowercase-ஆக நடத்த உதவும்.
இதந்த Identifier names -ஐப் பற்றி ேமெலும் விவெரங்கைளைத் ெதரிந்த ெகாளளை
பிழன்வெரும் வெைலதளைத்தின் உதவிைய நாடவும்.
http://dev.MySQL.com/doc/refman/5.0/en//identifier-case-sensitivity.html
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7 Library எனும் 'மொதிரி Databases' - ஐ அைமெத்தல்
இதந்தப் பகுதியில் நாம் எவ்வொறு ஒரு database மெற்றும் table-ஐ உருவொக்கி
பயன்படத்தவெத என்பத பற்றி முழுவெதமொகக் கற்க உளேளைாம்.
முதலில் நாம் ஒரு database-ஐ உருவொக்கலாம். இதந்த database-ஆனத ஒரு சிறிய
library-க்குப் பயன்படக் கூடிய வெைகயில் புத்தகங்களின் விவெரங்கைளையும் மெற்றும்
அந்தப் புத்தகங்கள யாருக்கு கடனாக வெழைங்கப்பட்டத எனும் விவெரங்கைளையும்
ெகாண்டிருக்கும். எனேவெ இதந்த database மிகவும் கடினமொக இதல்லாமெல், எளிதாக
பிழன்வெரும் விவெரங்கைளை மெட்டேமெ ெகாண்டிருக்கும்.


Library-ல் உளளை புத்தகங்களின் தைலப்பு அதன் எழுத்தாளைர் ெபயர் மெற்றும்
அந்தப் புத்தகம் எந்த நிைலயில் உளளைத எனும் விவெரம்.



ஒரு புத்தகம் ஒரு நபருக்கு கடனாக வெழைங்கப்படகிறெதனில் அந்த நபரின்
ெபயர், e-mail முகவெரி மெற்றும் எந்தத் ேததியில் அந்தப் புத்தகம் அவெருக்கு
கடனாக வெழைங்கப்பட்டத எனும் விவெரம்.

7.1 Library Database- ஐ உருவொக்குதல்
Database என்பத data sets-ன் ெதாகுப்பு. இதந்த data sets என்பத tables-ல்
ேசெமித்த ைவெக்கப்படகிறத. இதந்த databases மெற்றும் tables அளிக்கும் object-ஐ
ைவெத்த MySQL-ன் பயனர்கள அைதக் ைகயாளைலாம்.
இதந்தப் பகுதியில் நாம் library எனும் ெபயர் ெகாண்ட ஒரு database-ஐ உருவொக்க
உளேளைாம். எப்ெபாழுதம் ஒரு database-ஐ உருவொக்குவெதற்கு முன்பு அேத ெபயரில்
ேவெறு ஏதேதனும் database உளளைதா என்று ேசொதிக்க ேவெண்டம். இதைதச்
ேசொதிப்பதற்கு நாம் root user ஆக login ெசெய்த பிழன்வெரும் command-ஐ அளித்தால்
அத MySQL-ல் ஏதற்கனேவெ இதருக்கும் databases அைனத்ைதயும் பட்டியலிடம்.
SHOW DATABASES;
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இதப்ெபாழுத நாம் இதந்த command-ஐ புதிதாக install ெசெய்தளளை MySQL-ல் run
ெசெய்திருப்பதால் அத பிழன்வெரும் இதரண்ட databases-ஐ மெட்டம் பட்டியலிடம்.


MySQL -இதத administrative data மெற்றும் MySQL server-ன் விவெரங்கைளை
உளளைடக்கியத



Test -இதத புதிய ideas மெற்றும் features-ஐ பாதகாப்பாக ேசொதிப்பதற்கு
உதவும் sandbox-ஆகப் பயன்படம்.

இதந்த output-ன் மூலம் ‘library’ எனும் ெபயரில் databases ஏததம் இதல்ைல எனத்
ெதரிந்தவுடன், இதந்தப் ெபயரில் புதிய database-ஐப் பிழன்வெருமொறு உருவொக்கலாம்.
CREATE DATABASE library;

இதந்த command, execute ெசெய்யப்பட்டவுடன் MySQL client-ஆனத பிழன்வெரும்
message-ஐக் ெகாடக்கும்.
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
இதப்ெபாழுத நீங்கள மீண்டம்
SHOW DATABASES;
என run ெசெய்தீர்களைானால், அத நம்முைடய library database-ஐப்
பட்டியலிடவெதன்மூலம் இதந்த database உருவொக்கப்பட்ட விட்டைத உறுதி ெசெய்த
ெகாளளைலாம்.
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இதப்ேபாத நாம் உருவொக்கிய ‘library’ எனும் database, நாம் உருவொக்க இதருக்கும்
tables அைனத்தக்கும் ஒரு container ேபான்று ெசெயல்படம்.
7.2 நமெக்குத் ேதைவெயான tables- ன் எண்ணிக்ைகையத் தீர்மொனித்தல்
முதலில் நாம் உருவொக்க இதருக்கும் table-ல் என்ெனன்ன விவெரங்கைளை ேசெகரிக்கப்
ேபாகிேறாம் என்பைதப் பட்டியலிட ேவெண்டம். அப்ேபாததான் நமெக்கு எத்தைன
tables ேதைவெ என்பைத தீர்மொனிக்க முடியும். இதத பிழன்வெருமொறு.
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Library-ல் உளளை புத்தகத்தின் விவெரம் - அதாவெத புத்தகத்தின் தைலப்பு,
எழுத்தாளைர் ெபயர் மெற்றும் அந்தப் புத்தகத்தின் தற்ேபாைதய நிைல.



ஒரு புத்தகத்ைத கடன் வொங்கும் நபரின் விவெரம் -அதாவெத அந்த நபரின் ெபயர்
மெற்றும் முகவெரி.



கடனாக வெழைங்கப்பட்ட புத்தகத்தின் விவெரம் - அதாவெத எந்தப் புத்தகம் எந்த
நபருக்கு எந்தத் ேததியில் வெழைங்கப்பட்டத .

எனேவெ இதப்ெபாழுத நாம் table-ல் ேசெகரிக்க ேவெண்டிய முக்கியமொன
விவெரங்களைாவென:- book title, book author,book condition, person name, person
email-id மெற்றும் பல. இதத்தைகய விவெரங்கள அைனத்ைதயும் நாம் ஒேர table-ல்
ஒன்றாக ேசெகரிப்பதன் மூலம் உண்டாகும் பிழரச்செைன என்னெவெனில், ஒரு நபர்
இதரண்டக்கும் ேமெற்பட்ட புத்தகங்கைளைக் கடனாகப் ெபறும்ேபாத , அந்த நபரின்
விவெரங்கள அைனத்தம் 2 முைற ெவெவ்ேவெறு புத்தகத்திற்காக table-ல் ெசெலுத்தப்படம்.
இதத ேதைவெயில்லாமெல் memory space-ஐ வீணைடிக்கும் வெைகயில் redundant
data-ைவெ table-ல் ெசெலுத்தவெதாகும்.
எனேவெ நமெக்கு ேவெண்டிய எல்லாத் தகவெல்கைளையும் ஒேர table-ல் ெசெலுத்தவெதற்கு
பதிலாக, ெவெவ்ேவெறு table-ல் ெசெலுத்தி இதந்த duplicate data-ஐத் தவிர்க்கலாம்.
அதாவெத புத்தகங்களின் விவெரங்களும், அந்தப் புத்தகங்கைளைக் கடனாகப்ெபற்ற
நபர்களின் விவெரங்களும் தான் duplicate ஆகக்கூடியைவெ. எனேவெ
இதவ்வொறான இதரண்ட வெைக விவெரங்கைளையும் இதரண்ட தனித்தனி table-ல் ஒேர ஒரு
முைற ெசெலுத்தி விட்ட, நமெக்கு எப்ெபாழுெதல்லாம் இதந்த விவெரங்கள
ேதைவெப்படகிறேதா அப்ேபாெதல்லாம் இதந்த table-ஐ query ெசெய்வெதன் மூலம்
ெபற்றுக்ெகாளளைலாம்.
Reference-க்காக book மெற்றும் person எனும் இதரண்ட tables உருவொக்கி, பிழன்னர்
இதந்த இதரண்ட table-ஐயும் refer ெசெய்த எப்ெபாழுத transaction நிகழந்தத என்பைத
விளைக்கும் வெைகயில் மூன்றாவெதாக loan எனும் table-ஐ உருவொக்கலாம்.
எனேவெ இதப்ெபாழுத நாம் 3 தனித்தனி table-ஐ உருவொக்கப்ேபாகிேறாம்.
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7.3 ‘ Book’ எனும் முதலாவெத table- ஐ உருவொக்குதல்
பிழன்வெரும் command-ஆனத book எனும் table-ஐ உருவொக்கும் . இதந்த query-ைய
command line-ல் enter ெசெய்யும்ேபாத, அடத்தடத்த line-இதல் enter ெசெய்யலாம்.
இதத எந்த ஒரு பாதிப்ைபயும் ஏதற்படத்தாத.
இதவ்வொறு அைமெக்கப்படம் sql queries-ஆனத MySQL-ஆலும் நம்ைமெப் ேபான்ற
பயனர்களைாலும் எளிதில் படித்த புரிந்த ெகாளளைக்கூடிய வெைகயில் இதருக்கும் (ஆனால்
string literals-க்கு இதைடயில் நாம் எந்த ஒரு இதைடெவெளியும் தரக்கூடாத. அதாவெத
“library” எனும் ெசொல்லும் “lib rary” எனும் ெசொல்லும் MySQL-ஐப் ெபாறுத்தவெைர
ேவெறு ேவெறு ெசொல் ஆகும்).
CREATE TABLE book (
book_id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL,
title VARCHAR(255) NOT NULL,
author VARCHAR(255) NOT NULL,
cond ENUM('poor','good','middle') NOT NULL,
PRIMARY KEY (book_id)
);

ேமெேல குறிப்பிழட்டளளை code-க்கான விளைக்கம் பிழன்வெருமொறு.
Candidate Keys:
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இதந்த ‘book’ எனும் table-ல் நாம் எல்லாப் புத்தகத்தினுைடய title, author மெற்றும்
condition ேபான்ற 3 வெைகயான விவெரங்கைளைச் ேசெகரிக்கப் ேபாகிேறாம். எனேவெ
இததைன 3 columns-ஆக வெடிவெைமெக்க ேவெண்டம். இதைவெ தான் இதந்த table-ன்
candidate keys எனப்படம்.

Primary Key:
நமெத table-ல் உளளை ஒவ்ெவொரு column-ன் title-ம் ஒரு candidate key எனப்
புரிந்த ெகாண்ேடாம். இததில் primary key என்பத duplicate மெதிப்புகள ஏததம்
இதல்லாத வெைகயில் அைமெயும் ஒரு column-ன் title ஆகும்.
எனேவெ நாம் duplicate மெதிப்புகள ஏததம் இதல்லாத வெைகயில் இதருக்கும் ஏதேதனும் ஒரு
candidate key-ைய நமெத table-ன் primary key-ஆகத் ேதர்ந்ெதடக்கலாம்.
அப்படி ெசெய்யாமெல், synthetic primary key எனப்படம் வெைகயில் unique
மெதிப்புகைளைக் ெகாண்ட ஒரு column-ஐ உருவொக்கி அதைன primary key-யாகவும்
அைமெக்கலாம். எனேவெ candidate keys என்பத நமெத table-ல் இதருக்கும் columns
தான் என இதப்ெபாத ெதளிவொகி விட்டத. ஆகேவெ primary key-ம் ஒரு candidate
key-ஆகேவெ கருதப்படம்.
இதப்ேபாத நமெத “book” எனும் table-ல் பிழன்வெரும் 3 candidate keys உளளைன.
அைவெ book title, book author & book condition. ஆனால் இதந்த மூன்று
columns-லும் duplicate மெதிப்புகள இதடம்ெபற வொய்ப்பு உளளைன. Duplicate என்பத
என்னெவெனில் ஒரு column-ல் இதருக்கும் ஏதேதனும் ஒரு மெதிப்பு அேத column-ல்
ஒன்றுக்கும் ேமெற்பட்ட இதடங்களில் ெதன்படவெேத duplicates எனப்படம். இதந்த 3
column-லும் இதவ்வொறான duplicate மெதிப்புகள இதடம்ெபற நிைறயேவெ வொய்ப்பு
உளளைன.
ஆகேவெ நாம் நான்காவெதாக “book_id” எனப்படம் ஒரு synthetic primary key-ஐ
உருவொக்கி அதில் ெதாடர் வெரிைசெயினால் அைமெந்த எண்கைளைக் ெகாண்ட
நிரப்பிழவிடலாம். இதவ்வொறு இதந்த column நிரப்பப்படம்ேபாத அதில் duplicate
மெதிப்புகள இதடம்ெபற வொய்ப்பு இதல்ைல. இதந்த column தான் அந்த table-ன்
ஒவ்ெவொரு row-ைவெயும் identify ெசெய்ய உதவும் primary key ஆகும்.
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Auto increment - primary key இதன் ஒர் அங்கம்:
Auto-increment என்று அைமெக்கப்படம் column -ஆனத, அந்த table-ல் ஒவ்ெவொரு
முைற rows insert ெசெய்யப்படம்ேபாதம், அதற்கான வெரிைசெ எண்கைளை அந்த
column-ல் தானாகேவெ உருவொக்கும். இதந்த book எனும் table-ல் book_id எனும்
primary key column-ஆனத auto increment பண்புடன் உருவொக்கப்பட்டளளைத.
ஒரு table-ல் ஒேர ஒரு AUTO-INCREMENT column தான் இதருக்கும் மெற்றும் அத
primary key-ன் ஓர் அங்கமொகவும் இதருக்கும் என்பைத நிைனவில் ெகாளக.
7.4 Data Types:

Table-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு column-ம் ஒரு ெபயர், அந்த column-ல் ேசெமிக்கப்
ேபாகும் data-வின் datatype மெற்றும் அந்த column-ல் அதிகபட்செம் எவ்வெளைவு
நீளைமொன data ேசெமிக்க முடியும் என்பைதப் ெபாருத்த வெைரயறுக்கப்படகிறத.
இதந்த book எனும் table-ல் இதருக்கும் நான்கு columns-ம் ேமெற்கூறியவெற்றின்
அடிப்பைடயில் எவ்வொறு வெைரயறுக்கப்பட்டளளைன என்பைதப் பிழன்வெருமொறு
காணைலாம்
“book_id” எனும் column-ல் நாம் எண்கைளைச் ேசெமிக்கப்ேபாகிேறாம். எனேவெ அதன்
column type-ஐ வெைரயறுப்பதற்கு முன்பு இதந்த column-ல் அதிகபட்செம் எவ்வெளைவு
எண்கள ேசெமிக்கப்ேபாகிேறாம் என்பைத ேதாரயமொக கணைக்ெகடக்க ேவெண்டம். இதத
library-க்கான database என்பதால் இததில் அதிகபட்செம் 50,000 புத்தகங்கைளைச்
ேசெமிக்கலாம் என ைவெத்தக்ெகாளேவொம். எனேவெ நாம் இதந்த column-க்காக
UNSIGNED SMALLINT எனும் datatype-ஐப் பயன்படத்தலாம். இதத 0-லிருந்த
65,535 எண்கள வெைர ேசெமிக்க உதவும் ஒரு datatype ஆகும்.
அடத்ததாக book title மெற்றும் book author எனும் columns-ல் நாம் எழுத்தக்கைளை
ேசெமிக்கப்ேபாகிேறாம். இதவ்வொறு எழுத்தக்கைளைச் ேசெமிப்பதற்காக CHAR மெற்றும்
VARCHAR எனும் இதரண்ட datatypes பயன்படத்தப்படகின்றன. Char என்பத
fixed-length மெதிப்புகைளை ேசெமிக்க உதவும் மெற்றும் varchar என்பத மொறக்கூடிய
மெதிப்புகைளை (variable length) ேசெமிக்க உதவும் data type ஆகும். இதைவெ 0-லிருந்த
255 characters வெைர எழுத்தக்கைளைச் ேசெமிக்க உதவும்.
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நாம் condition எனும் column-லும் எழுத்தக்கைளை மெட்டேமெ ேசெமிக்க உளேளைாம்.
ஆனால் இதந்த column-ல் good அல்லத poor என்பத ேபான்ற ஒருசில வொர்த்ைதகள
மெட்டேமெ ெதாடர்ச்சியாக மீண்டம் மீண்டம் இதடம்ெபறும். இதவ்வொறு ஒேர
வொர்த்ைதகளதான் திரும்ப திரும்ப ெவெவ்ேவெறு row-வில் இதடம்ெபறும் என்று நமெக்குத்
ெதரிந்தால் இதவெற்ைற வெைரயறுப்பதற்ெகன்ேற ENUM என்று ஒரு சிறப்பு வெைக data
type உளளைத.
எனேவெ ஒரு column-ஐ நாம் ENUM என்று ஒரு data type ெகாண்ட
வெைரயறுக்கும்ேபாத, இதந்த column-ல் என்ெனன்ன வொர்த்ைதகள இதடம்ெபறலாம்
என்பைதயும் நாம் ஒரு list-ல் முன்னேர வெைரயறுத்தக் கூறிவிடேவெண்டம். இதவ்வொறு
நாம் இதந்த column-ஐ வெைரயறுப்பதன் மூலம் ேதைவெயில்லாமெல் நிைறய memory
space வீணைாவெைதத் தவிர்க்கலாம்.

7.5 Column Names:
ஒரு table-ன் column-க்கு நாம் ெபயர் ைவெக்கும்ேபாத பிழன்வெரும் விதிமுைறகைளை
மெனதில் ெகாளவெத நல்லத.







எப்ெபாழுதம் lowercase letters-ஐப் பயன்படத்ததல்
ஒரு table-ல் primary key-யாக இதருக்கும் அேத column-தான் மெற்ெறாரு
table-ல் foreign key-யாக இதருக்கும். எனேவெ இதரண்ட table-லிலும்
பயன்படத்தப்படம் ஒேர மொதிரியான column-க்கு ஒேர மொதிரியாக
ெபயர்ைவெத்தால், primary key – foreign key ெதாடர்ைப நாம் சுலபமொக
அைடயாளைம் கண்ட ெகாளளை முடியும்.
Column-ல் எவ்வெைகயான தகவெல் ேசெமிக்கப்படகிறத என்பைத, அந்த
column-ன் தைலப்ைப பார்த்ேத புரிந்தெகாளளும் வெைகயில் அந்த column-ன்
title அைமெக்கப்படேவெண்டம். ஆனால் sql keywords-ஆக இதருக்கும் date
அல்லத index ேபான்றவெற்ைற நாம் column title-ஆக அைமெக்கக்கூடாத.
ஒரு column-ன் title-ஆக இதரண்ட வொர்த்ைதகள ெகாண்ட ஒரு ெபயர்
அைமெக்கப்படகிரெதனில், அந்த இதரண்ட வொர்த்ைதக்கும் இதைடயில்
Underscore(_) அைமெக்க ேவெண்டம். இதைடெவெளி வெரக்கூடாத.

எனேவெ நாம் ேமெற்கூறிய அைனத்த விதிமுைறகைளையும் மெனதில் ெகாண்ட “book”
எனும் table-ல் இதருக்கும் columns-க்குப் பிழன்வெருமொறு ெபயரிடப் ேபாகிேறாம்
அைவெ,
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Book_id
Title
Author
Cond

7.6 Person எனும் இதரண்டாவெத table- ஐ உருவொக்குதல்
இதந்த person எனும் table-ல் நாம் ஒரு நபரின் ெபயர் மெற்றும் அவெரின் e-mail முகவெரி
ேபான்ற விவெரங்கைளைச் ேசெகரிக்கப் ேபாகிேறாம். எனேவெ இதந்த person table-ல்
person name மெற்றும் email address ேபான்ற இதரண்ட candidate keys உளளைன.
ெசென்ற table-ல் நாம் உருவொக்கியவொேற இதந்த table-லிலும் மூன்றாவெதாக person_id
எனும் ஒரு primary key-ைய நாம் உருவொக்க ேவெண்டம். இதத தான் இதந்த table-ல்
இதருக்கும் அைனத்த row-ைவெயும் refer ெசெய்ய உதவும் primary key ஆகும்.
இதந்த person_id எனும் column-ன் data type-ஐ நாம் வெைரயறுப்பதற்கு முன்னர்,
இதந்த table-ல் அதிகபட்செம் நாம் எவ்வெளைவு data ேசெமிக்கப்ேபாகிேறாம் என்பைத
ேதாராயமொக நாம் வெைரயறுக்க ேவெண்டம். இதந்த library-ைய பயன்படத்தப் ேபாகும்
நபர்களின் எண்ணிக்ைக எப்படியும் நூற்றுக்கணைக்கில்தான் இதருக்கும். எனேவெ இதந்த
column-ஐ நாம் UNSIGNED TINYINT எனும் data type ெகாண்ட வெைரயறுக்கலாம்.
இதத 0-லிருந்த 255 எண்கள வெைர ேசெமிக்க உதவும் ஒரு data type ஆகும்.
அடத்ததாக name மெற்றும் e-mail ேபான்ற columns-ல் நாம் ெவெறும் எழுத்தக்கைளை
மெட்டம் ேசெமிக்கப்ேபாவெதால், 0-லிருந்த 255 எழுத்தக்கள வெைர ேசெமிக்க உதவும்
VARCHAR(255) எனும் datatype-ஐேய நாம் பயன்படத்தலாம்.
இதவ்வொறாக person எனும் table-ஐ உருவொக்குவெதற்கான query பிழன்வெருமொறு
அைமெயும்.
CREATE TABLE person (
person_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR(255)
COMMENT "The person's name",
email VARCHAR(255)
COMMENT "The person's email address",
PRIMARY KEY (person_id)
) COMMENT "Basic information about book borrowers";
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இதந்த query முன்னர் குறிப்பிழட்டளளை query-ஐப் ேபான்ேற இதருந்தாலும் இததில்
COMMENT எனும் ஒரு keyword மெட்டம் புதிதாக இதைணைக்கப்பட்டளளைைதக்
காணைலாம். இதந்த keyword, ஒரு column அல்லத table எந்த மொதிரியான data-ைவெத்
தாங்கியுளளைத என்பைத விவெரிக்க உதவும் ஒரு optional keyword ஆகும்.

7.7 loan எனும் மூன்றாவெத table- ஐ உருவொக்குதல்

இதந்த table-ல் இதருக்கும் candidate keys ேவெறுசில table-ல் இதருக்கும் primary
keys-ஐ refer ெசெய்ய உதவும் foreign key-யாக அைமெயும். எனேவெ இதந்த loan
table-ல் அைமெயப்ேபாகும் 3 candidate keys பிழன்வெருமொறு.




book_id எனப்படம் book table-ன் primary key
person_id எனப்படம் person table-ன் primary key
date_lent எனும் column, எந்தத் ேததியில் ஒரு புத்தகம் ஒரு நபருக்கு
வெழைங்கப்படகிறத என்பைத ேசெமிக்க உதவும்.

ேமெலும் நான்காவெதாக loan_id எனும் ஒரு primary key-ைய இதந்த table-க்காக நாம்
உருவொக்க ேவெண்டம். எனேவெ இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு அைமெயும்.
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CREATE TABLE loan (
loan_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
person_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
book_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
date_lent DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (loan_id)
) COMMENT "Store info on book loans";

இதந்த query-ல் இதருக்கும் DATE எனும் datatype தவிர மெற்ற அைனத்த data type
பற்றியும் நாம் முன்னேர பார்த்த விட்ேடாம். இதந்த DATE எனும் data type-ஆல்
வெைரயறுக்கப்படம் column-ஆனத 1000-01-01-ல் ெதாடங்கி 9999-12-31
வெைரயிலான ேததிகள வெைர ேசெமிக்க உதவும் data type ஆகும்.
இதவ்வொறாக book, person மெற்றும் loan எனும் 3 tables-ம் 'library' எனும்
database-க்குள உருவொக்கப்பட்டவிட்டத.
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அடத்ததாக இதந்த tables-க்குள எவ்வொறு data-ைவெ ெசெலுத்தவெத என்று பார்க்கலாம்.
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8 Library எனும் மொதிரி Database- ல் data- ைவெ
ெசெலுத்ததல்
ஒரு table-ல் data-ைவெ ெசெலுத்தவெதற்கு பல்ேவெறு வெழிமுைறகள இதருந்தாலும்,
ெபாதவொக insert statement மூலம் ெசெலுத்தவெத நைடமுைறயில் அதிகமொகப்
பயன்படத்தப்படகிறத. இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
INSERT [INTO] [db_name.]table_name
(list, of, columns, ...)
VALUES (list, of, values, ...)


Insert [into] - இதததான் command-ன் ெதாடக்கம். Into என்பத optional
keyword ஆகும்.



table_name - நாம் data-ைவெ எந்த table-க்குள நுழைழைக்கேவெண்டேமொ அந்த
table-ன் ெபயர்.



(list,of,columns….) - எந்ெதந்த column-ல் data ைவெ ெசெலுத்த ேவெண்டேமொ
அந்த columns-ஐ ஒன்றன் பிழன் ஒன்றாக parenthesis-க்குள ெகாடக்க
ேவெண்டம். இததற்குள ெகாடக்கப்படாத columns ஒரு row உருவொக்கப்படம்
ேபாத default மெதிப்புகைளைப் ெபற்றுவிடம்.



values - இதந்த command மூலம் MySQL இததன் ெதாடர்ச்சியாக ஒருசில
மெதிப்புகள வெரப்ேபாகிறத என்று ெதரிந்த ெகாளளும்.



