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Vad är en databas?

Från Wikipedia

 En databas (tidigare databank) är en samling information 

som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att 

söka efter och hämta enskilda bitar information, samt 

ofta även att ändra informationen. 

 Ordet databas kan beteckna informationen som finns 

lagrad, eller den programvara (databashanterare) som 

förstår att tolka den ofta mycket komplexa 

datastrukturen som lagras på hårddisken. 

 Databaser nås via ett s.k. gränssnitt. 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Databas 2
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Paginas IT-Ordbok 

http://itord.pagina.se/default.asp?Id=1276

 En databas är en samling information som organiserats så att ett 

dataprogram snabbt kan hitta önskade data. 

 En databas är ett elektroniskt kortregister.

 Traditionella databaser organiseras i fält, poster och filer. Ett fält är 

en enskild datamängd, en post är en uppsättning sammanhörande 

fält och en fil är en samling poster. 

 En enkel telefonkatalog kan jämföras med en fil. Den innehåller en 

lista med poster som var och en innehåller tre fält: namn, adress 

och telefonnummer.

 För att hantera informationen i en databas används ett 

databashanteringssystem (Database Management System, 

DBMS). Detta är en samling program för att lägga in, organisera 

och hämta ut data i en databas.

 Uttrycket databas används numera oftast för att beteckna ett helt 

databashanteringssystem. 3

Relationsdatabaser

 En relationsdatabas är en databas där 

information ("data") är organiserad i 

relationer (även kallade tabeller).

 Termen "relationsdatabas" definierades 

ursprungligen 1969 av Edgar Codd på IBM.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Relationsdatabas
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Exempel på Databashanteringssystem 

(DBMS)

 MS SQL Server

www.microsoft.com/sql

 Oracle Database

www.oracle.com

 MySQL

www.mysql.com

 IBM DB2

www.ibm.com/db2

 Tips
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https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems

DB-Engines Ranking
http:// http://db-engines.com/en/ranking_trend
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Vad är MySQL?

 MySQL är en databashanterare. 

 MySQL är fri programvara, licensierad under GNU General Public 

License.

 Programmet skrevs och underhölls före 2008 av det svenska företaget 

MySQL AB i Uppsala. De sålde support och servicekontrakt såväl som 

kommersiella licensierade kopior av MySQL. 

 Programmets huvudsakliga utvecklare var finlandssvenske Michael 

Widenius och David Axmark. Grundarna arbetar numera med 

MariaDB.

 2008 köptes MySQL AB av Sun Microsystems för en miljard dollar och 

den 27 januari 2010 köptes Sun upp av Oracle för 8,5 miljarder 

amerikanska dollar.

Källa https://sv.wikipedia.org/wiki/MySQL
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https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Widenius

Vad är MariaDB

 MariaDB är en fortsatt utvecklad gren av MySQL. 

 Programkoden går under GNU General Public License, i 

motsats till den numera Oracle-ägda MySQL, där 

uppdateringar skyddas i allt större utsträckning genom 

upphovsrätt. 

 Bakgrunden är att Oracle inte verkar ha några planer 

för MySQL's framtida livscykel.

 Bakom MariaDB står de ursprungliga skaparna till 

MySQL, Michael Widenius, David Axmark och Allan 

Larsson. 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/MariaDB
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Webbserverprogrampaket

 Webbserverprogrampaket är ett paket av program som 

inkluderar några applikationer som används för att 

skapa och arbeta med databaser och serverbaserade 

webbsidor, t.Exempel   Apache,  MySQL/MariaDB, PHP 

och phpMyAdmin.

 Exempel på webbserverprogrampaket är:

◦ XAMPP www.apachefriends.org

◦ WampServer www.wampserver.com/en

9

XAMPP www.apachefriends.org
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MAMP https://www.mamp.info

11

WampServer www.wampserver.com/en
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Ladda ner och installera 

WampServer
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OBS! ”Tillåt åtkomst”
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Starta WampServer

15

Starta MySQL console
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MySQL console (monitor)
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Blankt lösenord 

Eller root

Visa alla databaser med kommandot

SHOW DATABASES
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Några vanliga kommandon

 SHOW DATABASES;

 CREATE DATABASE TestDatabas;

 USE TestDatabas;

 CREATE TABLE TestTabell(id INT);

 SHOW TABLES;

 INSERT INTO TestTabell VALUES(1), (2), (3);

 SELECT * FROM TestTabell;

 DROP DATABASE TestDatabas;
19

Testa direkt i 

MySQL Console

phpMyAdmin

 phpMyAdmin är ett gratis och 

öppenkällkodsverktyg skrivet i PHP för 

att administrera MySQL via en 

webbläsare.
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Starta phpMyAdmin
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phpMyAdmin gränssnitt
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Skapa en databas

22

Öppna fliken 

Databaser

Ange 

Databasnamn Välj 

Kollationering 

(Teckenkodning)
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Skapa en tabell

23

Välj en 

Databas Ange namn

och antal kolumner

Skapa en tabell forts…

24

Ange 

kolumnnamn

Välj Datatyp

t.ex.  VARCHAR och 

ange Längden
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Lägg till data

25

Öppna fliken 

”Lägg till”

Skriv data 

och Kör

Exportera via phpMyAdmin
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Öppna fliken 

”Exportera”

Välj format
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Kopiera en tabell

27

Öppna fliken 

”Operationer”

Ange ett namn

och Kör

Töm eller ta bort en tabell
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Öppna fliken 

”Operationer”
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En praktisk övning

 Skapa en databas åt en liten videobutik.

 Videobutik har följande tabeller

Kunder(Kundnummer, Namn, Gatuadress, Postnummer, Ort) 

Filmer(FilmID, Titel, Kategori, Huvudroll, Pris)

Uthyrning(Film, Kund, Uthyrning,  Aterlamning)
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Steg 1 – Skapa databasen

30
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Steg 2.1 – Skapa tabellen Kunder
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Steg 2.2 – Skapa tabellen Filmer

32
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Steg 2.3 – Skapa tabellen Uthyrning
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Steg 3 – Importera data via CSV

34

Välj en tabell 

Öppna fliken

Importera

Välj en fil

Se nästa bild
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35

Välj 

CSV using LOAD DATA
(Detta är ett MySQL-kommando)

Ändra till 

semikolon

Lämna allt annat

och Kör


