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1

Εισαγωγή στις Βάσεις
∆εδοµένων

1.1 Τι είναι µια βάση δεδοµένων
Μολονότι θα µπορούσαν να δοθούν αρκετοί ορισµοί, µια βάση δεδοµένων είναι µια οργανωµένη
συλλογή δεδοµένων για γρήγορη αναζήτηση και ανάκτηση από έναν υπολογιστή. Και µολονότι στο
παρελθόν υπήρξαν διάφορα µοντέλα για βάσεις δεδοµένων, αυτό που τελικά επικράτησε είναι το
σχεσιακό µοντέλο βάσεων δεδοµένων.
Το σχεσιακό µοντέλο παριστάνει τη βάση δεδοµένων ως µια συλλογή από σχέσεις, και µπορούµε να
θεωρήσουµε την κάθε σχέση ως ένα πίνακα, ένα σύνολο εγγραφών, όπως φαίνεται στο ακόλουθο
σχήµα:
Πίνακας «Υπάλληλος»
Όνοµα

Επώνυµο

Μισθός

Αριθ.
Ταυτότητας

Τµήµα

Νικόλαος

Παπαδόπουλος

800

Α812596

Ανάπτυξης

Ανδρέας

Αβραµόπουλος

1000

Χ897425

Έρευνας

Ιωάννης

Βασίδης

900

Λ125896

Ανάπτυξης

Πίνακας 1: Παράδειγµα πίνακα βάσης δεδοµένων
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Παρατηρούµε εποµένως πως σε έναν πίνακα διακρίνουµε στήλες που διαφορετικά ονοµάζονται πεδία
και γραµµές που ονοµάζονται εγγραφές. Κάθε πίνακας αντιστοιχεί σε µια οντότητα του πραγµατικού
κόσµου (στην προκειµένη περίπτωση έναν υπάλληλο) και τα πεδία του αντιστοιχούν στα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της οντότητας που µας ενδιαφέρουν να αποθηκεύσουµε.

1.2 Αρχιτεκτονική

ενός

Συστήµατος

∆ιαχείρισης

Βάσεων

∆εδοµένων
Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆) είναι ένα σύστηµα λογισµικού που µας δίνει τη
δυνατότητα να δηµιουργούµε, να διαχειριζόµαστε, να τροποποιούµε, και να προσπελαύνουµε βάσεις
δεδοµένων. ∆ηλαδή είναι το πρόγραµµα που διαχειρίζεται την ίδια τη βάση και τα δεδοµένα που είναι
αποθηκευµένα σε αυτή. Στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται η αρχιτεκτονική ενός απλού Σ∆Β∆:

∆ιάγραµµα 1: Αρχιτεκτονική ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων
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Όπως βλέπουµε στο ∆ιάγραµµα 1, µια βάση δεδοµένων αποτελείται από το Σ∆Β∆ και ένα σύνολο
εσωτερικών αρχείων που αποθηκεύονται τα δεδοµένα. Ωστόσο η πρόσβαση στα δεδοµένα γίνεται
αποκλειστικά µέσω του Σ∆Β∆ και όχι άµεσα στα αρχεία. Επίσης βλέπουµε ότι η επικοινωνία µε το
Σ∆Β∆ γίνεται µέσω της γλώσσας SQL. ∆ηλαδή τα διάφορα προγράµµατα εφαρµογών που χρειάζονται
δεδοµένα από τη βάση, επικοινωνούν µε το Σ∆Β∆ µέσω της SQL και τελικά παρουσιάζουν στον
χρήστη τις ζητούµενες πληροφορίες.
Με αυτόν τον τρόπο η πραγµατική αποθήκευση των δεδοµένων, δηλαδή τα εσωτερικά αρχεία της
βάσης, είναι εντελώς αόρατα για τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν τη βάση. Όλη η διαχείριση της
πληροφορίας γίνεται µε έµµεσο τρόπο µέσω του Σ∆Β∆ και της γλώσσας SQL. Το Σ∆Β∆, είναι
υπεύθυνο ώστε τα δεδοµένα να αποθηκεύονται στα αρχεία µε τέτοιο τρόπο που να καθίσταται
γρήγορη η αναζήτηση και η ανάκτηση της πληροφορίας από αυτά. Για αυτό το σκοπό
χρησιµοποιούνται εξειδικευµένες δοµές δεδοµένων που ονοµάζονται ευρετήρια.
Πρέπει να κατανοήσουµε ότι το Σ∆Β∆ λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο πρόγραµµα εξυπηρετητή (server)
πάνω στον οποίο συνδέονται προγράµµατα πελάτες (clients). Οι clients δηµιουργούν µια σύνδεση µε
τον server και στη συνέχεια επικοινωνούν στέλνοντάς του εντολές SQL. Κάθε περίοδος σύνδεσης του
client µε τον server ορίζει ένα session (περίοδος σύνδεσης). Έτσι στη γενική περίπτωση έχουµε έναν
server και διάφορους clients που γενικά βρίσκονται διάσπαρτοι πάνω σε ένα δίκτυο δεδοµένων και
εξυπηρετούν διαφορετικές χρήσεις ο καθένας.
Με αυτόν τον τρόπο πολλοί clients µπορούν να είναι ταυτόχρονα συνδεδεµένοι σε έναν server και να
χειρίζονται τα δεδοµένα µιας βάσης στέλνοντας SQL εντολές. Για παράδειγµα θα µπορούσε ένας
client να είναι ένας ο διαχειριστής της βάσης που εκτελεί εργασίες συντήρησης (π.χ. µέσω του
εργαλείου MySQL Query Browser αν πρόκειται για την MySQL). Ένας άλλος client θα µπορούσε να
είναι µια web εφαρµογή που αντλεί δεδοµένα από τη βάση και µέσω ενός web server τα παρουσιάζει
σε ένα site στο internet. Ή θα µπορούσε να είναι το κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη που συνδέεται
ασύρµατα στο Σ∆Β∆. Εποµένως υπάρχουν πάµπολες εφαρµογές client που όλες τους συνδέονται στο
Σ∆Β∆, χρησιµοποιώντας τη βάση δεδοµένων.
Προκειµένου να διευκολύνεται η διατήρηση της σωστής δοµής των δεδοµένων καθώς διάφοροι clients
στέλνουν ασύγχρονα

εντολές

ανάκτησης και ενηµέρωσης

των δεδοµένων,

µπορούµε

να

οµαδοποιήσουµε τις SQL εντολές του κάθε client σε οµάδες εντολών που ονοµάζονται transactions
(συναλλαγές). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι SQL εντολές που περιλαµβάνονται σε κάθε
transaction µπορούν να εκτελεστούν για λογαριασµό του κάθε client σαν να χρησιµοποιούσε κατ’
αποκλειστικότητα το Σ∆Β∆.
Από αυτή την πλευρά ένα Σ∆Β∆ µοιάζει αρκετά µε ένα λειτουργικό σύστηµα. Το Σ∆Β∆ πρέπει να
χρονοπρογραµµατίζει κατάλληλα τα queries (εντολές SQL) ώστε να διατηρείται η σωστή δοµή της
βάσης. Επίσης είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδοµένων, για αυτό και η κάθε εφαρµογή (που
από την σκοπιά του Σ∆Β∆ είναι ένας χρήστης της βάσης), έχει ανάλογα δικαιώµατα πρόσβασης στη
βάση (ανάγνωση, εγγραφή, τροποποίηση, δηµιουργία κτλ).
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Τέλος πρέπει να αναφέρουµε ότι τα περισσότερα Σ∆Β∆ παρέχουν ένα πλούσιο σύνολο από εργαλεία
και βοηθητικά προγράµµατα για την διαχείριση των δεδοµένων όπως τη δηµιουργία αντιγράφων
ασφαλείας (backup) ή την εισαγωγή δεδοµένων από backup, την µετατροπή των βάσεων σε µορφές
συµβατές µε άλλα Σ∆Β∆, ή ακόµη και πιο προχωρηµένες λειτουργίες όπως η δηµιουργία γραφικού
περιβάλλοντος για αλληλεπίδραση του Σ∆Β∆ µε τον τελικό χρήστη (π.χ. οι φόρµες στην Access).

1.3 Τι είναι η SQL
Η SQL (Structured Query Language – ∆οµηµένη Γλώσσα Ερωτήσεων) είναι το πρότυπο γλώσσας
µέσω της οποίας χειριζόµαστε ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. Η SQL είναι µια πλήρης
γλώσσα βάσεων δεδοµένων που διαθέτει εντολές για ορισµό δεδοµένων, ερωτήσεις και ενηµερώσεις.
Εποµένως µπορούµε να διακρίνουµε δύο υποσύνολα εντολών στην SQL, τις εντολές που αφορούν
τον ορισµό και τη διαχείριση της δοµής της βάσης (γλώσσα ορισµού δεδοµένων) και τις εντολές που
αφορούν την διαχείριση των ίδιων των δεδοµένων (γλώσσας χειρισµού δεδοµένων). Στους επόµενους
υπότιτλους θα δούµε πιο αναλυτικά τι περιλαµβάνεται σε κάθε ένα από αυτά τα υποσύνολα της SQL.
Είναι ενδιαφέρον να σηµειώσουµε πως τα περισσότερα Σ∆Β∆ έχουν κάνει προσθήκες πάνω στην
standard SQL, δηλαδή επιπρόσθετες εντολές στο πρότυπο σύνολο εντολών της SQL που
υποστηρίζονται µόνο από το συγκεκριµένο Σ∆Β∆. Έτσι µπορούµε να αξιοποιήσουµε πλήρως όλες τις
δυνατότητες που µας παρέχει το Σ∆Β∆ και να εξειδικεύσουµε τη σχεδίαση της βάσης ανάλογα µε τις
λεπτοµέρειες υλοποίησης του εκάστοτε Σ∆Β∆.

1.3.1 Γλώσσα Ορισµού ∆εδοµένων (ΓΟ∆)
Εφόσον τα δεδοµένα σε µια (σχεσιακή) βάση δεδοµένων αποθηκεύονται σε πίνακες, η ΓΟ∆
αναλαµβάνει την δηµιουργία και διαχείριση των πινάκων. Αυτό περιλαµβάνει τον προσδιορισµό του
τύπου δεδοµένων και των ιδιοτήτων των πεδίων του πίνακα, αλλά και επιπρόσθετων ιδιοτήτων πάνω
στον ίδιο τον πίνακα (π.χ. αν οι χαρακτήρες θα είναι στα ελληνικά ή τα αγγλικά, κ.ά.).

Επίσης

διαχειρίζεται τις ίδιες τις βάσεις µέσα στο Σ∆Β∆, ορίζει χρήστες βάσης και τα δικαιώµατά τους πάνω
στους πίνακες κ.ά. Το σύνολο όλων αυτών των οντοτήτων ονοµάζεται σχέδιο (scheme).

1.3.2 Γλώσσα Χειρισµού ∆εδοµένων (ΓΧ∆)
Ο χειρισµός των δεδοµένων αφορά εντολές για την ένθεση, την ενηµέρωση την ανάκτηση και την
διαγραφή των δεδοµένων µέσα στη βάση. Έχοντας δηλαδή σχεδιάσει τους πίνακες της βάσης (δηλ. τη
δοµή της) µέσω της ΓΟ∆, τώρα µπορούµε µε την ΓΧ∆ να προσθέσουµε εγγραφές στους πίνακες ή να
αναζητήσουµε δεδοµένα ορίζοντας κριτήρια αναζήτησης, τα πεδία που θέλουµε να επιστραφούν, πως
θέλουµε να συνδυαστούν οι πληροφορίες από τους διάφορους πίνακες κτλ. Μια εντολή SQL για
αναζήτηση δεδοµένων ονοµάζεται query (δηλ. ερώτηµα).
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Για παράδειγµα µε βάση τα δεδοµένα του Πίνακας 1, θα µπορούσαµε να κάνουµε ερωτήσεις όπως:
•

«Ποιοι υπάλληλοι εργάζονται στο τµήµα ανάπτυξης;»

•

«Ποιο υπάλληλοι έχουν µισθό µεταξύ 750 και 900 ευρώ;»

•

«Ποιοι υπάλληλοι έχουν επώνυµο που καταλήγει σε –όπουλος;»

1.4 MySQL και άλλα Σ∆Β∆
Το πρόγραµµα σπουδών του µαθήµατος προβλέπει την χρήση της MySQL ως Σ∆Β∆. Η MySQL είναι
ένα πολύ δηµοφιλές Σ∆Β∆, και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι πως αποτελεί ένα λογισµικό
ανοιχτού κώδικα (open source). Η ελεύθερη – δωρεάν έκδοση της MySQL διατίθεται στην διεύθυνση
http://www.mysql.org. Λόγω της έντονης ανάπτυξης που έχει η ΜySQL είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε
σε ποια έκδοσή της αναφερόµαστε, καθώς οι νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν πολλές νέες
δυνατότητες. Στο παρόν µάθηµα αναφερόµαστε στην έκδοση 5.0.45. Όπως αναφέρθηκε και
προηγουµένως το κάθε Σ∆Β∆ έχει τις δικές του προσθήκες στην SQL, οµοίως και η MySQL. Για αυτό
και όποτε η εντολή που παρουσιάζεται δεν υπακούει στο πρότυπο SQL αλλά είναι προσθήκη, τότε
αυτό θα διευκρινίζεται, διαφορετικά η εντολή θα εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε Σ∆Β∆.
Όπως θα δούµε και στη συνέχεια η MySQL ορισµένες φορές παρουσιάζει αποκλίσεις από την
standard SQL, άλλες φορές εισάγει δυνατότητες που ξεπερνούν το πρότυπο και άλλες φορές υστερεί
σε δυνατότητες που περιγράφονται από το πρότυπο (όπως άλλωστε συµβαίνει και µε τα περισσότερα
Σ∆Β∆). Όποτε συµβαίνει αυτό θα το σηµειώνουµε κατάλληλα.
Μερικές άλλες περιπτώσεις από Σ∆Β∆ που ξεχωρίζουν παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Όνοµα

Κατασκευαστής

URL

Τύπος λογισµικού

Oracle

Oracle

http://www.oracle.com

Εµπορικό/ κλειστό

SQL Server

Microsoft

http://www.microsoft.com/sql

Εµπορικό/ κλειστό

DB2

IBM

http://www.ibm.com/db2

Εµπορικό/ κλειστό

MySQL

MySQL

http://www.mysql.com

∆ωρεάν/ ανοιχτού κώδικα (η
community version µόνο)

PostGreSQL

PostgreSQL

http://www.postgresql.com

∆ωρεάν/ ανοιχτού κώδικα

Access

Microsoft

http://office.microsoft.com/acce
ss

Εµπορικό/κλειστό
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2

Ορισµός δεδοµένων στην SQL

2.1 Τύποι δεδοµένων στα πεδία
Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων αναπαρίστανται ως ένα
σύνολο πινάκων µε τον κάθε πίνακα να αποτελείται από ένα σύνολο στηλών. Η κάθε στήλη (πεδίο)
αποθηκεύει δεδοµένα ενός προκαθορισµένου τύπου. Συγκεκριµένα το πρότυπο της SQL ορίζει τους
ακόλουθους τύπους δεδοµένων:

Κατηγορία τύπου
δεδοµένων
Αριθµητικοί

Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ

Όνοµα τύπου

Περιγραφή τύπου

int

Ακέραιος από -2147483648 έως 2147483647

smallint

Ακέραιος από -32768 έως 32767

float(d)

Κινητής υποδιαστολής µε d ψηφία στο
κλασµατικό, όπου D<=24

double precision

Κινητής υποδιαστολής µε M ψηφία στο ακέραιο
µέρος και D στο κλασµατικό, όπου D<=53

numeric(p,d)

Αριθµός ακριβούς αναπαράστασης (κατάλληλος
για χρηµατικά ποσά) µε συνολικά p ψηφία εκ
των οποίων τα d είναι δεξιά της υποδιαστολής
στο κλασµατικό µέρος.
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Χαρακτήρων

Ηµεροµηνία / ώρα

char(n)

Σταθερού µεγέθους συµβολοσειρά n
χαρακτήρων

varchar(n)

Μεταβλητού µεγέθους συµβολοσειρά έως n
χαρακτήρων

text

Κείµενο µεγάλου µήκους

date

Ηµεροµηνία της µορφής ΥΥΥΥ-ΜΜ-DD

time

Ώρα της µορφής
HH:MM:SS

Πίνακας 2: Τύποι δεδοµένων στην SQL
Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα Σ∆Β∆ πρέπει να υποστηρίζουν τους τύπους του Πίνακας 2. Ωστόσο το κάθε
Σ∆Β∆ κάνει και τις δικές του προσθήκες ή εξειδικεύσεις, συγκεκριµένα η MySQL προσθέτει επιπλέον
και τους ακόλουθους τύπους (καθώς και άλλους που δεν φαίνονται στον πίνακα):
Κατηγορία τύπου
δεδοµένων
Αριθµητικοί

Χαρακτήρων

Όνοµα τύπου

Περιγραφή τύπου

bigint

Ακέραιος από -9223372036854775808 έως
9223372036854775807

tinyint

Ακέραιος από -128 έως 127

enum(<string1>,…,<string n>)

Το κάθε string ορίζει µια από τις
προκαθορισµένες επιλογές

Πίνακας 3: Επιπρόσθετοι τύποι δεδοµένων που ισχύουν στη MySQL
Η επιλογή του τύπου δεδοµένων που θα προσθέσουµε σε ένα πεδίο θα πρέπει να εξαρτηθεί από το
είδος των δεδοµένων που θα αποθηκεύσουµε σε αυτό. Συγκεκριµένα θα πρέπει να λάβουµε υπόψη
µας τόσο τον τύπο τους (ακέραιος, χαρακτήρας, κινητής υποδιαστολής, ηµεροµηνία κτλ) όσο και το
εύρος τους. Για παράδειγµα αν θέλουµε να αποθηκεύσουµε την ηλικία ενός ανθρώπου τότε ένα πεδίο
smallint

είναι αρκετό (ή αν χρησιµοποιούµε mysql ακόµα και ένα πεδίο tinyint). Αν όµως θέλουµε να

αποθηκεύσουµε κωδικούς για το σύνολο των τραπεζικών συναλλαγών µιας τράπεζας (που είναι
εκατοµµύρια) θα πρέπει να βάλουµε int.
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται όταν αποθηκεύουµε αριθµούς µε κλασµατικό µέρος. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να ελέγξουµε κατά πόσο µας ενδιαφέρει η µεγάλη ακρίβεια των αριθµών ή όχι.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αποθήκευση χρηµατικών ποσών, όπου θα πρέπει να
χρησιµοποιούµε τον τύπο numeric(p,d). Αν για παράδειγµα θέλουµε να έχουµε 8 ψηφία στο ακέραιο
µέρος και 2 στο κλασµατικό, τότε θα ορίσουµε numeric(10,2), δηλαδή πρώτα γράφουµε το άθροισµα
των ψηφίων και µετά το πλήθος των ψηφίων µετά την υποδιαστολή. Προσοχή ποτέ δεν πρέπει να
χρησιµοποιούµε τους τύπους float/double όταν θέλουµε να αποθηκεύσουµε αριθµούς µε µεγάλη
ακρίβεια στα ψηφία τους, διαφορετικά θα συσσωρεύονται σφάλµατα αναπαράστασης που θα µας
δίνουν µεγάλη απόκλιση. Επειδή όµως οι τύποι float / double είναι πολύ πιο γρήγοροι στον

Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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υπολογισµό τους, µπορούµε να τους χρησιµοποιούµε όταν έχουµε περιπτώσεις που µια µικρή
απόκλιση δεν είναι σηµαντική (π.χ. το ύψος ενός ανθρώπου).
Σε περίπτωση που έχουµε χαρακτήρες θα πρέπει να επιλέξουµε µεταξύ των τύπων char(n),
varchar(n) και text. Ο τύπος char(n) προσδιορίζει ένα σταθερό σύνολο από n χαρακτήρες, οπότε τον
χρησιµοποιούµε όταν έχουµε ένα προκαθορισµένο πλήθος χαρακτήρων. Για παράδειγµα ο αριθµός
ταυτότητας είναι ένα σύνολο από 7 χαρακτήρες σταθερά. Όταν όµως δεν γνωρίζουµε το πλήθος των
χαρακτήρων που θέλουµε να αποθηκεύσουµε τότε χρησιµοποιούµε τον τύπο varchar(n). Σε αυτή την
περίπτωση ορίζουµε ότι το πεδίο θα αποθηκεύει έως n χαρακτήρες. Για παράδειγµα το όνοµα ενός
ανθρώπου δεν έχει σταθερό µήκος, ωστόσο κάνουµε µια εκτίµηση για το µέγιστο µήκος του και
ορίζουµε πχ. varchar(10). Αν πάλι θέλουµε να αποθηκεύσουµε ένα πεδίο που έχει µεν µεταβλητό
µήκος αλλά αναµένουµε να είναι πολύ µεγάλο (π.χ. ένα βιβλίο) τότε θα χρησιµοποιήσουµε τον τύπο
text.

Τέλος όσον αφορά τα πεδία για ηµεροµηνία / ώρα, πρέπει να προσέχουµε την σωστή µορφοποίηση
των δεδοµένων. Για παράδειγµα η ηµεροµηνία πρέπει να δίνεται στη µορφή ‘EEEE-MM-HH’, δηλαδή 4
ψηφία για το έτος, κατόπιν 2 ψηφία για τον µήνα και 2 ψηφία για την ηµέρα. Επίσης η ώρα πρέπει να
δίνεται στη µορφή ‘ΩΩ:ΛΛ:∆∆’, δηλαδή 2 ψηφία για την ώρα, 2 για τα λεπτά και 2 για τα δευτερόλεπτα.