(list, of, values,….) - எந்ெதந்த மெதிப்புகள column-ல் ெகாடக்கப்பட
ேவெண்டேமொ, அந்த மெதிப்புகைளை ஒன்றன் பிழன் ஒன்றாக ஒரு parenthesis
-க்குள ெகாடக்க ேவெண்டம்.

இதந்த insert statement ஆனத table-ன் இதறுதியில் ஒரு row-ைவெ insert ெசெய்யும்.
அதன் பிழன்னர் ெகாடக்கப்படம் மெதிப்புகைளை அந்த row-வில் ெசெலுத்திவிடம்.
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8.1 book எனும் table- ல் data- ைவெ ெசெலுத்ததல்
book எனும் table-ல் ஒரு row எவ்வொறு ெசெலுத்தப்படகிறத என்பைத பிழன்வெரும்
உதாரணைத்தின் மூலம் காணைலாம்.

INSERT book (title, author, cond)
VALUES ('Sila nerangalil sila manithargal','Jayakanthan',
'good');

நாம் ெசெலுத்திய தகவெல்கள table-க்குள ெசென்றுவிட்டதா என்பைத select statement
மூலம் செரிபார்த்தக் ெகாளளைலாம்.
இததில் Insert எனும் keyword-ஐத் ெதாடர்ந்த ேநரடியாக “book” எனும் tablename
ெகாடக்கப்பட்டவிட்டத. இதைடயில் இதருக்கும் INTO எனும் optional keyword
நீக்கப்பட்டிருப்பைதக் காணைலாம். அடத்ததாக book எனும் tablename-ஐத்
ெதாடர்ந்த, எந்ெதந்த column-ல் மெதிப்புகள ெசெலுத்தப்பட ேவெண்டம் எனும் column
list ெகாடக்கப்பட்டளளைத. ஒரு row-ஆனத insert ெசெய்யப்படம்ேபாத இதந்த
list-க்குள இதல்லாத columns-க்கு default மெதிப்புகள insert ெசெய்யப்படம்.
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இதந்த list-க்குள “book_id” எனும் primary key column-ஐக்
ெகாடக்கத்ேதைவெயில்ைல. ஏதெனனில் ஒவ்ெவொரு row, insert ெசெய்யப்படம்ேபாதம்
இதந்த column-ஆனத auto-increment மூலம் மெதிப்புகைளைப் ெபற்றுவிடம் எனேவெ
இதந்த column-ஐ ெவெளிப்பைடயாக list-க்குள ெகாடக்கத் ேதைவெயில்ைல.
இதந்த list-ம் optional-ஆகேவெ பயன்படத்தப்படகிறத. இதந்த list
ெகாடக்கப்படவில்ைல என்றாலும், மெதிப்புகள அைனத்தம் table-ல் இதருக்கும்
columns-ல் ெதாடர்ச்சியாக ெசெலுத்தப்பட்டவிடம். ஆனால் எந்த மெதிப்புகள எந்த
column-ல் ெசெலுத்தப்படகின்றன எனும் விஷயத்தில் ெபரும் குழைப்பம் ஏதற்பட
ேநரிடம். எனேவெ இததைனத் தவிர்ப்பதற்காக இதவ்வொறு ெவெளிப்பைடயாக ெகாடத்த
விடவெத நல்லத.
கைடசியாக VALUES எனும் keyword-ஐத் ெதாடர்ந்த எந்ெதந்த மெதிப்புகள table-ல்
ெசெலுத்தப்பட ேவெண்டேமொ அந்த மெதிப்புகள அைனத்தம் ஒரு parenthesis-க்குள
ெகாடக்கப்படம். இதந்த parenthesis-க்குள இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு மெதிப்பும் ஒரு
comma-ஆல் ேவெறுபடத்தப்பட்டிருக்கும். ேமெலும் இதந்த மெதிப்புகள எழுத்தக்களைாக
இதருந்தால் அதைன quotes-க்குள ெகாடக்க ேவெண்டம். எண்களைாக இதருந்தால் அத
ேதைவெயில்ைல.
அடத்ததாக, ஒன்றுக்கும் ேமெற்பட்ட rows-ஐ table-ல் ெசெலுத்தவெதற்கு, மெதிப்புகைளைக்
ெகாண்டளளை parenthesis-ஐ ெதாடர்ச்சியாக comma-ஆல் இதைணைத்தக் ெகாண்ேட
ெசெல்லலாம். இதறுதியாக உளளை parenthesis-ன் முடிவில் semicolon(;) -ஐ
அைமெப்பதன் மூலம் நாம் கைடசியாக insert ெசெய்யப்படம் row-ைவெ
சுட்டிக்காட்ட முடியும்.
பிழன்வெரும் உதாரணைத்தில் book எனும் table-ல் எவ்வொறு 3 rows ெசெலுத்தப்படகின்றன
என்பைதக் காணைலாம்.
INSERT book (author, title, cond)
VALUES
('Stephen R. Covey','The 7 Habits Of Highly Effective
People','middle'),
('Amish Tripathi','The Immortals of Meluha','poor'),
('Mitch Albom', 'Tuesdays with Morrie', 'good');
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தனித்தனியாக ஒவ்ெவொரு query எழுதவெதற்கு பதிலாக ேமெற்கூறிய முைற மூலம் நாம்
ஒேர query-ல் திறைமெயாக பல rows-ஐ insert ெசெய்யலாம்.
8.2 Auto increment column- ல் data- ஐ ெசெலுத்தல்
நீங்கள ஒரு row -ைவெ insert ெசெய்யும் ேபாத, auto-increment என்று இதருக்கும்
column-க்கு ஏதேதனும் ஒரு மெதிப்பிழைனக் ெகாடத்தீர்களைானால், அந்த column அந்த
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மெதிப்பிழைனப் ெபற்றுவிடம். அப்படி இதல்ைலெயனில், அந்த column தானாகேவெ
ஒன்றன்பிழன் ஒன்றாக இதருக்கும் ெதாடர்ச்சியான எண்களைால் நிரப்பப்படம். இதந்த book
எனும் table-ல் book_id எனும் column auto-increment மூலம் ெதாடர்ச்சியான
எண்களைால் நிரப்பப்பட்டிருப்பைதக் காணைலாம்.
ஒரு row-ைவெ நாம் delete ெசெய்யும்ேபாத auto-increment column-ல் இதருக்கும்
ெதாடர்ச்சியான எண்களுக்கிைடயில் ஓர் இதைடெவெளி ஏதற்படம். இதந்த இதைடெவெளி
பார்ப்பதற்கு வித்தியாசெமொக இதருந்தாலும், ெதாடர்ச்சியான எண்கைளை அடத்தடத்த
rows-க்கு பயன்படத்தாமெல் இதருப்பத, அந்த data-வின் நிைலப்புத்தன்ைமெைய
உறுதிபடத்தம்.
ஒரு row -ஆனத insert ெசெய்யப்படம்ேபாத, auto-increment column-க்கு எந்த
ஒரு மெதிப்பும் ெகாடக்காவிட்டாேலா அல்லத NULL எனும் மெதிப்பிழைனக்
ெகாடத்தாேலா அத ஒன்றாகேவெ கருதம். இதைதப் பிழன்வெரும் எடத்தக்காட்டில்
காணைலாம்.
CREATE TEMPORARY TABLE demo (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (id)
);
INSERT demo () VALUES ();
SELECT id FROM demo; # id contains 1
INSERT demo (id) VALUES (NULL);
SELECT id FROM demo; # id contains 1 and 2
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INSERT demo (id) VALUES (4);
SELECT id FROM demo; # id contains 1, 2 and 4
INSERT demo (id) VALUES (NULL);
SELECT id FROM demo; # id contains 1, 2, 4
and 5
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8.3 Person எனும் table- ல் data- ைவெ ெசெலுத்ததல்
அடத்ததாக person எனும் table-ல் புத்தகங்கைளைப் ெபறவிரும்பும் நபர்களின்
விவெரங்கைளைப் பிழன்வெருமொறு insert ெசெய்யலாம்.
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INSERT person (name, email)
VALUES ('Nithya', 'nithyadurai87@gmail.com'),
('Shrinivasan', 'tshrinivasan@gmail.com'),
('Kanmani','Kanmanishrini@gmail.com');

நாம் ெசெலுத்திய தகவெல்கள table-க்குள ெசென்றுவிட்டதா என்பைத select statement
மூலம் செரிபார்த்தக் ெகாளளைலாம்.

8.4 ஒரு file- ல் உளளை queries மூலம் data- ைவெ table- ல் ெசெலுத்ததல்
நாம் பார்த்த ெபரும்பாலான SQL commands ேநரடியாக MySQL command-line -ல்
run ெசெய்யப்பட்டைவெ. இதப்ேபாத இதந்த commands-ஐ எல்லாம் ஒரு புதிய text
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file-ல் ேசெமித்த ைவெத்தக் ெகாண்ட, அதைன MySQL (அல்லத ேவெறு எதாவெத client)
மூலமொக எவ்வொறு run ெசெய்யலாம் என்று பார்க்கலாம். இதவ்வொறு ெசெய்யப்படவெைத
'Batch mode' என்கிேறாம். இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
shell> MySQL u username p db_name < file_name.sql
இதந்த syntax பிழன்வெருமொறு விளைக்கப்படகிறத.
1. shell> prompt -ல் MySQL server-ஐ ெகாடக்கப்பட்டளளை username-ஐ ைவெத்த
connect ெசெய்யவும்.
2. பிழன் அதனுடன் authenticate ெசெய்வெதற்கான password prompt-ஐ அைமெக்கவும்.
3. db_name என்பத default database அைமெக்கப்படவெைதக் காட்டகிறத
4. பிழன் commands அடங்கியுளளை file_name.sql எனும் file-ஐ server-க்கு
அனுப்பவும்.
5. அடத்தபடியாக, இதந்த commands execute ெசெய்யப்பட்ட அதன் results
ெதரிவிக்கப்படம்.
6. கைடசியாக exit ெசெய்யப்படம்.
ஒருேவெைளை, MySQL command-line ஏதற்கனேவெ பயன்பாட்டில் உளளைெதனில்,
query-ையப் பிழன்வெருமொறு அைமெத்தால் ேபாதமொனத.
mysql> \. file_name.sql
இதப்ேபாத person எனும் table-ல், 'batch mode' மூலம் எவ்வொறு
data ெசெலுத்தப்படகிறத என்று பார்க்கலாம். முதலில் queries-ஐ எல்லாம் ஒரு file-ல்
enter ெசெய்தவிட்ட, அதைன 'queries.sql' எனும் ெபயரில் save ெசெய்தெகாளளைவும்.
இதத பிழன்வெருமொறு.
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பிழன்னர் MySQL command line-ல், பிழன்வெருமொறு enter ெசெய்யவும்.
mysql> \. queries.sql

இதத file-ல் இதருக்கும் data-ைவெ, table-ல் insert ெசெய்தவிடம்.
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8.5 ஒரு table- ல் உளளை data- ைவெ மெற்ெறாரு table- ல் insert ெசெய்தல்
Insert command-ஆனத select command-வுடன் ஒன்றாக இதைணைந்த ஒரு
table-லிலிருந்த copy ெசெய்யப்படம் rows-ஐ மெற்ெறாரு table-க்குள insert ெசெய்யப்
பயன்படகிறத.
இதந்த INSERT----SELECT command-க்கான syntax மிகவும் சுலபமொனத. Insert
command-ன் முதல் பகுதிைய (VALUES clause வெைர) Select command-வுடன்
இதைணைக்க ேவெண்டம். இதத பிழன்வெருமொறு.

INSERT table_one (list, of, columns) SELECT ...;
உதாரணைத்தக்கு, 'person' எனும் table-ல் இதருக்கும் அைனத்த data-ைவெயும், 'info'
எனும் table-க்கு மொற்ற query-ையப் பிழன்வெருமொறு அைமெக்கலாம்.
INSERT info (id,name,email) SELECT * from person;

www.kaniyam.com

88

இததில் Insert command-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு column-க்கும், select
statement-ல் இதருந்த ஒரு column, return ெசெய்யப்படகிறதா என்பைத உறுதி ெசெய்த
ெகாளளைவும்.
8.6 ஒரு file- ல் உளளை data- ைவெ ேநரடியாக table- ல் ெசெலுத்ததல்
Data-ைவெ பிழற applications-லிருந்த MySQL-க்கு import ெசெய்யும்ேபாத, முதலில்
அந்த data-ைவெ ஒழுங்குபடத்தப்பட்ட text format ஆக மொற்றி (Eg: tab-separated
values) அதன்பிழன் MySQL-ல் import ெசெய்ய ேவெண்டம்.
இதவ்வொறு அல்லாமெல் அந்த data-ைவெ ஒரு set of SQL queries-ஆக மொற்றி அதன்
பிழன்னரும் import ெசெய்யலாம். ஆனால் இதவ்வொறு ெசெய்வெத, அதிக ேநரம்
பிழடிக்கக்கூடியதாகவும், மிகுதியான தவெறுகளுக்கு நம்ைமெ உட்படத்தக்கூடியதாகவும்
இதருக்கும்.
எனேவெ LOAD DATA INFILE எனும் command, text files-ல் இதருக்கும்
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வெடிவெைமெக்கப்பட்ட data-ைவெ MySQL-க்குள ெசெலுத்தப் பயன்படம் ஓர் எளிைமெயான
வெழியாகும். இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
LOAD DATA INFILE 'some_file.txt'
INTO TABLE 'some_table' (list, of, columns, ...);
இதந்த text file-க்குள இதருக்கும் data-வின் ஒவ்ெவொரு field-ம் ஒரு tab-ஆலும்,
ஒவ்ெவொரு row-ம் ஒரு புதிய line-ஆலும் ஒழுங்குபடத்தப்பட்டிருக்கும்.
இதந்த LOAD DATA INFILE எனும் command, இதத்தைகய ஒழுங்குபடத்தப்பட்ட file-ஐ
எவ்வொறு import ெசெய்வெத என்பைத தானாகேவெ புரிந்தெகாளளும் வெைகயில்
இதருக்கும். file-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு row-ம் இதந்த command-ஆல் read
ெசெய்யப்பட்ட பிழன்னர் அதற்குரிய table-ல் column mapping-ஐ பயன்படத்தி அந்த
row ெசெலுத்தப்படம்.
உதாரணைத்தக்கு /home/nithya/data.txt எனும் இதடத்தில் ேசெமித்தைவெக்கப்பட்டளளை
பிழன்வெரும் சொரத்ைத உளளைடக்கிய இதந்த file எவ்வொறு person எனும் table-க்கு
மொற்றப்படகிறத என்று பார்க்கலாம்.

இததைன upload ெசெய்வெதற்கான command பிழன்வெருமொறு அைமெயும்.
LOAD DATA INFILE '/home/nithya/data.txt'
INTO TABLE person (name,email);
www.kaniyam.com

90

இதந்த command, run ெசெய்யப்பட்ட பிழன்னர், book எனும் table-ல், file-ல் உளளை
data அைனத்தம் ெசெலுத்தப்பட்டிருப்பைத பிழன்வெருமொறு காணைலாம்.

LOAD DATA INFILE எனும் command-ல் பிழன்வெருவெனவெற்ைற கவெனிக்கவும்.


MySQL server இதயங்கும் அேத machine-ல் datafile இதருக்க ேவெண்டம்.



Data load ெசெய்யப்படேவெண்டிய file-ஐ குறிப்பிழடம்ேபாத அதன் ெபயைர
மெட்டம் குறிப்பிழடாமெல் அதன் முழு path-ஐயும் குறிப்பிழட ேவெண்டம்.
இதல்ைலெயனில், இதந்த MySQL server குறிப்பிழட்ட path-ல் ேதடாமெல், ேவெறு
எங்காவெத அதன் data directory-ல் ேதடிக்ெகாண்டிருக்கும்



Windows systems-ல் கூட நீங்கள blackslashes-க்கு பதிலாக forward
slash-ஐ பயன்படத்தி path-ஐ குறிப்பிழடலாம். உதாரணைத்தக்கு unix-style path
('/home/nithya/data.txt') என்று குறிப்பிழடப்படகிறத என்றால், அத
windows-ல் 'C:/Desktop/data.txt' என்று குறிப்பிழடப்படம். இதங்கு நீங்கள
blackslashes-ஐ பயன்படத்தினால் அத character escape sequences-ஆக
interpret ெசெய்யப்படம்.

ேமெலும் பிழன்வெரும் குறிப்புகள, இதந்த load data infile -ன் பயன்பாட்ைட இதன்னும்
சுலபமொக அைமெக்கும்.
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இதந்த command-ன் output ஒரு warning அல்லத error-வுடன் வெருகிறத எனில்
(eg:
Query OK, 3 rows affected, 1 warning (0.01 sec))
SHOW WARNINGS அல்லத SHOW ERRORS எனும் command-ஐப் பயன்படத்தி அத

எவ்வெைகயான பிழரச்செைனகைளைக் ெகாண்டளளைத என்று பார்க்கலாம்.

8.7 loan எனும் table- ல் data- ைவெ insert ெசெய்தல்
இததில் data-ைவெ insert ெசெய்வெதற்கு நமெக்கு book மெற்றும் person எனும் இதரண்ட
table-ன் உதவியும் ேதைவெ. அதாவெத "நித்யா" எனும் நபர் "சில ேநரங்களில் சில
மெனிதர்கள" எனும் புத்தகத்ைதப் ெபற விரும்புகிறார் எனில் முதலில் இதந்த நபர் மெற்றும்
புத்தகத்தின் primary key-ைய நாம் ெதரிந்த ெகாளளை ேவெண்டம். அதன் பிழன்னர் தான்
இதந்த primary key-ையப் பயன்படத்தி மெதிப்புகைளை loan எனும் table-ல் ெசெலுத்த
ேவெண்டம்.
நித்யா எனும் நபரின் primary key-ையத் ெதரிந்த ெகாளளை, query-ையப்
பிழன்வெருமொறு அைமெக்கவும்.
SELECT person_id FROM person WHERE name = ' Nithya';

இதந்த output மூலம் நித்யா எனும் நபரின் primary key '1' எனத் ெதரியவெந்தளளைத.
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அடத்ததாக "சில ேநரங்களில் சில மெனிதர்கள" எனும் புத்தகத்தின் primary key-ையத்
ெதரிந்த ெகாளளை, query-ையப் பிழன்வெருமொறு அைமெக்கவும்.
SELECT book_id FROM book WHERE title = 'sila nerangalil sila
manithargal';

இதந்த output மூலம் "சில ேநரங்களில் சில மெனிதர்கள" எனும் புத்தகத்தின் primary
key '1' எனத் ெதரியவெந்தளளைத.
இதப்ேபாத இதந்த இதரண்ட மெதிப்புகைளையும் ைவெத்தக்ெகாண்ட நித்யா எந்தத் ேததியில்
"சில ேநரங்களில் சில மெனிதர்கள" எனும் புத்தகத்ைதப் ெபற்றுளளைார் எனும் விவெரத்ைத
loan எனும் table-ல் பிழன்வெருமொறு ெசெலுத்தலாம்.

INSERT loan (book_id, person_id, date_lent)
VALUES (1, 1, '20121119');
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இதவ்வொறு மெதிப்புகைளை ேநரடியாக table-ல் ெசெலுத்தாமெல் அதைன ஒரு user
variable-க்கு assign ெசெய்தவிட்ட, அந்த user variable-ஐ நாம் query-ல்
பயன்படத்தலாம்.
ஒரு user variable-க்கான format, @name என்று இதருக்கும். இதந்த name எனும்
இதடத்தில் நாம் A-Z வெைரயிலான எழுத்தக்கைளைேயா, 0-9 முடிய இதருக்கும்
எண்கைளைேயா அல்லத $,-ேபான்ற குறிகைளைேயா பயன்படத்தி ஒரு user variable-ஐ
உருவொக்கலாம்.
இதவ்வொறு உருவொக்கப்பட்ட ஒரு variable-க்கு := எனும் operator-ஐப் பயன்படத்தி
மெதிப்புகைளை assign ெசெய்யலாம். உதாரணைம்:
SELECT @place1 := 'Kanchipuram';
இததில் 'Kanchipuram' எனும் மெதிப்ைப உளளைடக்கிய ஒரு '@place1' எனும் user
variable உருவொக்கப்பட்டளளைத. இதப்ேபாத பிழன்வெரும் query-ஐ அைமெத்த, run
ெசெய்தால் அந்த variable அதன் மெதிப்பிழைன ெவெளிப்படத்தம்.
SELECT @place1;
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இதவ்வொறாக நாம் loan எனும் table-ல் user variable-ஐப் பயன்படத்தி , மெதிப்புகைளை
பிழன்வெருமொறு ெசெலுத்தலாம். இதவ்வொறு user variable மூலம் data-ஆனத table-க்கு
ெசெலுத்தப்படம்ேபாத, ெதரியாமெல் ஏதற்படம் தவெறுகள தவிர்க்கப்படகின்றன.
SELECT @person_id := person_id FROM person
WHERE name = 'Shrinivasan';
SELECT @book_id := book_id FROM book
WHERE title = 'Tuesdays with Morrie';
SELECT @date := '20120804';
INSERT loan (book_id, person_id, date_lent)
VALUES (@book_id, @person_id, @date);
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இதங்கு தனித்தனியான select statement-ஐப் பயன்படத்தி user variable
உருவொக்கப்பட்டளளைத. இததைன ஒேர select statement-ஐப் பயன்படத்தியும் நாம்
பிழன்வெருமொறு உருவொக்கி அதைன table-ல் insert ெசெய்யலாம்.
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SELECT @book_id := book_id,
@person_id := person_id,
@date := '20121212'
FROM book, person
WHERE book.title = 'sila nerangalil sila manithargal'
AND person.name = 'Kanmani';
INSERT loan (book_id, person_id, date_lent)
VALUES (@book_id, @person_id, @date);
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இதந்த இதரண்ட queries-ஐயும்கூட நாம் user variables ஏததம் இதல்லாமெல் ஒேர
query-யாக மொற்றி இதன்னும் optimize ெசெய்யலாம். இதத பிழன்வெருமொறு.
INSERT loan (book_id, person_id, date_lent)
SELECT book_id, person_id, '20121231'
FROM book, person
WHERE book.title = 'sila nerangalil sila manithargal'
AND person.name = 'Shrinivasan';

இதவ்வொறாக நாம் ஒரு விஷயத்ைதேய பல்ேவெறு வெழிவெைககளில் ெவெவ்ேவெறாகச்
ெசெய்யலாம் என இதப்ேபாத கற்றுக் ெகாண்ேடாம். ேமெலும் ஒரு ெபரிய query-யானத
பல்ேவெறு எளிய queries-ஐக் ெகாண்ேட உருவொக்கப்படகிறத எனவும் ெதரிந்த
ெகாண்ேடாம்.
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8.8 Function மூலம் date- ஐ insert ெசெய்தல்
Now() எனும் function, ஒரு query-ல் அைழைக்கப்படம்ேபாத, அதன் MySQL server
எந்த machine-ல் ஓடிக்ெகாண்டிருக்கிறேதா, அந்த machine-ன் date மெற்றும் time-ஐ
insert ெசெய்யும். இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
INSERT some_table (some_column) VALUES (NOW ());
ேமெேல இதருக்கும் SQL-ல் பயன்படத்தப்பட்டளளை Now ()-எனும் function
தற்ேபாைதய date மெற்றும் time-ஐ ெகாடக்கப்பட்டளளை column-ல் insert
ெசெய்யப்பயன்படம்.
ெபாதவொக இதந்த function return ெசெய்யும் text-ஆனத ேதைவெயான இதைடெவெளி
மெற்றும் punctuation-ஐப் ெபற்று நாம் சுலபமொக படிக்கும் வெைகயில் அைமெயும்.
உதாரணைத்தக்கு,
SELECT NOW();
என ைவெத்த run ெசெய்த பார்க்கவும். இதத பிழன்வெரும் format-ல் date மெற்றும் time-ஐ
return ெசெய்யும்.

ேமெலும்,
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SELECT NOW()+0;
என ைவெத்த run ெசெய்யும்ேபாத, இதத பிழன்வெரும் format-ல் date-ஐ return ெசெய்யும்.

எனேவெ 'loan' எனும் table-ல், ஒரு சில புத்தகங்களுக்கு தற்ேபாைதய ேததிைய insert
ெசெய்ய விரும்பிழனால், now() எனும் function-ஐப் பிழன்வெருமொறு பயன்படத்தலாம்,
INSERT loan (person_id,book_id,date_lent) VALUES
('3','2',NOW());
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9 Library எனும் மொதிரி Database- ல் இதருக்கும்
data- ைவெ எடத்தல்
இதங்கு நாம் எவ்வொறு தகவெல்கைளை table-லிலிருந்த எளிய queries-ஐப் பயன்படத்திப்
ெபறுவெத என்று பார்க்கலாம்.
பிழன்வெரும் query ஒரு table-ல் இதருக்கும் அைனத்த data-ைவெயும் return ெசெய்யும்.
SELECT * FROM book;

9.1 Limit Clause- ன் பயன்பாட
LIMIT Clause-ஐப் பயன்படத்தி நமெக்கு ேவெண்டிய rows-ஐ மெட்டம் ெகாடக்குமொறு
query-ைய அைமெக்கலாம். இதத பிழன்வெருமொறு.
SELECT author FROM book LIMIT 2;
# இதத முதல் 2 rows-ஐ return ெசெய்யும்.
SELECT author FROM book LIMIT 2, 2;
# இதத முதல் 2 rows-ஐ விட்டவிட்ட, அடத்த 2 rows-ஐ return ெசெய்யும்.
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SELECT author FROM book LIMIT 3, 2;
# இதத முதல் 3 rows-ஐ விட்டவிட்ட, அடத்த 2 rows-ஐ return ெசெய்யும்.

