Menader SQL
Menader SQL
Jest to kompleksowe narzdzie zarezerwowane dla obsugi technicznej, albo osób, które umiej porusza
si po bazie danych za pomoc jzyka SQL. Pomimo skomplikowania, narzdzie to moe by niezwykle
uyteczne dla tych, którzy je opanuj.

To narzdzie pozwala Ci na wykonywanie zapyta bezporednio na bazie danych PrestaShop i
zachowywa je do ponownego uycia w kadej chwili póniej. PrestaShop przedstawia dane na wiele
sposobów, ale moe bdziesz chcie mie do czynienia z czystymi danymi zamiast przejrzystego interfejsu
PrestaShop. Korzystajc z Menadera SQL moesz dokonywa kompleksowych zapyta, które utworz
tabele wyników jakich potrzebujesz.
Na przykad uywajc tego narzdzia i znajomoci SAL, mógby utworzy zapytanie, które dawaoby Ci
zaktualizowan list uytkowników zapisanych do Twojego Newslettera; albo uzyskiwa list produktów w
formacie HTML, lub CSV.
Ze wzgldów bezpieczestwa moesz korzysta wycznie z polecenia SELECT, wszystkie inne jak UPDATE, DELETE, CREATE TABLE, DROP, s
zablokowane. Take klucze dostpowe i hasa s ukryte (***********).

Tworzenie nowego zapytania

Jak zwykle przycisk "Dodaj nowy" prowadzi do formularza, który posiada dwa gówne pola:
Nazwa. Podaj nazw zapytania, która bdzie dostatecznie opisowa.
Zapytanie SQL. Tu wpisz zapytanie, moesz spokojnie uywa JOIN i innych funkcji.

Ponadto "Lista tabel MySQL" pomoe Ci odkry struktur bazy danych i uatwi Ci tworzenie zapyta.
Dostarcza Ci porczny selektor wszystkich dostpnych tabel. Zaznacz tabel, a PrestaShop pokae Ci jej
atrybuty u typy, nastpnie nacinij "Dodaj atrybut do zapytania SQL" a podana nazwa zostanie wysana
do pola zapytania.

Zachowanie zapytania przeniesie Ci z powrotem na stron gówn.
Rozpoczynanie zapytania

Kade zachowane zapytanie w tabeli posiada 4 przyciski:
Eksportuj. wykonuje zapytanie i pozwala pobra wyniki w pliku .CSV
Zobacz. Wykonuje zapytanie i wywietla jego wyniki w tabeli, bezporednio w PrestaShopie.
Edytuj. Moesz edytowa zapytanie tak czsto, jak tylko potrzebujesz, aby osign lepsze rezultaty.
Usu. Jeli nie potrzebujesz ju zapytania (albo ono po prostu nie dziaa) moesz je usun naciskajc ten przycisk i potwierdzajc wybór.

Ustawienia

W tej chwili istnieje tylko jedno ustawienie:
Wybierz domylne kodowanie pliku. Moesz okreli kodowanie pliku dla pliku CSV. Domylnie jest polecane UTF-8, albo moesz wybra ISO-8859-1,
jeli tego potrzebujesz.

Przykadowe zapytania

Moliwoci s nieograniczone, ale tutaj przedstawimy kilka z nich, aby pomóc budowa zapytania
samodzielnie.
Wywietlanie wszystkich adresów e-mail klientów
SELECT email FROM ps_customer

Wywietlanie wszystkich adresów e-mail klientów, którzy zapisali si do newslettera
SELECT email
FROM ps_customer
WHERE newsletter = 1

Wywietlanie wszystkich produktów, które s aktywne, a ich opis jest po francusku (id_lang = 4)
SELECT p.id_product, pl.name, pl.link_rewrite, pl.description
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl ON (p.id_product = pl.id_product)
WHERE p.active = 1
AND pl.id_lang = 4

Wywietlanie wszystkich zamówie ze szczegóami dotyczcymi dostawcy, waluty, opaty, caoci kwoty i daty.
SELECT o.`id_order` AS `id`,
CONCAT(LEFT(c.`firstname`, 1), '. ', c.`lastname`) AS `Customer`,
ca.`name` AS `Carrier`,
cu.`name` AS `Currency`,
o.`payment`, CONCAT(o.`total_paid_real`, ' ', cu.`sign`) AS `Total`,
o.`date_add` AS `Date`
FROM `ps_orders` o
LEFT JOIN `ps_customer` c ON (o.`id_customer` = c.`id_customer`)
LEFT JOIN `ps_carrier` ca ON (o.id_carrier = ca.id_carrier)
LEFT JOIN `ps_currency` cu ON (o.`id_currency` = cu.`id_currency`)