2.1.1 Τιµή NULL
Ειδική περίπτωση στα δεδοµένα ενός πίνακα αποτελεί η τιµή NULL. Όταν ένα πεδίο είναι «άδειο» τότε
κατέχει την τιµή NULL, δηλαδή τίποτα. Για παράδειγµα ας θεωρήσουµε τον ακόλουθο πίνακα:
Μαθητής
Όνοµα

Πατρώνυµο

Επώνυµο

Ιωάννης

NULL

Βασίδης

Μιχάλης

NULL

Παρασκευόπουλος

Σε αυτή την περίπτωση απλά δεν έχει συµπληρωθεί το πατρώνυµο στις εγγραφές του πίνακα, οπότε
το πατρώνυµο είναι NULL. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τιµή NULL δεν έχει τύπο, αποτελεί µια ειδική
περίπτωση και όπως θα δούµε και στο επόµενο κεφάλαιο ο έλεγχος αν ένα πεδίο έχει την τιµή NULL
γίνεται µε ξεχωριστό τρόπο.

Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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2.2 Ορισµοί πινάκων

2.2.1 ∆ηµιουργία της δοµής ενός πίνακα
Για να δηµιουργήσουµε έναν πίνακα χρησιµοποιούµε την εντολή CREATE TABLE. Ένα πρότυπο
σύνταξης αυτής της εντολής είναι:
CREATE TABLE <όνοµα πίνακα>(
<όνοµα πεδίου 1> <τύπος πεδίου 1>,
<όνοµα πεδίου 2> <τύπος πεδίου 2>,
…
<όνοµα πεδίου N> <τύπος πεδίου N>
);

Στο παραπάνω πρότυπο (καθώς και στα επόµενα που θα παρουσιαστούν) όταν παρουσιάζεται κάτι
εντός των τριγωνικών αγκύλων <>, εννοείται ότι θα αντικατασταθεί (µαζί µε τις αγκύλες) µε αυτό που
πρέπει κάθε φορά. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να συντάξουµε µια εντολή για τον πίνακα που
ακολουθεί:
Προϊόν
Όνοµα πεδίου

Τύπος πεδίου

Κωδικός

int

Όνοµα

varchar(20)

Ηµερ_Παραγωγής

date

Κόστος

numeric(6,2)

Έχουµε δηλαδή τον πίνακα για ένα προϊόν που έχει 4 πεδία. Έναν ακέραιο κωδικό, το όνοµά του, την
ηµεροµηνία παραγωγής του και το κόστος του. Αντίστοιχα έχουµε επιλέξει τους τύπους πεδίων int,
varchar(20), date, numeric(6,2).

Αυτό σηµαίνει ότι το όνοµα του πεδίου θα πρέπει να είναι το πολύ

έως 20 χαρακτήρες, και το κόστος του να έχει 4 ψηφία στο ακέραιο µέρος και 2 στο κλασµατικό (άρα
συνολικά 6). Οπότε θα έχουµε την ακόλουθη εντολή CREATE:
CREATE TABLE product(
id INT,
name VARCHAR(20),
production DATE,
Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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cost

NUMERIC(6,2)

);

Με αυτά υπόψη θα µπορούσαµε να έχουµε το ακόλουθο στιγµιότυπο του πίνακα που µόλις ορίσαµε,
γεµάτο µε δεδοµένα:
Προϊόν
Κωδικός

Όνοµα

Ηµερ_παραγωγής

Κόστος

1

Ποντίκι Optical

2007-09-15

23.50

2

Σκληρός δίσκος 300GB

2007-09-15

85.00

3

CPU P4 3.2GHz

2006-08-20

250.00

4

Μνήµη 1GB

2007-05-23

70.00

2.2.2 ∆ιαγραφή ενός πίνακα
Μπορούµε να διαγράψουµε έναν ολόκληρο πίνακα, µαζί µε τα δεδοµένα που τυχόν έχει,
χρησιµοποιώντας την εντολή DROP, σύµφωνα µε το ακόλουθο πρότυπο:
DROP TABLE <όνοµα πίνακα>

Έτσι αν θέλουµε να διαγράψουµε τον πίνακα product τότε θα γράψουµε:
DROP TABLE product

2.2.3 Αλλαγή της δοµής ενός πίνακα
Η SQL µας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιούµε την δοµή ενός πίνακα ακόµα και µετά τη δηµιουργία
του. Μπορούµε δηλαδή να προσθαφαιρέσουµε στήλες ή να τροποποιήσουµε τον τύπο µιας στήλης
ενός ήδη υπάρχοντα πίνακα. Αυτό γίνεται µέσω της εντολής ALTER TABLE. Συγκεκριµένα όταν θέλουµε
να προσθέσουµε ακόµα ένα πεδίο τότε ακολουθούµε το πρότυπο:
ALTER TABLE <όνοµα πίνακα> ADD <όνοµα πεδίου> <τύπος πεδίου>

Π.χ. Αν θέλουµε στον πίνακα product να προσθέσουµε ακόµα ένα πεδίο µε όνοµα manufacturer (δηλ.
κατασκευαστής) και τύπο varchar(20). Τότε θα γράψουµε την ακόλουθη εντολή:
ALTER TABLE product ADD manufacturer VARCHAR(20);

Επίσης µπορούµε να διαγράψουµε το πεδίο ενός πίνακα ακολουθώντας το πρότυπο:
ALTER TABLE <όνοµα πίνακα> DROP <όνοµα πεδίου>

Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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2.3 Κλειδί πίνακα
Τις περισσότερες φορές θέλουµε να µπορούµε να αναγνωρίζουµε τις εγγραφές ενός πίνακα,
προσδιορίζοντας ένα ή περισσότερα πεδία τους ως µοναδικά. Για παράδειγµα στον πίνακα προϊόν, ο
κωδικός είναι µοναδικός για κάθε προϊόν και έτσι αν γνωρίζουµε µόνο αυτό το πεδίο θα µπορούµε να
αναγνωρίζουµε όλη την εγγραφή. Λέµε λοιπόν ότι το πεδίο κωδικός είναι πρωτεύον κλειδί του πίνακα
προϊόν.
Σε άλλες περιπτώσεις θα µπορούσαµε να θέσουµε ένα σύνολο από πεδία ως κλειδί για ένα πίνακα
(δηλ. ένα σύνθετο κλειδί). Για παράδειγµα στον πίνακα των µαθητών:
Μαθητής
Όνοµα

Πατρώνυµο

Επώνυµο

Ιωάννης

Σπύρος

Βασίδης

Μιχάλης

Σπύρος

Παρασκευόπουλος

Θα µπορούσε κάποιος να ορίσει ότι ο συνδυασµός των πεδίων όνοµα και επώνυµο αποτελούν το
κλειδί για κάθε εγγραφή του πίνακα. Ωστόσο γενικά είναι καλό να χρησιµοποιείται ένα ξεχωριστό πεδίο
για κλειδί, το οποίο είναι εξ’ ορισµού µοναδικό (π.χ. ο αριθµός µητρώου του µαθητή). Έστω λοιπόν ότι
συµπληρώνουµε τον πίνακα, προσθέτοντας ένα πεδίο για τον αριθµό µητρώου και ένα για τον αριθµό
ταυτότητας του µαθητή:
Μαθητής
Αρ. Ταυτότητας

Αρ. Μητρώου

Όνοµα

Πατρώνυµο

Επώνυµο

Χ234567

2589

Ιωάννης

Σπύρος

Βασίδης

Λ987654

2473

Μιχάλης

Σπύρος

Παρασκευόπουλος

Σε αυτή την περίπτωση βλέπουµε ότι έχουµε πολλές δυνατότητες για να επιλέξουµε κλειδί. Για
παράδειγµα µερικές ιδέες για το ποια πεδία θα µπορούσαν να γίνουν το κλειδί είναι:
•

Αρ. Ταυτότητας.

•

Αρ. Μητρώου.

Βλέπουµε δηλαδή ότι έχουµε δύο πεδία µε εξασφαλισµένη µοναδικότητα, άρα το καθένα είναι ένα
υποψήφιο κλειδί και αυτό που τελικά θα επιλέξουµε είναι το πρωτεύον κλειδί (primary key).
Εποµένως συνοψίζουµε τα συµπεράσµατά µας για τα κλειδιά στον ακόλουθο πίνακα:
Ορισµός
Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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Κλειδί

Ένα ή περισσότερα πεδία που εγγυηµένα θα
είναι διαφορετικά σε κάθε εγγραφή

Υποψήφιο κλειδί

Ένα από τα κλειδιά του πίνακα

Πρωτεύον κλειδί

Ένα από τα υποψήφια κλειδιά που τελικά θα
χρησιµοποιηθεί ως κλειδί

Εφόσον το κλειδί προσδιορίζει µοναδικά την κάθε εγγραφή είναι λογικό ότι δεν µπορεί να παίρνει την
τιµή NULL, διότι αυτό θα σήµαινε ότι η εγγραφή δεν θα υπήρχε. Εποµένως για να ορίσουµε τον πίνακα
«Μαθητής» στην τελική του µορφή (λαµβάνοντας υπόψιν και ότι ο αρ. ταυτότητας είναι κλειδί) θα
έχουµε την ακόλουθη εντολή CREATE:
CREATE TABLE student(
ar_tautotitas CHAR(7) NOT NULL,
ar_mitrou int NOT NULL UNIQUE,
name VARCHAR(20),
middleName VARCHAR(20),
surname VARCHAR(20),
PRIMARY KEY (ar_tautotitas)
);

Στην εντολή αυτή προσέχουµε 3 σηµεία (µέσα σε πλαίσιο). Αρχικά στο πεδίο ar_tautotitas (που
έχουµε αποφασίσει να το θέσουµε ως πρωτεύον κλειδί), προσθέτουµε την επιλογή NOT NULL µετά τον
τύπο του. Με αυτόν τον τρόπο απαγορεύουµε στο πεδίο ar_tautotitas να είναι κενό. Κάνουµε το ίδιο
και για το πεδίο ar_mitroou, γιατί οµοίως δεν επιτρέπουµε ένας µαθητής να µην έχει αριθµό µητρώου.
Επιπλέον όµως, επειδή ο αριθµός µητρώου είναι και αυτός µοναδικός (ως υποψήφιο κλειδί)
προσθέτουµε και τον χαρακτηρισµό UNIQUE, ότι δηλαδή πρέπει να είναι µοναδικός. Τέλος µέσω της
εντολής PRIMARY KEY ορίζουµε ποιο πεδίο θέλουµε να είναι το πρωτεύον κλειδί. Τα πεδία που
αποτελούν το πρωτεύον κλειδί παρατίθενται εντός παρένθεσης χωρισµένα µε κόµµα. Έτσι εφόσον
τώρα έχουµε το πεδίο ar_tautotitas ως κλειδί βάζουµε αυτό µόνο.
Αν για παράδειγµα θέλαµε να ορίσουµε τον συνδυασµό του ονόµατος, πατρωνύµου και επωνύµατος
ως πρωτεύον κλειδί τότε ο ορισµός του πίνακα θα ήταν:
CREATE TABLE student(
ar_tautotitas CHAR(7) NOT NULL UNIQUE,
ar_mitrou int NOT NULL UNIQUE,
name VARCHAR(20) NOT NULL,
middleName VARCHAR(20) NOT NULL,
surname VARCHAR(20) NOT NULL,
Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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PRIMARY KEY (name, surname, middleName)
);

∆ηλαδή βάζουµε στο primary key όλα τα πεδία που θέλουµε να είναι κλειδιά, για καθένα από αυτά
ορίζουµε ότι δεν είναι NULL και αν θέλουµε ορίζουµε και ότι ο αρ. ταυτότητας πρέπει να είναι
µοναδικός.
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3

Χειρισµός δεδοµένων στην SQL

3.1 Προσθήκη δεδοµένων

3.1.1 Εντολή INSERT
Μπορούµε να εισάγουµε δεδοµένα σε έναν πίνακα µέσω της εντολής INSERT. Η εντολή INSERT δίνει τη
δυνατότητα να ορίσουµε εµείς ποια πεδία θέλουµε να εισαγάγουµε ανά γραµµή ή ακόµα και να
εισαγάγουµε πολλές γραµµές ταυτόχρονα. Το γενικό πρότυπο που ακολουθείται είναι:
INSERT INTO <όνοµα πίνακα> VALUES(<τιµή πεδίου 1>, <τιµή πεδίου 2>, … , <τιµή
πεδίου n>)

Για παράδειγµα προκειµένου να εισάγουµε µια εγγραφή στον πίνακα product δίνουµε την ακόλουθη
εντολή:
INSERT INTO product VALUES (1, ‘Ποντίκι Optical’, ‘2007-09-15’, 23.50);

Πρέπει να προσέχουµε ώστε να βάζουµε τα πεδία µε τη σωστή σειρά. Θα πρέπει δηλαδή να
γράφουµε τα πεδία της ένθεσης µε τη σειρά που έχουν δηλωθεί στην CREATE. Ωστόσο υπάρχει και µια
εναλλακτική σύνταξη της εντολής insert που µας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουµε δική µας
σειρά στα πεδία:
INSERT INTO <όνοµα πίνακα>(<πεδίο Α>, <πεδίο Β>, … ,<πεδίο N>) VALUES (<τιµή πεδίου
Α>, <τιµή πεδίου Β>, …, <τιµή πεδίου Ν>)

Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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Η διαφορά που έχει αυτή η µορφή της INSERT είναι ότι µετά το όνοµα του πίνακα παραθέτουµε µέσα
σε παρένθεση το όνοµα του πεδίου που θέλουµε. Κατόπιν οι τιµές των πεδίων θα πρέπει να
ακολουθούν αυτή την διάταξη. Για παράδειγµα την προηγούµενη εγγραφή θα µπορούσαµε να την
εισάγουµε µε τον εξής τρόπο:
INSERT

INTO

product(cost,

id,

name,

production)

VALUES

(23.50,

1,

‘Ποντίκι

Optical’, ‘2007-09-15’)

Βλέπουµε δηλαδή ότι µετά το όνοµα του πίνακα παραθέτουµε τα πεδία του µε τη σειρά που
επιθυµούµε µέσα σε παρένθεση. Κατόπιν στο VALUES εισάγουµε τις τιµές των πεδίων µε την νέα
σειρά. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να θυµόµαστε τη σειρά µε την οποία έχουν τοποθετηθεί τα
πεδία µέσα στον πίνακα, αλλά απλά το όνοµά τους.
Έχοντας εκτελέσει την προηγούµενη εντολή INSERT ο πίνακας «προϊόν» θα έχει τα ακόλουθα
δεδοµένα (θεωρώντας ότι αρχίζουµε µε τον πίνακα άδειο).
Προϊόν
Κωδικός

Όνοµα

Ηµερ_παραγωγής

Κόστος

1

Ποντίκι Optical

2007-09-15

23.50

Θέλοντας να εισαγάγουµε πολλές εγγραφές στον πίνακα έχουµε δύο εναλλακτικές λύσεις, είτε να
επαναλαµβάνουµε εντολές INSERT µια για κάθε εγγραφή, είτε να χρησιµοποιήσουµε µια παραλλαγή
της INSERT που επιτρέπει µε µια εντολή να γίνονται πολλαπλές ενθέσεις. Για παράδειγµα ας δούµε
πως θα µπορούσαµε να ενθέσουµε ακόµη τρεις εγγραφές:
INSERT INTO proion VALUES (2, ’Σκληρός δίσκος 300GB’, ‘2007-09-15’, 85.00),
(3, ‘CPU P4 3.2GHz, ‘2006-08-20’, 250.00),
(4, ‘Μνήµη 1GB’, ‘2007-05-23’, 70.00);

Οπότε ο πίνακας θα έχει τις ακόλουθες εγγραφές:
Προϊόν
Κωδικός

Όνοµα

Ηµερ_παραγωγής

Κόστος

1

Ποντίκι Optical

2007-09-15

23.50

2

Σκληρός δίσκος 300GB

2007-09-15

85.00

3

CPU P4 3.2GHz

2006-08-20

250.00

4

Μνήµη 1GB

2005-12-23

70.00
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Παρατηρούµε δηλαδή πως µπορούµε να επαναλαµβάνουµε εντός παρενθέσεων όσες εγγραφές
θέλουµε µετά το VALUES. Η πολλαπλή ένθεση µπορεί να συνδυαστεί και µε ορισµό της σειράς των
πεδίων. Π.χ.
INSERT INTO proion(cost, id, name, production) VALUES
(85.00, 2, ’Σκληρός δίσκος 300GB’, ‘2007-09-15’),
(250.00, 3, ‘CPU P4 3.2GHz, ‘2006-08-20’),
(70.00, 4, ‘Μνήµη 1GB’, 2007-05-23);

3.2 Ανάκτηση δεδοµένων από έναν πίνακα
Έχοντας δει πως µπορούµε να εισάγουµε εγγραφές σε έναν πίνακα, τώρα µας ενδιαφέρει το
ουσιαστικότερο µέρος της SQL που είναι η ανάκτηση των δεδοµένων. Θέλουµε να δίνουµε εντολές
στη βάση και να µας επιστρέφει τις πληροφορίες που έχουµε εισάγει στους πίνακες βάση κριτηρίων
επιλογής, συνδυασµών και συναρτήσεων που ορίζουµε εµείς. Για παράδειγµα χρησιµοποιώντας τον
πίνακα των προϊόντων θα µπορούσαµε να κάνουµε µια ερώτηση του τύπου:
•

Ποια προϊόντα έχουν κόστος µικρότερο από 100 ευρώ;

Σε αυτή την περίπτωση το Σ∆Β∆ πρέπει να επιστρέψει το ακόλουθο αποτέλεσµα:
Προϊόν
Κωδικός

Όνοµα

Ηµερ_παραγωγής

Κόστος

1

Ποντίκι Optical

2007-09-15

23.50

2

Σκληρός δίσκος 300GB

2007-09-15

85.00

4

Μνήµη 1GB

2007-05-23

70.00

Ή αν κάνουµε την ερώτηση:
•

Ποιο είναι το όνοµα του ακριβότερου προϊόντος;

Τότε πρέπει να µας επιστρέψει την απάντηση:
Προϊόν
Όνοµα
Σκληρός δίσκος 300GB
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Τέλος αν του κάνουµε την ερώτηση:
•

Ποια προϊόντα έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 2000;

Θα µας επιστρέψει την απάντηση:
Προϊόν
Κωδικός

Όνοµα

Ηµερ_παραγωγής

Κόστος

Εποµένως σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι και αυτή ένας πίνακας! Τα πεδία του πίνακα είναι
αυτά που έχουµε ζητήσει στην ερώτηση (δηλ. όλα τα πεδία του πίνακα ή µόνο µερικά από αυτά ή ίσως
και κάποια τεχνητά πεδία) και οι εγγραφές που επιστρέφονται είναι αυτές που ικανοποιούν τα κριτήρια
αναζήτησης (αν έχουµε βάλει κάποιο κριτήριο).
Επειδή ακριβώς η ανάκτηση των δεδοµένων είναι η απάντηση σε «ερωτήσεις», µια εντολή ανάκτησης
δεδοµένων ονοµάζεται και query, που σηµαίνει ερώτηση (ή και επερώτηση).

3.2.1 Επιλογή πεδίων µε την SELECT
Η εντολή στην SQL µέσω της οποίας ανακτούµε πληροφορίες (συντάσσουµε queries) είναι η
SELECT. Η γενική σύνταξη της SELECT είναι αρκετά σύνθετη, ωστόσο ένα απλό πρότυπο είναι το
ακόλουθο:
SELECT <πεδία που θέλουµε να φαίνονται>
FROM <πίνακες από τους οποίους θα αντληθούν τα δεδοµένα>
WHERE <κριτήρια επιλογής των εγγραφών>

Για παράδειγµα µπορούµε να πάρουµε το όνοµα του προϊόντος µε κωδικό 1, δίνονται την εντολή:
SELECT name FROM product WHERE id=1

Αν θέλουµε να πάρουµε µαζί µε το όνοµα και το κόστος, τότε η εντολή γίνεται
SELECT name, cost FROM product WHERE id=1

∆ηλαδή το πρότυπο είναι:
Επιλογή πεδίων στο
αποτέλεσµα

Επιλογή πηγής δεδοµένων
(από τον πίνακα proion)

(ο κωδικός του να είναι 1)

(τα πεδία onoma και kostos)
SELECT name, cost

Επιλογή εγγραφών στο
αποτέλεσµα

FROM proion

WHERE kodikos=1

Αν θέλουµε να πάρουµε όλα τα πεδία µιας εγγραφής έχουµε δύο επιλογές, είτε παραθέτουµε στο
SELECT όλα τα πεδία που θέλουµε, είτε χρησιµοποιούµε τον ειδικό χαρακτήρα *. Για παράδειγµα
προκειµένου να πάρουµε όλα τα πεδία της εγγραφής µε τον κωδικό 1, θα γράψουµε την εντολή:
Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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SELECT * FROM product WHERE id=1

Αν πάλι θέλουµε να πάρουµε όλα τα πεδία όλων των εγγραφών (ουσιαστικά να δούµε τα περιεχόµενα
του πίνακα), τότε απλώς παραλείπουµε εντελώς το τµήµα WHERE, και η εντολή γίνεται:
SELECT * FROM product

Επίσης µπορούµε να µετονοµάσουµε ένα πεδίο χρησιµοποιώντας τον προσδιορισµό AS. Για
παράδειγµα αν θέλουµε να εµφανίσουµε το κόστος της πρώτης εγγραφής, αλλά το όνοµα της στήλης
αντί για cost να είναι timi, τότε θα γράψουµε την εντολή:
SELECT cost AS timi FROM proion WHERE id=1

Σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσµα που θα πάρουµε θα είναι:
product
id

name

production

timi

1

Ποντίκι Optical

2007-09-15

23.50

Βλέπουµε δηλαδή ότι το όνοµα του πεδίου cost είναι πλέον timi. Λέµε ότι το νέο όνοµα αποτελεί ένα
ψευδώνυµο (alias) για το κανονικό όνοµα.