இதவ்வொறாக LIMIT Clause மூலம் நமெக்கு ேவெண்டிய rows-ஐ மெட்டம் நாம்
ெபற்றுக்ெகாளளைலாம்.
9.2 Order by மூலம் result- ஐ வெரிைசெப்படத்ததல்
MySQL-லிலிருந்த எடக்கப்படம் rows வெரிைசெப்படதப்பட்ேடா அல்லத
வெரிைசெப்படத்தப்படமெேலா இதருக்கும். ஆனால் இதந்தத் தகவெல்கள எவ்வொறு
வெரிைசெப்படத்தப்பட ேவெண்டம் என்பைத order by clause-ஐப் பயன்படத்திக்
கூறலாம். இதந்த order by clause-ல் ெகாடத்தளளை column-ன் மெதிப்புகளுக்கு
ஏதற்றவொறு table-ல் உளளை தகவெல்கெளைல்லாம் வெரிைசெப்படத்தப்பட்ட ெவெளிவெரும்.
இதைதப் பிழன்வெருமொறு காணைலாம்.
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SELECT * FROM book ORDER BY title;
# 'book' எனும் table-ல் இதருந்த எடக்கப்படம் அைனத்த records-ம், title-ன்
அடிப்பைடயில் வெரிைசெப்படத்தப்பட்டிருக்கும்.

ேமெேல ெகாடக்கப்பட்டளளை code-க்கான விளைக்கம் பிழன்வெருமொறு.
 முதலில் பிழன்வெரும் query, server-க்கு ெசெலுத்தப்படம்.
SELECT * FROM book ORDER BY title;
 இதந்த query, return ெசெய்யும் ஒவ்ெவொரு row-வின் title-ம் ஒரு list-க்குள
ெசெலுத்தப்படம். இதத பிழன்வெருமொறு.
Sila nerangalil sila manithargal (Row 1)
The 7 Habits of Highly Effective People (Row 2)
The Immortals of Meluha (Row 3)
Tuesdays with Morrie (Row 4)
Kallo kaaviyamo (Row 5)
Thanneer thesam (Row 6)
Yen Yetherku Yeppadi (Row 7)
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ேமெலும் இதந்த title எந்த row-வுடன் ெதாடர்புைடயத என்பத server-க்கு
ெதரிந்திருக்கும்.
 பிழன்னர் இதந்த list-ஆனத alphabetical முைறப்படி வெரிைசெப்படத்தப்பட்ட
பிழன்வெருமொறு அைமெயும். இதத case-sensitive கிைடயாத.
Kallo kaaviyamo (Row 5)
Sila nerangalil sila manithargal (Row 1)
Thanneer thesam (Row 6)
The 7 Habits of Highly Effective People (Row 2)
The Immortals of Meluha (Row 3)
Tuesdays with Morrie (Row 4)
Yen Yetherku Yeppadi (Row 7)
 இதந்த வெரிைசெப்படத்தப்பட்ட list-ன் முைறப்படி, அைனத்த rows-ம் ெவெளிவெரத்
ெதாடங்கும்.
9.3 DISTINCT மூலம் ஒேர மொதிரியான data- ைவெ ஒரு முைற மெட்டம்
ெவெளிக்காட்டதல்
Distinct எனும் keyword ஒரு data-ைவெ ஒேர ஒரு முைற மெட்டம் ெவெளிக்காட்டப்
பயன்படகிறத.
உதாரணைத்தக்கு 'book' எனும் table-ல் இதருக்கும் 'cond' எனும் column-ஐ, 'distinct'
keyword இதல்லாமெல் ெவெளிப்படத்தம் ேபாத அத அைனத்த data-ைவெயும்
ெவெளிப்படத்தம். அைதேய நாம் 'distinct' எனக் ெகாடத்த ெவெளிப்படத்தம்ேபாத
ஒரு data-ைவெ ஒருமுைற மெட்டம் தான் ெவெளிப்படத்தம்.
இதத பிழன்வெருமொறு.
SELECT cond FROM book;
SELECT DISTINCT cond FROM book;
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இதங்கு உளளை முதல் query, 'cond' எனும் column-ல் இதருக்கும் data-ஐ பல rows -ல்
இதருந்த எடத்த, ஒவ்ெவொரு முைறயும் அேத data-ைவெ return ெசெய்யும்.
அடத்ததாக உளளை query-ல் select-ஐ ெதாடர்ந்த distinct எனும் clause -ஐ
ேசெர்த்ததால், அத ஒேர மொதிரியான data-ஐ ஒேர ஒருமுைற மெட்டம் return
ெசெய்தவிட்ட மெற்ற duplicate data-ஐ புறக்கணித்த விட்டத.
9.4 ஒேர மொதிரியான data- ைவெ ' like' மூலம் கண்டபிழடித்த ெவெளிக்காட்டதல்
Like operator-ஐப் பயன்படத்தி ஒேர மொதிரியான pattern-ல் இதருக்கும் பல
ெசொற்கைளைக் கண்டபிழடிக்கலாம். உதாரணைத்தக்கு book-எனும் table-ல் இதருந்த, T-ல்
ெதாடங்கும் அைனத்த புத்தகத்தின் ெபயர்கைளையும் பட்டியலிட, query-ையப்
பிழன்வெருமொறு அைமெக்கலாம்.
SELECT title FROM book WHERE title LIKE 'T%';
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அேதேபால் e எனும் எழுத்தில் முடியும் அைனத்த புத்தகத்தின் ெபயர்கைளையும்
பட்டியலிட, query-ையப் பிழன்வெருமொறு அைமெக்கலாம்.
SELECT title FROM book WHERE title LIKE '%e';

Like operator ஆனத ெசொற்கைளைப் ெபாருத்திப் பார்ப்பதற்காகப் பயன்படத்தம்
இதரண்ட wildcard characters பிழன்வெருமொறு.


%(Percent) - இதத 0 அல்லத அதற்கு ேமெற்பட்ட எந்த வெைகயான
characters-வுடனும் ெபாருந்தம்.



_(Underscore) - இதத எந்த வெைகயான character-ஆக இதருந்தாலும் ஒேர ஒரு
character-ல் தான் ெபாருந்தம்.
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உதாரணைத்தக்கு நீங்கள book-எனும் table-ல் இதருந்த S எனும் எழுத்தின்
ெதாடர்ச்சியாக, குைறந்தத 8 எழுத்தாவெத இதருப்பத ேபான்ற author-ன் ெபயர்கைளைப்
பட்டியலிட query-ையப் பிழன்வெருமொறு அைமெக்க ேவெண்டம்.
SELECT author FROM book
WHERE author LIKE 'S________%';

இதங்கு 'Sujatha' எனும் author-ன் ெபயர் ெவெளிப்படாதைத கவெனிக்கவும். ஏதெனனில்
இதத 7 எழுத்த ெகாண்ட ெபயர் ஆகும்.

9.5 Aggregate functions மூலம் data- ைவெக் ெகாண்ட கணைக்கீடகள ெசெய்தல்
MySQL-ல் ஒரு column-ல் இதருக்கும் மெதிப்புகைளைக் ெகாண்ட கணைக்குகள
ேபாடவெதற்ேகா அல்லத அதைன group ெசெய்வெதற்ேகா பல functions உளளைன.
min() எனும் function ஒரு column-ல் ேசெமித்த ைவெக்கப்பட்டிருக்கும் மெதிப்புகளில்,
மிகச்சிறிய மெதிப்பிழைனக் கண்டபிழடிக்கப்பயன்படம்.
max() எனும் function ஒரு column-ல் ேசெமித்த ைவெக்கப்பட்டிருக்கும் மெதிப்புகளில்
மிகப்ெபரிய மெதிப்பிழைனக் கண்டபிழடிக்கப் பயன்படம்.
அதேபாலேவெ avg() எனும் function அந்த column-ல் ேசெமித்த ைவெக்கப்பட்டிருக்கும்
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அைனத்த மெதிப்புகளின் average மெதிப்பிழைனக் கண்டபிழடித்த அதைன தசெமெ எண்ணில்
ெவெளிப்படத்தம்.
இததைன பிழன்வெரும் உதாரணைத்தில் காணைலாம்.

SELECT MIN(marks), AVG(marks), MAX(marks) FROM person;

9.6 Date functions மூலம் ேததி மெற்றும் ேநரத்திைனக் ைகயாளுதல்
Date மெற்றும் time-ஐ ஒப்பீட ெசெய்த அதைனக் ைகயாளுவெதற்கு MySQL-ல் பல
functions உளளைன. MySQL-ஆனத ேததி மெற்றும் ேநரம் பற்றிய தகவெல்கைளை
பிழன்வெரும் இதரண்ட வெடிவெத்தில் குறிப்பிழடகின்றத.


YYYYMMDD HH:MM:SS (Eg: '20050930 18:43:01')



YYYYMMDDHHMMSS (Eg: 20050930184301)
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CURDATE() எனும் function இதன்ைறய ேததிையயும்,
CURTIME() எனும் function தற்ேபாைதய ேநரத்ைதயும், அேதேபால்
now() எனும் function தற்ேபாைதய ேததி மெற்றும் ேநரத்ைதயும் ெகாடக்கவெல்லத. இதத
பிழன்வெருமொறு.

DATE_ADD() மெற்றும் DATE_SUB() என்பத ேபான்ற functions ேததிகைளை ைவெத்த

கணைக்குப் ேபாடவெதற்ேகா அல்லத date/time-லிருந்த ேநரம் அல்லத வெருடம்
ேபான்ற தகவெல்கைளை மெட்டம் பிழரித்ெதடப்பதற்ேகா பயன்படகின்றன.
ேமெலும் கணித ஒப்பீட்ட குறிகளைான, greater than(>),less than(<) மெற்றும் equal
to(=) ேபான்றைவெ ேததிகைளை ஒன்றுடன் ஒன்று ஒப்பீட ெசெய்யப் பயன்படகின்றன.
SELECT * FROM loan
WHERE date_lent <=
DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 WEEK);
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SELECT * FROM loan
WHERE date_lent >=
DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 WEEK);

ேமெேல ெகாடக்கப்பட்டளளை எடத்தக்காட்டில் இதருக்கும் முதல் query-ஆனத loan
எனும் table-ல், தற்ேபாைதய ேததியிலிருந்த அதன் ஒரு வொர காலத்திற்கு முன்னால்
வெைர உளளை data-ஐ பட்டியலிடப் பயன்படம்.
இதரண்டாவெதாக உளளை query-ஆனத loan எனும் table-ல், தற்ேபாைதய
ேததியிலிருந்த அதன் ஒரு வொர காலத்திற்கு முன்னால் வெைர உளளை data தவிர மெற்ற
data-ஐ பட்டியலிடப் பயன்படம்.
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Date மெற்றும் time functions-ஐ பயன்படத்தவெத சுலபமொகேவெ இதருந்தாலும்,
உங்களுைடய program-ல் அைத நீங்கள பயன்படத்தம்ேபாத ெவெவ்ேவெறு வெைகயான
time zones, daylight savings time, wandering system clocks மெற்றும் இதரண்ட
இதலக்கத்தில் நூற்றாண்டகைளைக் குறிப்பிழடவெத ேபான்றவெற்ைறப்பற்றி நிைனவில்
ெகாளவெத நல்லத.
பிழன்வெரும் குறிப்புகள இததேபான்ற பிழரச்செைனகளில் இதருந்த உங்கைளைப் பாதகாக்கப்
பயன்படம்.


Network Time Protocol(NTP) -ஐப் பயன்படத்தவெத,உங்கள கணிப்ெபாறியின்
ேநரத்ைத தற்ேபாைதய ேநரத்திற்கு அைமெக்க உதவும்.



ேததிைய அைமெக்கும்ேபாத, முடிந்தவெைர மிகத் தல்லியமொன முைறயில்
அைமெப்பத நல்லத.



ேநரத்ைத நீங்கள தல்லியமொன முைறயில் பார்க்க விரும்பிழனால், அதைன
Greenwich Mean Time(GMT) எனப்படம் Coordinated Universal
Time(UTC)-ல் ேசெமித்த ைவெக்கவும். பிழன்னர் உளளூர் ேநரத்திற்கு ஏதற்றவொறு
காட்டம் logic-ஐ இததற்கான program-ல் இதைணைத்த விடவும்.
.

9.7 Decimal columns மூலம் தசெமெ எண்கைளை மிகத்தல்லியமொக ேசெமித்தல்
MySQL-ஆனத தசெமெ எண்கைளை மிகத்தல்லியமொன முைறயில் ேசெமிக்க decimal வெைக
columns-ஐப் பயன்படத்தகின்றன. இதந்த decimal columns ேசெமிக்கப்படம் தசெமெ
எண்கைளை floating point numbers-ஆக அல்லாமெல் strings-ஆக ேசெமிக்கின்றன.
இதந்த முைறயில், தசெமெ எண்கைளை ேசெமிப்பதற்கு நிைறய இதடம் எடத்தக்
ெகாளளைப்பட்டாலும், ேசெமிக்கப்படம் data எந்த அளைவு தல்லியமொக இதருக்க ேவெண்டம்
என்பைதக் குறிப்பிழட்டக் கூற முடியும்.
ேமெலும் ஒரு decimal column-ல் எந்த அளைவு data ேசெமிக்கமுடியும் என்பத அந்த
MySQL-ன் version-ஐப் ெபாறுத்த மொறுபடம். அதற்கு MySQL-ன் manual-ஐப்
பார்க்கவும். ெபாதவொக அைனத்த versions-கேளைாடம் ஒத்தப்ேபாக தசெமெ எண்ணின்
வெலப்புறம் இதருக்கும் இதலக்கங்கைளை 30 அல்லத அதற்கும் குைறவொக
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நிறுத்திக்ெகாளவெத நல்லத.

9.8 NULL- ன் பயன்பாட
இதந்த NULL என்பத எைதயும் குறிக்காத. அதாவெத empty அல்லத zero-ைவெக் கூட
குறிக்காத. உதாரணைத்தக்கு பிழன்வெரும் queries-ஐ ஒட்டிப்பார்க்கவும்.
SELECT NULL = FALSE;
SELECT NULL = '';
SELECT NULL = 0;
SELECT NULL = NULL;
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அைனத்த queries-ன் விைடயும் null என்பேத ஆகும். இதந்த null என்பதற்கு எந்த ஒரு
மெதிப்பும் கிைடயாத மெற்றும் அத எந்த ஒரு data வெைகையயும் சொர்ந்தத அல்ல.
எனேவெ இதந்த null-வுடன் boolean மெதிப்பு false-ஐ ஒப்பிழட்டாலும், empty string-ஐ
ஒப்பிழட்டாலும், 0 எனும் integer மெதிப்புடன் ஒப்பிழட்டாலும் அல்லத ேவெறு ஒரு
null-வுடேன ஒப்பிழட்டாலும் கூட, அத ெவெறும் null எனும் மெதிப்ைபேய ெகாடக்கும்.
ேவெறு எந்த ஒரு மெதிப்ைபயும் ெகாடக்காத.
நீங்கள null மெதிப்புகைளைக் ெகாண்ட column-ஐ ைகயாளும்ேபாத பிழன்வெருவெனவெற்ைற
நிைனவில் ெகாளளைவும்.


ஒரு column-ஐ null மெதிப்புடன் ஒப்பீட ெசெய்யும்ேபாத சொதாரணை comparison
operators-ஐ பயன்படத்தவெத எந்த ஒரு தகவெைலயும் ெபற உதவொத.
உதாரணைத்தக்கு பிழன்வெரும் query எந்த ஒரு rows-ம் return ெசெய்யாத.
SELECT * FROM book WHERE title != NULL;



எனேவெ எப்ேபாதம் null மெதிப்புடன் எைதயாவெத ஒப்பிழடம்ேபாத, Special Null
Safe Operators எனப்படம் ISNULL மெற்றும் <=> -ஐபயன்படத்தவெேத
சிறந்தத.

9.9 Query result- ஐ ஒரு file- க்குள அனுப்புதல்
இததைன INTO OUTFILE மெற்றும் INTO DUMPFILE எனும் இதரண்ட clause-ஐப்
பயன்படத்தி ெசெய்யலாம்.
1. INTO OUTFILE
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INTO OUTFILE எனும் clause-ஐ select statement-வுடன் பயன்படத்தி, அந்த query
மூலம் ெபறும் மெதிப்புகைளை ஒரு file-க்குள அனுப்ப முடியும்.
ெபாதவொக இதந்த clause-வுடன் simple select statement பயன்படத்தப்படம்ேபாத
அதன் ெசெயல்முைற எவ்வொறு அைமெயுெமெனில், select query-லிருந்த ெபறப்படம்
மெதிப்புகைளை, INTO OUTFILE-ஐத் ெதாடர்ந்த ெகாடக்கப்பட்டளளை file-ல் tab
separated format-ல் எழுதிவிடம். இதந்த file-ல் எழுதம்ேபாத, ஒவ்ெவொரு field-ம்
ஒரு tab-ஆகவும், ஒவ்ெவொரு row-வும் ஒரு புதிய வெரியாலும் ேவெறுபடத்தி
காட்டப்பட்டிருக்கும்.
SELECT * FROM book
INTO OUTFILE '/tmp/book'
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n';

ேமெேல உளளை எடத்தக்காட்டில் இதருக்கும் query, CSV file-ஐ உருவொக்கும். ஏதெனனில்
எந்த format-ல் மெதிப்புகள எழுதப்பட ேவெண்டம் என்பத அந்த query-ல் ெதளிவொகக்
ெகாடக்கப்பட்டளளைத. Character sequences எனப்படம் ‘\n’ மெற்றும் ‘\t’ என்பத
முைறேய ஒரு புதிய line-ஆகவும் மெற்றும் tab-ஆகவும் MySQL server-ஆல்
interpret ெசெய்த புரிந்த ெகாளளைப்படம்.
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2. INTO DUMPFILE
இதந்த INTO DUMPFILE clause-ஐ பயன்படத்தவெதன் மூலம் select
statement-லிருந்த ெபறப்படம் மெதிப்பு எந்த ஒரு ஒழுங்குதலும் ெசெய்யப்படாமெல்
அப்படிேய ெகாடக்கப்பட்டளளை file-க்கு அனுப்பப்படகிறத.
இதந்த INTO DUMPFILE எனும் clause ஒேர ஒரு row-ைவெ return ெசெய்யும் select
statement-வுடன் மெட்டேமெ பயன்படத்தப்படம். இதந்த select statement-ல்
ஒன்றுக்கு ேமெற்பட்ட columns ெகாடக்கப்பட்டிருப்பிழன் அதன் மெதிப்புகள ஒன்று
ேசெர்க்கப்பட்ட எந்த ஒரு ேவெறுபாடம் இதல்லாமெல் ெமொத்தமொக file-க்குள எழுதப்படம்.
இதத பிழன்வெருமொறு.
SELECT * FROM book
WHERE book_id =5
INTO DUMPFILE "/tmp/book1";
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இதத ெதாடர்ச்சியாக எந்த ஒரு இதைடெவெளியும் இதல்லாமெல் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஒரு
file-ஐ உருவொக்கும்.
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10 Library database- ல் இதருக்கும் பல்ேவெறு
Tables- ஐ இதைணைத்தல்
எவ்வொறு எளிய queries-ஐப் பயன்படத்தி நமெக்கு ேவெண்டிய தரவுகைளை ஒரு table-ல்
இதருந்த எடப்பத என்பைதப் பற்றி ஏதற்கனேவெ பார்த்தவிட்ேடாம். இதந்தப் பாகத்தில்,
sql-ன் ஒருசில வெலிைமெமிகு அங்கங்களைான Joins, Subqueries மெற்றும் Union
ேபான்றவெற்ைறப் பயன்படத்தி ேமெம்பட்ட queries-ஐ உருவொக்கி, அதன் மூலம்
தரவுகைளை எவ்வொறு ஒன்றுக்கும் ேமெற்பட்ட tables-ல் இதருந்த எடப்பத என்று
பார்க்கலாம்.
10.1 இதைணைப்புகள உருவொன விதம்
Relational databases-ன் ஒரு சிறப்பு அம்செம் என்னெவெனில், அத data-ைவெ
ஒன்றுக்கும் ேமெற்பட்ட tables-ல் ஓர் ஒழுங்குபடத்தப்பட்ட முைறயில் ேசெமித்த
ைவெத்திருக்கும். ெபாதவொக ஒரு table-ல் ஒவ்ெவொரு row-ைவெயும் தனித்தனியாக
அைடயாளைம் கண்டபிழடிக்க உதவும் column-ஐ அந்த table-ன் primary key
என்கிேறாம். அேதேபால் ஒரு table-ல் இதருக்கும் primary key அல்லாத மெற்ெறாரு
column, ேவெெறாரு table-ன் primary key-ேயாட ஒத்த இதருக்கிறத எனில், அத
அந்த table-ன் foreign key எனப்படம்.
உதாரணைத்தக்கு book எனும் table-ல் book_id என்பத primary key எனில், இதந்த
column அந்த table-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு row-க்கும் ஒரு தனி எண் மெதிப்பிழைனக்
ெகாண்டிருக்கும். அேதேபால், person எனும் table-ல் இதருக்கும் person_id எனும்
column அந்த table-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு row-க்கும் ஒரு தனி எண் மெதிப்பிழைனக்
ெகாண்டிருக்கும்.
இதப்ேபாத மூன்றாவெதாக இதருக்கும் loan எனும் table-ல் "எந்ெதந்த புத்தகங்கள
எந்ெதந்த நபருக்கு வெழைங்கப்பட்டளளைன" எனும் விவெரங்கைளைச் ேசெகரிப்பதற்காக book
மெற்றும் person எனும் இதரண்ட table-ஐயும் ெதாடர்பு ெகாளளும். இதவ்வொறு ெதாடர்பு
ெகாளவெதற்காக இதந்த loan எனும் table-ல் இதடம் ெபற்றிருக்கும் book_id மெற்றும்
person_id எனும் columns, இதந்த table-ன் foreign key எனப்படம்.
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எனேவெ ஒரு புத்தகம் ஒரு நபருக்கு வெழைங்கப்படம்ேபாத, அந்த புத்தகத்தின் முழு
விவெரங்கைளையும் நாம் loan எனும் table-ல் மீண்டம் ெசெலுத்தாமெல், ெவெறும் book_id
எனும் column-ன் உதவியுடன் அந்த விவெரங்கைளை ேவெெறாரு book எனும் table-ல்
இதருந்த ெபற்றுக்ெகாளளைலாம்.
அவ்வொேற புத்தகம் ெபற்றுக்ெகாண்ட நபரின் முழு விவெரங்கைளையும், loan எனும்
table-இதல் இதருக்கும் person_id உதவிெகாண்ட person எனும் table-ல் இதருந்த
ெபற்றுக்ெகாளளைலாம். எனேவெ loan table-ல் நமெக்கு ேவெண்டிய இதன்னும் ஒன்ேற ஒன்று
தான். இதந்த transaction எந்த ேததியில் நைடெபற்றுளளைத என்பைதத் ெதரிந்த
ெகாளளை date_lent எனும் column இதருந்தால் ேபாதமொனத. இதவ்வொறாக
loan,person மெற்றும் book எனும் மூன்று tables-ம் ஒன்றுடன் ஒன்று
இதைணைக்கப்பட்டளளைன.
10.2 Where clause மூலம் tables- ஐ இதைணைத்தல்
இதரண்ட அல்லத அதற்கு ேமெற்பட்ட tables-லிருந்த data-ைவெ எடக்க
ேவெண்டெமெனில், அந்த tables-ஐ primary key மெற்றும் foreign key உதவியுடன்
இதைணைக்க ேவெண்டம்.
ெபாதவொக இதத எவ்வொறு ெசெய்யப்ப்படெமெனில், எந்ெதந்த tables-லிருந்த data-ைவெ
எடக்க ேவெண்டேமொ அந்த tables-ஐ எல்லாம் select statement-ன் from clause-ல்
பட்டியலிடேவெண்டம். பிழன்னர் where clause-ஐப் பயன்படத்தி அந்த tables-க்கு
இதைடயிலிருக்கும் primary key-foreign key ெதாடர்ைப விவெரிக்கேவெண்டம்.
இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.

SELECT columns
FROM table1, table2
WHERE table1.foreign_key = table2.primary_key;
இதங்கு where clause-ஐப் பயன்படத்தவெத மிக முக்கியமொனத. ஏதெனனில், இதத
குறிப்பிழடப்படவில்ைல எனில், முதல் table-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு row-வும் ,
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அடத்த table-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு row-வுடன் இதைணைக்கப்பட்ட நமெக்குப்
பயன்படாத வெைகயில் result ெவெளிவெரத் ெதாடங்கும்.
பிழன்வெரும் எடத்தக்காட்டில் உளளை query-ல், loan, person மெற்றும் book எனும் மூன்று
tables-ம் இதைணைக்கப்பட்ட, அதிலிருந்த சில ெபாதவொன தரவுகள
ேதர்ந்ெதடக்கப்பட்டளளைன.

SELECT loan.date_lent, person.name, book.title
FROM loan, book, person
WHERE loan.book_id = book.book_id
AND loan.person_id = person.person_id;
இதந்த query-ன் select statement-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு column-க்கும் முன்னால்
உளளை prefix, அந்த column எந்த table-லிலிருந்த எடக்கப்பட ேவெண்டம் என்பைதக்
குறிப்பிழடம் qualifier ஆகும். ஏதெனனில் ஒேர ெபயர் ெகாண்ட columns இதரண்ட
tables-ல் பயன்படத்தப்படம்ேபாத, அந்த column-ஐ எந்த table-லிலிருந்த எடக்க
ேவெண்டம் என்பத புரியாமெல் MySQL-ஆனத error-ஐ ெவெளிப்படத்தம்.
எனேவெ இததைனத் தவிர்ப்பதற்காக ஒவ்ெவொரு column-க்கும் முன்னால் அதன் table
name-ஐ qualifier-ஆக குறிப்பிழடவெத நல்லத.
இதந்த query-ன் output பிழன்வெருமொறு அைமெயும்.
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ேமெலும், நீங்கள filters-ஐ இதைணைக்க விரும்பிழனால் AND keyword மூலம் நமெக்கு
ேவெண்டிய conditions-ஐ இதைணைத்த ேதைவெப்படம் வெைகயில் result-ஐ
வெரைவெக்கலாம்.

SELECT loan.date_lent, person.name, book.title
FROM loan, book, person
WHERE loan.book_id = book.book_id
AND loan.person_id = person.person_id
AND person.name='Nithya';

10.3 Join keyword மூலம் tables- ஐ இதைணைத்தல்
Join keyword மூலம் tables இதைணைக்கப்படம்ேபாத select statement-ன் from
clause-ல் எந்ெதந்த tables இதைணைக்கப்படேவெண்டம் என்பைத Join எனும்
keyword-ஐப் பயன்படத்தி ஒன்றன்பிழன் ஒன்றாக குறிப்பிழட ேவெண்டம். பிழன்னர் ON
எனும் clause-ல் அந்த tables-க்கு இதைடயிலிருக்கும் primary key-foreign key
ெதாடர்ைபக் குறிப்பிழட ேவெண்டம்.
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இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
SELECT columns
FROM table1
JOIN table2
ON table1.foreign_key = table2.primary_key;
இதவ்வொறு Join மூலம் tables-ஐ இதைணைத்த எழுதப்படம் queries, படிப்பதற்கு
சுலபமொக இதருக்கும். ஏதெனனில் இதந்த Joining conditions எல்லாம் ON clause-ல்
எழுதப்படவெதால், இதத where clause-ல் எழுதப்படம் conditions-லிருந்த
ேவெறுபட்டத் ெதரிகிறத.
இதந்த Join keyword மூலம் tables-ஐ நாம் Inner join மெற்றும் Outer Join எனும்
ெவெவ்ேவெறு வெைககளில் இதைணைக்க முடியும்.
10.4 Inner join மூலம் tables- ஐ இதைணைத்தல்
Where clause-ல் நாம் பயன்படத்திய அேத உதாரணைத்ைத இதங்கும் பயன்படத்தி,
அதைன Join keyword மூலம் எவ்வொறு இதைணைப்பத என்று பார்க்கலாம். இதத
பிழன்வெருமொறு.
SELECT loan.date_lent, person.name, book.title
FROM loan
JOIN book
ON loan.book_id = book.book_id
JOIN person
ON loan.person_id = person.person_id;
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இதந்த query-ல் tables அைனத்தம் Inner join மூலம் இதைணைக்கப்பட்டளளைன.
10.5 Table aliases- ஐப் பயன்படத்ததல்
ேமெேல ெகாடக்கப்பட்டளளை examples-ல் இதருக்கும் columns அைனத்தம் அதன்
முன்னர் table name-ஐ ைவெத்த குறிப்பிழடப்படகிறத. ஒருேவெைளை இதந்த table
name மிகப்ெபரிய ெபயராக இதருந்தால், ஒவ்ெவொரு முைறயும் இதந்தப் ெபரிய
ெபயைரக் குறிப்பிழட்ட அதன் column name-ஐக் குறிப்பிழடவெத என்பத செற்று
கடினமொன விஷயம். எனேவெ அந்தப் ெபரிய ெபயருக்கு பதிலாக, ஒரு சிறிய ெபயைர
உருவொக்கி அதைன நாம் query-ல் பயன்படத்தலாம். இததேவெ alias name
என்பதாகும்.
இதந்த alias name எவ்வொறு உருவெக்கப்படகிறெதனில், clause-ல் table-ஐ
குறிப்பிழட்டவுடன் அதன் ெதாடர்ச்சியாக AS எனும் keyword-ஐப் பயன்படத்தி ஒரு
சிறிய ெபயைரக் குறிப்பிழடவெதன் மூலம் உருவொக்கப்படகிறத. இததைன பிழன்வெரும்
உதாரணைத்தில் காணைலாம்.
SELECT a.date_lent, b.title, c.name
FROM loan AS a
JOIN book AS b
ON a.book_id = b.book_id
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JOIN person AS c
ON a.person_id = c.person_id;

இதங்கு a,b,c எனும் 3 alias name முைறேய loan,book மெற்றும் person எனும் 3
tables-க்கு உருவொக்கப்பட்டளளைத.
இதந்த query-ல் நாம் முழு table name-க்கு பதிலாக alias-ஐ பயன்படத்தத்
ெதாடங்கியதம், அந்த query முழுவெதம் alias-ஐ மெட்டேமெ பயன்படத்த ேவெண்டம்.
இதைடயில் alias-க்கு பதிலாக மீண்டம் அந்த table-ன் முழு ெபயைரயும் பயன்படத்த
முடியாத.
10.6 Outer Join மூலம் tables- ஐ இதைணைத்தல்
Outer Join-ல் left outer join மெற்றும் right outer join என இதரு வெைககள உண்ட.
இதந்த Left outer join-ல் Join எனும் keyword-க்கு இதடப்புறம் இதருக்கும் table-ல்
இதருந்த அைனத்த row-வும் return ெசெய்யப்படம். வெலப்புறம் இதருக்கும் table,
Joining condition-ஐப் ெபாருத்த, இதடப்புற table-ல் இதருந்த ெவெளிப்படத்தப்பட்ட
மெதிப்புகளுக்கு இதைணையான மெதிப்பிழைனக் கண்டபிழடித்த ெவெளிப்படத்தம். அப்படி
இதல்ைலெயனில் வெலப்புற table-ல் இதருந்த “NULL”மெதிப்பு ெவெளிப்படத்தப்படம்.
இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
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SELECT columns
FROM table1
LEFT OUTER JOIN table2
ON table1.foreign_key = table2.primary_key;
உதாரணைத்தக்கு loan மெற்றும் person எனும் table-லிலிருந்த , ஒவ்ெவொரு நபரும்
செமீபத்தில் கடன் வொங்கிய ேததிையக் கண்டபிழடிக்க, Outer Join மூலம் query-ையப்
பிழன்வெருமொறு அைமெக்கலாம்.
SELECT p.name, MAX(l.date_lent)
FROM person p
LEFT OUTER JOIN loan l
ON p.person_id = l.person_id
GROUP BY p.name;
இதந்த Query-ன் output பிழன்வெருமொறு அைமெயும்.

இததில் person எனும் table-ல் இதருந்த அைனத்த நபர்களின் ெபயர்களும்
பட்டியலிடப்பட்டவிட்டத. பிழன்னர் ஒவ்ெவொரு நபரும் கடன் வொங்கிய ேததி வெலப்புற
table-ல் இதருந்த எடக்கப்பட்ட ெவெளிப்படத்தப்பட்ட விட்டத. இததில் கடேன வொங்காத
ஒரு நபருக்கு வெலப்புற table, “NULL”-எனும் மெதிப்பிழைன ெவெளியிட்டிருப்பைதக்
காணைலாம்.
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இதவ்வொேற Right outer join-ம் வெலப்புற table-ல் இதருந்த அைனத்த மெதிப்பிழைனயும்
ெவெளிப்படத்திவிட்ட , அதற்கு இதைணையான மெதிப்புகைளை இதடப்புற table-லிலிருந்த
ெவெளிப்படத்தம். அப்படி இதைணை மெதிப்புகள ஏததம் இதடப்புற table-ல் இதல்ைலெயனில்
NULL மெதிப்பிழைன ெவெளிப்படத்தம்.
10.7 Column alias- ஐப் பயன்படத்ததல்
Table-க்கு alias name-ஐ உருவொக்குவெத ேபான்ேற, Column-க்கும் alias name-ஐ
உருவொக்கலாம். அப்படி உருவொக்க ேவெண்டிய ேதைவெ என்னெவெனில், ஒரு query-ன்
select statement-ல் ெகாடக்கப்படம் column-ன் மீத ஏதேதனும் aggregate
functions பயன்படத்தப்பட்டால், அைவெ return ெசெய்யும் மெதிப்புகள, அந்த column
name-ன் கீழ வெராத. எனேவெ இதவ்வொறு return ெசெய்யப்பட்ட மெதிப்புகளின் தைலப்பிழல்
என்ன column name இதருக்க ேவெண்டம் என்பைத அந்த column-க்கு ஒரு alias
name-ஐ உருவொக்குவெதன் மூலம் குறிப்பிழடலாம். இதத பிழன்வெருமொறு.

SELECT p.name, MAX(l.date_lent) as maximum_date
FROM person p
LEFT OUTER JOIN loan l
ON p.person_id = l.person_id
GROUP BY p.name;
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ேமெலும் ஒரு query இதரண்ட ெவெவ்ேவெறு table-ல் இதருந்த ஒேர ெபயர் ெகாண்ட
column-ல் இதருக்கும் data-ைவெ ெவெளிப்படத்தகிறத எனில், நாம் result set-ஐப்
பார்க்கும்ேபாத, எந்த column எந்த table-லிலிருந்த எடக்கப்பட்டத எனும்
குழைப்பத்ைத விைளைவிக்கும். எனேவெ இதந்தக் குழைப்பத்ைதத் தவிர்ப்பதற்கு நாம் ஒேர
ெபயரில் இதருக்கும் இதரண்ட columns-க்கும் ெவெவ்ேவெறு alias name-ஐ
உருவொக்குவெதன் மூலம் ேவெறுபடத்திக் காட்டலாம்.
10.8 Subquery மூலம் tables- ஐ இதைணைத்தல்
இதரண்ட ெவெவ்ேவெறு queries ஒன்றுக்குள ஒன்றாக ைவெக்கப்படவெைத subquery
என்கிேறாம். ெபாதவொக select statement-ஐப் பயன்படத்தம் ஒரு query-ல் சில
conditions-ஐ வெலியுறுத்த ஒரு paranthesis-இதக்குள ெகாடக்கப்படம் மெற்ெறாரு
query அதன் subquery எனப்படம். முதலில் இதந்த subquery-தான் execute
ெசெய்யப்படம். பிழன்னர் இதந்த subquery-ஆல் ெகாடக்கப்படம் மெதிப்புகைளை
ைவெத்ததான் main query-ஆனத execute ெசெய்யப்படம். இததற்கான syntax
பிழன்வெருமொறு.
SELECT columns
FROM table1
WHERE col1 IN (SELECT col2 FROM table2 WHERE ...);
www.kaniyam.com

127

ேமெேல ெகாடக்கப்பட்டளளை syntax-ல் subquery ஆனத where clause-ல் In
operator-க்கு வெலப்புறம் அைமெந்தளளைத. ஒரு subquery ஒேர ஒரு column-ஐத் தான்
return ெசெய்ய ேவெண்டம் என்பத விதி. எனேவெ இதவ்வொறு return ெசெய்யப்பட்ட ஒரு
மெதிப்பிழைன ைவெத்த main query-ஆனத ஒப்பீட ெசெய்யப்படகிறத.
Subqueries-ஐ non-correlated subquery மெற்றும் correlated subquery என
இதரண்ட வெைகயாகப் பிழரிக்கலாம்.
10.9 Non- correlated subquery அைமெயும் விதம்
Non-Correlated subqueries-ல் ெவெளிேய இதருக்கும் outer query-ல் உளளை
table-ஐயும் உளேளை இதருக்கும் subquery-ல் உளளை table-ஐயும் இதைணைக்கும்
வெைகயில் எந்த ஒரு condition-ம் இதருக்காத.
உதாரணைத்தக்கு 'book' எனும் table-ல் இதருக்கும் ‘cond’ எனும் column ஒரு புத்தகம்
எந்த நிைலைமெயில் உளளைத என்பைத விளைக்கும் வெைகயில் good அல்லத bad எனும்
மெதிப்புகைளைப் ெபற்றிருக்கிறத.இதப்ேபாத நாம் ‘cond’ எனும் column-ல் ‘good’
மெதிப்பிழைனப் ெபற்றிருக்கும் புத்தகங்கைளை மெட்டம் எந்ெதந்த நபருக்கு
வெழைங்கியுளேளைாம் எனும் விவெரத்ைத non-correlated subqueries மூலம் சுலபமொக
எடக்கலாம். இதத பிழன்வெருமொறு.
SELECT DISTINCT b.name
FROM loan a
JOIN person b
ON a.person_id = b.person_id
WHERE a.book_id IN (SELECT book_id FROM book
='good');

WHERE cond

இதந்த query-ல் paranthesis-க்குள ெகாடக்கப்பட்ட subquery ஆனத முதலில் நல்ல
நிைலைமெயில் இதருக்கும் புத்தகங்கைளைப் பட்டியலிடம். பிழன்னர் ேமெேல
ெகாடக்கப்பட்டளளை main query–ஆனத இதந்த மெதிப்புகைளை ைவெத்தக் ெகாண்ட,
இதத்தைகய புத்தகங்கைளை எந்ெதந்த நபருக்கு வெழைங்கியுளேளைாம் எனும் விவெரங்கைளைப்
பட்டியலிடம். இததன் output பிழன்வெருமொறு.
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இதந்த விவெரங்கைளைேய நீங்கள subqueries-ஐப் பயன்படத்தாமெல் ெபற விரும்பிழனால்,
தனித்தனியாக இதரண்ட queries-ஐ execute ெசெய்ய ேவெண்டியிருக்கும். இதத
பிழன்வெருமொறு.
SELECT book_id FROM book WHERE cond='good';
SELECT DISTINCT b.name FROM loan a JOIN person b
ON a.person_id = b.person_id WHERE a.book_id IN (1,4,5,8,9);
முதல் query, எந்ெதந்த புத்தகங்கள நல்ல நிைலைமெயில் உளளைன எனும் விவெரத்ைத
ெவெளியிடம்.
பிழன்னர் இதந்த result-ஐ condition-ல் ைவெத்தக்ெகாண்ட இதரண்டாவெத query,
எந்ெதந்த நபருக்கு இதந்தப் புத்தகங்கைளை வெழைங்கியுளேளைாம் எனும் விவெரத்ைத
ெவெளியிடம்.
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இதவ்வொறு இதரண்ட தனித்தனி queries-ன் மூலம் நாம் ெசெய்யும் ஒரு ேவெைலைய,
subquery-ையப் பயன்படத்தி ஒேர query-ல் ெசெய்த விடலாம். இததேவெ subquery-ன்
ஒரு சிறந்த அம்செம் ஆகும்.

10.10 Select statement-ல் Subquery- ஐப் பயன்படத்ததல்
Subquery-ைய நாம் select statement-ல் பட்டியலிடப்படம் columns-க்குப்
பதிலாகக்கூடப் பயன்படத்தலாம். இததிலும் subquery-ஆனத ஒேர ஒரு column-ஐ
மெட்டேமெ ெகாடக்க ேவெண்டம். இதல்ைலெயனில் MySQL, error-ஐ ெவெளிப்படத்தம்.
பிழன்வெரும் உதாரணைத்தில் ெகாடக்கப்பட்டளளை query, இதரண்ட ெவெவ்ேவெறு
table-களில் இதருக்கும் data-ைவெ summary ெசெய்த தகவெல்கைளை
அனுப்பிழயிருப்பைதக் காணைலாம்.
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM person) AS No_of_persons,
(SELECT COUNT(*) FROM book) AS No_of_books;
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இததில் select statement-ல் எப்ேபாதம் பட்டியலிடப்படம் columns-க்குப் பதிலாக
இதங்கு இதரண்ட ெவெவ்ேவெறு subqueries பட்டியலிடப்பட்டளளைத. இதைவெ return
ெசெய்யும் மெதிப்புகள ஒேர row-வில் அைமெயப் ெபற்றிருக்கும்.
10.11 Correlated subquery அைமெயும் விதம்
Correlated subqueries-ல் ெவெளிேய இதருக்கும் outer query-ல் உளளை table-ம்
உளேளை இதருக்கும் subquery-ல் உளளை table-ம் ஒரு ெபாதவொன condition-ஆல்
இதைணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
உதாரணைத்தக்கு book எனும் table-ல் இதருந்த main query-ஆல் return
ெசெய்யப்படகின்ற ஒவ்ெவொரு புத்தகத்தக்கும், அத ஒரு நபருக்கு எப்ேபாத கைடசியாக
வெழைங்கப்பட்டத எனும் ேததிையப் பட்டியலிட query-ையப் பிழன்வெருமொறு
அைமெக்கலாம்.
SELECT b.title,
(SELECT max(date_lent) FROM loan a WHERE a.book_id =
b.book_id)AS last_lend_date
FROM book b;
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இததில் sub query-ல் இதருக்கும் loan எனும் table-ம், main query-ல் இதருக்கும் book
எனும் table-ம், book_id எனும் ஒரு ெபாதவொன column-ஆல்
இதைணைக்கப்பட்டளளைன. இததேவெ correlated subquery என்பதாகும்.
ஏதெனனில் subquery-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு row-வும் execute ெசெய்யப்படவெதற்கு
mainquery-ல் இதருந்த ஒரு மெதிப்பு ேதைவெப்படகிறத. எனேவெ correlated subquery
முைறப்படி ஒரு query-ைய run ெசெய்வெதற்கு நீண்ட ேநரம் பிழடிக்கும்.
10.12 Union மூலம் queries- ஐ இதைணைத்தல்
UNION Operator என்பத இதரண்ட அல்லத அதற்கு ேமெற்பட்ட queries மூலம்
கிைடக்கும் விைடகைளை ஒேர resultset-ஆக மொற்றப் பயன்படகிறத. இததற்கான
syntax பிழன்வெறுமொரு.
SELECT columns FROM table1
UNION
SELECT columns FROM table2;
உதாரணைத்தக்கு பிழன்வெரும் இதரண்ட queries தனித்தனியாக execute
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ெசெய்யப்பட்டாலும் அைவெ UNION Operator மூலம் இதைணைக்கப்பட்டிருப்பதால்,
அைவெ ெவெளிப்படத்தம் result set ஒன்றாக அைமெயும்.

SELECT * FROM book
UNION
SELECT * FROM loan;

ேமெலும் Union Operator மூலம் இதைணைக்கப்படம் ஒவ்ெவொரு query-யிலும் ஒேர
எண்ணிக்ைகயிலான columns இதருக்க ேவெண்டம்.
சொதாரணைமொக இதந்த Union Operator, ஒேர மொதிரியாக இதருக்கும் மெதிப்புகைளை ஒரு
முைறக்குேமெல் மெறுமுைற ெவெளிப்படத்தாத. அவ்வொறு நீங்கள ெவெளிப்படத்த
விரும்பிழனால், UNION என்பதற்கு பதிலாக UNION ALL எனும் keyword-ஐப்
பயன்படத்த ேவெண்டம்.
இதந்த UNION மெற்றும் UNION ALL-க்கான வித்தியாசெத்திைன பிழன்வெரும் உதாரணைத்தின்
மூலம் அறியலாம்.
SELECT cond FROM book where cond='good'
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UNION
SELECT name FROM person;

SELECT cond FROM book where cond='good'
UNION ALL
SELECT name FROM person;

இததில் “good” எனும் வொர்த்ைத ஒரு தடைவெக்குேமெல் பலமுைற ெவெளிப்பட்டிருப்பைதக்
காணைலாம்.
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11 Library எனும் database- ல் ேசெமிக்கப்பட்டிருக்கும்
data- ஐ மொற்றுதல்
காலத்தின் ேதைவெக்ேகற்ப, நாம் பட்டியலில் ேசெமித்தைவெத்திருக்கும் தகவெல்கைளை
மொற்றுவெதற்கான சூழநிைல ஏதற்படம். அப்ேபாத ேசெமித்தைவெக்கப்பட்டிருக்கும்
தகவெல்கைளை எவ்வொறு மொற்றுவெத என்பத பற்றி இதந்தப் பகுதியில் காணைலாம்.
ெபாதவொக 'update' எனும் command, table-ல் ேசெமிக்கப்பட்டிருக்கும் data-ைவெ
மொற்றப் பயன்படம். இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
UPDATE table_name SET column_name = value WHERE condition;
இதந்த syntax பிழன்வெருமொறு விளைக்கப்படகிறத.


UPDATE - இதத எவ்வெைகயான query, run ெசெய்யப்படகிறத என்பைதக்
குறிக்கும்.



SET - இதத மொற்றம் நிகழும் column-ன் ெபயைரயும் மெற்றும் மொற்றப்பட்ட
மெதிப்பிழைனயும் தாங்கியிருக்கும். ஒன்றுக்கு ேமெற்பட்ட column-ன் மெதிப்புகள
மொற்றப்படேவெண்டெமெனில், இததைன பிழன்வெருமொறு அைமெக்க ேவெண்டம்.
SET name0='value', name1='some_other_value',
...



WHERE - இதந்த clause எந்த ஒரு குறிப்பிழட்ட row-வில் மெதிப்புகள
மொற்றப்படேவெண்டம் எனும் condition-ஐக் ெகாடக்கப் பயன்படகின்றன.

முதலில் ஒரு Column-ன் அைனத்த மெதிப்புகைளையும் எவ்வொறு மொற்றுவெத என்று
பார்க்கலாம். பிழன்வெரும் எடத்தக்காட்டில் இதருக்கும் query, book எனும் table-ல்
இதருக்கும் 'cond' column-ன் அைனத்த மெதிப்புகைளையும் ‘good’ என்று மொற்றிவிடம்.
UPDATE book SET cond = 'good';
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அடத்ததாக ஒேர ஒரு row-வில் மெட்டம் இதந்த மொற்றம் நிகழை query-ையப்
பிழன்வெருமொறு அைமெக்க ேவெண்டம்.
UPDATE book
SET cond = 'poor'
WHERE author = 'Jayakanthan';
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இதங்கு எந்த row-வில் இதருக்கும் author-ன் ெபயர் “Jayakanthan” என்று உளளைேதா,
அந்த row-க்கு மெட்டம் 'cond' column, 'poor'என்று மொற்றப்பட்டளளைத.
11.1 Function மூலம் column- ல் இதருக்கும் மெதிப்பிழைன மொற்றுதல்
பிழன்வெரும் query-ல், loan எனும் table-ல் தவெறுதலாக ெகாடக்கப்பட்ட ேததியானத
DATE_ADD function மூலமொக மொற்றப்படவெைதக் காணைலாம். இதந்த DATE_ADD
function-ஆனத, ஏதற்கனேவெ உளளை ேததியுடன் ஒரு வெருடம் கூடதலாக இதைணைத்த,
ஒரு புதிய ேததியாக மொற்றியுளளைத.
UPDATE loan
SET date_lent = DATE_ADD(date_lent, INTERVAL 1 YEAR)
WHERE date_lent = '20121231';
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எனேவெ இதத ேபான்ற update queries, table-ல் இதருக்கும் மெதிப்பிழைனக் கணைக்கில்
ெகாண்ேட புதிய மெதிப்புகைளை உருவொக்குவெதால் மிகவும் பயனுளளைதாக அைமெயும்.
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12 Library எனும் database- ல்
ேசெமிக்கப்பட்டிருக்கும் data- ஐ நீக்குதல்
ஒரு table-ல் இதருந்த ஒரு குறிப்பிழட்ட row-ைவெ மெட்டம் அழிக்க 'delete' command
பயன்படம். இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
DELETE FROM table_name WHERE some_conditions;


DELETE - இதத தான் இதந்த query-ன் தவெக்கம். இதந்த query அழிக்கும்
ேவெைலையச் ெசெய்யப் ேபாகிறத என்பைதக்க் குறிக்கும்.



FROM - எந்த table-ல் இதருந்த நீக்க ேவெண்டம் என்பைதக் குறிக்கும்.



WHERE - இதங்கு conditions ெகாடக்கப்பட்ட, அதில் ெபாருந்தம் rows
அழிக்கப்படகின்றன.