3.2.2 Επιλογή εγγραφών µε την WHERE
Όπως είδαµε στον προηγούµενο υπότιτλο µετά το WHERE, µπορούµε να ορίσουµε κριτήρια για την
επιλογή των εγγραφών. Τα κριτήρια αυτά αφορούν αριθµητικές και λογικές συγκρίσεις, αναζήτηση σε
χαρακτήρες, επιλογή από σύνολα τιµών κ.ά.
3.2.2.1

Λογικοί τελεστές και τελεστές σύγκρισης

Εάν θέλουµε να συγκρίνουµε πεδία τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αριθµητικούς τελεστές για
σύγκριση ( < , > , >= , <= ), ισότητα ( = ) και διαφορά ( <> ). Τα ακόλουθα παραδείγµατα
παρουσιάζουν ορισµένες περιπτώσεις:
Ποιες εγγραφές έχουν κόστος µεγαλύτερο ή ίσο µε 30;
SELECT * FROM product WHERE cost>=30

Ποιες είναι οι εγγραφές που δεν έχουν τον κωδικό 1;
SELECT * FROM product WHERE id<>1

Επίσης µπορούµε να συνδυάζουµε κριτήρια µε τους λογικούς τελεστές AND, OR, NOT. Για
παράδειγµα:
Ποιες είναι οι εγγραφές που ο κωδικός τους είναι µεγαλύτερος από 1 και η ηµεροµηνία παραγωγής
τους παλαιότερη από τον Ιούνιο του 2007;
SELECT * FROM product WHERE id>1 AND production<’2007-06-01’
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Ποιες είναι οι εγγραφές µε κωδικούς 1, 2, 3;
SELECT * FROM product WHERE id=1 OR id=2 OR id=3

Η SQL παρέχει επίσης µια διευκόλυνση όταν θέλουµε να ελέγξουµε αν ένα αριθµητικό πεδίο βρίσκεται
µεταξύ δυο ακραίων τιµών. Για παράδειγµα έστω ότι θέλουµε να πάρουµε τα προϊόντα που το κόστος
τους κυµαίνεται µεταξύ 20 και 50 ευρώ. Με βάση τα όσα έχουµε πει ως τώρα αυτό γίνεται ως:
SELECT * FROM product WHERE cost>=20 AND cost<=50

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να πάρουµε το ίδιο αποτέλεσµα είναι χρησιµοποιώντας την εντολή
BETWEEN AND

ως εξής:

SELECT * FROM product WHERE cost BETWEEN 20 AND 50

Ποια είναι τα προϊόντα που δεν κατασκευάστηκαν µεταξύ της 1

ης

Ιουνίου και της 31

ης

Αυγούστου του

2007;
SELECT * FROM product WHERE production NOT BETWEEN ‘2007-06-01’ AND ‘2007-08-31’

Τέλος µια πολύ σηµαντική παρατήρηση αφορά τις συγκρίσεις µε την τιµή NULL. Επειδή όπως έχουµε
αναφέρει το NULL δεν υπάγεται σε κάποιο τύπο δεδοµένων αλλά είναι ειδική περίπτωση, για αυτό
όταν θέλουµε να ελέγξουµε αν µια τιµή είναι NULL βάζουµε IS NULL και όταν θέλουµε να ελέγξουµε αν
µια τιµή δεν είναι NULL βάζουµε IS ΝΟΤ NULL. Για παράδειγµα:
Ποιες εγγραφές δεν έχουν όνοµα;
SELECT * FROM product WHERE name IS NULL

Ποιες εγγραφές έχουν όνοµα;
SELECT * FROM product WHERE name IS NOT NULL

3.2.2.2

Συγκρίσεις σε συµβολοσειρές

Μια άλλη κατηγορία συγκρίσεων αφορά συµβολοσειρές. Προφανώς µπορούµε να εφαρµόσουµε και
στις συµβολοσειρές τους τελεστές σύγκρισης. Για παράδειγµα:
Ποιες είναι οι εγγραφές που το όνοµά τους είναι «Ποντίκι Optical»;
SELECT * FROM product WHERE name=’Ποντίκι Optical’

Επίσης µπορούµε να εφαρµόσουµε τους τελεστές > ή < µε την έννοια της λεξικογραφικής σύγκρισης.
Για παράδειγµα ας θεωρήσουµε τον ακόλουθο πίνακα δεδοµένων:
Κατάλογος
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Κωδικός

Επώνυµο

Όνοµα

1

ΑΒΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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2

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΚΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΑΜΠΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Έστω ότι θέλουµε να δούµε ποια ονόµατα ακολουθούν στον κατάλογο µετά το ‘ΑΒ’
SELECT * FROM product WHERE name>’ΑΒΡΑΜ’

Οπότε τα αποτελέσµατα που θα πάρουµε είναι:
Κατάλογος
Κωδικός

Επώνυµο

Όνοµα

2

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΚΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΑΜΠΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Όταν θέλουµε να ελέγξουµε αν µια συµβολοσειρά ταιριάζει µε ένα πρότυπο, χρησιµοποιούµε τον
τελεστή LIKE ακολουθούµενο από ένα αλφαριθµητικό που αποτελεί την σύγκριση. Στο αλφαριθµητικό
σύγκρισης µπορούµε να γράφουµε είτε κανονικούς χαρακτήρες είτε τους ειδικούς χαρακτήρες _ και %.
Το _ αντιστοιχεί σε ταίριασµα µε έναν χαρακτήρα και το % σε ταίριασµα µε περισσότερους
χαρακτήρες. Προφανώς µπορούµε να κάνουµε και τον αρνητικό συνδυασµό NOT LIKE. Για παράδειγµα
έστω ότι κάνουµε τις ακόλουθες ερωτήσεις µε βάση τον κατάλογο των ονοµάτων:
Ποιες είναι οι εγγραφές που το επώνυµό τους αρχίζει από ‘ΑΒΡ’;
SELECT * FROM catalog WHERE surname LIKE ‘ΑΒΡ%’

Ποιες είναι οι εγγραφές που το επώνυµό τους καταλήγει σε «ΟΠΟΥΛΟΣ»;
SELECT * FROM catalog WHERE surname LIKE ‘%ΟΠΟΥΛΟΣ’΄

Ποιες είναι οι εγγραφές που έχουν οποιοδήποτε πρώτο χαρακτήρα αλλά µετά ακολουθεί η κατάληξη
«ΑΣΙΛΟΓΛΟΥ»;
SELECT * FROM catalog WHERE surname LIKE ‘_ΑΣΙΛΟΓΛΟΥ’

Και το αποτέλεσµα είναι:
Κατάλογος
Κωδικός

Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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3

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΚΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρατηρούµε πως η εγγραφή 5 δεν εµφανίζεται στο αποτέλεσµα, καθώς πριν το «ΑΣΙΛΟΓΛΟΥ» δεν
υπάρχει ένας χαρακτήρας αλλά περισσότεροι.
Ένα άλλο ερώτηµα θα µπορούσε να είναι: Ποιες είναι οι εγγραφές που το επώνυµό τους δεν έχει
πουθενά το τµήµα «ΒΡ»;
SELECT * FROM catalog WHERE surname ΝΟΤ LIKE ‘%ΒΡ%’

Οπότε στο αποτέλεσµα θα εµφανιστούν οι εγγραφές 3, 4, 5.
Εποµένως βλέπουµε πως µπορούµε να συγκρίνουµε συµβολοσειρές µε πρότυπα που ο χαρακτήρας
_ αντικαθιστά έναν οποιονδήποτε άλλο και ο χαρακτήρας % αντικαθιστά ένα οσοδήποτε µεγάλο
πλήθος χαρακτήρων.

3.2.3 ∆ιάταξη των αποτελεσµάτων µε ORDER BY
Ένα άλλο θέµα που µας ενδιαφέρει στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι η διάταξη µε την
οποία θα φαίνονται οι εγγραφές. Αυτό µπορούµε να το ελέγξουµε χρησιµοποιώντας την εντολή ORDER
BY.

Έτσι επεκτείνοντας τον ορισµό που έχουµε δώσει για την εντολή SELECT, έχουµε:

SELECT <πεδία που θέλουµε να φαίνονται>
FROM <πίνακες από τους οποίους θα αντληθούν τα δεδοµένα>
WHERE <κριτήρια επιλογής των εγγραφών>
ORDER BY <πεδίο 1>, <πεδίο 2> …, <πεδίο ν>

Έστω λοιπόν η ερώτηση βασισµένη στον πίνακα των προϊόντων: Παρουσίασε τα προϊόντα
ταξινοµηµένα από το φθηνότερο στο ακριβότερο
SELECT * FROM product ORDER BY cost

Αυτό θα δώσει το ακόλουθο αποτέλεσµα:
Προϊόν
Κωδικός

Όνοµα

Ηµερ_παραγωγής

Κόστος

1

Ποντίκι Optical

2007-09-15

23.50

4

Μνήµη 1GB

2007-05-23

70.00

2

Σκληρός δίσκος 300GB

2007-09-15

85.00

3

CPU P4 3.2GHz

2006-08-20

250.00
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Ή και συνδυάζοντας όλα όσα έχουµε δει έως τώρα: «Παρουσιάσε τα ποντίκια από το νεότερο στο
αρχαιότερο»
SELECT * FROM

product WHERE name LIKE ‘Ποντίκι%’ ORDER BY production

Βλέπουµε δηλαδή πως κάθε φορά συµπληρώνοντας στο τέλος το ORDER BY και επιλέγοντας το
πεδίο ταξινόµησης, οι εγγραφές του αποτελέσµατος ταξινοµούνται βάσει του πεδίου ταξινόµησης από
το µικρότερο στο µεγαλύτερο, δηλαδή µε αύξουσα σειρά. Αν ωστόσο θέλουµε να ταξινοµηθούν µε
φθίνουσα σειρά (από το µεγαλύτερο στο µικρότερο), τότε θα πρέπει στο τέλος του query να
συµπληρώσουµε τον προσδιορισµό DESC (από το descending = φθίνων). Αν δεν συµπληρώσουµε
τίποτα (όπως στα προηγούµενα παραδείγµατα) εννοείται ο προσδιορισµός ASC (από το ascending =
αύξων). Έτσι για παράδειγµα µπορούµε να ταξινοµήσουµε τα προϊόντα από το ακριβότερο στο
φθηνότερο µε την ακόλουθη εντολή:
SELECT * FROM product ORDER BY cost DESC

Τέλος µπορούµε να ορίσουµε περισσότερα από ένα πεδία ταξινόµησης. Σε αυτή την περίπτωση τα
αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν ταξινοµηµένα βάσει του πρώτου πεδίου και αν κάποιες εγγραφές
έχουν ίδια τιµή σε αυτό το πεδίο τότε θα ταξινοµηθούν µε βάση το δεύτερο κ.ο.κ. Αν
χρησιµοποιήσουµε περισσότερα από ένα πεδία τότε µπορούµε για καθένα από αυτά να ορίσουµε
ανεξάρτητα αν η ταξινόµηση θα είναι αύξουσα ή φθίνουσα. Έστω για παράδειγµα η ακόλουθη
ερώτηση:
SELECT * FROM catalog ORDER BY name ASC, surname DESC

Αυτό θα δώσει το ακόλουθο αποτέλεσµα:
Κατάλογος
Κωδικός

Επώνυµο

Όνοµα

3

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΚΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1

ΑΒΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΑΜΠΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Βλέπουµε δηλαδή ότι οι εγγραφές έχουν αρχικά ταξινοµηθεί µε αύξουσα (λεξικογραφική) σειρά βάση
του ονόµατος. Κατόπιν για εκείνες τις εγγραφές που το όνοµα είναι ίδιο ταξινοµούνται βάσει του
επωνύµου τους µε φθίνουσα σειρά.
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3.2.4 Συναρτήσεις στα πεδία της SELECT (count, min, max, avg, sum)
Έως τώρα έχουµε δει πως µπορούµε να επιλέξουµε υποπεριοχές ενός πίνακα ορίζοντας ποιες
εγγραφές θέλουµε να επιστραφούν, ποια πεδία και µε ποια σειρά. Ωστόσο υπάρχουν ερωτήσεις που
δεν µπορούν να απαντηθούν µε αυτές τις δυνατότητες µόνο. Για παράδειγµα:
«Πόσες είναι οι εγγραφές ενός πίνακα;»
Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να πάρουµε κάποια απάντηση µε τις εντολές που έχουµε δει
έως τώρα. Για αυτό η SQL δίνει τη δυνατότητα να εφαρµόζουµε συναρτήσεις στα αποτελέσµατα των
queries. Όπως έχουµε δει προηγουµένως µπορούµε να πάρουµε όλες τις εγγραφές του πίνακα µε
την εντολή:
SELECT * FROM product

Τώρα για να δούµε πόσες εγγραφές έχει ο πίνακας θα χρησιµοποιήσουµε την συνάρτηση count
SELECT count(*) FROM product

Οπότε το αποτέλεσµα που θα πάρουµε θα είναι ο πίνακας:
product
Count(*)
4

Με όµοιο τρόπο από µε την count υπάρχουν οι συναρτήσεις min, max, avg, που υπολογίζουν
αντίστοιχα το ελάχιστο, το µέγιστο και τον µέσο όρο µιας στήλης. Ας δούµε για παράδειγµα τι
αποτέλεσµα θα επέστρεφαν τα ακόλουθα queries
SELECT min(cost) FROM product
SELECT max(cost) FROM product
SELECT avg(cost) FROM product
SELECT sum(cost) FROM product

product

product

Product

Prduct

Min(cost)

Max(cost)

Avg(cost)

Sum(cost)

23.50

250.00

107.125

428.50

Έτσι το min επιστρέφει την µικρότερη τιµή του πεδίου κόστος, το max την µεγαλύτερη, το avg την
µέση τιµή και το sum το άθροισµα των τιµών.
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Εννοείται βέβαια ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις συναρτήσεις count, max, min, avg, sum µε
οτιδήποτε άλλο έχουµε µάθει σε σχέση µε την επιλογή των εγγραφών. Για παράδειγµα έστω το
ακόλουθο ερώτηµα:
Πόσα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί εντός του 2006;
SELECT COUNT(*) FROM product WHERE production>=’2006-01-01’ AND production<=’200612-31’

Με την παραπάνω εντολή επιλέγουµε τα προϊόντα που η ηµεροµηνία παραγωγής τους είναι εντός της
ης

ης

1 Ιανουαρίου του 2006 και της 31 ∆εκεµβρίου του 2006 (άρα εντός του έτους) και εφαρµόζοντας τη
συνάρτηση count στο select παίρνουµε, όχι τις εγγραφές, αλλά το πλήθος τους. Οµοίως θα
µπορούσαµε να βρούµε το ακριβότερο προϊόν που κατασκευάστηκε από την αρχή του 2007 και µετά
µε την εντολή:
SELECT max(cost) FROM product WHERE production>=’2007-01-01’

Οπότε συνοψίζοντας µπορούµε να εφαρµόσουµε τις ακόλουθες συναρτήσεις στα πεδία του select:
Όνοµα συνάρτησης

Λειτουργία

Count(<πεδίο>)

Καταµέτρηση των εγγραφών που επιστρέφει το query.

Max(<πεδίο>)

Εφαρµόζεται επί ενός πεδίου και επιστρέφει την
µεγαλύτερη τιµή του πεδίου από τις εγγραφές που
επιλέγει το query.

Min(<πεδίο>)

Εφαρµόζεται επί ενός πεδίου και επιστρέφει την
µικρότερη τιµή του πεδίου από τις εγγραφές που
επιλέγει το query.

Avg(<πεδίο>)

Εφαρµόζεται επί ενός αριθµητικού πεδίου και
επιστρέφει την µέσο όρο των τιµών του πεδίου από τις
εγγραφές που επιλέγει το query.

Sum(<πεδίο>)

Εφαρµόζεται επί ενός αριθµητικού πεδίου και
επιστρέφει το άθροισµα των τιµών του πεδίου από τις
εγγραφές που επιλέγει το query.

Ένα ενδιαφέρον συµπέρασµα που προκύπτει από τα όσα αναφέραµε παραπάνω είναι πως οι
παραπάνω συναρτήσεις ενώ εφαρµόζονται σε ένα σύνολο από εγγραφές, επιστρέφουν ένα
αποτέλεσµα (π.χ. το µεγαλύτερο κόστος)!
Επίσης ας προσέξουµε ότι µέσα στο count δεν είναι υποχρεωτικό να βάζουµε το * αλλά µπορούµε να
βάλουµε το όνοµα οποιουδήποτε πεδίου του πίνακα. Για παράδειγµα έστω ο ακόλουθος πίνακας:
Προϊόν
Κωδικός

Όνοµα

Ηµερ_παραγωγής

Κόστος

1

Ποντίκι Optical

2007-09-15

23.50

2

Σκληρός δίσκος 300GB

2007-09-15

85.00
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3

CPU P4 3.2GHz

2006-08-20

250.00

4

NULL

2005-12-23

70.00

Παρατηρούµε δηλαδή ότι έχουµε διαγράψει το όνοµα της εγγραφής 4. Και έστω λοιπόν ότι έχουµε τις
ακόλουθες 2 εντολές:
SELECT count(*) FROM product
SELECT count(name) FROM product

Η πρώτη εντολή θα µετρήσει το πλήθος των εγγραφών και θα επιστρέψει 4. Η δεύτερη θα µετρήσει το
πλήθος των εµφανίσεων του πεδίου name στον πίνακα οπότε θα επιστρέψει 3 (γιατί η τελευταία είναι
κενή)!
Τέλος πρέπει να αναφέρουµε πως αυτές είναι µόνο λίγες από τις πολλές συναρτήσεις που συνήθως
ορίζονται στα Σ∆Β∆. Για παράδειγµα στην MySQL υπάρχουν εξειδικευµένες συναρτήσεις για τον
υπολογισµό µαθηµατικών συναρτήσεων, συναρτήσεις πάνω σε strings κ.ά.

3.2.5 Απαλοιφή διπλοεγγραφών µε DISTINCT
Ας επιστρέψουµε πάλι στον πίνακα µε τον κατάλογο των ονοµάτων, όπως αυτός φαίνεται παρακάτω:
Κατάλογος
Κωδικός

Επώνυµο

Όνοµα

1

ΑΒΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

4

ΚΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΑΜΠΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Και έστω ότι θέλουµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα:
Ποια είναι τα ονόµατα των εγγραφών του πίνακα; Μια λογική εντολή θα ήταν η :
SELECT name FROM catalog

Ωστόσο αυτή η εντολή θα επέστρεφε το αποτέλεσµα:
Catalog
Name
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Βλέπουµε δηλαδή πως αν και όντως επέστεψε τα ονόµατα, επειδή ήταν διπλογραµµένα τα επέστρεψε
πολλές φορές το καθένα. Αν όµως θέλουµε απλά να πάρουµε τα µοναδικά ονόµατα, τότε πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε τον τελεστή DISTINCT (µοναδικό) πριν την δήλωση των πεδίων στο SELECT:
SELECT DISTINCT name FROM catalog

Οπότε µε αυτή την εντολή θα πάρουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα:
catalog
Name
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Εποµένως όταν

θέλουµε να εγγυηθούµε ότι στο αποτέλεσµα του query δεν θα υπάρχουν

διπλοεγγραφές τότε πρέπει να χρησιµοποιούµε το DISTINCT.
Τέλος µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το DISTINCT και µε έναν διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγµα
έστω η ερώτηση:
“Πόσα διαφορετικά ονόµατα εµφανίζονται στον κατάλογο;”
Προσέξτε ότι η εντολή
SELECT count(*) FROM catalog

Θα επέστρεφε το 5, εφόσον 5 ονόµατα υπάρχουν. Όταν όµως θέλουµε να µάθουµε πόσα διαφορετικά
ονόµατα υπάρχουν τότε πρέπει να βάλουµε το DISTINCT µέσα στο count όπως φαίνεται στην
ακόλουθη εντολή:
SELECT count(DISTINCT name) FROM catalog

Θυµόµαστε από τον προηγούµενο υπότιτλο πως δίνοντας ένα όρισµα µέσα στις παρενθέσεις της
count, αυτή θα µετρήσει αυτό ακριβώς το πεδίο. Στην προκειµένη περίπτωση ζητούµε να µετρήσει τα
διαφορετικά ονόµατα. Έτσι θα επιστρέψει 3 που είναι το σωστό αποτέλεσµα.
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3.2.6 Οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων µε GROUP BY
Χρησιµοποιώντας πάλι τα δεδοµένα του καταλόγου των ονοµάτων έστω ότι θέλουµε να απαντήσουµε
στο ακόλουθο ερώτηµα:
Πόσες φορές εµφανίζεται κάθε όνοµα στον κατάλογο;
Στον προηγούµενο υπότιτλο είδαµε πως µε το DISTINCT µπορούµε να

απαλείφουµε τις

διπλοεγγραφές, και πως µπορούµε να µετρήσουµε τα διαφορετικά ονόµατα του πίνακα. Τώρα όµως
θέλουµε να µετρήσουµε πόσες φορές εµφανίζεται το κάθε όνοµα. Για αυτό θα χρησιµοποιήσουµε την
εντολή GROUP BY (δηλ. οµαδοποίησε σύµφωνα µε):
SELECT name, count(*) FROM catalog GROUP BY name

Προσθέτοντας το GROUP BY στο τέλος της εντολής, το Σ∆Β∆ προχωράει σε µια περαιτέρω
οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το πεδίο που δίνουµε (το όνοµα στην προκειµένη
περίπτωση). Οπότε δηµιουργούνται 3 οµάδες εγγραφών, όπως φαίνονται στο ακόλουθο σχήµα.
Κατάλογος
Κωδικός