உதாரணைத்தக்கு பிழன்வெரும் query-ல் 'book' எனும் table-ல் இதருந்த, 'cond'
column-ல் poor எனும் மெதிப்பிழைனக் ெகாண்ட row மெட்டம் நீக்கப்பட்டவிடம்.
DELETE FROM book WHERE cond = 'poor';

12.1 பல்ேவெறு tables- ஐ இதைணைத்த rows- ஐ அழித்தல்
பிழன்வெரும் query-ல் book மெற்றும் loan எனும் இதரண்ட tables-ல் உளளை rows-ம்
ெகாடக்கப்பட்டளளை condition-ஐப் ெபாறுத்த அழிக்கப்படவெைதக் காணைலாம்.

www.kaniyam.com

139

DELETE book, loan
FROM book, loan
WHERE book.book_id = loan.book_id
AND book.cond = 'poor';

இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு விளைக்கப்படகிறத.


Delete - இதத தான் இதந்த query-ன் தவெக்கம். இதந்த query அழிக்கும்
ேவெைலையச் ெசெய்யப் ேபாகிறத என்பைதக்க் குறிக்கும்.



list,of,tables - இதங்கு ெதாடர்ச்சியாக ெகாடக்கப்படம் tables-லிருந்த மெட்டேமெ
rows அழிக்கப்படம்.



FROM - எதிலிருந்த condition-ஐ எடக்க ேவெண்டம் என்பைதக் குறிக்கும்.



list,of,tables - இதங்கு ெதாடர்ச்சியாக ெகாடக்கப்படம் tables மெட்டேமெ where
clause-ல் condition-ஐ வெலியுறுத்தப் பயன்படம்.



WHERE - இதங்கு conditions ெகாடக்கப்பட்ட, அதில் ெபாருந்தம் rows
அழிக்கப்படகின்றன.

12.2 தற்காப்பு நடவெடிக்ைககள
MySQL-ல் ெசெய்தவெற்ைற திரும்ப எடத்தக்ெகாளளும் 'undo' எனும் அைமெப்பு
கிைடயாத. நீங்கள ஒருமுைற,
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DROP DATABASE library;
என்பத ேபான்ற ஒரு query-ைய run ெசெய்தவிட்டால், 'library' எனும் database-ல்
இதருக்கும் அைனத்த tables-ம் அழிக்கப்பட்டவிடம்.
தவெறுதலாக இதவ்வெைகயான queries , run ெசெய்யப்பட்டத என்றால், அதைன undo
ெசெய்யமுடியாத. ேவெண்டமொனால் logs, backups அல்லத data recovery tool
மூலமொக அழிக்கப்பட்ட தகவெல்கைளைத் திரும்பப் ெபற முடியும்.
எனேவெ பாதகாப்பான முைறயில் 'library' database-ல் இதருக்கும் data-ைவெ
நீக்குவெதற்கு பிழன்வெரும் குறிப்புகைளைப் பிழன்பற்றலாம்.


Users-க்கு, ேதைவெக்கு அதிகமொன permissions-ஐ ெகாடக்கக்கூடாத.
உதாரணைத்தக்கு ஒரு database-லிருந்த நீங்கள தகவெல்கைளைப் ெபற மெட்டேமெ
விரும்பிழனால், அந்த database-ன் root account-ஐப் பயன்படத்தத்
ேதைவெயில்ைல. மொறாக, ெவெறும் select queries மெட்டம் run ெசெய்ய
permissions இதருக்கும் ஒரு user-ஐ create ெசெய்தவிட்ட, பிழன்னர் அந்த user
மூலமொக login ெசெய்யலாம். அவ்வொறு ெசெய்யும்ேபாத, நாம் ெவெறும் adhoc
queries-ஐ run ெசெய்த ேவெண்டிய தகவெல்கைளைப் ெபற மெட்டேமெ உரிைமெ
கிைடத்திருக்கும்.



Server Administrator என்பவெரால், MySQL-ல் ேசெமித்த ைவெக்கப்பட்டிருக்கும்
அைனத்த தகவெல்களும் தினந்ேதாறும் backup எடத்த ைவெக்கப்பட்டிருக்க
ேவெண்டம்.



ேதைவெயானேபாத adhoc backups-ம் எடத்த ைவெத்தக் ெகாளளை ேவெண்டம்.
இதந்த adhoc backups என்பத server admin என்பவெர் backup எடக்கத்
தவெறினாலும், நாேமெ நமெக்குத் ேதைவெயான வெைகயில் எடத்த
ைவெத்தக்ெகாளளும் backup ஆகும்.



பிழன்வெரும் option, delete மெற்றும் update ேபான்ற queries-ஐ LIMIT அல்லத
WHERE clauses இதல்லாமெல் ேநரடியாக இதயக்கப்படவெதிலிருந்த தடக்கிறத.
ஏதெனனில் இதந்த queries ேநரடியாக இதயக்கப்படம்ேபாத (conditions
இதல்லாமெல்) அந்த முழு table-ம் மொற்றப்படம் அல்லத அழிக்கப்படம் அபாயம்
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உளளைத. எனேவெ இததேபான்ற options-ஐப் பயன்படத்தவெதன் மூலம்
இததேபான்ற அபாயங்கள நிகழைாமெல் தடக்கலாம்.
SET SQL_SAFE_UPDATES=1;



MyISAM அல்லத ேவெறு ஏததாவெத non-transactional storage engine-ல்
ேவெைலெசெய்யும்ேபாத , உங்களுைடய queries-ஐ உண்ைமெயான table-ல் run
ெசெய்யாமெல் அைதப்ேபான்ேற பிழரதிெயடக்கப்பட்ட ஒரு table-ல் run ெசெய்த
பரிேசொதித்தப் பார்க்கலாம்.
உதாரணைத்தக்கு பிழன்வெரும் command, book எனும் table-ஐ copy ெசெய்த test
எனும் ஒரு table-ஐ உருவொக்கும்.
CREATE TEMPORARY TABLE test LIKE book;
INSERT test SELECT * FROM book;
பிழன்னர் நமெத commands-ஐ எல்லாம் முதலில் test எனும் table-ல் run
ெசெய்த பரிேசொதித்தவிட்டபிழன் book எனும் table-ல் ெசென்று run ெசெய்யலாம்.
ஆனால் இததேபான்ற அணுகுமுைற ெபரிய அளைவில் தகவெல்கைளை ேசெமித்த
ைவெத்திருக்கும் databases-க்குப் ெபாருந்தாத.



InnoDB அல்லத BerkeleyDB ேபான்ற storage engine-ல் எவ்வொறு
queries-ஐ run ெசெய்வெத என்பைதப் பிழன்வெருமொறு பார்க்கலாம்.
ஒரு transaction-க்குள ெகாடக்கும் queries ஒழுங்காக ேவெைல ெசெய்கிறத என
உறுதி ெசெய்யப்பட்டபிழன் அந்த மொற்றத்ைத COMMIT ெசெய்த நிைலப்படத்தலாம்.
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அப்படி இதல்ைலெயனில் ROLLBACK ெசெய்த அந்த மொற்றம் நிகழைாமெல் அதன்
பைழைய நிைலக்ேக ெகாண்ட வெந்தவிடலாம்.
உதாரணைத்தக்கு பிழன்வெருமொறு ெகாடக்கப்பட்டிருக்கும் இதரண்ட transaction-ல்,
முதலில் rollback-ம் அடத்ததாக commit-ம் ெசெய்யப்படகிறத.

BEGIN;
UPDATE book SET author = "Sujatha";
SELECT * FROM book;
ROLLBACK;
BEGIN;
UPDATE book SET AUTHOR = "Sujatha"
WHERE author = "Vairamuthu";
SELECT * FROM book;
COMMIT;
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13 Users- ஐ ைகயாளுதல்
MySQL என்பத பலப்பல users பயன்படத்தக்கூடிய database ஆகும். இதந்தப்
பாகத்தில் எவ்வொறு அத்தைகய பயனர்கைளை கண்காணிப்பத மெற்றும் அவெர்களுக்குத்
ேதைவெயான அனுமெதிைய வெழைங்குவெத என்பைதப் பற்றிப் பார்ப்ேபாம்.
MySQL’s privilege system என்பத ஒவ்ெவொரு பயனரும் அவெர்களுக்கு
அனுமெதிக்கப்பட்டளளை வெைகயில் மெட்டேமெ database -ஐ பயன்படத்த முடியும்
என்பைத விளைக்குகிறத. ஒவ்ெவொரு பயனரும் ஒரு username மெற்றும் அந்த database
இதைணைப்பிழன் remote address ெகாண்ட அைடயாளைம் கண்டெகாளளைப்படகிறார்.
பிழன்னர் அந்த பயனர், அவெருைடய செரியான password-ஐ ெகாடப்பதன் மூலம் அந்த
database -வுடன் இதைணைக்கப்படகிறார்.
13.1 Server- ஐ பயன்படத்த ஒரு புதிய user- ஐ உருவொக்குதல்
ஒரு புதிய user-ஐ உருவொக்குவெதற்கு, நீங்கள admin rights ெகாண்டவெராக இதருக்க
ேவெண்டம். ெபாதவொக, MySQL-ஐ install ெசெய்யும்ேபாத உருவொக்கப்படம் 'root'
user, இதத்தைகய 'admin rights' ெகாண்ட user-ஆக அைமெயும். இததற்கான syntax
பிழன்வெருமொறு.
CREATE USER user@host IDENTIFIED BY 'password';
பிழன்வெரும் எடத்தக்காட்டில், ‘Nithya' எனப்படம் ஒரு புதிய user, 192.168.1.10
எனும் remote IP address-க்கு உருவொக்கப்படகிறார். இதவெர் இதந்த remote IP
address-ல் மெட்டேமெ ‘abcd’ எனும் password-ஐ பயன்படத்தி login ெசெய்யமுடியும்.
ேவெறு ஏததாவெத ip address-ல் password செரியாக ெகாடக்கப்பட்டாலும் கூட இதவெரால்
login ெசெய்ய முடியாத.
CREATE USER 'Nithya'@'192.168.1.10'
IDENTIFIED BY 'abcd';
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இதங்கு பயனர்கைளை உருவொக்கும்ேபாத ெகாடக்கும் முகவெரி, ip address ஆகேவொ,
local host name ஆகேவொ அல்லத முழுவெதமொக ெகாடக்கப்படம் domain name
ஆகேவொ இதருக்கலாம்.
தற்ேபாத நமெத கணினியில் ஏதற்கனேவெ இதயங்கிக் ெகாண்டிருக்கும் MySQL
database-ஐக் குறிப்பிழட localhost என்பைதப் பயன்படத்தலாம். இதத பிழன்வெருமொறு.
CREATE USER 'Nithya'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'super';

எனேவெ இததவெைர ெகாடக்கப்பட்டளளை இதரண்ட எடத்தக்காட்டிலும் 'Nithya' எனும்
ஒேர user உருவொக்கப்பட்டாலும், அவெர் ெவெவ்ேவெறு password-ஐ பயன்படத்தி
ெவெவ்ேவெறு முகவெரிகளில் நுழைழைய அனுமெதி ெபறுகிறார்.
இதந்த create user எனும் command, MySQL version 5.0.2 மெற்றும் அதற்கு
ெமெற்பட்ட version-ல் மெட்டேமெ காணைப்படம். இததற்கு முந்ைதய version-களில் இதந்த
command கிைடயாத. ேமெலும் பைழைய version-களில் database அனுமெதிகள பற்றிய
விவெரங்கெளைல்லாம், MySQL tables-ஆன user,host மெற்றும் database-ல்
காணைப்படம். எனேவெ பைழைய version-களில் ஒரு புதிய பயனைர உருவொக்க, அதற்குத்
ேதைவெயான தகவெல்கைளைெயல்லாம் user table-ல் insert command-ஐப்
பயன்படத்தி ெசெலுத்தவெதன் மூலம் ெபறலாம். இதத பிழன்வெருமொறு.
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INSERT INTO user (Host, User, Password)
VALUES ('123.456.78.90', 'Nithya',
PASSWORD('abcd'));
FLUSH PRIVILEGES;

இதங்கு ெகாடக்கப்பட்டளளை query-ல் ‘abcd’எனும் password மெதிப்பு மெட்டம்,
PASSWORD() function மூலம் ெகாடக்கப்படகிறத. ஏதெனனில் இதவ்வொறு
ெகாடப்பதன் மூலம் மெட்டேமெ இதந்த password, encrypt ெசெய்யப்பட்ட எழுத்தக்களைாக
இதந்த user table-ல் பதிவு ெசெய்யப்படம்.
ேமெலும் இதந்த FLUSH PREVILEGES எனும் command மிக முக்கியமொன ஒன்றாகும்.
இதத ஒவ்ெவொரு முைற user table-ல் data மொற்றப்படம்ேபாதம், privileges-ஐ
reload ெசெய்யப் பயன்படகிறத. இததைன create user command-வுடன்
பயன்படத்தத் ேதைவெயில்ைல.
13.2 ஏதற்கனேவெ உளளை user- ஐ server- ல் இதருந்த நீக்குதல்
DROP USER எனும் command-ஆனத, ஒரு user-வுைடய தகவெல்கைளை ‘user’
table-லிலிருந்த நீக்கப் பயன்படகிறத.
DROP USER Nithya@localhost;

www.kaniyam.com

146

ஒரு user நீக்கப்பட்டவிட்ட பிழன்னர், அவெர் தற்ேபாத நிலுைவெயில்
பயன்படத்திக்ெகாண்டிருக்கும் active user session-லிருந்த உடனடியாக
நீக்கப்படமெட்டார். ஆனால் ேமெலும் பல புதிய session-கைளை உருவொக்குவெதிலிருந்த
தைட ெசெய்யப்படவொர்.
இதந்த drop user எனும் command, MySQL version => 5.0.2-வில் மெட்டேமெ
காணைப்படம். அதற்கு முந்ைதய version-களில் ஒரு பயனைர நீக்குவெதற்கு delete
command தான் பயன்படம் . இதத பிழன்வெருமொறு.
DELETE FROM user
WHERE User = 'Nithya'
AND Host = '192.168.1.10';
FLUSH PRIVILEGES;

13.3 ஒரு user- க்கு ெபயர் மொற்றம் ெசெய்தல்
இதத மிக அரிதாக நைடெபறும் ெசெயல் ஆகும். ஒரு username எப்ேபாத
மொற்றப்படெமெனில், ஒரு சில அலுவெலகங்களில் ஒரு நபருக்கு ெகாடக்கப்படம்
username அவெருைடய surname-ஐப் ெபாருத்த அைமெயும். அப்ேபாத அந்த நபரின்
திருமெணைத்தக்குப் பிழன் அவெரின் surname மொற்றப்படவெதால், அவெருைடய
username-ம் அைதப்ெபாருத்த மொற்றப்பட ேவெண்டியிருக்கும்.
எனேவெ "நித்யா தைரசொமி" என்று இதருக்கும் ஒருவெருைடய ெபயர், திருமெணைத்தக்குப்
பிழன் "நித்யா சீனிவொசென்" என மொற்றப்படகிறத எனில், RENAME USER command
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-ஐப் பயன்படத்தி, இததைன பிழன்வெருமொறு மொற்றலாம்.
RENAME USER old_user@host TO new_user@host;
ஆனால் இதந்த rename user எனும் command, MySQL version >= 5.0.2-வில்
மெட்டேமெ காணைப்படம். அதற்கு முந்ைதய version-களில் ஒரு பயனருக்கு ெபயர்
மொற்றம் ெசெய்ய update command தான் பயன்படம் . இதத பிழன்வெருமொறு.

UPDATE user
SET User = 'Nithya_Shrinivasan'
WHERE User = 'Nithya_Duraisamy'
AND Host = 'localhost';
UPDATE db
SET User = 'Nithya_Shrinivasan'
WHERE User = 'Nithya_Duraisamy'
AND Host = 'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
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இதந்த update command, முதலில் user table-ஐயும், பிழன்னர் அதன் ெதாடர்பான
rows-ஐ database table-லிலும் மொற்றும்.
13.4 Wildcards- மூலம் பல்ேவெறு IP address- க்கு ஒேர முைறயில் users- ஐ
உருவொக்குதல்
Percent (%) மெற்றும் Underscore(_)எனும் இதரண்ட wildcard characters-ஐப்
பயன்படத்தி நாம் ஒேர மொதிரியான pattern-ல் இதருக்கும் ip address-ஐக்
கண்டபிழடித்த, பிழன்னர் கண்டபிழடிக்கப்பட்ட அைனத்த IP முகவெரிகளுக்கும்
பயனர்கைளை உருவொக்கலாம். இதத பிழன்வெருமொறு
CREATE USER 'Karthik'@'192.168.0.%'
IDENTIFIED BY 'abcd';
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இததில் 192.168.0.x எனும் IP range-ல் தவெங்கும் அைனத்த IP முகவெரிகளுக்கும்
பயனர்கள உருவொக்கப்பட்டளளைனர்.
ேமெலும் ஒரு குறிப்பிழட்ட முகவெரியில் மெட்டம் அல்லாமெல், அைனத்த முகவெரிகளிலும்
login ெசெய்வெதற்குத் ேதைவெயான username மெற்றும் password-ஐ உருவொக்க
query-ைய பிழன்வெருமொறு அைமெக்கலாம்.
CREATE USER 'Karthik'@'%' IDENTIFIED BY 'phrasebook';

13.5 ஒரு database/ table- க்கு அனுமெதி ெபற்ற பயனர்கைளைப் பட்டியலிடல்

SELECT Db FROM db
WHERE User = 'user' AND Host = 'host';
SELECT Table_name FROM tables_priv
WHERE User = 'user'
AND Host = 'host' AND Db = 'db';
ஒரு பயனர் எந்ெதந்த database-ஐப் பயன்படத்தகிறார் என்பைதக் கண்டறிய ‘db’
table-ஐ user மெற்றும் host-ஐப் பயன்படத்தி query- இதடவெதன் மூலம் கண்டறியலாம்.
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SELECT Db, Table_name FROM tables_priv
WHERE User = 'Nithya' AND Host = 'localhost'
ேமெலும் அந்த user, எந்ெதந்த tables-ஐப் பயன்படத்தகிறார் என்பைதக் கண்டறிய
tables_priv எனும் table-ஐ user, host மெற்றும் db ேபான்ற விவெரங்கைளை
condition-ல் ெகாடத்த query-இதடவெதன் மூலம் காணைலாம்.
13.6 Password - ஐ மொற்றுதல்
நீங்கள MySQL -இதல் ஒரு சொதாரணை user-ஆக login ெசெய்யும்ேபாத, உங்களுைடய
password-ஐ மொற்றி அைமெக்க query-ைய பிழன்வெருமொறு அைமெக்கலாம்.
SET PASSWORD = PASSWORD('murali');

இதங்கு 'murali' என்பத நீங்கள புதிதாக மொற்றியுளளை உங்களுைடய password ஆகும்.
ேமெலும் நீங்கள ஒரு admin-ஆக login ெசெய்யும்ேபாத, மெற்றவெர்களுைடய
password-ஐ மொற்றி அைமெக்க பிழன்வெரும் query-ையப் பயன்படத்தலாம்.
SET PASSWORD FOR kumar@localhost =
PASSWORD('xxxx');
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இதங்கு 'xxxx' என்பத நீங்கள 'kumar'-க்கு புதிதாக மொற்றியுளளை password ஆகும்.
ேமெலும் பிழன்வெரும் update query -கூட இதேத ேவெைலையச் ெசெய்கிறத.
UPDATE user
SET Password = PASSWORD('xxxx')
WHERE User = 'kumar' AND Host = 'localhost';
இதவ்வொறு நீங்கள set password command-ஐப் பயன்படத்தம்ேபாத மெட்டம் FLUSH
PRIVILEGES -ஐப் பயன்படத்தத் ேதைவெயில்ைல என்பைத நிைனவில் ெகாளக.
13.7 Users- க்கு நமெத tables- ஐப் பயன்படத்தவெதற்கான privileges- ஐ
வெழைங்குதல்
Grant command-ஐப் பயன்படத்தி ஒரு database அல்லத tables-ஐ
அணுகுவெதற்குத் ேதைவெயான அனுமெதிகைளை நாம் பிழற users-க்கு வெழைங்கலாம்.
இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
GRANT privileges ON db.table
TO user@host
IDENTIFIED BY 'password';
உண்ைமெயில் ெசொல்லேபானால், MySQL version 4.1-க்கு முன்னர் இதந்த GRANT
command- ஐத் தான் ஒரு புதிய user-ஐ உருவொக்கப் பயன்படம்.
நாம் ஒரு user-க்கு ேவெண்டிய அைனத்த அனுமெதிகைளையும் ஒரு comma மூலம்
பிழரித்த ஒேர வெரியில் ெகாடத்தவிடலாம்.
பிழன்வெரும் எடத்தக்காட்டில் karthik-எனும் user-க்கு library database-ல் உளளை
'book' table-ஐ select ெசெய்யவும் insert ெசெய்யவும் மெட்டேமெ அனுமெதிகள
வெழைங்கப்பட்டளளைன. இதவெருக்கு data-ைவெ மொற்றேவொ அழிக்கேவொ அனுமெதி
கிைடயாத.
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GRANT SELECT, INSERT ON library.book
TO 'karthik'@'localhost' IDENTIFIED BY 'bca';

ஒரு user-க்கு பட்டியலில் உளளை அைனத்த அனுமெதிகைளையும் வெழைங்க, “ALL
PRIVILEGES” அல்லத ெவெறும் “ALL” எனும் keyword-ஐப் பயன்படத்தலாம்.
பிழன்வெரும் உதாரணைத்தில் 'kumar' எனும் user-க்கு library database-ல் உளளை 'book'
table-ஐ அணுகுவெதற்கான அைனத்த அனுமெதிகளும் வெழைங்கப்பட்டளளைன.
GRANT ALL PRIVILEGES ON library.book
TO 'karthik'@'localhost';

நீங்கள ஏதற்கனேவெ நிலுைவெயில் இதருக்கும் ஒரு user-க்கு அனுமெதிகைளை வெழைங்கினால்,
அப்ேபாத IDENTIFIED BY clause -ஐப் பயன்படத்த ேதைவெயில்ைல.
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13.8 ஒரு User தனக்கிருக்கும் privileges முழுவெைதயும் மெற்றவெருக்கு வெழைங்குதல்
ஒரு User அைனத்த privileges -ஐயும் ெபற்றிருந்தாலும் கூட அவெரால் தன்னுைடய
privileges முழுவெைதயும் மெற்றவெருக்கு வெழைங்க முடியாத.
இதவ்வொறு அவெர் வெழைங்க விரும்பிழனால், முதன்முதலில் அவெருக்கு அனுமெதிகள
வெழைங்கப்படம்ேபாேத with grant option - என்பதடன் ேசெர்த்த வெழைங்கப்பட்டிருக்க
ேவெண்டம். அப்ேபாததான் அவெரால் தன்னுைடய privileges-ஐ மெற்றவெருக்கு வெழைங்க
முடியும். இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
GRANT privileges ON db.table
TO user@host
IDENTIFIED BY 'password'
WITH GRANT OPTION;
ேமெலும், ஒருவெரால் தனக்கு இதல்லாத privileges-ஐ மெற்றவெருக்கு ெகாடக்க
முடியாவிட்டாலும்கூட, ெவெவ்ேவெறு permissions ெகாண்ட இதரண்ட users
தங்களுைடய privileges -ஐப் பகிர்ந்த ெகாளளைலாம்.
13.9 ஒரு User- க்கு இதருக்கும் privileges- ஐக் காணுதல்
Show grants எனும் command-ஐப் பயன்படத்தி ஒரு user-க்கு இதருக்கும் அைனத்த
privileges-ஐயும் காணைலாம்.
SHOW GRANTS FOR karthik;
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ேமெலும் பிழன்வெரும் command-ன் மூலம், நாம் அவெருக்கு அனுமெதிகைளை ெகாடக்கப்
பயன்படத்தியிருக்கும் Grant statements-ஐப் பட்டியலிடலாம்.
SHOW GRANTS FOR 'karthik'@'localhost';

இதவ்வெைகயான statement-ல் இதடம்ெபறும் password, நீங்கள உண்ைமெயான
password-ஐ அறிந்த ெகாளளைாத வெைகயில் encrypt ெசெய்யப்பட்டதாக இதருக்கும்.
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FOR clause இதல்லாமெல் ெகாடக்கப்படம் grant statement ஆனத user-ஐ
current_user() - ஆக கணைக்கில்ெகாண்ட, அவெருக்குரிய privileges-ஐக் காட்டம்.
13.10 ஒரு user- க்கான அனுமெதிகைளை நீக்குதல்
Revoke-ஐப் பயன்படத்தி ஒரு பயனருக்கு உண்டான privileges-ஐ நீக்கலாம்.
என்ெனன்ன privileges நீக்கப்படேவெண்டம் என்பைத வெரிைசெயாக இதைடயில்
comma-ைவெக் ெகாடத்ேதா, அல்லத ALL எனும் keyword-ஐப் பயன்படத்திேயா
அைனத்த privileges-ஐயும் நீக்கிவிடலாம்.
பிழன்வெரும் எடத்தக்காட்டில் உளளை query, 'karthik' எனும் user-க்கு select
privilege-ஐ மெட்டம் library database-ல் உளளை book table-லிலிருந்த
நீக்கிவிடகிறத.
REVOKE select ON library.book
FROM karthik@localhost;

பிழன்வெரும் எடத்தக்காட்டில் உளளை query, ஒரு user-க்கு உண்டான grant
option-வுடன் ேசெர்த்த அைனத்த privileges-ஐயும் நீக்கிவிடகிறத.
REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION
ON sampdb.mytable
FROM 'shrini'@'localhost';
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13.11 Network access- ஐ ெசெயலிழைக்க ெசெய்தல்
TCP/IP மூலம் வெரும் remote access-ஐ ெசெயலிழைக்க ெசெய்ய my.cnf-வுடன்
skip-networking-ஐ இதைணைக்கவும் அல்லத –skip-networking switch ஐப்
பயன்படத்தி mysqld-ஐ start ெசெய்யவும். பிழன்னர் இதந்த MySQL, localhost-லிருந்த
socket வெழியாக வெரும் இதைணைப்ைப மெட்டேமெ ெபற்றுக்ெகாளளும்.

# mysqld_safe skipnetworking &
Network access-ஆனத disable ெசெய்யப்பட்டவிட்டெதனில், user-ஆல் remote
hosts வெழியாக MySQL-வுடன் இதைணைப்ைப ஏதற்படத்த முடியாத.
நீங்கள MySQL-வுடன் remote access-ஐ அனுமெதித்தாலும், MySQL-க்கும் ெவெளிப்புற
உலகுக்கும் இதைடயிலிருக்கும் firewall, அதற்குரிய appropriate port-ல் இதைணைப்ைப
உண்டாக்கும். ெபாதவொக, 3306 எனும் port இததற்காகப் பயன்படத்தப்படம்.

13.12 User authentication- ஐ ெசெயலிழைக்க ைவெத்தல்
சிலசெமெயங்களில் நீங்கள உங்களுைடய password-ஐ மெறந்தவிட ேநரிடம். அப்ேபாத
உங்களுைடய புதிய password-ஐ reset ெசெய்ய, இதந்த MySQL-ஐ password ேகட்காத
வெைகயில் restart ெசெய்ய ேவெண்டம்
அவ்வொறு ெசெய்வெதற்கு நீங்கள Admin rights ெபற்றவெராக இதருக்க ேவெண்டம். முதலில்
MySQL server-ஐ நிறுத்தி விட்டபிழன், உங்களுைடய master my.cnf file-வுடன்
skip-grant-tables என்பைத இதைணைத்த பிழன் restart ெசெய்யவும். மொறாக - skip-grant-tables எனும் switch-வுடன் ேசெர்த்தம் mysqld-ஐ restart ெசெய்யலாம்.
# mysqld_safe skipgranttables &
இதவ்வொறு restart ெசெய்வெதன்மூலம், நாம் password இதல்லாமெேலேய பிழன்வெருமொறு
இதந்த MySQL-வுடன் இதைணைக்கப்பட முடியும்.
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MySQL u root
இதவ்வொறு password இதல்லாமெல் நாம் MySQL-வுடன் இதைணைக்கப்பட்டவிட்ட பிழன்னர்,
எப்ேபாதம்ேபால் நாம் நம்முைடய புதிய password-ஐ அைமெத்தக் ெகாளளைலாம்.
update user set password=PASSWORD("NEWROOTPASSWORD") where
User='root';
மீண்டம் user authentication-ஐ enable ெசெய்ய FLUSH PRIVILEGES
command-ஐப் பயன்படத்தலாம் அல்லத MySQL server-ஐ -–skip-grant-tables
இதல்லாமெல் restart ெசெய்யலாம்.
13.13 SSL - மூலம் பாதகாப்பான இதைணைப்ைப உருவொக்குதல்
MySQL அதன் database server-க்கும் client-க்கும் இதைடயில் encrypt ெசெய்யப்பட்ட
network இதைணைப்ைப ஏதற்படத்தவெதற்கு SSL-ஐப் பயன்படத்தம்.
இதந்த அைமெப்பு, உங்கள server-வுைடய compile ேநரத்திேலேய enable ெசெய்யப்பட
ேவெண்டம். ேமெலும்இதத enable ெசெய்யப்பட்டளளைதா என்பைத செரிபார்க்க பிழன்வெரும்
command-ஐப் பயன்படத்தலாம்.
SHOW VARIABLES LIKE 'have_openssl';
இதந்த command, “Yes” அல்லத “No” என்பைத அதன் variable-வுடன் ேசெர்த்த
ெவெளிப்படத்தம்.
ஒருேவெைளை இதந்த அைமெப்பு compile time-ல் enable ெசெய்யப்படவில்ைலெயனில்,
நீங்கள மீண்டம் உங்கள server-ஐ --with-vio மெற்றும் --with-openssl ேபான்ற
configure switches-ஐப் பயன்படத்தி recompile ெசெய்ய ேவெண்டம்.
ஒரு encrypt ெசெய்யப்பட்ட SSL இதைணைப்ைப ஏதற்படத்தவெதற்கு, மூன்று வெைகயான
certificate files-ஐ ைவெத்திருக்க ேவெண்டம் அல்லத அவெற்ைற உருவொக்க ேவெண்டம்.
அைவெ certificate authority certificate, server certificate மெற்றும் client
certificate ஆகும்.
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முதலில் my.cnf file-ல் [mysqld] பகுதியின் கீழ, பிழன்வெரும் வெரிகைளை இதைணைக்கவும்.
இதைவெ இதந்த மூன்று வெைகயான certificate files ைவெக்கப்பட்டளளை இதடத்ைதக்
குறிப்பிழடம்.
sslca=/path/to/CAcert
sslcert=/path/to/servercert
sslkey=/path/to/clientcert
பிழன்னர் அேத file-ல் [client] பகுதியின் கீழ server settings-ஐப் ேபான்ேற client
settings-ஐயும் இதைணைக்கவும். எனேவெ நீங்கள server-க்குப் பயன்படத்தம், அேத
மூன்று certificate files-ஐேய client-க்கும் பயன்படத்தலாம்.
மொறாக, நீங்கள ஒவ்ெவொரு certificate-ஐயும் MySQL-க்கு command-line
argument-ஆக பிழன்வெருமொறு குறிப்பிழடலாம்.

MySQL sslca=/path/to/CAcert \
sslcert=/path/to/servercert \
sslkey=/path/to/clientcert
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14 MySQL- ன் Application Programming
Interface - API
MySQL server-ஐ ஒரு பயனர் சுலபமொன வெைகயில் ெதாடர்பு ெகாளவெதற்காக
உருவொக்கப்பட்ட ஒன்ேற API ஆகும். பல்ேவெறு programming ெமொழிகளில்
எழுதப்படகின்ற இதந்த API-ல் ஏதேதனும் ஒன்ைற நாம் ேதர்ந்ெதடத்தப்
பயன்படத்தலாம். ஒரு குறிப்பிழட்ட ெமொழியில் API இதல்ைலெயன்றாலும், Open
database connectivity எனப்படகின்ற ODBC தைணையுடன் நாம் MySQL server-ஐ
ெதாடர்பு ெகாளளை முடியும்.
14.1 C ெமொழியில் இதயங்கும் API
இதந்த C ெமொழியில் இதருக்கும் API-தான், மெற்ற ெமொழிகளில் இதயங்கும் API-க்கு
அடித்தளைமொக விளைங்குகிறத. அதாவெத மெற்ற ெமொழிகளின் API-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு
function call-ம் , இதந்த C library function-வுடன் தான் ேநரடியாக ெதாடர்பு
ெகாண்டிருக்கும்.
இதந்த C API-ஐ பயன்படத்த நீங்கள உங்களுைடய program-ஐ
libmysqlclient.so-வுடன் இதைணைக்க ேவெண்டம். இதந்த library-ஆனத source-லிருந்த
MySQL-ஐ compile ெசெய்யும்ேபாத தானாகேவெ install ெசெய்யப்படம். ெவெவ்ேவெறு
components-ஆக பிழரிக்கப்படகின்ற binary distributions-க்காக, MySQLdevel*
என்னும் ெபயர் ெகாண்ட ஒன்ைற நமெத platform-ல் install ெசெய்ய ேவெண்டம். இதத
libraries மெற்றும் header files package-ஐ உளளைடக்கியிருக்கும்.
MySQL API-ஐ பயன்படத்தம் ஒரு C program, கண்டிப்பாக MySQL.h எனும் file-ஐ
உளளைடக்கியிருக்க ேவெண்டம். இதந்த file உங்கள system-ல் ஏதற்கனேவெ இதருக்கும்
include directory-ல் காணைப்படம். இதத பிழன்வெருமொறு.
#include <mysql/mysql.h>
libmysqlclient.so-வுடன் இதைணைப்பத என்பத compiler-ஐப் ெபாறுத்த மொறுபடம்.
ெபாதவொக gcc மூலம் எவ்வொறு mytest.c எனும் ெபயர் ெகாண்ட ஒரு program,
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compile ெசெய்யப்பட்ட libmysqlclient-வுடன் இதைணைக்கப்படகிறத என்பைத
பிழன்வெரும் எடத்தக்காட்டில் காணைலாம்.

shell> gcc o mytest mytest.c lmysqlclient
இதவ்வொறு compile ெசெய்யும்ேபாத, ஏதேதனும் “error messages” வெந்தால்,
mysql_config எனும் utility- ையப் பயன்படத்தி இதன்னும் என்ெனன்ன compiler
options ேதைவெ என்பைதக் கண்டபிழடிக்கலாம். ேமெலும் –cflags, --include மெற்றும்
–libs ேபான்ற switches-வுடன் ேசெர்த்த mysql_config-ஐ run ெசெய்யும்ேபாத, இதத
இதன்னும் சில அதிகமொன தகவெல்கைளைக் ெகாடக்கும். இதத பிழன்வெருமொறு.
shell> mysql_config cflags include libs
I/usr/include/mysql mcpu=i486 fnostrengthreduce
I/usr/include/mysql
L/usr/lib/MySQL lMySQLclient lcrypt lnsl lm lz lc
lnss_files lnss_dns lresolv
lc lnss_files lnss_dns lresolv
14.2 MySQL- வுடன் இதைணைதல்
MySQL database-வுடன் இதைணைப்பதற்கு mysql_init() மெற்றும்
mysql_real_connect() எனப்படகின்ற இதரண்ட function calls ேதைவெ.
முதல் function, MySQL type-ஐச் ேசெர்ந்த ஒரு object-ஐ initialize ெசெய்யும்.
இதரண்டாவெத function, இதந்த object-ஐ அதன் argument-ஆக
பயன்படத்திக்ெகாளளும். பிழன்னர், அடத்தடத்த இதருக்கும் API calls-ல் , இதந்த object
எந்த database connection-ஐ பயன்படத்த ேவெண்டம் என்பைத வெலியுறுத்த உதவும்
“Resource argument”-ஆகப் பயன்படத்தப்படம்.
Port argument என்பத database-வுடன் இதைணைப்பதற்கு உதவும் TCP/IP Port-ஆக
பயன்படத்தப்படம். இததன் மெதிப்பு localhost இதைணைப்பிழற்கு 0-ஆக இதருக்கும்.
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MYSQL mysql;
mysql_init(&mysql);
mysql_real_connect(&mysql, "host", "user",
"password", "dbname",
port, unix_socket, client_flag);
நீங்கள இதைணைப்பிழற்காக, ேவெறு எதாவெத socket-ஐேயா அல்லத named pipe-ஐேயா
பயன்படத்தாதவெைர unix socket argument-ன் மெதிப்பு NULL-ஐப் ெபற்றிருக்கும்.
அேதேபால் mysql client library-ன் ஒரு சில features-ஐ enable ெசெய்யாதவெைர,
client_flag argument-ன் மெதிப்பும் NULL-ஆகேவெ இதருக்கும்.
இதைணைப்பு ெவெற்றிகரமொக நிகழந்தவிட்டெதனில் mysql_real_connect() -ஆல்
return ெசெய்யப்படம் மெதிப்பு ஒரு mysql object ஆகும். இதந்த object-ம் முதலில்
argument-ஆக அனுப்பப்பட்ட object-ம் ஒன்ேற ஆகும். எனேவெ இததைன ஒரு புதிய
variable-க்கு assign ெசெய்யத் ேதைவெயில்ைல. ேமெலும், இதைணைப்பு ஏதேதனும் ஒரு
காரணைத்தால்ெவெற்றிகரமொக நிகழை வில்ைலெயனில், இதந்த function, “NULL”
மெதிப்பிழைன return ெசெய்யும்.

14.3 Query- ைய execute ெசெய்தல்
mysql_query() function ஒரு query-ைய execute ெசெய்ய உதவும். இதந்த
function-க்கு argument-ஆக அனுப்பப்படம் query ஒரு “NULL terminated
string”-ஆக இதருக்க ேவெண்டம். ேமெலும் இதறுதியில் ெகாடக்கப்படம் semicolon
ேதைவெயில்ைல. இதந்த query, mysql object-ஐப் பயன்படத்தி உருவொக்கப்பட்ட
database connection-ல் execute ெசெய்யப்படம்.
ஒரு query-யானத, binary data-ைவெ உளளைடக்கியிருக்கிறத என்றால், நாம்
mysql_real_query() எனும் function-ஐப் பயன்படத்தி அந்த query-ன் length-ஐக்
குறிப்பிழட ேவெண்டம்.
ஏதெனனில் binary data-ஆனத “\0” எனும் character-ஐக் ெகாண்டிருக்கிறெதனில்,
இததைன அந்த mysql_query() function, string-ன் இதறுதி எழுத்த
குறிப்பிழடப்படவெதற்கான அறிகுறியாக இதந்த “\0”-ஐக் கணைக்கில் ெகாளளும். எனேவெ
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binary data-ைவெக் ெகாண்டளளை query-க்கு mysql_real_query() function-ஐப்
பயன்படத்தவெத சிறந்தத.
mysql_query(&mysql, "query");
mysql_real_query(&mysql, "query", length);
Query-யானத ெவெற்றிகரமொக execute ெசெய்யப்பட்டவிட்டெதனில், இதந்த query
function ெகாடக்கும் மெதிப்பு “NULL”-ஐப் ெபற்றிருக்கும். அப்படி இதல்லாமெல் ஏதேதனும்
ஒரு தவெறு எற்பட்டவிட்டெதனில், இதந்த function திருப்பிழ அனுப்பும் மெதிப்பு,
பிழன்வெரும் அட்டவெைணையில் இதருக்கும் மெதிப்புகளில் ஏதேதனும் ஒன்றாக இதருக்கும்.
Error Codes from mysql_query()
CR_COMMANDS_OUT_OF_SYNC – Commands were executed in an improper
order.
CR_SERVER_GONE_ERROR – The MySQL server has gone away.
CR_SERVER_LOST – The connection to the server was lost during
the query.
CR_UNKNOWN_ERROR – An unknown error occurred.

14.4 Result set- லிருந்த தகவெல்கைளைப் ெபறுதல்
நீங்கள ஒரு query மூலம் return ெசெய்யப்படம் தகவெல்கைளை எடப்பதற்கு முன்னால்,
அந்த query-ன் result-ஐ MYSQL_RES எனும் object-க்கு assign ெசெய்ய ேவெண்டம்.
mysql_use_result() எனும் function கைடசியாக execute ெசெய்யப்பட்ட query-ன்
result-ஐ இதத்தைகய object-க்கு assign ெசெய்ய உதவும். இதவ்வொறு result-ஐ
object-க்கு assign ெசெய்தவிட்டபிழன், இதந்த reference-ஐ அழிக்காமெல் நாம்
அடத்தடத்த query-ஐ execute ெசெய்யலாம்.
ெவெற்றிகரமொக query-ஆனத execute ெசெய்யப்பட்டால், இதந்த function, “NULL”
மெதிப்ைப திருப்பிழ அனுப்பும். அப்படி இதல்ைலெயனில், முன்னர் குறிப்பிழட்ட
அட்டவெைணையில் இதருக்கும் ஏதேதனும் ஒரு error code-ஐ திருப்பிழ அனுப்பும்.
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MYSQL_RES result;
MYSQL_ROW row;
result = mysql_use_result(&mysql);
row = mysql_fetch_row(result);
mysql_fetch_row() எனும் function, execute ெசெய்யப்பட்ட query-லிருந்த
தகவெல்கைளை ஒவ்ெவொரு row-வொக எடத்த அதைன mysql_row structure-ல்
ெவெளிப்படத்தம். அவெற்ைற நாம் row[0]-வில் ெதாடங்கி, row[n-1]முடிய ஒவ்ெவொரு
row-வொக அணுகலாம். இததில் n என்பத அந்த data set-ல் இதருக்கும் column-ன்
எண்ணிக்ைகையக் குறிப்பிழடம்.
mysql_num_fields() என்பத column-ன் எண்ணிக்ைகையயும், அவ்வொேற
mysql_num_rows() என்பத rows-ன் எண்ணிக்ைகையயும் ெகாடக்கப் பயன்படம்.
14.5 Error Messages- ஐ ெவெளிப்படத்ததல்
mysql_errno() மெற்றும் mysql_error() எனும் functions தவெறுகள ஏதற்படம்ேபாத,
அந்த தவெறுக்கு உண்டான என்ைனயும் மெற்றும் அத எவ்வெைகயான தவெறு என்பைத
விளைக்கும் ஒரு message-ஐயும் ெவெளிப்படத்தம்.
இதந்த function பயன்படத்தம் arguments என்பத MySQL இதைணைப்பிழன் object தான்.
ேமெலும் இதந்த function-ஆல் return ெசெய்யப்படகின்ற error பற்றிய
தகவெல்கெளைல்லாம், இதந்த இதைணைப்பிழல் கைடசியாக execute ெசெய்யப்பட்ட query-ல்
இதருக்கும் error பற்றிய தகவெல்கேளை ஆகும். எனேவெ கைடசியாக execute
ெசெய்யப்பட்ட query ெவெற்றிகரமொக ெசெய்யப்பட்டெதனில் mysql_errno() எனும்
function, 0-ைவெயும் மெற்றும் mysql_error() எனும் function, NULL மெதிப்ைபயும்
return ெசெய்யும்.
mysql_errno(&mysql);
mysql_error(&mysql);
நீங்கள இதவ்வெைகயான functions-ஐ ஒரு database-வுடன் இதைணைக்கும்ேபாேதா
அல்லத ஒரு query-ைய execute ெசெய்யும்ேபாேதா எவ்வெைகயான தவெறுகள
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ஏதற்பட்டளளைன என்பைதக் கண்டபிழடிக்கப் பயன்படத்தலாம்.

14.6 இதைணைப்ைப நிறுத்ததல்
MySQL இதைணைப்ைபத் ெதாடங்கி, அந்த இதைணைப்பிழல் நமெக்குத் ேதைவெயான
ேவெைலகைளைச் ெசெய்த முடித்தவிட்ட பிழன்னர், அந்த இதைணைப்ைப நிறுத்தவெதற்கு
mysql_close() எனும் function பயன்படம். இதத mysql_init() மூலம் allocate
ெசெய்யப்பட்ட resource-ஐ de-allocate ெசெய்யப் பயன்படம்.
mysql_close(&mysql);

உதாரணைம்
#include <stdio.h>
#include <mysql/mysql.h>
main() {
MYSQL mysql;
MYSQL_RES *result;
MYSQL_ROW row;
int numrows, numcols, c;
mysql_init(&mysql);
/* Establish a database connection */
if (!mysql_real_connect(&mysql, "localhost",
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"username", "password",
"dbname", 0, NULL, 0))
{
fprintf(stderr,
"Failed to connect to database: Error %d:
%s\n", mysql_errno(&mysql),
mysql_error(&mysql));
}
/* Execute a query */
char query[] = "SELECT book_id, cond, title
FROM book";
if (mysql_query(&mysql, query))
{
fprintf(stderr,
"Error executing query: Error %d: %s\n",
mysql_errno(&mysql), mysql_error(&mysql));
}
/* Assign the result handle */
result = mysql_use_result(&mysql);
if (!result)
{
fprintf(stderr,
"Error executing query: Error %d: %s\n",
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mysql_errno(&mysql), mysql_error(&mysql));
}
/* Find the number of columns in the result */
numcols = mysql_num_fields(result);
/* Loop through the result set to display it */
while (row = mysql_fetch_row(result)) {
for(c=0; c<numcols; c++) {
printf("%s\t", row[c]);
}
printf("\n");
}
}

14.7 Perl ெமொழியில் இதயங்கும் API
DBI (Database Interface) மெற்றும் DBD (Database Driver) மூலம் perl ெமொழியில்
MySQL-ஐ ெதாடர்பு ெகாளளை முடியும். இததற்கு Perl 5.6.0 மெற்றும் அதற்கும் ேமெற்பட்ட
versions ேதைவெ.
DBI ஏதற்கனேவெ install ெசெய்யப்படவில்ைலெயனில் Cpan மூலம் இததைன download
ெசெய்த install ெசெய்யலாம். இதத பிழன்வெருமொறு.
shell> cpan
cpan> install DBI
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ேமெலும் windows platform-ல் Activeperl distribution-ஐப் பயன்படத்தி, ppm.bat
script-ன் மூலம் perl modules-ஐப் பிழன்வெருமொறு install ெசெய்யலாம்.
C:\perl\bin> ppm.bat
ppm> install DBI
அவ்வொேற MySQL database driver-ஐ இதைணைக்க, DBD::MySQL module-ஐ அேத
முைறயில் install ெசெய்யவும்.
cpan> install DBD::mysql
MySQL DBD-ையப் பயன்படத்தம் perl script-ஆனத, பிழன்வெரும் வெரிைய
உளளைடக்கியிருக்க ேவெண்டம்.
use Mysql;
14.8 MySQL- வுடன் ெதாடர்பு ெகாளளுதல்
MySQL object-ன் ேமெல் ெசெயல்படம் connect method மூலம் நாம் database-வுடன்
இதைணைக்கலாம். இதத dbh எனப்படம் database handle-ஐக் ெகாடக்கும். ேமெலும்
localhost-வுடன் ெதாடர்ைப ஏதற்படத்தவெதற்கு undef என்பைத முதல்
argument-ஆகப் பயன்படத்தலாம். ஒேர ஒரு DBI method, C API-ல் உளளை
mysql_init() மெற்றும் mysql_real_connect() என்ற இதரண்ட functions-ஐயும்
அைழைத்தவிடம்.
$dbh = Mysql>connect(host, dbname,
user, password);

14.9 Query- ைய execute ெசெய்தல்
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ஒரு query-ைய execute ெசெய்ய, dbh-ன் ேமெல் sql statement-ஐ argument-ஆக
ைவெத்த , query() method-ஐ அைழைக்கவும். இதத sth எனப்படம் statement
handle-ஐக் ெகாடக்கும்.
$sth = $dbh>query(query);

14.10 Result set- லிருந்த தகவெல்கைளைப் ெபறுதல்
@row = $sth>fetchrow;
sth-ன் ேமெல் ெசெயல்படம் fetchrow() method-ஆனத array அைமெப்பிழல் data-ைவெ
ெவெளிப்படத்தம். முதல்முைற இதந்த fetchrow method அைழைக்கப்படம்ேபாத, அத
dataset-ல் இதருக்கும் முதல் row-ைவெ ெவெளிப்படத்தம். அவ்வொேற அதன்
அடத்தடத்த row-ைவெ ெவெளிப்படத்த அைழைப்புகைளை அனுப்பும். கைடசியில்
ெவெளிப்படத்த records ஏததம் இதல்லாத நிைலயில், NULL-ஐ ெவெளிப்படத்தம்.
இதவ்வொேற sth-ன் ேமெல் ெசெயல்படம் numrows எனும் method, rows-ன்
எண்ணிக்ைகையயும், numfields எனும் method, columns-ன் எண்ணிக்ைகையயும்
ெவெளிப்படத்தம்.
14.11 Error Messages- ஐ ெவெளிப்படத்ததல்
errno மெற்றும் errstr ேபான்ற methods முைறேய error எண்ைணையும் மெற்றும் error
பற்றிய தகவெைலயும் ெதரிவிக்க உதவுகின்றன. இதந்த methods ஆனத, dbh-ன் மீத
அைழைக்கப்படம்ேபாத, அத கைடசியாக execute ெசெய்யப்பட்ட query-ல் இதருக்கும்
தவெறுகைளைப் பற்றிய விவெரங்கைளைத் தருகிறத.
$errno = $dbh>errno;
$errstr = $dbh>errstr;
அவ்வொேற ஒரு connection-ஐ உருவொக்கும்ேபாத உண்டாகும் தவெறுகைளைப் பற்றி
ெதரிந்த ெகாளளை, அேத methods-ஐ MySQL object-ன் மீத அைழைக்கவும்.
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$errno = Mysql>errno;
$errstr = MySQL>errstr;

14.12 இதைணைப்ைப நிறுத்ததல்
இதைணைப்ைப நிறுத்தவெதற்ெகன எந்த ஒரு தனி DBI method-ம் கிைடயாத. ஒரு
program-ஐ exit ெசெய்யும்ேபாத, resources எல்லாம் தானாகேவெ
விடவிக்கப்பட்டவிடம். Exit ெசெய்வெதற்கு முன்னால், resource-ஐ விடவிக்க
விரும்பிழனால் undef எனும் command-ஐ handle-ன் மீத பயன்படத்திச் ெசெய்யலாம்.
உதாரணைம்
#!/usr/bin/perl
use Mysql;
/* Establish a database connection */
$dbh = Mysql>connect(undef, "dbname","username", "password")
or die ("Failed to connect to database: Error "
. Mysql>errstr);
/* Execute a query */
$sql_statement = "SELECT book_id, cond, title FROM book";
$sth = $dbh>query($sql_statement)
or die ("Error executing query: Error " .
$dbh>errno);
/* Loop through the result set to display it */
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while (@row = $sth>fetchrow) {
for($i=0; $i<$sth>numfields; $i++) {
print $row[$i] . "\t";
}
print "\n";
}
14.13 PHP ெமொழியில் இதயங்கும் API
PHP Applications-ல் ெபரும்பாலானைவெ MySQL database-ஐத்தான்
பயன்படத்தகின்றன.
PHP enable ெசெய்யப்பட்ட web server-ல் MySQL-ன் support-ஐப் பற்றித் ெதரிந்த
ெகாளளை <?php phpinfo();?> என்பைத உளளைடக்கிய ஓர் எளிய script-ஐ
உருவொக்கவும்.
இதந்த script-ஐ web browser-ல் திறந்த MySQL support அல்லத MySQLi support
எனும் பகுதிையப் பார்க்கவும். MySQLi அதாவெத MySQL Improved என்பத PHP
API-ன் ஒரு புதிய version ஆகும். இதத MySQL 4.1.3 மெற்றும் அதற்கு ேமெற்பட்ட
version-களில் இதயங்கக்கூடியத. இததைன procedural முைறயிேலா அல்லத
object-oriented முைறயிேலா பயன்படத்தலாம். இதந்தப் பகுதியில் MySQLi-ஐப்
பற்றிக் காண்ேபாம். பைழைய MySQL API என்பத, இதந்த MySQLi-ன் procedural
பயன்பாட்டிேலேய அடங்கிவிடம். Compile time-ல் MySQLi support-ஐ
withmysql=/path/to/mysql_config எனும் switch-ஐப் பயன்படத்தி
enable ெசெய்யலாம்.
14.14 MySQL- வுடன் இதைணைத்தல்
$conn = mysqli_connect("host", "user",
"password", "dbname");
$conn = new mysqli("host",
"user", "password","dbname");
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ேமெேல உளளை முதல் syntax-ல் mysqli_connect() functions ெகாடக்கப்பட்டளளை
arguments-ஐப் பயன்படத்தி ஒரு dbh அதாவெத database connection handle-ஐக்
ெகாடக்கிறத.
இதரண்டாவெதாக இதருக்கும் syntax-ல் இதேத ேவெைல, MySQLi object-ன் மீத
constructor method-ஐப் பயன்படத்தவெதன் மூலம் ெசெய்யப்படகிறத.
இதவ்வொறு procedural முைறயிேலா அல்லத object-oriented முைறயிேலா
இதைணைப்ைப உருவொக்கலாம். இததன் பிழன்னால் ெதாடரும் database operations
எல்லாம் mysqli_connect()-லிருந்த arguments-ஐப் பயன்படத்தி, விைடகைளை
அனுப்பும் functions-ஆகேவொ அல்லத MySQLi object-ன் ஒரு புதிய instance மீத
அைழைக்கப்படம் methods ஆகேவொ இதருக்கும்.
14.15 Query- ைய execute ெசெய்தல்
Procedural முைறயில் mysqli_query() function , ஒரு query-ைய அதன் முதல்
argument-ஆக எடத்தக்ெகாண்ட ஒரு result handle-ஐக் ெகாடக்கும். பிழன்னர்
இதந்த result handle , இததைனத் ெதாடர்ந்த அடத்தடத்த வெரும் “returned data”-ைவெ
உளளைடக்கிய functions-க்கு argument-ஆக அனுப்பப்படம்.