Επώνυµο

Όνοµα

2

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1

ΑΒΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4

ΚΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΑΜΠΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Το πλεονέκτηµα της δηµιουργίας εσωτερικών οµάδων στο αποτέλεσµα του query είναι ότι οι
συναρτήσεις του SELECT εφαρµόζονται πλέον εσωτερικά στην κάθε οµάδα και όχι στο γενικό σύνολο.
Έτσι όταν γράφουµε count(*), αυτό µετράει το πλήθος των εγγραφών της κάθε οµάδας. Άρα το
αποτέλεσµα της παραπάνω εντολής θα είναι:
catalog
Name

Count(*)

ΙΩΑΝΝΗΣ

2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2

ΧΡΗΣΤΟΣ

1

∆ηλαδή για κάθε οµάδα που έχει δηµιουργηθεί από το GROUP BY ζητάµε το όνοµα και το πλήθος
των εγγραφών της. Κατά συνέπεια απαντήσαµε στην ερώτηση που είχαµε!
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3.2.7 Χρησιµοποιώντας την SELECT ως εντολή προβολής
Τέλος σε αυτόν τον υπότιτλο θέλουµε να δούµε την εντολή SELECT από µια άλλη οπτική γωνία.
Μπορούµε να χρησιµοποιούµε την SELECT ως µια εντολή προβολής, µε όµοιο τρόπο που θα
χρησιµοποιούσαµε µια εντολή print σε µια γλώσσα προγραµµατισµού. Για παράδειγµα αν θέλουµε να
παρουσιάσουµε το µήνυµα «Καληµέρα κόσµε», θα αρκούσε η εντολή:
SELECT “Καληµέρα κόσµε”

Επίσης µπορούµε να εφαρµόζουµε αριθµητικές και άλλες πράξεις στα πεδία ενός πίνακα. Για
παράδειγµα έστω η ακόλουθη ερώτηση:
Ποιες είναι οι τιµές των προϊόντων αν κάνουµε µια αύξηση 5%
SELECT name, cost*1.05 AS newCost FROM product

∆ηλαδή πολλαπλασιάζουµε το κόστος του κάθε προϊόντος µε τον συντελεστή 1.05 (για να πετύχουµε
αύξηση 5%), οπότε θα πάρουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα:
product
Name

newCost

Ποντίκι optical

24.675

Σκληρός ∆ίσκος 300GB

89.25

CPU P4 3.2GHz

262.50

Μνήµη 1GB

73.50

Σε αυτό το παράδειγµα κάναµε χρήση και των ψευδωνύµων χρησιµοποιώντας το AS. Έτσι ονοµάσαµε
το γινόµενο cost*1.05 ως newCost. Για αυτό και η δεύτερη στήλη στον πίνακα του αποτελέσµατος έχει
αυτό το όνοµα.
Επίσης θα µπορούσαµε να εµφανίσουµε ως αποτέλεσµα το αποτέλεσµα µιας λογικής (ή άλλης
σύγκρισης). Για παράδειγµα έστω ότι θέλουµε να απαντήσουµε στην ακόλουθη ερώτηση:
«Αν στη βάση υπάρχουν περισσότερα από 2 προϊόντα µε κόστος µικρότερο των 100 ευρώ, εµφάνισε
1 διαφορετικά εµφάνισε 0»
SELECT count(*)>2 FROM product WHERE cost<100

Εδώ η λογική είναι ότι πρώτα κάνουµε µια καταµέτρηση για το πλήθος των προϊόντων που
ικανοποιούν το κριτήριο αναζήτησης (το κόστος µικρότερο των 100 ευρώ). Κατόπιν κάνουµε µια
σύγκριση της µέτρησης µε το 2, οπότε το αποτέλεσµα θα είναι 0 αν είναι ψευδές και 1 αν είναι αληθές.
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3.3 Ενηµέρωση – διαγραφή δεδοµένων

3.3.1 Εντολή UPDATE
Έχοντας ήδη ενθέσει µια εγγραφή στον πίνακα µπορούµε να αλλάξουµε (πχ. να διορθώσουµε) την
τιµή ενός πεδίου χρησιµοποιώντας την εντολή UPDATE. Το γενικό πρότυπο της εντολής είναι:
UPDATE <όνοµα πίνακα> SET <όνοµα πεδίου>=<νέα τιµή πεδίου> WHERE <κριτήρια επιλογής
εγγραφών>

Για παράδειγµα αν θέλουµε στον πίνακα των προϊόντων να θέσουµε την τιµή του επεξεργαστή στα
200 ευρώ, τότε θα γράψουµε
UPDATE product SET cost=200.00 WHERE id=3

Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε ταυτόχρονα πολλά πεδία ανά εγγραφή παραθέτοντας τις
νέες τιµές των πεδίων της διαχωρισµένες µε κόµµα. Για παράδειγµα αν θέλουµε να αλλάξουµε και την
τιµή και την ηµεροµηνία κατασκευής, µπορούµε να γράψουµε:
UPDATE product SET cost=200.00, production=’2007-10-01’ WHERE id=3

Είναι σηµαντικό στην εντολή UPDATE να ορίσουµε προσεκτικά τα κριτήρια επιλογής των εγγραφών.
Στα δύο προηγούµενα παραδείγµατα χρησιµοποιούµε το πεδίο id του πίνακα που είναι κλειδί και έτσι
βεβαιωνόµαστε ότι η αλλαγή θα γίνει στην συγκεκριµένη γραµµή. Ωστόσο θα µπορούσαµε να
ορίσουµε κάτι πιο σύνθετο. Για παράδειγµα έστω η ακόλουθη εντολή:
UPDATE product SET cost=cost*1.05 WHERE production>’2007-01-01’

Με την εντολή αυτή ορίζουµε ότι για τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί µετά το 2007, θα κάνουµε
µια αύξηση στην τιµή τους κατά 5% (δηλ. το cost=cost*1.05). Τέλος να σηµειώσουµε ότι στην
περίπτωση που δεν ορίσουµε µια πρόταση WHERE τότε οι αλλαγές των πεδίων θα εφαρµοστούν σε
όλες τις εγγραφές του πίνακα. Για παράδειγµα αν θέλουµε να µειώσουµε τις τιµές όλων των
προϊόντων κατά 20% (π.χ. επειδή έχουµε γενικές εκπτώσεις), θα γράψουµε την εντολή:
UPDATE product SET cost=cost*0.80

Εδώ ορίζουµε το κάθε προϊόν να πωλείται στο 80% της αρχικής του τιµής.

3.3.2 Εντολή DELETE
Παρόµοια µε την εντολή UPDATE λειτουργεί και η εντολή DELETE. Ο σκοπός της είναι πολύ απλός,
διαγράφει εγγραφές από έναν πίνακα. Και πάλι έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε ποιες εγγραφές
θέλουµε να διαγραφούν (ή και όλες). Έστω για παράδειγµα η ακόλουθη εντολή:
DELETE FROM product WHERE id=1

Η παραπάνω εντολή απλά διαγράφει την εγγραφή µε id=1, οπότε ο πίνακας product θα έχει τα
ακόλουθα δεδοµένα:
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Προϊόν
Κωδικός

Όνοµα

Ηµερ_παραγωγής

Κόστος

2

Σκληρός δίσκος 300GB

2007-09-15

85.00

3

CPU P4 3.2GHz

2006-08-20

250.00

4

Μνήµη 1GB

2005-12-23

70.00

Αν πάλι θέλουµε να κάνουµε µια εκκαθάριση της βάσης µας από παλιά προϊόντα µε ηµεροµηνία
κατασκευής πριν το 2007, θα µπορούσαµε να γράψουµε την εντολή:
DELETE FROM product WHERE production<’2007-01-01’

Και τέλος αν θέλουµε να διαγράψουµε όλα τα δεδοµένα του πίνακα product, γράφουµε την εντολή:
DELETE FROM product

Είναι ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι η εντολή DELETE επηρεάζει µόνο τα δεδοµένα ενός πίνακα και
όχι τη δοµή του. ∆ηλαδή ακόµα και µετά την εκτέλεση της τελευταίας εντολής ο πίνακας product όπως
τον έχουµε ορίσει µε τα πεδία του θα εξακολουθεί να υπάρχει, απλά θα είναι άδειος.

3.4 Περιορισµός των αποτελεσµάτων µε την LIMIT της
MySQL
Σε αυτόν τον υπότιτλο θα εξετάσουµε µια ενδιαφέρουσα εντολή της MySQL, που όµως δεν αποτελεί
µέρος της πρότυπης SQL. Έτσι δεν µπορούµε να εγγυηθούµε την χρήση της σε άλλα Σ∆Β∆, µολονότι
σχεδόν όλα τα Σ∆Β∆ έχουν κάποια αντίστοιχη εντολή. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να απαντήσουµε
στην ακόλουθη ερώτηση:
«Από τον πίνακα των προϊόντων, εµφάνισε τα στοιχεία των δύο φθηνότερων προϊόντων»
Προσέχουµε ότι η παραπάνω ερώτηση θέτει έναν περιορισµό στο πλήθος των στοιχείων που θέλουµε
να εµφανίσουµε. Αν θέλαµε να εµφανίσουµε όλα τα προϊόντα ταξινοµηµένα από το φθηνότερο στο
ακριβότερο θα χρησιµοποιούσαµε την ακόλουθη εντολή:
SELECT * FROM product ORDER BY cost

Για να περιορίσουµε τις εγγραφές του αποτελέσµατος στις δύο πρώτες θα γράψουµε:
SELECT * FROM product ORDER BY cost LIMIT 2

Ο προσδιορισµός LIMIT τοποθετείται στο τέλος του query και ορίζει το πλήθος των αποτελεσµάτων
που θέλουµε να εµφανιστούν (στην προκειµένη περίπτωση 2) και προφανώς µπορούµε να το
συνδυάσουµε µε όσα έχουµε µάθει έως τώρα. Αν ο αριθµός που θα ορίσουµε είναι µεγαλύτερος από
το σύνολο των εγγραφών, τότε απλά θα εµφανιστούν όλες οι εγγραφές.
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4

Ανάκτηση δεδοµένων από
περισσότερους πίνακες

4.1 Συσχετισµοί πινάκων
Έως τώρα έχουµε εξετάσει διάφορες εντολές SQL που αφορούν τον ορισµό ενός πίνακα και τον
χειρισµό των δεδοµένων του (ένθεση, ενηµέρωση, ανάκτηση και διαγραφή). Ωστόσο η πραγµατική
δύναµη των βάσεων δεδοµένων οφείλεται στην ικανότητά τους να συσχετίζουν δεδοµένα από
περισσότερους πίνακες και να τα παρουσιάζουν ενοποιηµένα σε ένα αποτέλεσµα.
Όταν στη βάση µας έχουµε περισσότερους από έναν πίνακες (δηλαδή πάντα), απαιτείται να
σχεδιάσουµε σωστά πως αυτοί θα συσχετίζονται µεταξύ τους. Για παράδειγµα έστω ότι έχουµε το
ακόλουθο σενάριο:
«Ένα ΙΕΚ αποτελείται από καθηγητές, µαθητές και µαθήµατα και το κάθε µάθηµα υπάγεται σε ένα
εξάµηνο. Ο κάθε καθηγητής µπορεί να διδάσκει περισσότερα από ένα µαθήµατα, ενώ το κάθε µάθηµα
µπορεί να διδάσκεται από περισσότερους από έναν καθηγητές».
Στους επόµενους υπότιτλους θα δούµε τα βήµατα που θα ακολουθήσουµε για να σχεδιάσουµε τη
δοµή µιας βάσης που να µοντελοποιεί το παραπάνω πρόβληµα. Ωστόσο στη συνέχεια θα εξετάσουµε
µερικές βασικές σχεδιαστικές αρχές στις συσχετίσεις πινάκων.
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4.1.1 Σχεδιάσεις µε διαφορετικούς βαθµούς πληθικότητας
Έστω ότι έχουµε έναν πίνακα για τον καθηγητή και έναν για το µάθηµα όπως φαίνεται στο ακόλουθο
σχήµα. Τα υπογραµµισµένα πεδία είναι κλειδί στον πίνακα:
Καθηγητής
Αρ. Ταυτότητας

Όνοµα

Επώνυµο

Ειδικότητα

Μάθηµα
Κωδικός

Τίτλος

Τύπος

Περιγραφή

Άσχετα µε την επιλογή των πεδίων του κάθε πίνακα, αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ είναι πως θα
συνδέσουµε τον καθηγητή µε το µάθηµα. Αυτό εξαρτάται από τον βαθµό συσχέτισης που έχουν
*

µεταξύ τους οι πίνακες . Συγκεκριµένα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:
Συσχέτιση πινάκων

Πληθικότητα

Ένας καθηγητής διδάσκει ένα µάθηµα

1:1

Ένας καθηγητής διδάσκει πολλά µαθήµατα

1:Ν

Πολλοί καθηγητές διδάσκουν πολλά µαθήµατα

Μ:Ν

Είναι θεµελιώδες να κατανοούµε τον τρόπο που συσχετίζονται οι πίνακες µεταξύ τους γιατί αυτό
καθορίζει δραστικά τον τρόπο που θα σχεδιάσουµε την βάση µας. Στη συνέχεια θα δούµε πως και
γιατί πρέπει να σχεδιάζουµε τη βάση ανάλογα µε τον βαθµό πληθικότητας που έχουµε.
4.1.1.1

Συσχέτιση 1:1

Όταν η συσχέτιση είναι 1:1, τότε κάθε εγγραφή του ενός πίνακα συσχετίζεται µε µια εγγραφή του
άλλου πίνακα. Για παράδειγµα έστω ότι οι πίνακες έχουν τα ακόλουθα δεδοµένα:
teacher

*

ar_tautotitas

name

surname

speciality

X256526

NIKOS

PAPAS

PLHROFORIKOS

R589643

ELENH

NIKOLAOY

PLHROFORIKOS

P458652

STATHIS

KIOSSES

FILOLOGOS

Πολλές φορές ο βαθµός συσχέτισης των πινάκων ονοµάζεται και πληθiκότητα (στα αγγλικά cardinality).
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R586323

MARIA

IWANNOY

PLHROFORIKOS

subject
ιd

title

Type

1

DataBases

THEORY

2

MySQL

LAB

3

C

THEORY

4

English

THEORY

Όταν ένας καθηγητής διδάσκει αποκλειστικά ένα µάθηµα και κάθε µάθηµα διδάσκεται αποκλειστικά
από έναν καθηγητή τότε το µόνο που χρειάζεται είναι να προσθέσουµε στον ένα από τους δύο πίνακες
ένα ακόµη πεδίο που θα αναφέρεται στο κλειδί του άλλου πίνακα. Για παράδειγµα µπορούµε να
προσθέσουµε στον καθηγητή ένα πεδίο που θα αφορά το id του µαθήµατος που θα διδάσκει, οπότε
θα έχουµε το ακόλουθο σχήµα:

teacher
ar_tautotitas

name

surname

speciality

Subject_id

X256526

NIKOS

PAPAS

PLHROFORIKOS

1

R589643

ELENH

NIKOLAOY

PLHROFORIKOS

2

P458652

STATHIS

KIOSSES

FILOLOGOS

4

R586323

MARIA

IWANNOY

PLHROFORIKOS

3

Με αυτόν τον τρόπο ορίζουµε ποιο µάθηµα διδάσκει ο κάθε καθηγητής. Εναλλακτικά θα µπορούσαµε
να προσθέσουµε στον πίνακα των µαθηµάτων ένα πεδίο που να ορίζει το κλειδί του καθηγητή που το
διδάσκει. Το πεδίο subject_id του πίνακα teacher που αναφέρεται στο κλειδί του πίνακα subject, για
τον teacher είναι ξένο κλειδί (foreign key). ∆ηλαδή ξένο κλειδί χαρακτηρίζεται το πεδίο ενός πίνακα
που είναι κλειδί για έναν άλλο πίνακα.
Εποµένως ο κανόνας είναι ότι όταν η συσχέτιση των πινάκων είναι 1:1 τότε το κλειδί το ενός πίνακα
θα γίνει ξένο κλειδί στον άλλον πίνακα. Και µπορούµε να επιλέξουµε όποιον από τους δύο πίνακες
θέλουµε για να βάλουµε το κλειδί του ξένο κλειδί στον άλλο πίνακα. Σε επόµενο υπότιτλο θα δούµε
πως ορίζεται το ξένο κλειδί σε έναν πίνακα.
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4.1.1.2

Συσχέτιση 1:Ν

Η δεύτερη περίπτωση συσχέτισης πινάκων είναι όταν µια εγγραφή του πρώτου πίνακα αντιστοιχεί σε
πολλές εγγραφές του άλλου πίνακα. Σύµφωνα µε το παράδειγµά µας ας υποθέσουµε ότι επιτρέπεται
ένας καθηγητής να διδάσκει πολλά µαθήµατα αλλά κάθε µάθηµα να διδάσκεται αποκλειστικά από
έναν καθηγητή.
Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουµε επιλογές, πρέπει να βάλουµε το κλειδί του καθηγητή ως ξένο
κλειδί στο µάθηµα. ∆ηλαδή γενικεύοντας όταν έχουµε δύο πίνακες Α και Β και κάθε εγγραφή του Α
αντιστοιχεί σε πολλές εγγραφές του Β, τότε βάζουµε το κλειδί του Α ως ξένο κλειδί στον Β. Βάσει
αυτού του κανόνα ο Α είναι ο teacher και ο Β ο subject, οπότε η τελική µορφή των πινάκων θα πρέπει
να είναι:
teacher
ar_tautotitas

name

surname

speciality

X256526

NIKOS

PAPAS

PLHROFORIKOS

R589643

ELENH

NIKOLAOY

PLHROFORIKOS

P458652

STATHIS

KIOSSES

FILOLOGOS

R586323

MARIA

IWANNOY

PLHROFORIKOS

subject
ιd

title

Type

tar_tautotitas

1

DataBases

THEORY

X256526

2

MySQL

LAB

X256526

3

C

THEORY

R586323

4

English

THEORY

P458652

∆ηλαδή έχουµε ορίσει τον Χ256526 να διδάσκει τα µαθήµατα 1 και 2, τον R586323 να διδάσκει το
µάθηµα 3 και τον P458652 να διδάσκει το µάθηµα 4, ενώ ο R589643 δεν διδάσκει τίποτα. Με αυτή τη
σχεδίαση έχουµε τον ελάχιστο αριθµό επαναλήψεων πληροφορίας.
Βλέπουµε ότι η µόνη επανάληψη αφορά το πεδίο ar_tautotitas του πίνακα subject και αυτό στην
περίπτωση που ένας καθηγητής διδάσκει περισσότερα από ένα µαθήµατα (όπως συµβαίνει δηλαδή
µε τις δύο πρώτες εγγραφές). Προσέξτε πως αν είχαµε επιλέξει να θέσουµε το κλειδί του subject ως
ξένο κλειδί στον teacher τότε θα είχαµε πάρα πολλές επαναλήψεις, δοκιµάζοντας βλέπουµε ότι θα
επαναλαµβάνονταν όλα τα πεδία εκτός από ένα, ενώ τώρα επαναλαµβάνεται µόνο ένα πεδίο.
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4.1.1.3

Συσχέτιση Μ:Ν

Η τρίτη και τελευταία περίπτωση συσχέτισης είναι όταν πολλές εγγραφές του ενός πίνακα
συσχετίζονται µε πολλές εγγραφές του άλλου πίνακα. Η περίπτωση αυτή είναι ιδιόµορφη γιατί απαιτεί
την προσθήκη ενός επιπλέον πίνακα που θα συσχετίζει τους δύο βασικούς. Αν λοιπόν θεωρήσουµε
πάλι ότι έχουµε τους πίνακες Α και Β όπου πολλές εγγραφές τους ενός συσχετίζονται µε εγγραφές του
άλλου, τότε δηµιουργούµε έναν τρίτο πίνακα (έστω Γ) και βάζουµε τα κλειδιά των πινάκων Α και Β ως
πεδία στον πίνακα Γ.
Επιστρέφοντας στο παράδειγµά µας, θεωρούµε τώρα την γενική περίπτωση όπου ένας καθηγητής
µπορεί να διδάσκει πολλά µαθήµατα και κάθε µάθηµα να διδάσκεται από πολλούς καθηγητές. Σε αυτή
την περίπτωση αφήνουµε τους πίνακες teacher και subject όπως είναι και προσθέτουµε έναν τρίτο
πίνακα (έστω assignments δηλ. αναθέσεις), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα:
Assignments
ar_tautotitas

Subject_id

X256526

1

X256526

2

R586323

3

P458652

4

R589643

1

Οπότε και τα δύο πεδία του πίνακα είναι ξένα κλειδιά, το ένα (ar_tautotitas) προς τον πίνακα teacher
και το άλλο (subject_id) προς τον πίνακα subject. Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα assignments οι
αναθέσεις µαθηµάτων περιλαµβάνουν την συνδιδασκαλία του µαθήµατος 1 από τους X256526 και
R589643 ενώ τα υπόλοιπα δεδοµένα είναι όπως και πριν. Είναι ενδιαφέρον να σηµειώσουµε πως
στον πίνακα assignments έχουµε τη δυνατότητα να προσθέσουµε και άλλα πεδία αν αυτό είναι
απαραίτητο. Θα µπορούσαµε για παράδειγµα να προσθέσουµε ένα ακόµη πεδίο που να ορίζει την
ηµεροµηνία της ανάθεσης, οπότε ο πίνακας assignments θα είχε την µορφή:
Assignments

Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ

ar_tautotitas

Subject_id

Assign_date

X256526

1

2007-10-01

X256526

2

2007-10-05

R586323

3

2007-10-05

P458652

4

2007-10-04

R589643

1

2007-10-01
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Τέλος να σηµειώσουµε ότι όσον αφορά τον πίνακα assignments το κλειδί του είναι ο συνδυασµός των
ξένων κλειδιών του, δηλαδή το (ar_tautotitas, subject_id). Ωστόσο θα µπορούσαµε αν θέλουµε να
εισάγουµε και ένα ακόµη πεδίο που να λειτουργεί ως πρωτεύον κλειδί στον πίνακα assignments, σε
αυτή την περίπτωση ο πίνακας θα γινόταν:
Assignments
id

ar_tautotitas

Subject_id

Assign_date

1

X256526

1

2007-10-01

2

X256526

2

2007-10-05

3

R586323

3

2007-10-05

4

P458652

4

2007-10-04

5

R589643

1

2007-10-01

Οπότε το πεδίο id έχει την έννοια του «κωδικού ανάθεσης µαθήµατος». Ωστόσο στις περισσότερες
περιπτώσεις η απλή εκδοχή του πίνακα assignments µε τα δύο ξένα κλειδιά αρκεί για την σχεδίαση
της βάσης.