$result = mysqli_query(query, $conn);
$result = $conn>query(query);
Object-oriented முைறயில் query() function, ஒரு query-ைய அதன்
argument-ஆக எடத்தக்ெகாண்ட result handle-ஐக் ெகாடக்கும். இதந்த result
மெட்டேமெ ஒரு object-ஆக கருதப்படவெதால், இதந்த object-ன் மீத அடத்தடத்த வெரும்
methods-ஐ அைழைப்பதன் மூலம் நாம் queries-ஐ process ெசெய்யலாம்.
14.16 Result set- லிருந்த தகவெல்கைளைப் ெபறுதல்
procedural முைறயில் mysqli_fetch_array() எனும் function ஒவ்ெவொரு முைற
அைழைக்கப்படம்ேபாதம், result-லிருந்த ஒரு data record-ஐக் ெகாடக்கும்.
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அேதேபால் object-oriented முைறயில் result handle எனும் object-ன் மீத
ெசெயல்படம் fetch_array() function-ம் இதேத ேவெைலையச் ெசெய்கிறத.
இதந்த இதரண்ட முைறயிலும் கைடசியில் data ஏததம் இதல்லாத நிைலயில் “NULL”-ஆனத
return ெசெய்யப்படம்.
$row = mysqli_fetch_array($result);
$result>fetch_array();
Array-ஆல் return ெசெய்யப்படம் மெதிப்புகள numeric மெற்றும் associative
indexes-ஐப் ெபற்றிருக்கும்.
Numeric index-ன் மெதிப்புகள 0-வில் ெதாடங்கி select ெசெய்யப்பட்டளளை
columns-ஐப் ெபாருத்த இதடதிலிருந்த வெலதவெைர அைமெயும். Associative
indexes-ன் மெதிப்புகள, column-ன் ெபயர்கள அல்லத query-ல் இதருக்கும்
aliases-ஐப் ெபாறுத்த அைமெயும்.
ஒரு query-ஆல் return ெசெய்யப்படம் rows-ன் எண்ணிக்ைகைய அறிய procedural
முைறயில் mysqli_num_rows() எனும் function-ஐயும், object-oriented முைறயில்
result object-ன் மீத num_rows() எனும் attribute-ஐயும் பயன்படத்தி
கண்டறியலாம். அவ்வொேற mysqli_num_fields அல்லத num_fields என்பைவெ ஒரு
query-ஆல் return ெசெய்யப்படம் column-ன் எண்ணிக்ைகைய அறிய உதவும்.
14.17 Error Messages- ஐ ெவெளிப்படத்ததல்
Procedural முைறயில், mysqli_error() எனும் function, “Connection handle”-ஐ
அதன் argument-ஆக எடத்தக்ெகாண்ட, அந்த connection-ல் கைடசியாக execute
ெசெய்யப்பட்ட query-ல் இதருக்கும் error பற்றிய தகவெல்கைளைக் ெகாடக்கும்.
mysqli_error($conn);
$conn>error();
Object-oriented முைறயில் connection object-ன் மீத ெசெயல்படம் error() method
ஆனத இதேத ேவெைலையச் ெசெய்கிறத. இதவ்வொேற error எண்ைணைக் கண்டபிழடிக்க

www.kaniyam.com

173

mysqli_errno() மெற்றும் errno() என்பைதப் பயன்படத்தலாம்.
14.18 இதைணைப்ைப நிறுத்ததல்
ஒரு PHP script முடியும்ேபாத MySQL resources எல்லாம் தானாகேவெ
அழிக்கப்பட்டவிடம்.
mysqli_close($conn);
$conn>close();
ஆனால், நீங்கள இதந்த resources-ஐ விடவிக்க விரும்பிழனால் ேமெேல
குறிப்பிழட்டளளைவொறு procedural முைறயில் mysqli_close() எனும் function-ம்
object-oriented முைறயில் conn object-ன் மீத ெசெயல்படம் close() எனும்
method-ம் ெசெய்யும். Database இதைணைப்ைப முடிக்காமெல், அதன் result resource-ஐ
மெட்டம் விடவிக்க விரும்பிழனால் procedural முைறயில் mysqli_free_result() எனும்
function மெற்றும் object-oriented முைறயில் result object-ன் மீத ெசெயல்படம்
free_result() எனும் method ெசெய்யும்.
உதாரணைம்
<?php
/* Establish a database connection */
$conn = new mysqli("localhost","user", "password", "dbname");
if (!$conn) {
echo "Failed to connect to database: Error " .
$conn>error(). "<br>\n";
exit;
}
/* Execute a query */
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$sql_statement = "SELECT book_id, cond, title FROM book";
$result = $conn>query($sql_statement);
if (!$result) {
echo "Error executing query: Error: " .
$conn>error(). "<br>\n";
exit;
}
/* Loop through the result set to display it */
echo "<table>\n";
while ($row = $result>fetch_array()) {
echo "<tr>\n";
for ($i=0; $i<$result>num_rows; $i++) {
echo "<td>" . $row[$i] . "</td>\n";
}
echo "</tr>\n";
}
echo "</table>";
?>

www.kaniyam.com

175

15 Backup எடத்தல் மெற்றும் Trouble Shooting
ெசெய்தல்
நன்றாக இதயங்கிக் ெகாண்டிருக்கும் MySQL Server-க்கு பல வெைகயான அபாயங்கள
ஏதற்பட வொய்ப்பு உளளைத. எனேவெ நாம் இதந்தப் பகுதியில் எவ்வொறு அவ்வெைகயான
அபாயங்கைளை எதிர்ெகாளவெத என்பத பற்றிப் பார்ப்ேபாம்.
15.1 Backup எடத்தல்
நமெத database-ல் இதருக்கும் தகவெல்கைளை எல்லாம் எடத்த ைவெத்தக் ெகாளவெத
என்பத ஓர் அத்தியாவெசியமொன ெசெயல் ஆகும். ஏதெனனில் அபாயங்கள ஏதற்படம்
காலங்களில், நமெத data-ெவெல்லாம் அழிந்தவிட ேநரிடின், இதந்த backup
எடத்தைவெக்கப்பட்ட file-லிலிருந்த நமெத அழிந்த data-ைவெ நாம் மீண்டம் ெபற்றுக்
ெகாளளைலாம்.
ஒரு database-ல் இதருக்கும் தகவெல்கைளை backup எடத்த ைவெப்பதற்கான கால
இதைடெவெளி பல காரணிகளைால் தீர்மொனிக்கப்படகிறத. அைவெ எவ்வெளைவு முைற ஒரு
database-ஆனத update ெசெய்யப்படகிறத மெற்றும் backup எடக்கப்படம்
database-ஐ offline-ல் ைவெப்பதன் மூலம் உண்டாகும் பிழரச்செைனகளின் விைளைவுகள
ேபான்றவெற்ைறப் ெபாருத்த அைமெயும்.
ேமெலும் backup எடக்கப்படம் முைறயிைன இதரண்ட வெைகப்படத்தலாம். அைவெ Full
backup மெற்றும் Incremental backup என்பதாகும். இதவெற்ைறப் பற்றி விரிவொக
பிழன்வெருமொறு காணைலாம்.
15.2 Full Backup எடத்தல்
ஒரு database-ல் இதருக்கும் தகவெல்கள அைனத்ைதயும் ெதாடர்ச்சியான sql file-ல்
backup எடத்த ைவெக்க mysqldump எனும் command பயன்படம்.
இததில் database-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு table-ம் ஒரு create statement-ஆகவும்,
அந்த table-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு row-வும் ஒரு insert statement ஆகவும்
மொற்றப்பட்ட sql file-ல் ேசெமித்த ைவெக்கப்படகிறத.
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ெபாதவொக இதந்த mysqldump எனும் command அதன் output-ஐ திைரயில்
ெவெளிப்படத்தம். எனேவெ இதந்த output-ஐ ஒரு file-க்குள redirect ெசெய்வெதன் மூலம்
நாம் backup file-ஐ உருவொக்க முடியும்.
mysqldump user=user host=host port=port \
password=password dbname > filename.sql
mysqldump எனும் command-ஐத் ெதாடர்ந்த இதைணைப்புகளுக்குத் ேதைவெயான
விவெரங்கைளைஎல்லாம் அளித்தபிழன், எந்த database-ஐ backup எடக்க ேவெண்டேமொ
அந்த database-ன் ெபயைரக் குறிப்பிழட ேவெண்டம்.
இதந்த database-ஐத் ெதாடர்ந்த எந்த table-ன் ெபயரும்
ெகாடக்கப்படவில்ைலெயனில், அந்த முழு table-ம் backup எடத்தைவெக்கப்படம்.
அப்படி இதல்லாமெல், அந்த database-ஐத் ெதாடர்ந்த ஏதேதனும் ஒரு சில tables
ெகாடக்கப்பட்டிருப்பிழன், அந்த tables மெட்டம் backup எடத்த ைவெக்கப்படம்.
பிழன்வெரும் எடத்தக்காட்டில் library எனும் database-ஐத் ெதாடர்ந்த book மெற்றும்
person எனும் இதரண்ட tables ெகாடக்கப்பட்டிருப்பதால் இதந்த இதரண்ட tables
மெட்டம் library.sql எனும் file-ல் backup எடத்தைவெக்கப்படம். இதந்த command
'shell' prompt-ல் run ெசெய்யப்பட ேவெண்டம்.
mysqldump user=root \
password=murali library book person > library.sql;

இதந்த command-ல் host மெற்றும் port எனும் இதரண்ட options-ம்
ெகாடக்கப்படவில்ைல. எனேவெ இதந்த command, local machine-ல் default
port-ஐப் பயன்படத்தி இதைணைக்க முயற்சிக்கும்.
ேமெலும் நீங்கள ஒன்றுக்கும் ேமெற்பட்ட databases-ஐ backup எடக்க விரும்பிழனால்
–databases எனும் switch-ஐப் பயன்படத்தி, அதைனத் ெதாடர்ந்த நீங்கள backup
எடக்க விரும்பும் databases-ன் ெபயர்கைளைப் பட்டியலிடலாம். இதத பிழன்வெருமொறு.
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mysqldump user=root password=murali \
databases library exams > dump.sql

இதத ேபான்ேற, ஒரு MySQL server-ல் இதருக்கும் அைனத்த databases-ஐயும்
backup எடக்க –all-databases எனும் switch ஐப் பயன்படத்தலாம்.
15.3 Incremental backup எடத்தல்
ஒரு database-ஐ முழுவெதம் backup எடத்த ைவெப்பத என்பத மிகுந்த ேநரம்
பிழடிக்கும் ஒரு ேவெைல. ஏதெனனில் full backup எடக்கும்ேபாத, ஒரு database-ல்
இதருக்கும் tables மெற்றும் அந்த table-ல் இதருக்கும் rows ேபான்ற அைனத்த
விவெரங்களும் mysqldump எனும் command-க்கு அனுப்பப்பட ேவெண்டம். இதவ்வொறு
ெசெய்வெதால் busy-யாக இதயங்கிக் ெகாண்டிருக்கும் server-ன் performance
பாதிக்கப்படகிறத.
எனேவெ இததற்கு மொற்றாக இதருப்பததான் Incremental backup என்பதாகும். இதந்த
Incremental backup-ல் MySQL server ஆனத ஒவ்ெவொருமுைற restart
ெசெய்யப்படம்ேபாதம் அல்லத FLUSH LOGS எனும் command ஒவ்ெவொரு முைற
வெழைங்கப்படம்ேபாதம் binary logging feature மூலம் ஒரு புதிய binary log
உருவொக்கப்படம்.
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இதந்த binary logging feature-ஐ enable ெசெய்ய log_bin எனும் option-ஐ my.cnf
file-ல் ேசெர்த்த, MySQL server-ஐ restart ெசெய்யவும் அல்லத mysqld-ஐ –-log-bin
எனும் switch-வுடன் ேசெர்த்த தவெக்கவும்.
இதவ்வொறு உருவொக்கப்பட்ட binary log-ஆனத ஒரு user-ன் home directory-ல்
அதாவெத ெபாதவொக /var/lib/mysql எனும் பகுதியில், hostname-bin.XXX எனும்
ெபயரில் ேசெமித்த ைவெக்கப்படம். இததில் hostname என்பத ஒரு server-வுைடய
முகவெரியாகவும், XXX என்பத ெதாடர்ச்சியாக அைமெயும் எண்ணைாகவும் இதருக்கும்.
ஒவ்ெவொரு முைற MySQL server ஆனத restart ெசெய்யப்படம்ேபாதம் அல்லத
ஒவ்ெவொருமுைற FLUSH LOGS எனும் command-ஐ வெழைங்கும்ேபாதம் ஒரு புதிய
binary log உருவொக்கப்படம் .
இதந்த binary log-ஆனத update ெசெய்யப்படகின்ற data-க்கான SQL query-ஐ
உளளைடக்கியிருக்கும். எந்த ஒரு update, Insert அல்லத delete
statement-ஆனாலும் இதந்த binary log-ல் பதிவு ெசெய்யப்படம்.
உதாரணைத்தக்கு ஒரு update statement ஆனத எந்த ஒரு row-ைவெயும் update
ெசெய்யவில்ைல என்றாலும் அந்த statement இதந்த log-ல் பதிவுெசெய்யப்படம்.
இதவ்வொறு பதிவு ெசெய்யப்படவெதன் மூலம் நம்மொல் ஒரு database-ன் full
backup-லிருந்த செமீபத்தில் நிகழந்த database மொற்றங்கள வெைர backup எடத்த
ைவெத்தக் ெகாளளை முடியும்.
இதந்த binary log-ஆனத full backup எடக்கப்பட்டவுடன் நிகழும்
transactions-வுடன் தவெங்க ேவெண்டம். இதந்த binary log-ஐ backup file-வுடன்
synchronize ெசெய்ய, mysqldump எனும் command-வுடன் --flush-logs எனும்
option-ஐ பயன்படத்தவும். இதத dump தவெங்கும்ேபாேத FLUSH LOGS command-ஐ
வெழைங்கப் பயன்படம். பிழன்னர் database-ல் நைடெபறும் ெசெயல்கள அைனத்தம்
அடத்தடத்த binary log-ல் ெதாடர்ச்சியாக எழுதப்படம்.
இதவ்வொறு binary logs-ஐ எழுதவெதன் மூலம் server-வுைடய performance
பாதிக்கப்பட்டாலும் அந்த performance இதழைப்பு மிகச் சிறிய அளைவில் அைமெயும்.
MySQL documentation-ல் binary logging, enable ெசெய்யப்பட்ட ஒரு server-ன்
performance குைறவொக இதருக்கும் எனக் கூறப்பட்டளளைத
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15.4 Backup- ஐ restore ெசெய்தல்
திடீரெரன்று நமெத database-ல் நாம் ேசெமித்த ைவெத்த தகவெல்கெளைல்லாம் அழிந்த
விட்டெதனில், ஏதற்கனேவெ நாம் backup எடத்த ைவெத்திருக்கும் file-லிலிருந்த அேத
தகவெல்கைளை மீண்டம் எவ்வொறு restore ெசெய்வெத என்று பார்க்கலாம்.
15.5 Full backup- ஐ restore ெசெய்தல்

mysql user=user host=host port=port \
password=password dbname < filename.sql

ேமெேல குறிப்பிழட்டளளைவொறு backup எடத்தைவெக்கப்பட்ட file-ஐ MySQL எனும்
command-க்கு input file-ஆக அைமெப்பதன் மூலம் சுலபமொக நாம் ஒரு database-ஐ
restore ெசெய்யலாம்
நீங்கள backup எடக்கப்பட்ட database-ன் ெபயைரேய மீண்டம் பயன்படத்தி அேத
ெபயரிேலேய மீண்டம் backup file-ஐ restore ெசெய்தீர்களைானால், அந்த database-ல்
ஏதற்கனேவெ இதருக்கும் tables அைனத்தம் overwrite ெசெய்யப்படம்.
mysqldump-ன் output-ஆனத, backup எடக்கப்படம் ஒவ்ெவொரு table-க்கும் ஒரு
Drop Table statement-ஐ உளளைடக்கியிருக்கும்.
ஒேர ஒரு database-க்கான backup file-ஆனத எந்த ஒரு Create Database
statement-ஐயும் உளளைடக்கியிருக்காத. எனேவெ நீங்கள இதவ்வெைகயான file-ஐ
restore ெசெய்யும்ேபாத MySQL command-ல் அேத database-ன் ெபயைர மீண்டம்
பயன்படத்தாமெல் ேவெெறாரு database-ன் ெபயைரப் பயன்படத்தி restore ெசெய்ய
ேவெண்டம்.
பல database-க்கான backup file-ஆனத mysqldump எனும் command-வுடன்
--all-databases அல்லத --databases எனும் option-ஐப் பயன்படத்தி
உருவொக்கப்படம். இதந்த file-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு database-க்கும் Create
Database எனும் command ஆனத தானாகேவெ ேசெர்க்கப்பட்டிருக்கும்
15.6 Incremental Backup- ஐ restore ெசெய்தல்
நீங்கள ஒரு database-க்கான Incremental backup-ஐ restore ெசெய்வெதற்கு முன்னர்,
அதன் full backup-ஐ restore ெசெய்ய ேவெண்டம். அதற்கு அடத்தபடியாகத்தான் அந்த
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database-ல் நிகழத்த மொற்றங்கள அைனத்ைதயும் உளளைடக்கிய binary log files-ஐ
முைறப்படி restore ெசெய்ய ேவெண்டம்.
இததற்காக mysqlbinlog எனும் utility பயன்படத்தப்படம். இதந்த utility ஆனத binary
log format-ல் இதருக்கும் ஒரு backup file-ஐ sql commands-ஐ உளளைடக்கிய text
format-ல் மொற்றும். பிழன்னர் இதந்த mysqlbinlog-ன் output ஆனத MySQL
command-க்கு input-ஆக அனுப்பப்படம்.
mysqlbinlog hostnamebin.XXX | mysql options dbname
இதவ்வொறு நாம் ஒரு command-ன் output-ஐ மெற்ெறாரு command-க்கு input-ஆக
அனுப்ப pipe-மூலமொகேவொ அல்லத file re-direction மூலமொகேவொ ெசெய்யலாம்.
பிழன்வெரும் command, ஒரு database-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு binary log file-ஐயும்
regular expression-ஐப் பயன்படத்தவெதன் மூலம் ஒேர command-ல் restore
ெசெய்வெைதக் காணைலாம்.
mysqlbinlog hostnamebin.[09]* | \
mysql options dbname
இதந்த regular expression, ெகாடக்கப்பட்டளளை format-ல் ெபாருந்தம் ஒவ்ெவொரு
file-ஐயும், இதந்த command கண்டபிழடித்த அதன் ஒவ்ெவொன்றாக MySQL-க்கு
input-ஆக அனுப்பும். ஏதெனனில் இதந்த file name-ல் இதருக்கும் எண்கள எல்லாம்
முன்னால் 0-ஆல் நிரப்பப்பட்டிருப்பதால், இதந்த command அந்த file-ஐ
ெதாடர்ச்சியான முைறயில் read ெசெய்யும். நீங்கள ஒன்றுக்கும் ேமெற்பட்ட binary log
files-ஐ manual-ஆன முைறயில் restore ெசெய்ய விரும்பிழனால், முைறயான எண்
வெரிைசெயில் அந்த file-ஐப் பயன்படத்த ேவெண்டம்.
15.7 Table- ல் இதருக்கும் corrupt- ஆன data- ைவெக் கண்டபிழடித்தல்
அரிதாக MySQL data files-ல் இதருக்கும் தகவெல்கள corrupt ஆக்கப்பட்ட repair
ெசெய்யப்படம் நிைலைமெயில் இதருக்கும் . எனேவெ ஒரு table எவ்வெைகயான
நிைலைமெயில் உளளைத என்பைத CHECK TABLE எனும் command-ஐப் பயன்படத்தி
ெதரிந்த ெகாளளைலாம். இததற்கான syntax பிழன்வெருமொறு.
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CHECK TABLE table;
REPAIR TABLE table;
பிழன்வெரும் command, “book” எனும் table-ல் ஏதேதனும் error உளளைதா என்பைதக்
கண்டபிழடிக்கப் பயன்படம்.
CHECK TABLE book;
இதந்த command-ன் output பிழன்வெருமொறு அைமெந்தால், இதந்த table நல்ல நிைலயில்
உளளைத என்று அர்த்தம். எனேவெ நாம் பழுதபார்க்கும் ேவெைலயாவும் இதந்த table-ல்
ெசெய்யத் ேதைவெயில்ைல.