4.1.2 ∆ηµιουργία ξένων κλειδιών κατά τη δηµιουργία πινάκων
Έχοντας εξετάσει τι είναι ένα ξένο κλειδί και πότε το τοποθετούµε σε έναν πίνακα, θα δούµε τώρα τις
εντολές SQL που µας επιτρέπουν να εισαγάγουµε ένα ξένο κλειδί σε ένα πίνακα. Η δηµιουργία ενός
ξένου κλειδιού γίνεται (όπως και για το πρωτεύον κλειδί) στη φάση της αρχικής δηµιουργίας του
πίνακα. Για παράδειγµα αν θέλουµε να ορίσουµε ότι o πίνακας subject θα έχει ως ξένο κλειδί το πεδίο
tar_tautotitas, για το αντίστοιχο πεδίο ar_tautotitas του πίνακα teacher, τότε οι εντολές CREATE για
την δηµιουργία των δύο πινάκων, θα είναι ως εξής:

CREATE TABLE teacher(
ar_tautotitas CHAR(7) NOT NULL,
name VARCHAR(10),
surname VARCHAR(20),
speciality VARCHAR(20),
PRIMARY KEY(ar_tautotitas)
);

CREATE TABLE subject(
Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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id INT NOT NULL,
title VARCHAR(20),
type ENUM(‘THEORY’,’LAB’),
tar_tautotitas CHAR(7),
PRIMARY KEY(id),
FOREIGN KEY (tar_tautotitas) REFERENCES teacher(ar_tautotitas)
);

Μέσα στο πλαίσιο βλέπουµε τον τρόπο που ορίζουµε ότι το πεδίο tar_tautotitas του πίνακα subject θα
είναι ξένο κλειδί. Χρησιµοποιούµε τον προσδιορισµό FOREIGN KEY, ορίζουµε µέσα σε παρένθεση το
όνοµα του πεδίου και στη συνέχεια γράφουµε σε ποιανού πίνακα κλειδί αναφέρεται (REFERENCES)
το ξένο κλειδί (στην προκειµένη περίπτωση στον πίνακα teacher και στο πεδίο ar_tautotitas).

4.2 Εσωτερικό (καρτεσιανό) γινόµενο πινάκων
Ας θεωρήσουµε την περίπτωση όπου ένας καθηγητής διδάσκει αποκλειστικά ένα µάθηµα αλλά ένα
µάθηµα διδάσκεται από πολλούς καθηγητές. ∆ηλαδή έχουµε τα ακόλουθα δεδοµένα:
teacher
id

name

surname

speciality

X256526

NIKOS

PAPAS

PLHROFORIKOS

R589643

ELENH

NIKOLAOY

PLHROFORIKOS

P458652

STATHIS

KIOSSES

FILOLOGOS

R586323

MARIA

IWANNOY

PLHROFORIKOS

subject
ιd

title

type

tar_tautotitas

1

DataBases

THEORY

X256526

2

MySQL

LAB

X256526

3

C

THEORY

R586323

4

English

THEORY

P458652

Το εσωτερικό γινόµενο (ή και καρτεσιανό γινόµενο) αυτών των δύο πινάκων είναι ένας συνδυασµένος
πίνακας που έχει το σύνολο των πεδίων των δύο πινάκων και που κάθε γραµµή του ενός πίνακα
Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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συνδυάζεται µε όλες τις γραµµές του άλλου πίνακα. ∆ηλαδή στην προκειµένη περίπτωση το
εσωτερικό γινόµενο των πινάκων teacher και subject είναι ο ακόλουθος πίνακας:

Ar_tautotitas name

surname speciality

Id

title

Type

tar_tautotitas

X256526

NIKOS

PAPAS

PLHROFORIKOS 1

DataBases THEORY

X256526

X256526

NIKOS

PAPAS

PLHROFORIKOS 2

MySQL

LAB

X256526

X256526

NIKOS

PAPAS

PLHROFORIKOS 3

C

THEORY

R586323

X256526

NIKOS

PAPAS

PLHROFORIKOS 4

English

THEORY

P458652

R589643

ELENH

NIKOLAOY PLHROFORIKOS 1

DataBases THEORY

X256526

R589643

ELENH

NIKOLAOY PLHROFORIKOS 2

MySQL

LAB

X256526

R589643

ELENH

NIKOLAOY PLHROFORIKOS 3

C

THEORY

R586323

R589643

ELENH

NIKOLAOY PLHROFORIKOS 4

English

THEORY

P458652

P458652

STATHIS KIOSSES

FILOLOGOS

1

DataBases THEORY

X256526

P458652

STATHIS KIOSSES

FILOLOGOS

2

MySQL

LAB

X256526

P458652

STATHIS KIOSSES

FILOLOGOS

3

C

THEORY

R586323

P458652

STATHIS KIOSSES

FILOLOGOS

4

English

THEORY

P458652

R586323

MARIA

IWANNOY PLHROFORIKOS 1

DataBases THEORY

X256526

R586323

MARIA

IWANNOY PLHROFORIKOS 2

MySQL

LAB

X256526

R586323

MARIA

IWANNOY PLHROFORIKOS 3

C

THEORY

R586323

R586323

MARIA

IWANNOY PLHROFORIKOS 4

English

THEORY

P458652

Βλέπουµε δηλαδή ότι τα πεδία του εσωτερικού γινοµένου αποτελούνται από την ένωση των πεδίων
των δύο πινάκων και οι εγγραφές του δηµιουργούνται καθώς κάθε γραµµή του πρώτου πίνακα
συνδυάζεται µε κάθε γραµµή του δεύτερου πίνακα. Προφανώς η λογική αυτή µπορεί να επεκταθεί και
σε περισσότερους από δύο πίνακες. Κάθε φορά συνδυάζουµε όλες µε όλες τις γραµµές. Το
πλεονέκτηµα του εσωτερικού γινοµένου είναι ότι περιέχει όλη τη συνδυασµένη πληροφορία των δύο
πινάκων.
Μπορούµε να πάρουµε το εσωτερικό γινόµενο των πινάκων teacher και subject µε την ακόλουθη
εντολή:
SELECT * FROM teacher, subject

∆ηλαδή παραθέτουµε µέσα στο FROM τους πίνακες των οποίων θέλουµε να υπολογίσουµε το
εσωτερικό γινόµενο διαχωρισµένους µε κόµµα.
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4.3 Συνένωση (JOIN) πινάκων
Στον προηγούµενο υπότιτλο εξετάσαµε τι είναι το εσωτερικό γινόµενο. Τώρα θα εξετάσουµε πως
µπορούµε να εκµεταλλευτούµε αυτή την ιδιότητα για να αντλήσουµε συνδυασµένα δεδοµένα από
περισσότερους πίνακες. Θεωρώντας και πάλι την διαµόρφωση δεδοµένων του προηγούµενου
υπότιτλου (1:Ν), έστω ότι θέλουµε να απαντήσουµε στην ακόλουθη ερώτηση:
«Ποια είναι οι τίτλοι των µαθηµάτων και τα ονοµατεπώνυµα των καθηγητών που τα διδάσκουν»
Το θέµα µε αυτή την ερώτηση είναι ότι για να απαντηθεί απαιτείται ο συνδυασµός και των δύο
πινάκων. Έτσι πρέπει να δώσουµε την ακόλουθη εντολή:
SELECT title, name, surname
FROM teacher JOIN subject ON tar_tautotitas=ar_tautotitas

Αυτή η εντολή θα επιστρέψει το ακόλουθο αποτέλεσµα:
Title

Name

Surname

Databases

NIKOS

PAPPAS

MySQL

NIKOS

PAPPAS

C

MARIA

IOANNOU

English

STATHIS

KIOSSES

Αρχικά ορίζουµε στο SELECT τα πεδία που θέλουµε να εµφανιστούν (title, name, surname), στη
συνέχεια µέσα στο FROM ορίζουµε τους πίνακες που θα συµπεριλάβουµε και τον τρόπο που θα γίνει
αυτό. Βλέπουµε ότι χρησιµοποιούµε το JOIN, που σηµαίνει συνένωση, δηλαδή συνδυασµός των
δεδοµένων από δύο πίνακες τους teacher και subject. Μετά από αυτό ορίζουµε την συνθήκη της
συνένωσης, δηλαδή ότι θα πρέπει το πεδίο tar_tautotitas του subject να είναι ίδιο µε το πεδίο
ar_tautotitas του teacher. Η λογική δηλαδή είναι ότι ταιριάζουµε εκείνες τις γραµµές του subject µε τις
αντίστοιχες του teacher βάσει του κριτηρίου που ορίζει η συνθήκη της συνένωσης.
Μπορούµε να εκλάβουµε την συνένωση δύο πινάκων ως µια περικοπή των αποτελεσµάτων που θα
επέστρεφε το εσωτερικό γινόµενο των πινάκων όταν εφαρµόσουµε την συνθήκη συνένωσης.
Πράγµατι αν ψάξουµε στον πίνακα του εσωτερικού γινοµένου για τις εγγραφές που ικανοποιούν το
κριτήριο tar_tautotitas=ar_tautotitas, τότε θα πάρουµε τα αποτελέσµατα που φαίνονται παραπάνω. Με
αυτή τη λογική θα µπορούσαµε να γράψουµε µια ισοδύναµη εντολή µε την προηγούµενη:
SELECT

title,

name,

surname

FROM

teacher,

subject

WHERE

tar_tautotitas=ar_tautotitas

∆ηλαδή εφαρµόζουµε στο εσωτερικό γινόµενο, την συνθήκη της συνένωσης ως κριτήριο επιλογής στο
SELECT.
Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ
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Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε και επιπλέον κριτήρια αναζήτησης (επιλογές ταξινόµησης
και ότι άλλο έχουµε στην SQL) µαζί µε το JOIN. Για παράδειγµα θα µπορούσαµε να έχουµε την
ακόλουθη ερώτηση:
«Ποια είναι τα στοιχεία του καθηγητή που διδάσκει το µάθηµα Βάσεις ∆εδοµένων;»
SELECT

name,

surname

FROM

teacher

JOIN

subject

ON

tar_tautotitas=ar_tautotitas

WHERE title=’Databases’

Ή ισοδύναµα
SELECT name, surname FROM teacher, subject WHERE tar_tautotitas=ar_tautotitas AND
title=’Databases’

Μια άλλη ερώτηση θα µπορούσε να είναι:
«Ποια είναι τα ονοµατεπώνυµα των καθηγητών που διδάσκουν εργαστηριακά µαθήµατα;»
SELECT

name,

surname

FROM

teacher,

subject

WHERE

type=’LAB’

AND

tar_tautotitas=ar_tautotitas

Όπως και προηγουµένως έτσι και εδώ ορίζουµε στο FROM τους πίνακες από τους οποίους θα
αντλήσουµε τα δεδοµένα και κατόπιν στο WHERE ένα κριτήριο επιλογής για τα µαθήµατα (ότι ο τύπος
τους θα είναι ‘LAB’ δηλαδή εργαστήρια) και ένα δεύτερο κριτήριο που αποτελεί τη συνθήκη της
συνένωσης.

4.3.1.1 Επίλυση ασαφειών στα ονόµατα των πεδίων
Επειδή κατά τη συνένωση τα πεδία των πινάκων αναµειγνύονται, ενδεχοµένως ορισµένες φορές να
δηµιουργηθούν ασάφειες. Για παράδειγµα αν και οι δύο πίνακες έχουν ένα πεδίο µε το ίδιο όνοµα,
τότε απαιτείται κάποιος µηχανισµός για να προσδιορίζουµε σε ποιο πεδίο αναφερόµαστε την κάθε
φορά, αυτό γίνεται ορίζοντας το όνοµα του πεδίου ως <όνοµα πινακα>.<όνοµα πεδίου>. Για
παράδειγµα θα µπορούσαµε να είχαµε γράψει την προηγούµενη εντολή ως:
SELECT teacher.name, teacher.surname FROM teacher, subject WHERE subject.type=’LAB’
AND subject.tar_tautotitas=teacher.ar_tautotitas

∆ηλαδή βλέπουµε ότι πριν από το όνοµα του κάθε πεδίου αναγράφεται και το όνοµα του πίνακα που
αυτό ανήκει διαχωρισµένο µε τελεία. Στην πραγµατικότητα αυτός ο τρόπος γραφής των πεδίων είναι
και ο πλήρης τρόπος αναγραφής τους. Για δική µας διευκόλυνση έχουµε επίσης τη δυνατότητα να
ορίσουµε ψευδώνυµα στους πίνακες της συνένωσης χρησιµοποιώντας το AS, και να χρησιµοποιούµε
τα ψευδώνυµα των πινάκων για να προσδιορίζουµε τα πεδία τους. Για παράδειγµα η προηγούµενη
εντολή θα µπορούσε να είχε γραφτεί ως εξής:
SELECT t.name, t.surname FROM teacher AS t, subject AS s WHERE s.type=’LAB’ AND
s.tar_tautotitas=t.ar_tautotitas

Βλέπουµε δηλαδή ότι εκχωρήσαµε το ψευδώνυµο t αντί για το teacher και το s αντί για το subject.
Τέλος αξίζει να σηµειώσουµε πως ο ειδικός χαρακτήρας *, εξακολουθεί να ισχύει και όταν
χρησιµοποιούµε το πλήρες όνοµα των πεδίων (ή και µε ψευδώνυµα). Για παράδειγµα στην
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προηγούµενη εντολή αντί για το ονοµατεπώνυµο θέλαµε να πάρουµε όλα τα πεδία από τον πίνακα
teacher θα γράφαµε:
SELECT

t.*

FROM

teacher

AS

t,

subject

AS

s

WHERE

s.type=’LAB’

AND

s.tar_tautotitas=t.ar_tautotitas

∆ηλαδή το t.* σηµαίνει table.*, δηλαδή όλα τα πεδία του πίνακα table.

4.3.1.2 Εξωτερική συνένωση
Μια ιδιαιτερότητα εµφανίζεται όταν η συνθήκη συνένωσης εφαρµόζεται σε πεδία που είναι NULL. Για
παράδειγµα ας θεωρήσουµε ότι έχουµε ακόµη ένα µάθηµα που όµως δεν έχει ανατεθεί σε κανέναν
καθηγητή, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαµόρφωση των δεδοµένων:
teacher
ar_tautotitas

name

surname

speciality

X256526

NIKOS

PAPAS

PLHROFORIKOS

R589643

ELENH

NIKOLAOY

PLHROFORIKOS

P458652

STATHIS

KIOSSES

FILOLOGOS

R586323

MARIA

IWANNOY

PLHROFORIKOS

subject
ιd

title

Type

tar_tautotitas

1

DataBases

THEORY

X256526

2

MySQL

LAB

X256526

3

C

THEORY

R586323

4

English

THEORY

P458652

5

Java

LAB

NULL

Βάσει αυτών των πινάκων ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να απαντήσουµε την ακόλουθη ερώτηση:
«Ποιοι είναι όλοι οι τίτλοι των µαθηµάτων και τα αντίστοιχα ονόµατα των καθηγητών που τα
διδάσκουν;»
Αν γράψουµε όπως και προηγουµένως την εντολή:
SELECT title, name, surname
FROM teacher JOIN subject ON tar_tautotitas=ar_tautotitas

Τότε όπως και προηγουµένως θα πάρουµε την απάντηση:
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Title

Name

Surname

Databases

NIKOS

PAPPAS

MySQL

NIKOS

PAPPAS

C

MARIA

IOANNOU

English

STATHIS

KIOSSES

Που δεν είναι όλοι οι τίτλοι των µαθηµάτων, αλλά οι τίτλοι των µαθηµάτων που έχουν ανατεθεί, δεν
έχει επιστραφεί το µάθηµα “Java”. Ο λόγος είναι ότι η συνένωση δεν µπόρεσε να ταιριάξει το πεδίο
tar_tautotitas της εγγραφής µε id=5 του πίνακα subject µε κανένα από τα πεδία ar_tautotitas του
πίνακα teacher, γιατί απλά ήταν NULL. ∆ηλαδή η συνθήκη συνένωσης δεν περιέλαβε κανένα NULL
πεδίο. Αν όµως θέλουµε να περιληφθούν στο αποτέλεσµα και οι εγγραφές του πίνακα subject που
έχουν NULL στο πεδίο tar_tautotitas, τότε πρέπει να γράψουµε την ακόλουθη εντολή:
SELECT title, name, surname
FROM teacher RIGHT OUTER JOIN subject ON tar_tautotitas=ar_tautotitas

Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι αντί για JOIN, έχουµε RIGHT OUTER JOIN. Η διαφορά τους είναι ότι το
RIGHT OUTER JOIN θα συµπεριλάβει στο αποτέλεσµα όλες τις εγγραφές του πίνακα που βρίσκεται
στα δεξιά (δηλ. του subject) που για το πεδίο της συνθήκης συνένωσης (δηλ. το tar_tautotitas) έχουν
NULL. Οπότε θα έχουµε το ακόλουθο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα:
Title

Name

Surname

Databases

NIKOS

PAPPAS

MySQL

NIKOS

PAPPAS

C

MARIA

IOANNOU

English

STATHIS

KIOSSES

Java

NULL

NULL

Βλέπουµε δηλαδή ότι για κάθε εγγραφή που δεν ικανοποιεί την συνθήκη συνένωσης, περιλαµβάνεται
στο τελικό αποτέλεσµα συνδυασµένη µε NULL για τα πεδία του άλλου πίνακα. Έτσι περιλαµβάνουµε
την “Java” που ανήκει στον πίνακα subject αλλά εφόσον δεν ικανοποιεί το tar_tautotitas=ar_tautotitas,
τα πεδία name, surname του πίνακα teacher παραµένουν NULL. Συµµετρικά µε το RIGHT OUTER
JOIN υπάρχει και το LEFT OUTER JOIN που συµπεριλαµβάνει τις NULL εγγραφές του πίνακα που
βρίσκεται στα αριστερά. Και προφανώς εναλλάσσοντας τις θέσεις των πινάκων µπορούµε να
χρησιµοποιούµε πάντα το LEFT OUTER JOIN (ή το RIGHT OUTER JOIN). Τέλος αν θέλουµε να
συµπεριληφθούν οι NULL εγγραφές και των δύο πινάκων (και εξ’ αριστερών και εκ’ δεξιών) τότε
έχουµε ένα FULL OUTER JOIN.
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Επίσης πρέπει να σηµειώσουµε πως ο χαρακτηρισµός OUTER δεν είναι υποχρεωτικός. Θα
µπορούσαµε απλά να γράψουµε LEFT JOIN ή RIGHT JOIN, ωστόσο χρησιµοποιείται για να τονίζει τη
διαφορά που έχει το εξωτερικό (δηλ. OUTER) JOIN µε το INNER (δηλ. εσωτερικό) JOIN. ∆ηλαδή αν
δεν προσδιορίσουµε ότι πρόκειται για OUTER JOIN τότε εννοείται INNER JOIN. Επίσης αν η συνθήκη
συνένωσης αφορά έλεγχο ισότητας (όπως ήταν στα παραδείγµατα που είδαµε έως τώρα), πρόκειται
για EQUI JOIN. Αν η συνθήκη συνένωσης αφορά συνθήκη ισότητας σε πεδία που έχουν το ίδιο όνοµα
και στους δύο πίνακες, τότε µιλάµε για ένα NATURAL JOIN. Τέλος στη γενική περίπτωση που έχουµε
µια συνθήκη συνένωσης οποιοδήποτε τύπου, µιλάµε για ΤΗΕΤΑ JOIN
Στον επόµενο πίνακα φαίνονται τα διαφορετικά είδη JOIN:
Τύπος JOIN

Εξήγηση

INNER JOIN

Join που δεν συµπεριλαµβάνονται οι NULL
εγγραφές

NATURAL JOIN

Join που η συνθήκη συνένωσης αφορά πεδία
που και τους δύο πίνακες έχουν το ίδιο όνοµα.

EQUI JOIN

Join που η συνθήκη συνένωσης είναι ισότητα
µεταξύ πεδίων.

THETA JOIN

Join µε γενικού τύπου συνθήκη συνένωσης.

LEFT OUTER JOIN

Join που συµπεριλαµβάνονται οι NULL εγγραφές
του αριστερού πίνακα.

RIGHT OUTER JOIN

Join που συµπεριλαµβάνονται οι NULL εγγραφές
του δεξιού πίνακα.

FULL OUTER JOIN

Join που συµπεριλαµβάνονται οι NULL εγγραφές
του αριστερού και του δεξιού πίνακα.

Φυσικά στην πράξη δεν έχει και πολύ νόηµα το θεωρητικό όνοµα του JOIN. Η ουσία είναι πως κάθε
φορά θα πρέπει να προσδιορίζουµε την συνθήκη συνένωσης που θέλουµε. Μόνη ουσιαστική εξαίρεση
είναι τα OUTER JOIN όταν θέλουµε να συµπεριληφθούν και NULL εγγραφές.

4.4 Επιλογή από σύνολα τιµών
4.4.1 Τελεστές IN, ANY, SOME, ALL
Από το προηγούµενο κεφάλαιο έχουµε δει πως µπορούµε να απαντήσουµε µια ερώτηση σαν την
ακόλουθη:
«Ανέκτησε τις εγγραφές από τον πίνακα των µαθηµάτων που έχουν τα id 1, 3, 4”
Είδαµε ότι αυτό γίνεται µε µια εντολή όπως:
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SELECT * FROM subject WHERE id=1 OR id=3 OR id=4

Ωστόσο σε µια περίπτωση όπως αυτή, όπου θέλουµε ένα πεδίο να λαµβάνει τιµές από ένα
προκαθορισµένο σύνολο τιµών, τότε µπορούµε εναλλακτικά να χρησιµοποιήσουµε τον τελεστή ΙΝ
όπως αυτό φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγµα:
SELECT * FROM subject WHERE id IN (1,3,4)

∆ηλαδή παραθέτουµε µετά το ΙΝ µέσα σε παρενθέσεις τις τιµές εντός των οποίων επιτρέπεται να
κινείται το πεδίο. Συµπληρωµατικά θα µπορούσαµε να ορίσουµε την ερώτηση:
«Ανέκτησε τις εγγραφές από τον πίνακα των µαθηµάτων που δεν έχουν τα id 1, 3, 4”
SELECT * FROM subject WHERE id NOT IN (1,3,4)

Την ίδια λειτουργικότητα µε το ΙΝ έχουν και οι τελεστές = ΑΝΥ και = SOME. ∆ηλαδή θα µπορούσαµε
να γράψουµε την παραπάνω εντολή µε τους ακόλουθους ισοδύναµους τρόπους:
SELECT * FROM subject WHERE id = ANY(1,3,4)

∆ηλαδή φέρε τα id που είναι ίσα µε οποιοδήποτε από τα 1, 3,4
SELECT * FROM subject WHERE id = SOME (1,3,4)

∆ηλαδή φέρε τα id που είναι ίσα µε κάποια από τα 1, 3, 4
Φυσικά θα µπορούσαµε να συνδυάσουµε το ANY και µε άλλους τελεστές όπως >, <, <=, >=. Επίσης
µπορούµε να συνδυάσουµε τους τελεστές IN, ANY, SOME µε το ALL. Για παράδειγµα θα
µπορούσαµε να δώσουµε την ακόλουθη εντολή:
SELECT * FROM subject WHERE id > ALL (1, 2, 5)

Εδώ ζητούµε να φέρει τα µαθήµατα που το id τους είναι µεγαλύτερο από όλες τις τιµές εντός της
παρένθεσης (ουσιαστικά µεγαλύτερο από το 5).

4.4.2 Εµφωλευµένες ερωτήσεις
Ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της SQL είναι η δυνατότητα που µας παρέχει να ενθέτουµε
queries το ένα µέσα στο άλλο, αυτά ονοµάζονται εµφωλευµένα (nested) queries. Για παράδειγµα ας
δούµε έναν εναλλακτικό τρόπο που θα µπορούσαµε να απαντήσουµε την ακόλουθη ερώτηση:
«Ποια είναι τα ονοµατεπώνυµα των καθηγητών που διδάσκουν εργαστηριακά µαθήµατα;»
SELECT name, surname FROM teacher
WHERE ar_tautotitas IN (SELECT tar_tautotitas FROM subject WHERE type=’LAB’)

Εδώ χρησιµοποιούµε το εσωτερικό query για να συγκεντρώσουµε τους αριθµούς ταυτότητας των
καθηγητών που διδάσκουν εργαστηριακά µαθήµατα. Κατόπιν το εξωτερικό query χρησιµοποιεί αυτό
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το σύνολο των A.T. για να επιλέξει τις εγγραφές που πρέπει να εµφανίσει το όνοµα και επώνυµο. Μια
άλλη ερώτηση από τον πίνακα των προϊόντων, θα µπορούσε να είναι:
“Εµφάνισε όλα τα στοιχεία του ακριβότερου και του φθηνότερου προϊόντος”
SELECT * FROM product WHERE cost = (SELECT max(cost) FROM product) OR cost =
(SELECT min(cost) FROM product)

Εδώ βλέπουµε ότι χρησιµοποιούµε δύο εµφωλευµένα queries για να ανακτήσουµε την φθηνότερη και
την ακριβότερη τιµή προϊόντος.
Για να δούµε περισσότερο την αξία των εµφωλευµένων ερωτήσεων ας κάνουµε λίγο πιο περίπλοκη τη
βάση µε τους καθηγητές και τα µαθήµατα. Θεωρούµε λοιπόν ότι θέλουµε να προσθέσουµε τα παιδιά
που έχει ο κάθε καθηγητής και τα ορίσουµε σε ξεχωριστό πίνακα:

teacher
ar_tautotitas

name

surname

speciality

X256526

NIKOS

PAPAS

PLHROFORIKOS

R589643

ELENH

NIKOLAOY

PLHROFORIKOS

P458652

STATHIS

KIOSSES

FILOLOGOS

R586323

MARIA

IWANNOY

PLHROFORIKOS

children
Id

Name

Surname

Parent

1

SPIROS

KIOSSES

P458652

2

NIKOS

PAPAS

X256526

3

GIOTA

IWANNOY

R586323

4

GIOTA

PAPA

X256526

Έτσι όπως φαίνεται στους πίνακες έχουµε ότι ο A897423 έχει το παιδί µε id=1, o X256526 τα παιδιά
µε id 2 και 4, και ο R586323 το παιδί µε id 3. Έστω λοιπόν ότι θέλουµε να απαντήσουµε την ερώτηση:
«Ποια είναι τα στοιχεία των καθηγητών που έχουν παιδί που έχει το ίδιο όνοµα µε το δικό τους;»
SELECT * FROM teacher
WHERE ar_tautotitas

IN (SELECT parent FROM children where teacher.name=name)

Αυτό το query ορίζει µια ιδιαίτερη κατηγορία εµφωλευµένων ερωτήσεων, που ονοµάζονται
συσχετιζόµενες εµφωλευµένες ερωτήσεις (correlated nested queries). Η ιδιοµορφία τους είναι ότι το
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εσωτερικό query χρησιµοποιεί πεδία από το εξωτερικό query, και στην προκειµένη περίπτωση αυτό
είναι το όνοµα. Σε αυτό το παράδειγµα το αποτέλεσµα του εσωτερικού query εξαρτάται από την τιµή
του πεδίου για το εξωτερικό query. Μπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα ένα συσχετιζόµενο
εµφωλευµένο query θεωρώντας ότι η εσωτερική ερώτηση υπολογίζεται για κάθε εγγραφή της
εξωτερικής ερώτησης.

4.5 Πράξεις σε αποτελέσµατα ερωτήσεων
Έως τώρα έχουµε δει δύο τρόπους για να συνδυάζουµε δεδοµένα από περισσότερα queries. Τα joins
και τα εµφωλευµένα queries. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που δεν θέλουµε να συνδυάσουµε
δεδοµένα αλλά να ενώσουµε ή να διαχωρίσουµε δεδοµένα. Για παράδειγµα έστω το ακόλουθο
ερώτηµα:
«∆ώσε µια λίστα µε όλα τα µοναδικά ονόµατα που υπάρχουν στους πίνακες teacher και children»
SELECT name FROM teacher
UNION
SELECT name FROM children

Εδώ

βλέπουµε

ότι

ενώνουµε

τα

αποτελέσµατα

από

δυο

εντελώς

ανεξάρτητα

queries

χρησιµοποιώντας την πράξη UNION (δηλ. ένωση συνόλων). Το αποτέλεσµα της παραπάνω εντολής
θα είναι ένας ενιαίος πίνακας που θα φαίνονται σε µια λίστα τα ονόµατα που υπάρχουν και στους δύο
πίνακες. Επίσης σηµειώνουµε ότι το UNION απαλείφει αυτόµατα τις διπλοεγγραφές από το τελικό
αποτέλεσµα. Οπότε τα αποτελέσµατα που θα επιστραφούν θα είναι:
Name
STATHIS
MARIA
ELENH
NIKOS
SPIROS
GIOTA

∆ύο άλλες πράξεις που µπορούµε να εφαρµόσουµε στα σύνολα των δεδοµένων είναι η
INTERSECTION και η EXCEPT. Η INTERSECTION υπολογίζει την τοµή δύο συνόλων δηλαδή τα
δεδοµένα που είναι κοινά και στα δύο σύνολα. Αν εφαρµόσουµε αυτή την πράξη στα ονόµατα των
πινάκων teacher και children θα πάρουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα:
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Name
NIKOS

∆ηλαδή παίρνουµε τα ονόµατα που υπάρχουν και στους δύο πίνακες.
Τέλος η EXCEPT επιστρέφει τις τιµές του αριστερού αποτελέσµατος που δεν υπάρχουν στο δεξιό
αποτέλεσµα. Αν δηλαδή εφαρµόζαµε την EXCEPT αριστερό πίνακα τον teacher και δεξιό τον children
θα παίρναµε το ακόλουθο αποτέλεσµα:
Name
ELENH
STATHIS
MARIA

Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι πράξεις INTERSECTION και EXCEPT δεν υποστηρίζονται από
την MySQL.

4.5.1 Τελεστής EXISTS
Ορισµένες φορές αυτό που µας ενδιαφέρει δεν είναι το ακριβές αποτέλεσµα µιας ερώτησης, αλλά αν η
ερώτηση επιστρέφει αποτελέσµατα ή όχι. Για παράδειγµα έστω η ακόλουθη ερώτηση:
«Ανέκτησε τα στοιχεία των καθηγητών που έχουν παιδιά»
SELECT * FROM teacher
WHERE EXISTS (SELECT * FROM children WHERE ar_tautotitas=parent)

Το εσωτερικό query επιλέγει τα παιδιά που έχει ο κάθε γονέας. Εµείς όµως δεν ενδιαφερόµαστε για τα
δεδοµένα των παιδιών, αλλά απλώς για την ύπαρξή τους. Έτσι αν ένας γονέας έχει έστω και ένα παιδί
(δηλαδή το εσωτερικό select επιστρέψει κάτι), τότε το EXISTS θα επιστρέψει true. Οµοίως αν θέλαµε
να πάρουµε τους καθηγητές που δεν έχουν παιδιά θα χρησιµοποιούσαµε το NOT EXISTS.
Και πάλι φυσικά µπορούµε να συνδυάσουµε τον τελεστή EXISTS µε άλλα κριτήρια αναζήτησης. Για
παράδειγµα η ακόλουθη ερώτηση:
«Ανέκτησε τα στοιχεία των καθηγητών που είναι πληροφορικοί και έχουν παιδιά»
SELECT * FROM teacher
WHERE

speciality=’PLHROFORIKOS’

AND

EXISTS

(SELECT

*

FROM

children

ar_tautotitas=parent)
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4.6 Πολύπλοκες ερωτήσεις
Σε αυτόν τον υπότιτλο αναπτύσσουµε ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα πολύπλοκων
ερωτήσεων, καθώς µπορούµε να αντλήσουµε ενδιαφέροντα µαθήµατα από την κάθε µια.

4.6.1 Query σε αποτέλεσµα query
Αρχικά θέλουµε να εκµεταλλευτούµε την δυνατότητα που έχουµε να τοποθετήσουµε ένα εµφωλευµένο
query στο FROM. ∆ηλαδή να εφαρµόσουµε ένα query στο αποτέλεσµα ενός άλλου query. Για
παράδειγµα έστω ότι θέλουµε να απαντήσουµε στο ακόλουθο ερώτηµα, που αφορά τον πίνακα των
προϊόντων:
«Αν κάνουµε µια έκπτωση 30% στα προϊόντα που κατασκευάστηκαν πριν το 2007 µόνο (δηλαδή αυτά
που είναι εντός του 2007 διατηρούν την τιµή τους), ποια από αυτά θα έχουν κόστος κάτω των 50
ευρώ;»
Αρχικά παρατηρούµε ότι η ερώτηση «ποια από τα προϊόντα έχουν κόστος κάτω των 50 ευρώ» δεν
αφορά τις τιµές των προϊόντων, ούτε καν τις µειωµένες τιµές των προϊόντων, αλλά τις µειωµένες τιµές
µερικών προϊόντων. Έτσι λοιπόν πρέπει πρώτα να δηµιουργήσουµε τις νέες τιµές και µετά να
επιλέξουµε αυτά που θέλουµε. Προκειµένου να δηµιουργήσουµε τις νέες τιµές πρέπει για µεν τα παλιά
να κάνουµε µείωση, για τα νέα να µείνουν όπως είναι. Αυτό µπορεί να γίνει µε το ακόλουθο query:
SELECT id, cost*0.7 AS newCost FROM product WHERE production<’2007-01-01’
UNION
SELECT id, cost AS newCost FROM product WHERE production>=’2007-01-01’

Εδώ χρησιµοποιούµε τον τελεστή UNION προκειµένου να ενώσουµε τα δύο σύνολα των παλιών
προϊόντων µε την µείωση και των νέων προϊόντων δίχως την µείωση. Και τα δύο σύνολα έχουν την
σωστή τιµή στο πεδίο newCost. Καταλήγουµε λοιπόν στο ακόλουθο σύνολο δεδοµένων:
Id

newCost

3

175.00

4

49.00

1

23.50

2

85.00

Βλέπουµε δηλαδή ότι έγινε έκπτωση στα προϊόντα µε id 3 και 4 που έχουν κατασκευαστεί πριν το
2007, αλλά τα υπόλοιπα έχουν µείνει ανέπαφα. Στη συνέχεια από αυτό το σύνολο θα επιλέξουµε
εκείνα που έχουν κόστος κάτω των 50 ευρώ. Άρα καταλήγουµε στο ακόλουθο query
SELECT id, newCost FROM
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(SELECT id, cost*0.7 AS newCost FROM product WHERE production<’2007-01-01’ UNION
SELECT id, cost AS newCost FROM product WHERE production>=’2007-01-01’) AS q
WHERE q.newCost<50

Εδώ λοιπόν βλέπουµε ότι πήραµε όλο το προηγούµενο query και το βάλαµε µέσα στο FROM του νέου
query. Επειδή θέλουµε έναν τρόπο να αναφερόµαστε στο πεδίο newCost του νέου query για να
κάνουµε την σύγκριση <50, του εκχωρούµε το ψευδώνυµο q. Έτσι το τελικό query θα επιστρέψει τα id
4 και 1.

4.6.2 JOIN ενός πίνακα µε τον εαυτό του
Έστω η ακόλουθη ερώτηση:
«Με βάση τον πίνακα των προϊόντων, απαντήστε ποιο είναι το ακριβότερο προϊόν δίχως όµως να
χρησιµοποιήσετε τα min, max (ούτε και την limit)»
Η δυσκολία σε αυτό το ερώτηµα είναι ότι δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουµε τις συναρτήσεις min,
max. Για αυτό θα ακολουθήσουµε µια διαφορετική προσέγγιση. Μπορούµε να σκεφτούµε πως το
προϊόν µε την µεγαλύτερη τιµή είναι αυτό που συγκρινόµενο µε τα άλλα προϊόντα δεν υπάρχει κανένα
άλλο που να έχει µεγαλύτερη τιµή από αυτό. Άρα θέλουµε ένα query που να παίρνει δύο προϊόντα
κάθε φορά και να συγκρίνει την τιµή τους. Αφού θέλουµε να πάρουµε δύο, αναγκαστικά θα κάνουµε
JOIN γιατί είναι ο µόνος τρόπος να συσχετίσουµε δυο εγγραφές µεταξύ τους, και αφού θέλουµε και οι
δύο εγγραφές να αναφέρονται στον ίδιο πίνακα θα κάνουµε JOIN τον product µε τον εαυτό του! Μια
ιδέα λοιπόν είναι να γράψουµε το ακόλουθο query:
SELECT p1.* FROM product AS p1, product AS p2 WHERE p1.cost>p2.cost

Εδώ λοιπόν δηµιουργούµε δύο ψευδώνυµα του πίνακα product, τα p1 και p2 και ορίζουµε συνθήκη το
κόστος του p1 να είναι µεγαλύτερο από το κόστος του p2. Ας δούµε πως θα λειτουργήσει αυτό, για τα
δεδοµένα του ακόλουθου πίνακα:

Προϊόν
Κωδικός

Όνοµα

Ηµερ_παραγωγής

Κόστος

1

Ποντίκι Optical

2007-09-15

23.50

2

Σκληρός δίσκος 300GB

2007-09-15

85.00

3

CPU P4 3.2GHz

2006-08-20

250.00

Όπως γνωρίζουµε το Σ∆Β∆ θα πάρει µια µία τις εγγραφές του πίνακα και θα συγκρίνει αν ικανοποιούν
την συνθήκη που έχουµε ορίσει. Έτσι τα βήµατα που θα εκτελέσει φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
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id για το p1

id για το p2

Το παίρνω;

Γιατί;

1

1

Όχι

23.50 δεν είναι µεγαλύτερο από 23.50

1

2

Όχι

23.50 δεν είναι µεγαλύτερο από 85.00

1

3

Όχι

23.50 δεν είναι µεγαλύτερο από 250.00

2

1

Ναι

85.00 είναι µεγαλύτερο από το 23.50

2

2

Όχι

85.00 δεν είναι µεγαλύτερο από το 85.00

2

3

Όχι

85.00 δεν είναι µεγαλύτερο από το 250.00

3

1

Ναι

250.00 είναι µεγαλύτερο από 23.50

3

2

Ναι

250.00 είναι µεγαλύτερο από 85.00

3

3

Όχι

250.00 δεν είναι µεγαλύτερο από 250.00

Άρα εφόσον το query επιστρέφει το p1 τα αποτελέσµατα θα περιλαµβάνουν τις εγγραφές µε id=3 (που
είναι σωστό) και µε id=2 (που είναι λάθος). Το πρόβληµα είναι ότι συµπεριλαµβάνεται στο αποτέλεσµα
το 2 που όµως είναι λάθος. Το λάθος οφείλεται στο ότι η εγγραφή µε id=2 είναι µεγαλύτερη αλλά όχι
από όλες τις άλλες µόνο από την id=1. ∆ηλαδή το p1 είµαι µεγαλύτερος από τον p2 σηµαίνει ότι
βρέθηκε µια εγγραφή του p1 είναι µεγαλύτερη από µια εγγραφή του p2 και όχι ότι είναι µεγαλύτερη
από όλες. Η βαθύτερη αιτία του προβλήµατος είναι ότι για να αποφασίσουµε ότι κάτι είναι το
µεγαλύτερο πρέπει να το συγκρίνουµε µε όλα τα άλλα. Όµως για να αποφασίσουµε ότι κάτι δεν είναι
το µεγαλύτερο αρκεί να βρεθεί έστω και ένα άλλο που να είναι µεγαλύτερο από αυτό. Έτσι λοιπόν το
σωστό query είναι:
SELECT * FROM product WHERE id NOT IN (SELECT p1.id FROM product AS p1, product AS
p2 WHERE p1.cost<p2.cost)

Το εµφωλευµένο query βρίσκει όλα τα id που έχουν έστω και ένα άλλο που είναι µικρότερο από αυτό.
Το εξωτερικό επιλέγει εκείνες τις εγγραφές που δεν έχουν µεγαλύτερό τους, αλλά επιλέγει τη µέγιστη
που είναι και το ζητούµενο αποτέλεσµα.
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5

Προχωρηµένα χαρακτηριστικά
των Σ∆Β∆

5.1 Περιορισµοί στις βάσεις
Στα προηγούµενα κεφάλαια είδαµε πως µπορούµε να δηµιουργήσουµε έναν πίνακα (CREATE
TABLE), να ορίσουµε πρωτεύοντα (PRIMARY KEY) και ξένα κλειδιά (FOREIGN KEY) καθώς και πώς
να εισάγουµε (INSERT), ενηµερώσουµε (UPDATE) ή διαγράψουµε (DELETE) εντολές. Ωστόσο η
προσθαφαίρεση δεδοµένων είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήµατα στην ακεραιότητα των
δεδοµένων της βάσης. Για να διατηρείται σωστή η ακεραιότητα των δεδοµένων πρέπει να
ικανοποιούνται οι ακόλουθοι περιορισµοί (constraints):
1. Περιορισµοί τύπου δεδοµένων. ∆ηλαδή θα πρέπει οι τιµές των πεδίων να αντιστοιχούν στον
τύπο δεδοµένων του πεδίου.
2. Περιορισµοί κλειδιού. Κάθε κλειδί θα πρέπει να είναι µοναδικό.
3. Περιορισµοί ακεραιότητας οντοτήτων. Ποτέ δεν πρέπει να είναι NULL ένα πρωτεύον κλειδί.
4. Περιορισµοί αναφορικής ακεραιότητας. Ένα ξένο κλειδί θα πρέπει να αντιστοιχεί σε υπαρκτό
κλειδί του πίνακα στον οποίο αναφέρεται.
Μόνο οι εντολές που αλλάζουν τα δεδοµένα της βάσης είναι πιθανό να παραβιάσουν κάποιον από
τους παραπάνω περιορισµούς, δηλαδή οι INSERT, UPDATE και DELETE. Στις επόµενες ενότητες θα
δούµε πως µπορεί η κάθε µια από αυτές τις εντολές να παραβιάσει τους περιορισµούς και πως
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε την κάθε περίπτωση.
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5.1.1 Περιορισµοί στην εισαγωγή δεδοµένων
Η INSERT µπορεί να παραβιάσει όλους τους περιορισµούς. Για παράδειγµα έστω ότι έχουµε τους
πίνακες teacher και subject του προηγούµενου κεφαλαίου όπως φαίνονται στο ακόλουθο σχήµα:
teacher
Όνοµα

Τύπος

Όνοµα

Τύπος

Όνοµα

Τύπος

Όνοµα

Τύπος

Ar_tautotitas

Char(7)

Name

Varchar(10)

Surname

Varchar(20)

speciality

Varchar(20)

subject
Όνοµα

Τύπος

Όνοµα

Τύπος

Όνοµα

Τύπος

Όνοµα

Τύπος

Id

Int

Title

Varchar(20)

Type

Enum(‘THEORY’,
‘LAB’)

tar_tautotitas

Char(7)

Ας δούµε πως θα µπορούσε η INSERT να παραβιάσει καθέναν από τους 4 περιορισµούς, δίνοντας 4
εσφαλµένα queries.
1. INSERT INTO subject VALUES(1,1,’THEORY’, NULL, ‘X256526’). Εδώ βάζουµε στο δεύτερο
πεδίο τιµή ακεραίου ενώ είναι τύπου VARCHAR(20), εποµένως παραβιάζουµε τον πρώτο
περιορισµό για τον σωστό τύπο δεδοµένων του πεδίου. Παραβιάζεται ο περιορισµός του
τύπου δεδοµένων.
2. INSERT INTO subject VALUES (1, ‘MySQL’, ‘LAB’, NULL, ‘X256526’). Θεωρώντας ότι έχουµε
ήδη εισάγει την πρώτη εγγραφή µε id1, προσπαθούµε να εισάγουµε την δεύτερη εγγραφή
δίνοντας πάλι το ίδιο id. Παραβιάζεται ο περιορισµός του κλειδιού.
3. INSERT INTO

subject

VALUES (NULL,

‘C’,

‘THEORY’,

NULL,

‘R586323’).