சிலசெமெயங்களில் இதந்த output-ல் இதருக்கும் msg_text எனும் column-ஆனத check
ெசெய்யப்படம் table-ல் ஏதேதனும் error இதருந்தால் அந்த error-ஐ ெவெளிப்படத்தம்.
இதவ்வொறு error ஏததம் ெவெளிப்படத்தப் பட்டிருப்பிழன் REPAIR TABLE எனும்
command மூலம் MySQL ஆனத அந்த error-ஐ செரிெசெய்ய முயற்சிக்கும்.
ேமெலும் MySQL-வுடன் வெரும் myisamchk எனும் utility, MyISAM tables-ஐ SQL
commands-ஐ விடவும் சிறந்த முைறயில் ேசொதித்த பழுத பார்க்கும். ெவெறும்
myisamchk எனும் command எந்த option-ம் இதல்லாமெல் run ெசெய்யப்படம்ேபாத,
அத ஒரு table-ல் ஏதேதனும் error உளளைதா என்று மெட்டம் ேசொதிக்கும். ேமெலும் பல
வெைகயான Command line switches-ஐ இதைணைப்பதன் மூலம் இதன்னும் சில
தகவெல்கைளை நாம் ெபற முடியும்.
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இதந்த myisamchk எனும் utility-ஆல் ேசொதிக்கப்படம் MyISAM table files
அைனத்தம் நமெத data directory-ல் .MYI file எனும் extension-வுடன் ேசெமித்த
ைவெக்கப்பட்டிருக்கும். நமெத data directory-ஆனத /var/lib/mysql, எனில்
“sampdb” எனும் database-ல் இதருக்கும் tables அைனத்தம் பிழன்வெரும் command
மூலம் ேசொதிக்கப்படம்.
myisamchk /var/lib/mysql/sampdb/*.MYI
ெபாதவொக இதந்த command-வுடன் --fast எனும் switch-ஐ இதைணைப்பதன் மூலம்
அைனத்த tables-ஐயும் நாம் விைரவொக ேசொதித்த விடலாம். இதத எந்ெதந்த tables
முைறயாக மூடப்படவில்ைல என்பைத மெட்டம் ேசொதிக்கும்.
ேமெலும் --medium-check எனும் option முைறயாக அைனத்த விதமொன
ேசொதைனகைளையும் table-ல் ேசொதித்த விட்ட ெபரும்பாலான errors-ஐக்
கண்டபிழடிக்கும். இதந்த --medium-check எனும் option-ஆல் பிழரச்செைனையக்
கண்டபிழடித்த ெதளிவொகக் கூற முடியவில்ைல என்றால் மெட்டேமெ --extend-check
எனும் command ஐப் பயன்படத்தவும். ஏதெனனில் இதந்த option மிகவும் ெமெதவொக
இதயங்கும், ஆனால் இதன்னும் ெதளிவொன முைறயில் table-ஐ ஆராய்ந்த
பிழரச்செைனையக் கண்டபிழடித்த கூறிவிடம்.
இதவ்வொறாக ேமெற்கூறிய அைனத்த switches-ஐயும் பயன்படத்தி, ஒரு table file
எவ்வொறு corrupt ஆகியுளளைத என்பைதக் கண்டறிந்தவுடன், --recover எனும் switch
மூலம் நாம் அதைனப் பழுத பார்க்கலாம். ஆனால் பழுதபார்ப்பதற்கு முன்னர் நாம்
mysqld-ஐ நிறுத்த ேவெண்டம். ஏதெனனில் நாம் பழுதபார்க்கும் செமெயத்தில் எந்த ஒரு
data-வும் MySQL server-ஆல் நாம் repair ெசெய்த ெகாண்டிருக்கும் file-ல்
எழுதப்படக்கூடாத.
சிலசெமெயங்களில் --recover எனும் switch மூலம் நமெத data file-ல் இதருக்கும் error-ஐ
செரிெசெய்ய முடியவில்ைலெயனில், --safe-recover எனும் switch மூலம் நாம்
செரிெசெய்யலாம். இதத மிகவும் ெமெதவொக ெசெயல்பட்டாலும் error-ஐ கண்டபிழடித்த
செரிெசெய்தவிடம்
15.8 Server Crash- ஐ கண்டபிழடித்தல்
என்னதான் MySQL முழுவெதமொக பரிேசொதிக்கப் பட்டாலும் சிலசெமெயங்களில் அதன்
server-ல் crash ஏதற்பட வொய்ப்பு உளளைத. அத்தைகய செமெயங்களில் நாம் இதந்த server
crash-ஐப் பற்றி ஒரு bug report -ஐ உருவொக்க ேவெண்டம். இதைதப்பற்றி பிழன்வெருமொறு
காணைலாம்.
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முதலில் ஒரு crash ஏதற்படம்ேபாத அதற்கு MySQL server காரணைமொ அல்லத அதன்
client காரணைமொ என்று கண்டபிழடிக்க ேவெண்டம். இததற்காக,
mysqladmin version
எனும் command-ஐ run ெசெய்யவும். இதத எவ்வெளைவு ேநரமொக UP-ல் உளளைத எனும்
விவெரத்ைதக் ெகாடக்கும். இததன் OUTPUT பிழன்வெருமொறு.

Uptime: 4 days 8 hours 20 min 3 sec
இதந்த output-ன் மூலம் server-ஆனத நீண்ட ேநரமொக UP நிைலயில் உளளைத
என்பைத அறியலாம். எனேவெ பிழரச்செைனக்குக் காரணைம் server அல்ல client-தான்
எனத் தீர்மொனித்த நமெத client program-ஐ செரிெசெய்தால் ேபாதமொனத.
ஒருேவெைளை இதந்த output-ஆல் ெதரிவிக்கப்படம் UP time மிகக் குைறவொக
இதருந்தாேலா அல்லத mysqld ஆனத crash-க்குப் பிழன்னர் இதயங்காமெல் இதருந்தாேலா,
முதலில் நாம் நமெத tables அைனத்ைதயும் corrupt-ஆகாமெல் உளளைதா என்று ேசொதிக்க
ேவெண்டம். இததற்காக நாம் mysqld -ஐ நிறுத்திவிட்ட பிழன்வெரும் command-ஐ data
directory-ல் இதருந்த run ெசெய்யவும்.
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myisamchk silent force */*.MYI
இதத நமெத system-ல் இதருக்கும் ஒவ்ெவொரு table-ஐயும் ேசொதிக்கும். பிழன்னர்
mysqld-ஐ --log எனும் switch-வுடன் ேசெர்த்த restart ெசெய்யவும், அல்லத my.cnf
file-ல் [mysqld] பகுதியின் கீழ log-ஐ இதைணைக்கவும். இதத execute ெசெய்யப்படம்
ஒவ்ெவொரு sql command-ஐயும் file-ல் log ெசெய்யும். ேமெலும் நாம் அேத
commands-ஐ மீண்டம் மீண்டம் பயன்படத்தி crash-ஐ ெதாடர்ச்சியாக உருவொக்க
முயற்சிக்க ேவெண்டம்.
பிழன்னர் நீங்கள http://bugs.mysql.com/ எனப்படம் bug database-ஐ query
ெசெய்த, அதன் பிழன்னர் bug report-ஐ file ெசெய்யலாம்.
ேமெலும் crash-க்கான மெற்ெறாரு காரணைம் server-இதடம் கூட இதருக்கலாம். ஏதெனனில்
நம்முைடய system-ன் RAM-ல் பிழரச்செைன என்றாேலா அல்லத hard drives-ல்
பிழரச்செைன என்றாேலா அத MySQL-ல் crash-ஐ உண்டாக்கும். எனேவெ நமெத server
crash-க்கு செரியான காரணைம் கிைடக்கவில்ைலெயனில் நம்முைடய system-ன்
hardware-ஐயும் ஒருமுைற முழுசொகப் பரிேசொதிப்பத நல்லத.
15.9 ஒரு சில ெபாதவொன ERRORS
இதந்தப் பகுதியில் நாம் அடிக்கடிப் பார்க்கும் ஒருசில ெபாதவொன errors-ஐயும் மெற்றும்
அதைன எவ்வொறு ைகயாளுவெத என்பத பற்றியும் காணைலாம்.
Can' t Connect to MySQL Server
ெபாதவொக இதந்த error, server machine-ல் mysqld process இதயங்கவில்ைல
என்பைதக் குறிக்கும்.
ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server
through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server
on '123.45.67.89' (113)
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நீங்கள உங்களுைடய local MySQL server-வுடன் இதைணைக்க முடியவில்ைலெயனில்,
உங்கள system-ல் இதருக்கும் process list-ஐப் பார்க்கவும். Linux-ல் ps -ax எனும்
command-ம், Windows-ல் Task Manager எனும் command-ம், உங்கள system-ல்
இதயங்கும் process-ஐப் பட்டியலிடப் பயன்படம். இததில் mysqld process
பட்டியலிடப்படவில்ைல எனில்,உங்கள MySQL server-ஐ start ெசெய்யவும்.
அடத்தபடியாக, socket file நீக்கப்படம்ேபாதம் இதவ்வெைகயான பிழரச்செைன ஏதற்பட
வொய்ப்பு உளளைத. ெபாதவொக இதந்த socket file, /tmp/mysql.sock எனும்
பகுதியில் இதருக்கும். சில systems ெபாதவொக /tmp எனும் பகுதியில்
இதருப்பவெற்ைறஎல்லாம் ஒரு குறிப்பிழட்ட கால இதைடெவெளியில் அழித்த சுத்தப்படத்திக்
ெகாண்ேட இதருக்கும். ேமெலும் இதந்த /tmp எனும் பகுதிைய எந்த user
ேவெண்டமொனாலும் அணுகலாம். எனேவெ இதங்கு இதருக்கும் mysql.sock எனும்
முக்கியமொன file-ஐ யார் ேவெண்டமொனாலும் அழிக்க வொய்ப்பு உளளைத. எனேவெ இதந்த
socket file-ஐ MySQL user-க்கு மெட்டேமெ அனுமெதியிருக்கும் மெற்ெறாரு directory-க்கு
மொற்றிவிடவெத இதந்தப் பிழரச்செைனையத் தவிர்க்கும். இததற்காக பிழன்வெரும் வெரிகைளை
my.cnf file-ல் இதைணைக்கவும்.
[mysqld]
socket=/path/to/mysql.sock
[client]
socket=/path/to/mysql.sock
நாம் எதிர்பார்க்கும் Port-ல் தான் mysqld ஆனத network இதைணைப்புகைளைப்
ெபற்றுக்ெகாளகிறதா என்பைத ேசொதிக்க Unix/Linux-ல் பிழன்வெரும் command
பயன்படகிறத.
shell> netstat ltnp | grep 3306

www.kaniyam.com

186

மெற்றும் windows-ல் இதத பிழன்வெருமொறு பயன்படத்தப்படகிறத.
> netstat a | find "LISTENING"
உங்களைால் remote MySQL server-வுடன் இதைணையமுடியவில்ைல, ஆனால்
mysqld-ஆனத இதயங்கிக்ெகாண்டதான் இதருக்கிறத எனத் ெதரிந்தால் firewall
settings-ஐ செரிபார்க்கவும். Port 3306 அல்லத எந்த port இதைணைப்பிழற்காகப்
பயன்படத்தப்படகிறேதா அந்த port-ல் TCP/IP traffic-ஐ அனுமெதிக்க ேவெண்டம்.
இதந்தப் பகுதியில் நாம் பார்த்த error message ஆனத "MySQL server-வுடன்
இதைணைய முடியவில்ைல" என்பைதக் குறிக்கிறேத தவிர "இதைணைய அனுமெதி இதல்ைல"
என்று குறிப்பிழடவில்ைல. எப்ெபாழுத நீங்கள MySQL server-வுடன் இதைணையும்ேபாத
தவெறான password-ஐ அளிக்கிறீர்கேளைா அப்ேபாததான் "உங்களுக்கு அனுமெதி
இதல்ைல" எனும் error வெரும். இதைதப்பற்றி பிழன்வெருமொறு காண்ேபாம்
Access Denied
நாம் அளிக்கும் username அல்லத password தவெறாக இதருந்தாேலா அல்லத நாம்
பயன்படத்த விரும்பும் database-க்கு நாம் அளிக்கும் username
அனுமெதிகைளைப் ெபற்றிருக்கவில்ைல என்றாேலா இதவ்வெைகயான error வெரும்.
ERROR 1045 (28000): Access denied for user
'user'@'host' (using password: YES)
அப்ேபாத நீங்கள MySQL database-ல் இதருக்கும் privilege table-ஐ பயன்படத்தி,
நாம் இதைணைப்பிழற்காகக் ெகாடத்தளளை connection arguments-யாவும் செரியாக
உளளைதா என செரிபார்த்தக் ெகாளளைவும்
நாம் --password என்பதற்கு பதிலாக -p எனும் switch-ஐப் பயன்படத்தினால் நாம்
அளிக்கும் password-ஐத் ெதாடர்ந்த எந்த ஒரு இதைடெவெளியும் ெகாடக்கக்கூடாத.
அவ்வொறு ெகாடத்தால் -p-ஐத் ெதாடர்ந்தவெரும் argument ஆனத database name
ஆகக் கருதப்படம்.
Too Many Connections
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MySQL-ல் நாம் எவ்வெளைவு அதிகமொன ெதாடர் இதைணைப்புகைளை உருவொக்க முடியும்
எனும் விவெரம் max_connections எனும் variable-ல் ேசெமித்த ைவெக்கப்பட்டிருக்கும்.
ெபாதவொக இததன் மெதிப்பு 100 என்று இதருக்கும். எனேவெ எப்ேபாத நாம் 100-க்கும்
ேமெற்பட்ட இதைணைப்புகைளை உருவொக்க முயற்சிக்கிேறாேமொ அப்ேபாத இதந்த error
வெரும்.
ERROR 1040: Too many connections
எனேவெ நாம் விரும்பும் புதிய மெதிப்பிழைன இதந்த variable-க்கு my.cnf file-ல்
பிழன்வெருமொறு அளிப்பதன் மூலம் இதந்த errors-ஐ தவிர்க்கலாம்.
[mysqld]
max_connections=200
ஆனால் இதவ்வொறு ெசெய்வெத ஒரு நல்ல தீர்வு ஆகாத. எப்ெபாழுத MySQL,
அதிகபட்செமொன இதைணைப்புகளின் எண்ணிக்ைகையத் தாண்டிச் ெசெல்கிறேதா அப்ேபாத
அதற்கான காரணைத்ைத நாம் கண்டபிழடிக்க ேவெண்டம். நமெத system அதிகப்படியான
இதைணைப்புகைளைத் தாங்கும் என்று ெதரிந்தால் மெட்டேமெ இதந்த max_connections-ன்
மெதிப்பிழைன நாம் அதிகரிக்கலாம்.
உண்ைமெயில் இதந்த variable-ஆனத நாம் ெகாடக்கும் அதிகபட்செ எண்ணிக்ைகையத்
தாண்டி இதன்னும் ஒரு இதைணைப்பிழைன அனுமெதிக்கும். இதந்த இதைணைப்பு superuser-ஆல்
பயன்படத்தப்படம். எப்ெபாழுத இதைணைப்புகள அதிகபட்செ எண்ணிக்ைகையத்
தாண்டகிறேதா அப்ெபாழுத இதந்த இதைணைப்பு super user-க்குப் பயன்படம் வெைகயில்
அைமெயும்.
ேமெலும் mysqladmin processlist எனும் command-ஐப் பயன்படத்தி ஏதன் இதவ்வொறு
இதைணைப்புகள அதிக எண்ணிக்ைகயில் உளளைன என்று கண்டபிழடிக்கலாம்.
MySQL Server Has Gone Away
mysqld-ஆனத அதன் client-வுடன் ெகாண்டளளை இதைணைப்பிழைன தண்டித்த அதன்
ேநரம் முடியும்ேபாத இதந்த error வெரும்.
ERROR 2006: MySQL server has gone away
ெபாதவொக இதந்த இதைணைப்பு தண்டிக்கப்படவெதற்கான கால இதைடெவெளி 8 மெணி
ேநரம். ேவெண்டமொனால் நாம் wait_timeout எனும் system variable-ஐப்
பயன்படத்தி இதந்த மெதிப்பிழைன மொற்றலாம். இதந்த variable-ல் ேநரம் seconds-ல்
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ேசெமிக்கப்பட்டிருக்கும். எப்ெபாழுத இதந்த error, ேநரம் முடிவெதினால் வெருகிறேதா
அப்ெபாழுத mysql program தானாகேவெ மீண்டம் இதைணைப்ைப உருவொக்க
முயற்சிக்கும்.
இதப்ெபாழுத அேத error திரும்ப வெந்தால், mysqld process நிறுத்தப்பட்டளளைத
என்று அர்த்தம். எனேவெ mysql-ஆல் மீண்டம் இதைணைக்கமுடியவில்ைலஎனில், mysqld
இதயங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறதா என்பைத செரிபார்க்கவும்.
Got Error from Table Handler
இதந்த error நமெத database-ன் table storage file-ல் பிழரச்செைன உளளைைதக் குறிக்கும்.
Error 1030: Got error 141 from table handler
ெபாதவொக இதவ்வெைகயான பிழரச்செைன எல்லாம் myisamchk எனும் utility-ஆல்
செரிெசெய்யப்படம். இதந்த message-ல் உளளை error எண் , பிழரச்செைனயின் தன்ைமெையக்
குறிக்க உதவுகிறத. இதந்த error எண்ைனப் பயன்படத்தி perror command மூலம்
அந்த எண்ணுக்கு ெதாடர்பான error message-ஐ பிழன்வெருமொறு கண்டறியலாம்.
shell> perror 141
141 = Duplicate unique key or constraint on write
or update
எனேவெ இதவ்வெைகயான error வெரும்ேபாத myaqld-ஐ நிறுத்திவிட்ட
myisamchk -- recover என்பைத அதன் ெதாடர்புைடய .MYI file-ல் run ெசெய்யவும்.
சிலசெமெயம் இததனால் ெதரிவிக்கப்படம் error message, system பிழரச்செைனகைளைச்
சொர்ந்ததாகக் கூட இதருக்கலாம். இதத பிழன்வெருமொறு.
$ perror 28
Error code 28: No space left on device

15.10 உதவிைய நாடதல்
சில செமெயம் நாம் பிழரச்செைனகைளைத் தீர்ப்பதற்கு சிலவெற்றின் உதவிைய நாட
ேவெண்டியிருக்கும். முதலில்
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http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/temp0105.html எனும் பகுதியில்
இதருக்கும் online manual-ல் உங்களுக்குத் ேதைவெயான பகுதிையப் படித்தத் ெதரிந்த
ெகாளளைவும்.
பலவொறான MySQL mailing list-ஆனத பல்ேவெறு topics-ஐப் பற்றிய விவெரங்கைளைக்
ெகாடக்கும். ேமெலும் இதந்த lists-ஆனத பல்ேவெறு இதடத்தில இதருக்கும் பயனர்
குழுக்களைாலும் பல்ேவெறு ெமொழிகளைாலும் பயன்படத்தக்கூடிய வெைகயில் அைமெயும்.
செமீபத்திய mailing list-ஐப் பற்றி அறிய http://lists.mysql.com/ எனும் முகவெரிைய
நாடவும்.
ேமெலும் பிழரச்செைனகள ஏதற்படம்ேபாத நாம் அதற்குத் ேதைவெயான உதவிைய MySQL
AB-இதடம் இதருந்த கூட ெபறலாம். இதந்த MySQL AB என்பத, வெருடத்தக்கு ஒரு
குறிப்பிழட்ட ெதாைகயில் support-ஐ அளிக்கும். அைனத்த support packages-ம்
MySQL knowledge base-ஐ அணுகுவெதற்கான அனுமெதிைய உளளைடக்கியிருக்கும்.
இதந்த MySQL Knowledge base என்பத நமெக்குத் ேதைவெயான விைடகைளை
உடனடியாகக் ெகாடக்க உதவும் technical articles-ஐ உளளைடக்கிய ஒரு searchable
library ஆகும்
இததற்கு அடத்தபடியாக 24 மெணி ேநரமும் , 7 நாட்களும் support அளிக்கக்கூடிய
வெைகயில் ெதாைலேபசி ேசெைவெயும் உளளைத. இததில் அவெசெர காலங்களில் உடனடியாக
விைடயளித்தல் மெற்றும் MySQL expert மூலம், remote-ல் பிழரச்செைனையத் தீர்த்தல்
ேபான்ற பல்ேவெறு வெைகயான ேசெைவெகளும் அடங்கும். ேமெலும் விவெரங்களுக்கு
www.mysql.com/support/ எனும் முகவெரியின் உதவிைய நாடவும்.
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16 கணியம் பற்றி
இதலக்குகள
• கட்டற்ற கணிநுழட்பத்தின் எளிய விஷயங்கள ெதாடங்கி அதிநுழட்பமொன
அம்செங்கள வெைர அறிந்திட விைழையும் எவெருக்கும் ேதைவெயான தகவெல்கைளை
ெதாடர்ச்சியாகத் தரும் தளைமொய் உருெபறுவெத.
• உைர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வெைககளிலும் விவெரங்கைளை தருவெத.
• இதத்தைறயின் நிகழவுகைளை எடத்தைரப்பத.
• எவெரும் பங்களிக்க ஏததவொய் யாவெருக்குமொன ெநறியில் விவெரங்கைளை
வெழைங்குவெத.
• அச்சு வெடிவிலும், புத்தகங்களைாகவும், வெட்டக்களைாகவும் விவெரங்கைளை
ெவெளியிடவெத.

பங்களிக்க
• விருப்பமுளளை எவெரும் பங்களிக்கலாம்.
• கட்டற்ற கணிநுழட்பம் சொர்ந்த விஷயமொக இதருத்தல் ேவெண்டம்.
• பங்களிக்கத் ெதாடங்கும் முன்னர் கணியத்திற்கு உங்களுைடய பதிப்புரிமெத்ைத
அளிக்க எதிர்பார்க்கப்படகிறீர்கள.
• editor@ kaniyam. com முகவெரிக்கு கீழக்கண்ட விவெரங்களைடங்கிய

மெடெலான்ைற உறுதிெமொழியாய் அளித்தவிட்ட யாரும் பங்களிக்கத்
ெதாடங்கலாம்.
• மெடலின் ெபாருள: பதிப்புரிமெம் அளிப்பு
• மெடல் உளளைடக்கம்
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• என்னால் கணியத்திற்காக அனுப்பப்படம் பைடப்புகள அைனத்தம்
கணியத்திற்காக முதன்முதலாய் பைடக்கப்பட்டதாக
உறுதியளிக்கிேறன்.
• இததன்ெபாருட்ட எனக்கிருக்கக்கூடிய பதிப்புரிமெத்திைன
கணியத்திற்கு வெழைங்குகிேறன்.
• உங்களுடைய முழுப்ெபயர், ேததி.
• தாங்கள பங்களிக்க விரும்பும் ஒரு பகுதியில் ேவெெறாருவெர் ஏதற்கனேவெ
பங்களித்த வெருகிறார் எனின் அவெருடன் இதைணைந்த பணியாற்ற முைனயவும்.
• கட்டைரகள ெமொழிெபயர்ப்புகளைாகவும், விஷயமெறிந்த ஒருவெர் ெசொல்லக் ேகட்ட
கற்று இதயற்றப்பட்டைவெயாகவும் இதருக்கலாம்.
• பைடப்புகள ெதாடர்களைாகவும் இதருக்கலாம்.
• ெதாழில் நுழட்பம், ெகாளைக விளைக்கம், பிழரச்சொரம், கைத, ேகலிச்சித்திரம்,
ைநயாண்டி எனப் பலசுைவெகளிலும் இதத்தைறக்கு ெபாருந்தம்படியான
ஆக்கங்களைாக இதருக்கலாம்.
• தங்களுக்கு இதயல்பான எந்தெவொரு நைடயிலும் எழுதலாம்.
• தங்களைத பைடப்புகைளை எளியெதாரு உைர ஆவெணைமொக editor@kaniyam.com
முகவெரிக்குஅனுப்பிழைவெக்கவும்.
• தளை பராமெரிப்பு, ஆதரவெளித்தல் உளளிட்ட ஏதைனய விதங்களிலும்
பங்களிக்கலாம்.
• ஐயங்களிருப்பிழன் editor@kaniyam.com மெடலியற்றவும்.

விண்ணைப்பங்கள
• கணித் ெதாழில்நுழட்பத்ைத அறிய விைழையும் மெக்களுக்காக ேமெற்ெகாளளைப்படம்
முயற்சியாகும் இதத.
• இததில் பங்களிக்க தாங்கள அதிநுழட்ப ஆற்றல் வொய்ந்தவெராக இதருக்க ேவெண்டம்
என்ற கட்டாயமில்ைல.
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• தங்களுக்கு ெதரிந்த விஷயத்ைத இதயன்ற எளிய முைறயில் எடத்தைரக்க
ஆர்வெம் இதருந்தால் ேபாதம்.
• இததன் வெளைர்ச்சி நம் ஒவ்ெவொருவெரின் ைகயிலுேமெ உளளைத.
• குைறகளிலிருப்பிழன் முைறயாக ெதரியப்படத்தி முன்ேனற்றத்திற்கு வெழி
வெகுக்கவும்.

ெவெளியீட்ட விவெரம்
பதிப்புரிமெம் © 2013 கணியம்.
கணியத்தில் ெவெளியிடப்படம் கட்டைரகள
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ பக்கத்தில் உளளை கிரிேயடிவ்
காமென்ஸ ெநறிகைளைெயாத்த வெழைங்கப்படகின்றன.
இததன்படி,
கணியத்தில் ெவெளிவெரும் கட்டைரகைளை கணியத்திற்கும் பைடத்த எழுத்தாளைருக்கும்
உரிய சொன்றளித்த, நகெலடக்க, விநிேயாகிக்க, பைறசொற்ற, ஏதற்றபடி அைமெத்தக்
ெகாளளை, ெதாழில் ேநாக்கில் பயன்படத்த அனுமெதி வெழைங்கப்படகிறத.
ஆசிரியர்: த. ஸ்ரீநிவொஸன் – editor@kaniyam.com +91 98417 95468
ெவெளியீட்டாளைர்: மெ. ஸ்ரீ ராமெதாஸ, 13 – 11 வெத ெதரு, நந்தனம் விரிவொக்கம், ெசென்ைன
– 600035 ெதா. ேப: +91 94455 54009 – amachu@kaniyam.com
கட்டைரகளில் ெவெளிப்படத்தப்படம் கருத்தக்கள கட்டைரயாசிரியருக்ேக உரியன.
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