Εδώ

προσπαθούµε να εισάγουµε µια εγγραφή δίχως να δώσουµε τιµή στο κλειδί της. Παραβιάζεται
ο περιορισµός ακεραιότητας οντοτήτων.
4. INSERT INTO subject VALUES (4,’English’, ‘THEORY’, NULL, ‘QWERTYU’).Εδώ εισάγουµε
ένα ξένο κλειδί που όµως δεν αντιστοιχεί πουθενά. ∆ηλαδή η τιµή ‘QWERTYU’ δεν υπάρχει
σαν πρωτεύον κλειδί στον πίνακα teacher. Παραβιάζεται ο περιορισµός αναφορικής
ακεραιότητας.
Ο συνήθης τρόπος χειρισµού της παραβίασης ενός περιορισµού από την INSERT είναι η απόρριψη
της εισαγωγής. ∆ηλαδή το Σ∆Β∆ απαγορεύει στον χρήστη να εισάγει µια εγγραφή που θα
προκαλούσε παραβίαση των παραπάνω περιορισµών. Για αυτό και αν προσπαθήσουµε να
εκτελέσουµε τις παραπάνω εντολές για τον πίνακα subject θα πάρουµε ένα µήνυµα λάθους.
Φυσικά για να λειτουργήσει σωστά αυτό, θα πρέπει να έχει γίνει σωστά και η δηµιουργία του πίνακα.
Κυρίως µας ενδιαφέρει να ορίζουµε σωστά τους τύπους δεδοµένων των πεδίων, τα πρωτεύοντα
Βάσεις ∆εδοµέν ων ΙΙ

Σ ε λ ί δ α 57 από 75

Τεχνι κός Εφαρµ ογών Π ληροφο ρι κής – Ινστιτούτ ο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Σε ρρών

κλειδιά και τα ξένα κλειδιά. Ας προσέξουµε για παράδειγµα πάλι την εντολή CREATE που είχαµε
ορίσει στο προηγούµενο κεφάλαιο για τον πίνακα subject:
CREATE TABLE subject(
id INT NOT NULL,
title VARCHAR(20),
type ENUM(‘THEORY’,’LAB’),
tar_tautotitas CHAR(7),
PRIMARY KEY(id),
FOREIGN KEY (tar_tautotitas) REFERENCES teacher(ar_tautotitas)
);

Προσέχουµε να δηλώνουµε τα πρωτεύονται κλειδιά ως ΝΟΤ NULL, ώστε να ικανοποιούµε τον
περιορισµό ακεραιότητας των οντοτήτων. Επίσης δηλώνουµε ποια πεδία είναι PRIMARY KEY ώστε
να γνωρίζει το Σ∆Β∆ ποιο σε ποιο πεδίο θα πρέπει να εφαρµόσει περιορισµό κλειδιού και εφόσον
υπάρχουν ξένα κλειδιά, όπως εδώ το πεδίο tar_tautotitas να το δηλώνουµε ως FOREIGN KEY
ορίζοντας στο REFERENCES τον πίνακα και το πεδίο του στο οποίο αναφέρεται.

5.1.2 Περιορισµοί στην διαγραφή δεδοµένων
Η εντολή DELETE µπορεί να παραβιάσει µόνο τον περιορισµό αναφορικής ακεραιότητας. Για
παράδειγµα ας θεωρήσουµε την ακόλουθη εντολή:
DELETE FROM teacher WHERE ar_tautotitas=’X256526’

Μολονότι αυτή η εντολή δεν επηρεάζει αρνητικά τον πίνακα teacher, ωστόσο δηµιουργεί πρόβληµα
στον πίνακα subject καθώς εκεί οι δύο πρώτες εγγραφές αναφέρονται στην εγγραφή του teacher που
διαγράφτηκε µέσω του ξένου κλειδιού τους. Έτσι οι εγγραφές 1 και 2 στον subject θα έχουν στο
πεδίου του tar_tautotitas την τιµή ’X256526’, που όµως δεν θα αντιστοιχεί σε καµία τιµή του πίνακα
teacher. Με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται ο περιορισµός αναφορικής ακεραιότητας.
Για να αποφύγουµε την παραβίαση του περιορισµού αναφορικής ακεραιότητας στην DELETE, έχουµε
3 επιλογές:
1. Να απαγορεύσουµε τις εσφαλµένες διαγραφές.
2. Να διαδώσουµε (cascade) την διαγραφή, διαγράφοντας και όλες τις εγγραφές που
αναφέρονται στην εγγραφή που διαγράφτηκε.
3. Να τροποποιήσουµε τις τιµές των αναφορικών γνωρισµάτων που προκαλούν την παραβίαση.
Οι επιλογές αυτές ορίζονται κατά την δηµιουργία ενός ξένου κλειδιού µέσω της επιλογής ON DELETE.
Αν θέλουµε να απαγορεύσουµε την διαγραφή µιας εγγραφής που χρησιµοποιείται από έναν άλλο
πίνακα ως ξένο κλειδί, τότε πρέπει στη δήλωση του ξένου κλειδιού να ορίσουµε την επιλογή ON
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DELETE RESTRICT. Αν θέλουµε όµως να διαγραφούν και όλες οι εγγραφές που αναφέρονται σε
αυτήν τότε θα χρησιµοποιήσουµε την ON DELETE CASCADE. Τέλος αν θέλουµε απλά να θέσουµε
στην τιµή NULL τις εγγραφές που δείχνουν προς την διεγραµµένη εγγραφή τότε θα χρησιµοποιήσουµε
την ON DELETE SET NULL.
Για παράδειγµα ας θεωρήσουµε τους πίνακες teacher και subject. Όπως είδαµε στο προηγούµενο
κεφάλαιο το πεδίο tar_tautotitas του subject είναι ξένο κλειδί στον teacher. Οπότε αν θέλουµε µε την
διαγραφή µιας εγγραφής του teacher να γίνεται αυτόµατα και η διαγραφή των εγγραφών του subject
που δείχνουν προς αυτή, πρέπει να δηλώσουµε το ξένο κλειδί του subject µε τον ακόλουθο τρόπο:
CREATE TABLE subject(
id INT NOT NULL,
title VARCHAR(20),
type ENUM(‘THEORY’,’LAB’),
tar_tautotitas CHAR(7),
PRIMARY KEY(id),
FOREIGN

KEY

(tar_tautotitas)

REFERENCES

teacher(ar_tautotitas)

ON

DELETE

CASCADE
);

Η προεπιλεγµένη τιµή είναι η ON DELETE RESTRICT, οπότε απαγορεύεται η διαγραφή µιας
εγγραφής που χρησιµοποιείται ως ξένο κλειδί.

5.1.3 Περιορισµοί στην ενηµέρωση των δεδοµένων
Τέλος στην εντολή UPDATE ισχύει ότι η τροποποίηση ενός πεδίου που δεν είναι ούτε πρωτεύον ούτε
ξένο κλειδί συνήθως δεν προκαλεί προβλήµατα. Το Σ∆Β∆ αρκεί µόνο να επιβεβαιώσει ότι η νέα τιµή
είναι του σωστού τύπου δεδοµένων και πεδίου ορισµού. Η τροποποίηση της τιµής του πρωτεύοντος
κλειδιού είναι παρόµοια µε τη διαγραφή µιας εγγραφής και την εισαγωγή µιας άλλης στη θέση της,
διότι χρησιµοποιούµε το πρωτεύον κλειδί για να αναγνωρίζουµε τις εγγραφές. Εποµένως τα όσα
είδαµε προηγουµένως για την εισαγωγή και την διαγραφή ισχύουν και εδώ.
Η επιλογή για να ορίσουµε την συµπεριφορά του συστήµατος όταν έχουµε ενηµέρωση ενός πεδίου
είναι η ON UPDATE. Και µε τις επιλογές RESTRICT, CASCADE, SET NULL µπορούµε αντίστοιχα να
απαγορεύσουµε την αλλαγή ενός πεδίου που χρησιµοποιείται ως ξένο κλειδί, ή να διαδώσουµε την
αλλαγή ή να θέσουµε την τιµή NULL στο ξένο κλειδί. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι η ON UPDATE
CASCADE.
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5.2 Όψεις (views) στην SQL
Ένα προχωρηµένο χαρακτηριστικό των Σ∆Β∆ είναι η υποστήριξη των όψεων. Μια όψη (view) είναι
ένας εικονικός πίνακας που προκύπτει από τους άλλους πίνακες της βάσης. Συνήθως η όψη δεν
αντιστοιχεί σε κάποιο πραγµατικό αρχείο πίνακα στο Σ∆Β∆ αλλά υπάρχει στη µνήµη του υπολογιστή
και χρησιµοποιείται για να διευκολύνει την λειτουργία του συστήµατος όταν απαιτείται τακτική
πρόσβαση σε σύνθετα δεδοµένα που προκύπτουν από join σε πίνακες.
Μια όψη δηµιουργείται µε συνδυασµό των εντολών CREATE και SELECT. Για παράδειγµα µε βάση
τους πίνακες teacher και subject θα µπορούσαµε να ορίσουµε την ακόλουθη όψη:
CREATE VIEW lab_teachers AS
SELECT * FROM teacher, subject WHERE ar_tautotitas=tar_tautotitas AND type=’LAB’

Προσέχουµε ότι το εσωτερικό SELECT είναι ένα JOIN που ανακτά τους καθηγητές που έχουν
αναλάβει εργαστηριακά µαθήµατα. Η CREATE VIEW δηµιουργεί έναν πίνακα µε το όνοµα
lab_teachers που περιέχει τους καθηγητές που διδάσκουν εργαστηριακά µαθήµατα. Το ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό είναι ότι η όψη θα έχει πάντα ενηµερωµένα τα δεδοµένα της ακόµα και αν τα δεδοµένα
των αρχικών πινάκων αλλάξουν µετά τη δηµιουργία της. ∆ηλαδή αν εισάγουµε έναν ακόµη καθηγητή
στον πίνακα teacher και του αναθέσουµε ένα εργαστηριακό µάθηµα, τότε αυτόµατα θα προστεθεί και
στην όψη lab_teachers. Ή αν ένα µάθηµα αλλάξει από εργαστηριακό και γίνει θεωρία, τότε αυτόµατα
θα αφαιρεθούν από την όψη οι καθηγητές που το διδάσκουν.
Μπορούµε να διαγράψουµε µια όψη χρησιµοποιώντας την εντολή DROP ή να την τροποποιήσουµε
χρησιµοποιώντας την ALTER.
Μπορούµε να χρησιµοποιούµε µια όψη µέσα σε SELECT queries όπως θα χρησιµοποιούσαµε και
έναν οποιονδήποτε άλλο πίνακα. Ωστόσο δεν είναι πάντα εφικτό να κάνουµε αλλαγές στα δεδοµένα
µιας όψης χρησιµοποιώντας τις εντολές UPDATE, DELETE, INSERT. Για να µπορούµε να
ενηµερώνουµε τα δεδοµένα µιας όψης θα πρέπει αυτή να έχει µια ένα προς ένα αντιστοιχία µε τα
δεδοµένα των πινάκων, δηλαδή να είναι εφικτό από την αλλαγή της όψης να συµπεράνουµε ποιες
αλλαγές πρέπει να γίνουν στους πραγµατικούς πίνακες από τους οποίους προέρχονται τα δεδοµένα.
Για παράδειγµα ας θεωρήσουµε την ακόλουθη όψη που βασίζεται στον πίνακα catalog του κεφαλαίου
3:
CREATE VIEW distinct_names AS SELECT DISTINCT name FROM catalog

Εδώ θέλουµε να πάρουµε τα µοναδικά ονόµατα από τον πίνακα των ονοµάτων. Οπότε η όψη θα έχει
τα ακόλουθα δεδοµένα:
distinct_names
Name
NIKOLAOS
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IOANNIS
XRHSTOS

Έστω λοιπόν ότι θέλουµε να εκτελέσουµε την ακόλουθη εντολή:
UPDATE distinct_names SET name=’SPIROS’ WHERE name=’NIKOLAOS’

Εφόσον η όψη δεν είναι ένας πραγµατικός πίνακας, κάθε αλλαγή των δεδοµένων της όψης θα πρέπει
να αντιστοιχίζεται στα δεδοµένα των πινάκων από τους οποίους προέρχεται, εποµένως στον πίνακα
catalog. Ωστόσο στον catalog υπάρχουν πολλές εγγραφές µε το όνοµα ‘NIKOLAOS’ έτσι το Σ∆Β∆ δεν
µπορεί να βγάλει συµπέρασµα για το ποια εγγραφή να ενηµερώσει.
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6

∆ιασύνδεση βάσεων δεδοµένων
και διαχείριση Σ∆Β∆

6.1 ∆ιασύνδεση προγραµµάτων µε βάσεις δεδοµένων

6.1.1 ∆ιεπαφή προγραµµατισµού εφαρµογών (API)
Έως τώρα έχουµε εξετάσει πως µπορούµε να επικοινωνούµε µε ένα Σ∆Β∆ µέσω της γλώσσας SQL.
Ωστόσο ο τελικός µας στόχος δεν είναι απλώς και µόνο να επικοινωνούµε µε το Σ∆Β∆ αλλά να
χρησιµοποιούµε την βάση δεδοµένων µας στα πλαίσια µιας εφαρµογής.
Όπως γνωρίζουµε οι εφαρµογές λογισµικού αναπτύσσονται προγραµµατίζοντας σε κάποια γλώσσα
προγραµµατισµού. Εποµένως για να χρησιµοποιήσουµε την βάση θα πρέπει το πρόγραµµα που θα
γράψουµε να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί µε την βάση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να
επικοινωνήσει µια εφαρµογή λογισµικού µε τη βάση. Συνήθως το Σ∆Β∆ λειτουργεί ως server (βλ.
∆ιάγραµµα 1 στο πρώτο κεφάλαιο) και η εφαρµογή ως client. Οπότε για να επικοινωνήσει ο client µε
τον server χρησιµοποιεί ένα καθορισµένο σύνολο συναρτήσεων ως διεπαφή λογισµικού. Αυτό είναι
γνωστό ως API (Application Programming Interface) και δεν είναι τίποτε άλλο από µια βιβλιοθήκη
λογισµικού που µας παρέχει ένα σύνολο συναρτήσεων για τον χειρισµό της βάσης. Για παράδειγµα αν
χρησιµοποιούµε τη γλώσσα προγραµµατισµού C για την ανάπτυξη της εφαρµογής µας και τη MySQL
για τη βάση µας, τότε ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ένα δείγµα από το API της MySQL για τη C.
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Function

Περιγραφή

mysql_close()

Closes a server connection.

mysql_errno()

Επιστρέφει τον κωδικό λάθους για το τελευταίο σφάλµα που έχει συµβεί.

mysql_fetch_row()

Ανακτά την επόµενη γραµµή από το αποτέλεσµα.

mysql_free_result()

Απελευθερώνει την µνήµη που χρησιµοποιεί ένα result set

mysql_init()

Αρχικοποίηση ενός MYSQL struct.

mysql_query()

Εκτέλεση ενός sql query που δίνεται σαν ένα c string.

mysql_real_connect() Σύνδεση στον MYSQL server
mysql_use_result()

Αρχικοποιεί µια ανάκτηση των αποτελεσµάτων ενός query γραµµή ανά
γραµµή

Το ακόλουθο πρόγραµµα C δίνει µια εικόνα πως θα µπορούσαµε να γράψουµε ένα πρόγραµµα που
συνδέεται στη βάση, εκτελεί ένα query και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα που αυτό επιστρέφει:

#include <stdio.h>
#include <mysql.h> //Σε αυτό το header υπάρχουν οι συναρτήσεις που θέλουµε

#define HOST "localhost"
#define USER "user1"
#define PASSWD "pwd1"
#define DB_NAME "demo"

int main(int argc, char* argv[]){
MYSQL *mysql = NULL;
MYSQL_RES *result;
MYSQL_ROW row;

mysql = mysql_init(NULL);//Αρχικοποίηση του mysql

if(mysql == NULL)
return 1; // Init failed.
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/*Εδώ γίνεται η πραγµατική σύνδεση στη βάση δίνοντας ως παραµέτρους την διεύθυνση
του server, το όνοµα και τον κωδικό του χρήστη, το όνοµα της βάσης και την tcp
πόρτα που ακούει ο server. Το αποτέλεσµα είναι η σωστή αρχικοποίηση της δοµής
mysql*/
if(!mysql_real_connect(mysql, HOST, USER, PASSWD, DB_NAME, MYSQL_PORT, NULL, 0))
return 1; // Connection failed.

/*Χρησιµοποιώντας την mysql δοµή που έχουµε δηµιουργήσει, στέλνουµε ένα query στη
βάση*/
if(mysql_query(mysql, "select t_id, name from test1") != 0)
return 1; // Select failed

/*Παίρνουµε το αποτέλεσµα του query σε µια MYSQL_RES δοµή*/
result = mysql_use_result(mysql);

/*Από το αποτέλεσµα ανακτούµε µια µια τις γραµµές του*/
while((row = mysql_fetch_row(result)))
printf("%s %s\n", row[0], row[1]);

if(mysql_errno(mysql)) // Error when fetching rows
return 1;

/*Απελευθερώνουµε τη µνήµη που καταλαµβάνει το αποτέλεσµα του query*/
mysql_free_result(result);

/*∆εν ξεχνούµε να κλείσουµε τη σύνδεση µε τον server*/
mysql_close(mysql);
return 0;
}

Το παραπάνω πρόγραµµα δείχνει ενδεικτικά µερικές βασικές λειτουργίες που µπορούµε να κάνουµε
για να συνδεθούµε µε την mysql και να ανακτήσουµε τα δεδοµένα που θέλουµε. Ενδεικτικά
αναφέρουµε ότι τα βασικά βήµατα είναι:
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1. Συµπερίληψη (include) του mysql.h αρχείου.
2. Αρχικοποίηση µιας MYSQL δοµής.
3. Σύνδεση µε τον mysql server.
4. Αποστολή ενός query.
5. Λήψη του αποτελέσµατος σε ένα MYSQL_RES.
6. Ανάκτηση των γραµµών του αποτελέσµατος µιας µιας.
7. Απελευθέρωση της µνήµης που καταλαµβάνει το αποτέλεσµα του query.
8. Κλείσιµο της σύνδεσης µε τον server.
Στο εγχειρίδιο της mysql µπορούµε να βρούµε µια πλήρη λίστα των εντολών που υπάρχουν στο API.
Επίσης η MySQL (όπως και τα περισσότερα Σ∆Β∆) παρέχουν API για αρκετές γλώσσες
προγραµµατισµού όπως C, Java, .NET, C++, PHP, PERL, Python κ.ά.

6.1.2 Embedded SQL
Στον προηγούµενο υπότιτλο είδαµε έναν τρόπο για να συνδεθεί κάποιος σε µια βάση δεδοµένων από
το δικό του πρόγραµµα. Παρατηρήσαµε όµως ότι η προσέγγιση που παρουσιάστηκε αφορούσε ένα
συγκεκριµένο Σ∆Β∆ (MySQL) και µια συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµατισµού (C). Μολονότι στην
πράξη αυτό είναι εντελώς ικανοποιητικό, ωστόσο θέλουµε να έχουµε έναν µηχανισµό που θα µας
παρέχει µια καθιερωµένη διεπαφή ανεξάρτητα από την βάση που χρησιµοποιούµε. Όπως δηλαδή η
SQL είναι ένα πρότυπο που εφαρµόζεται σε όλες τις βάσεις δεδοµένων έτσι θέλουµε να έχουµε και µια
πρότυπη προγραµµατιστική διεπαφή που θα χρησιµοποιείται για όλες τις βάσεις δεδοµένων. Στην
παραπάνω λογική υπακούει η embedded SQL (ενσωµατωµένη SQL).
H embedded SQL είναι µια ελαφρά τροποποίηση της SQL που έχουµε δει ως τώρα και όπως και το
API που είδαµε πριν, µας δίνει την δυνατότητα να συνδεθούµε µε τη βάση, να στέλνουµε queries και
να παίρνουµε αποτελέσµατα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της embedded SQL είναι ότι αντί να
καλούµε κάποιες συναρτήσεις, γράφουµε ανάµεικτα κώδικα SQL και C. Κατόπιν το ανάµεικτο
πρόγραµµα οδηγείται στην είσοδο ενός pre-compiler που το µετατρέπει σε ένα νόµιµο C πρόγραµµα
και τέλος το αποτέλεσµα του pre-compiler στην είσοδο του C compiler. Στη συνέχεια θα δούµε
αναλυτικά πως µπορούµε να συντάξουµε ένα απλό C πρόγραµµα µε embedded SQL. ∆υστυχώς η
MySQL δεν υποστηρίζει επίσηµα την embedded SQL οπότε τα παραδείγµατα που θα κάνουµε δεν
µπορούν να γίνουν compile στην MySQL.
Κάθε εντολή στην Embedded SQL αρχίζει µε το πρόθεµα EXEC SQL και τελειώνει υποχρεωτικά µε ;
Το πρώτο βήµα είναι να συνδεθούµε µε τον server, οπότε πρέπει να γνωρίζουµε την ip διεύθυνση του
µηχανήµατος, το όνοµα της βάσης, το όνοµα του χρήστη και τον κωδικό του. Γράφουµε την εντολή (η
εντολή αυτή επιδέχεται και άλλους τρόπους σύνταξης, ωστόσο µια συνήθης χρήση παρουσιάζεται
εδώ):
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EXEC SQL CONNECT TO <όνοµα βάσης>@<διεύθυνση server> USER <όνοµα χρήστη> IDENTIFIED
BY <κωδικός χρήστη>;

Αντίστοιχα όταν θέλουµε να κλείσουµε τη σύνδεση µε τον server γράφουµε την εντολή:
EXEC SQL DISCONNECT;

Έχοντας δηµιουργήσει µια σύνδεση µπορούµε να στέλνουµε SQL εντολές. Οι εντολές που στέλνουµε
θα εκτελεστούν µόνο µετά την εντολή επιβεβαίωσης που είναι η:
EXEC SQL COMMIT;

Οπότε προκειµένου να δηµιουργήσουµε έναν πίνακα θα εκτελέσουµε µια εντολή:
EXEC

SQL

CREATE

TABLE

<όνοµα

πίνακα>(<όνοµα

πεδίου1>

<τύπος

πεδίου1>,

<όνοµα

πεδίου2> <τύπος πεδίου2>…);
EXEC SQL COMMIT;

Με όµοιο τρόπο συντάσσουµε τις εντολές INSERT, DELETE, UPDATE. Προσέχουµε πως στο τέλος
κάθε συνόλου εντολών που θέλουµε να εκτελεστεί πρέπει να προσθέτουµε την εντολή COMMIT.
Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται αυτόµατα COMMIT η κάθε εντολή, αν δώσουµε την εντολή:
EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO ON;

6.1.2.1 Μεταβλητές
Ας δούµε τώρα πως θα µπορούσαµε να ανακτήσουµε κάποια δεδοµένα από τη βάση, στέλνοντας µια
εντολή SELECT:
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
VARCHAR name[10];
int cost;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL SELECT name, cost INTO :name, :cost FROM product WHERE id=1;

Αρχικά έχουµε ορίσει ένα block που αρχίζει µε την εντολή EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION και
τελειώνει µε την εντολή EXEC SQL END DECLARE SECTION. Μέσα σε αυτή την περιοχή δηλώνουµε
µεταβλητές που θα χρησιµοποιηθούν για να µεταφέρουµε δεδοµένα από τη βάση στην C ή και το
αντίστροφο. Οι µεταβλητές δηλώνονται µε κανονικό κώδικα C. Στη συνέχεια εκτελείται µια
τροποποιηµένη εντολή SELECT, όπου µετά την λίστα των πεδίων εισάγουµε την λέξη INTO και
απαριθµούµε τις δηλωµένες µεταβλητές που θέλουµε να αποθηκεύσουν τις τιµές των πεδίων. Έτσι η
εντολή που έχουµε γράψει θα ανακτήσει από τη βάση τα πεδία name και cost της πρώτης εγγραφής
του πίνακα product και στη συνέχεια θα αποθηκεύσει αυτά τα πεδία στις µεταβλητές name και cost.
Σηµειώνουµε ότι οι µεταβλητές θα πρέπει πρώτα να έχουν δηλωθεί µέσα στο DECLARE SECTION και
ότι στην SELECT θα πρέπει να εισάγονται µε τον χαρακτήρα : (άνω κάτω τελεία). Προφανώς
µπορούµε να δηλώσουµε όσες C µεταβλητές θέλουµε, απλά εκείνες που θα χρησιµοποιηθούν για την
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µεταφορά των δεδοµένων µεταξύ του προγράµµατος και της βάσης, θα πρέπει να δηλώνονται εντός
του DECLARE SECTION.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µεταβλητές που δηλώνονται ως τύπος VARCHAR. Φυσικά αυτός δεν
είναι τύπος δεδοµένων της C, για αυτό και ο pre-compiler θα µετατρέψει την µεταβλητή name
σύµφωνα µε το ακόλουθο πρότυπο:
struct{short len; char * arr[10]} name;

Βλέπουµε δηλαδή ότι η δοµή έχει δύο πεδία, το πρώτο απλά ορίζει το πλήθος των χαρακτήρων που
χρησιµοποιούνται (δηλ. το πραγµατικό µήκος που θα έχει η τιµή του name και το δεύτερο έναν πίνακα
χαρακτήρων που θα έχει τους χαρακτήρες του πεδίου.
Ιδιαίτερη µεταχείριση χρειάζονται οι τιµές NULL. Προκειµένου να γνωρίζουµε αν µια τιµή είναι NULL
στη βάση, απαιτείται να δηλώσουµε µια µεταβλητή ένδειξης (indicator variable). Για παράδειγµα αν
θέλουµε να ανακτήσουµε µόνο το πεδίο name αλλά να γνωρίζουµε όταν αυτό είναι NULL θα πρέπει
να γράψουµε τον ακόλουθο κώδικα:
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
VARCHAR name;
int name_indicator;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL SELECT name

INTO :name :name_indicator FROM product WHERE id=1;

Βλέπουµε δηλαδή ότι για ένα πεδίο (name) αντιστοιχίζουµε δύο µεταβλητές (name, name_indicator)
εκ’ των οποίων η δεύτερη είναι int. Έτσι η πρώτη µεταβλητή (name) θα αποθηκεύσει την τιµή του
πεδίου αλλά η δεύτερη θα χρησιµοποιηθεί ως σηµαία που θα υποδηλώνει την κατάσταση του πεδίου.
Συγκεκριµένα αν είναι 0 τότε η τιµή δεν είναι NULL. Αν είναι µικρότερη του 0 τότε είναι NULL και αν
είναι µεγαλύτερη του 0 τότε η τιµή του πεδίου έχει περικοπεί για να χωρέσει στον τύπο δεδοµένων
που παρέχουµε.
Ωστόσο τα προηγούµενα παραδείγµατα ανακτούν µια εγγραφή µόνο. Στην περίπτωση που το
αποτέλεσµα έχει πολλές εγγραφές, τότε πρέπει να χρησιµοποιήσουµε δείκτες (cursors). Για
παράδειγµα αν θέλουµε να πάρουµε το όνοµα και το κόστος όλων των προϊόντων, τότε θα γράψουµε:
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
VARCHAR name;
int cost;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL DECLARE deiktis CURSOR FOR SELECT name, cost FROM product;
EXEC SQL OPEN deiktis;
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while(sqlca.sqlcode==0){
...
EXEC SQL FETCH NEXT FROM deiktis INTO :name, :cost;
}
EXEC SQL CLOSE deiktis;

Παρατηρούµε ότι µετά τη δήλωση των µεταβλητών, ορίζουµε έναν δείκτη προσδιορίζοντας το query
πάνω στο οποίο αυτός θα ενεργεί. Μετά «ανοίγουµε» τον δείκτη και στη συνέχεια ακολουθεί ένας
κανονικός C βρόχος, µέσα στον οποίο χρησιµοποιούµε µια εντολή fetch που ενεργεί επί του δείκτη
που έχουµε ορίσει. Κάθε φορά που εκτελείται η εντολή EXEC SQL FETCH NEXT FROM <όνοµα
δείκτη>, ανακτούµε και την επόµενη εγγραφή του αποτελέσµατος. Τα πεδία της κάθε εγγραφής που
ανακτάται αποθηκεύονται όπως και προηγουµένως στις µεταβλητές name, cost. Τέλος όταν
διαβάσουµε όλα τα πεδία κλείνουµε τον δείκτη.
Επίσης προσέχουµε ότι ο έλεγχος στον βρόχο γίνεται επί της µεταβλητής sqlca. Η sqlca είναι µια δοµή
(struct) που τα πεδία της προσδιορίζουν την κατάσταση της βάσης. Στην προκειµένη περίπτωση
µπορούµε να ελέγχουµε αν το πεδίο sqlcode είναι ίσο µε µηδέν, οπότε και πρέπει να σταµατήσουµε
την ανάκτηση των δεδοµένων.

6.1.2.2 ∆υναµική embedded SQL
Έως τώρα τα παραδείγµατα embedded SQL που έχουµε δει αφορούσαν στατικά queries. ∆ηλαδή
αποφασίζουµε για την εντολή που θα στείλουµε στη βάση, όταν γράφουµε το πρόγραµµα. Ωστόσο
αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, πολλές φορές το ακριβές query που θα δώσουµε εξαρτάται από
δεδοµένα που δίνει ο τελικός χρήστης ή γενικά είναι γνωστά µόνο κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του
προγράµµατος. Για παράδειγµα αν έχουµε µια µηχανή αναζήτησης τότε η λέξη της αναζήτησης – που
προφανώς θα αποτελέσει κριτήριο επιλογής στο query που θα στείλουµε – δίνεται από τον τελικό
χρήστη την στιγµή που τρέχει το πρόγραµµα. Προκειµένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα υπάρχει
η δυναµική embedded SQL. Η βασική ιδέα είναι να προσδιορίζουµε παραµέτρους σε κάθε query που
θα ορίζονται κατά τον χρόνο εκτέλεσης του προγράµµατος. Για παράδειγµα:
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
VARCHAR name;
int cost;
char *statement=”SELECT name, cost FROM product WHERE id=?”;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL PREPARE myStatement FROM :stmt;
EXEC SQL EXECUTE myStatement USING 12 ΙΝΤΟ

name, cost;

EXEC SQL DEALOCATE PREPARE myStatement;
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Όπως φαίνεται από το παραπάνω παράδειγµα ετοιµάζουµε µια µεταβλητή string που περιέχει το
query που θέλουµε να εκτελεστεί. Η διαφοροποίηση όµως έγκειται στο ότι αντί να προσδιορίσουµε για
ποιο συγκεκριµένο id θέλουµε να γίνει η ανάκτηση, στη θέση της τιµής βάζουµε ένα αγγλικό
ερωτηµατικό. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργούµε µια παράµετρο στο query. Όταν έχουµε queries µε
παραµέτρους τότε η εκτέλεσή τους γίνεται σε δυο βήµατα. Πρώτα πρέπει να προετοιµάσουµε το query
(µέσω της εντολής EXEC SQL PREPARE …) και στη συνέχεια να το εκτελέσουµε ορίζοντας τιµή για
αυτή την παράµετρο. Αυτό γίνεται στο query:
EXEC SQL EXECUTE myStatement USING 12 ΙΝΤΟ

name, cost;

Η τιµή που ακολουθεί µετά το USING ορίζει την τιµή της παραµέτρου, ενώ τα αποτελέσµατα από την
εκτέλεση του query αποθηκεύονται στις µεταβλητές που ορίζουµε (name, cost). Έτσι η παραπάνω
διαδικασία ισοδυναµεί µε την εκτέλεση του query:
SELECT name, cost FROM product WHERE id=12;

6.1.2.3 ∆ηµιουργία εκτελέσιµου από κώδικα C µε embedded SQL
Έχοντας ολοκληρώσει την συγγραφή του κώδικα, έχουµε ένα αρχείο µε ανάµεικτο κώδικα C και
embedded SQL. Όπως αναφέραµε και στην αρχή του κυρίου υπότιτλου, αυτό το αρχείο δεν µπορεί να
µεταγλωττιστεί απ’ ευθείας από τον C compiler. Πρέπει πρώτα να περάσει από τον embedded SQL
pre-compiler ώστε να µετατραπεί σε ένα νόµιµο C πρόγραµµα που θα περιέχει µόνο εντολές C. Στη
συνέχεια το πρόγραµµα που θα δηµιουργήσει ο pre-compiler θα εισαχθεί κανονικά στον C compiler.
Φυσικά προσοχή χρειάζεται προκειµένου να συµπεριλάβουµε τις σωστές βιβλιοθήκες στον linker.
Επίσης έχουµε την δυνατότητα να συµπεριλάβουµε αρχεία embedded SQL µέσα στον κώδικά µας, µε
παρόµοιο τρόπο όπως συµπεριλαµβάνουµε αρχεία στην C. Αυτό µπορεί να γίνει µε την εντολή:
EXEC SQL INCLUDE <όνοµα αρχείου>;

Η διαφορά αυτής της εντολής include από την παραδοσιακή που έχει η C:
#include <όνοµα αρχείου>

Είναι ότι η πρώτη θα αναγκάσει τον SQL pre-compiler να κάνει parsing και το αρχείο που ορίζουµε,
ενώ η δεύτερη όχι.

6.2 XML
Πέρα από τις βάσεις δεδοµένων που είναι ισχυρά δοµηµένες µορφές οργάνωσης της πληροφορίας,
υπάρχουν και ηµιδοµηµένες µορφές οργάνωσης της πληροφορίας. Σε αυτές τις µορφές διατηρείται η
έννοια του πίνακα και των πεδίων του, αλλά όχι µέσω µιας αυστηρής γλώσσας ορισµού όπως η SQL.
Ένα πολύ επιτυχηµένο παράδειγµα ηµιδοµηµένων δεδοµένων είναι η XML (eXtensible Markup
Language). Το σκεπτικό στην XML είναι η δηµιουργία ενός απλού αρχείου κειµένου όπου η
πληροφορία θα δοµείται µέσα σε ετικέτες ή αλλιώς tags. Για παράδειγµα θα µπορούσαµε να ορίσουµε
την ακόλουθη πρόταση xml:
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<name language=’greek’>Σπύρος</name>

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της XML είναι η ευελιξία της. Για παράδειγµα η παραπάνω πρόταση ορίζει
ένα tag που λέγεται name, έχει τιµή Σπύρος και έχει µια ιδιότητα language που έχει την τιµή greek.
Αυτό θα µπορούσε κάλλιστα να σηµαίνει ότι έχουµε το ελληνικό όνοµα Σπύρος. ∆εν υπάρχει κάποιος
περιορισµός στον τρόπο που θα δοµήσουµε τα δεδοµένα, αρκεί βέβαια να ειµαστε σύµφωνοι µε τους
κανόνες σύνταξης της XML. Όπως φαίνεται και από αυτό το απλό παράδειγµα κάθε tag εµπίπτει στο
πρότυπο
<όνοµα ιδιότητα1=τιµή1 ιδιότητα2=τιµή2 ….> περιεχόµενο </όνοµα>

Και αυτό µπορεί να εφαρµοστεί αναδροµικά, δηλαδή το περιεχόµενο ενός tag να είναι ένα άλλο tag
κ.ο.κ. Έτσι µπορεί κάποιος να συντάξει ένα κείµενο δίχως να δεσµεύεται από κάποιο συγκεκριµένο
πρότυπο αλλά ωστόσο να παραµένει δοµηµένο. Για παράδειγµα παρακάτω φαίνεται ένας απλός
πίνακας µε δεδοµένα παρόµοια µε αυτά που έχουµε δει στα παραδείγµατα των προηγούµενων
κεφαλαίων:
<table_structure name="catalog">
<field Field="id" Type="int(11)" Null="NO" Key="PRI" Default="" Extra="" />
<field Field="surname" Type="varchar(30)" Null="YES" Key="" Extra="" />
<field Field="name" Type="varchar(10)" Null="YES" Key="" Extra="" />
</table_structure>

<table_data name="catalog">
<row>
<field name="id">1</field>
<field name="surname">ABROS</field>
<field name="name">NIKOLAOS</field>
</row>
<row>
<field name="id">2</field>
<field name="surname">ABRAMOPOULOS</field>
<field name="name">IOANNIS</field>
</row>
</table_data>

Ο παραπάνω κώδικας XML αποτελεί τµήµα του αυτόµατα παραγόµενου κώδικα όταν η MySQL
µετατρέπει τον πίνακα catalog σε δοµή XML. Βλέπουµε ότι στο πάνω τµήµα γίνεται η δήλωση της
δοµής του πίνακα όπου προσδιορίζεται ο τύπος του κάθε πεδίου και διάφορες ιδιότητές του, ενώ στο
κάτω τµήµα φαίνονται τα δεδοµένα του πίνακα, όπως αυτά εκχωρούνται στα διάφορα πεδία. Το
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ουσιαστικό θέµα είναι ότι στον παραπάνω κώδικα δεν έχουµε καµία υποχρέωση να τον συντάξουµε µε
αυτόν τον τρόπο. Αν για παράδειγµα χρησιµοποιηθεί ένα άλλο εργαλείο αυτόµατης δηµιουργίας XML,
τότε για τα δεδοµένα του ίδιου πίνακα θα πάρουµε τον ακόλουθο κώδικα XML:
<RECORDS>
<RECORD>
<id>1</id>
<surname>ABROS</surname>
<name>NIKOLAOS</name>
</RECORD>
<RECORD>
<id>2</id>
<surname>ABRAMOPOULOS</surname>
<name>IOANNIS</name>
</RECORD>
</RECORDS>

Αυτή ακριβώς η ευελιξία της XML είναι και η δύναµή της. Μέσω της XML µπορούµε εύκολα να
µεταφέρουµε δεδοµένα µεταξύ εντελώς διαφορετικών Σ∆Β∆, διαφορετικών λειτουργικών συστηµάτων,
διαφορετικών αρχιτεκτονικών hardware και γενικά µεταξύ ακραίων ανοµοιογενών περιβαλλόντων.
Χαρακτηριστικό πεδίο εφαρµογής της XML αποτελεί το web, όπου διαφορετικοί ιστόχωροι µπορούν
να διασυνδέονται µεταφέροντας δεδοµένα σε µορφή XML σύµφωνα µε την τεχνολογία των web
services. Φυσικά η XML δεν µπορεί να αντικαταστήσει ουτε καν να συγκριθεί σε απόδοση µε τις
δυνατότητες και την ταχύτητα που παρέχουν τα παραδοσιακά Σ∆Β∆ όταν τα χρησιµοποιούµε για ένα
συγκεκριµένο σύστηµα.

6.3 Εντολές διαχείρισης του Σ∆Β∆ MySQL
Έως τώρα έχουµε εξετάσει τρόπους για να επικοινωνούµε µε Σ∆Β∆ µέσω της γλώσσας SQL. Ωστόσο
πολλές φορές ένας διαχειριστής ενός Σ∆Β∆ θέλει να κάνει πολύ περισσότερα πράγµατα που αφορούν
το τεχνικό θέµα των βάσεων. Σε αυτόν τον υπότιτλο θα εστιάσουµε την προσοχή µας στο πως µπορεί
κάποιος διαχειριστεί λογαριασµούς χρηστών, να πάρει και να φορτώσει αντίγραφα ασφαλείας. Σε όλες
τις περιπτώσεις η εφαρµογή θα γίνεται στο Σ∆Β∆ MySQL.

6.3.1 ∆ιαχείριση χρηστών στη MySQL
Όπως έχουµε αναφέρει και στο πρώτο κεφάλαιο, κάθε διασύνδεση µε µια βάση δεδοµένων γίνεται για
λογαριασµό ενός χρήστη, ακριβώς όπως η σύνδεση σε ένα πολυχρηστικό λειτουργικό σύστηµα γίνεται
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µέσω λογαριασµών χρηστών. Έτσι κατά την δηµιουργία µιας βάσης ορίζουµε ποιοι χρήστες θα έχουν
πρόσβαση σε αυτή και µε τι είδους δικαιώµατα ο καθένας. Για παράδειγµα ένας χρήστης µπορεί να
έχει δικαίωµα µόνο ανάγνωσης από τους πίνακες (δηλ. µόνο SELECT) κάποιος άλλος να έχει
δικαίωµα προσθήκης δεδοµένων (INSERT), αλλαγής της δοµής της βάσης (ALTER) ή να έχει
δικαίωµα να δηµιουργεί νέους λογαριασµούς χρηστών.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντα ο super user που δεν διαγράφεται ποτέ από την βάση και έχει
πάντα όλα τα δικαιώµατα πρόσβασης σε όλες τις βάσεις. Το όνοµά του είναι root και ο κωδικός
πρόσβασής του καθορίζεται κατά την εγκατάσταση του Σ∆Β∆.
Η δηµιουργία ενός νέου χρήστη γίνεται µε την εντολή:
CREATE USER <όνοµα χρήστη> IDENTIFIED BY <κωδικός χρήστη>

Έτσι αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα χρήστη µε όνοµα labuser και κωδικό trustno1, θα γράφαµε
την ακόλουθη εντολή:
CREATE USER ‘labuser’ IDENTIFIED BY ‘trustno1’

Στη συνέχεια µπορούµε να δώσουµε συγκεκριµένα δικαιώµατα σε αυτόν τον χρήστη µε την εντολή
GRANT. Για παράδειγµα αν θέλουµε να δώσουµε όλα τα δικαιώµατα χρήσης της βάσης dblab στον
χρήστη labuser, θα γράφαµε την ακόλουθη εντολή:
GRANT ALL ON dblab.* TO labuser;

Ο προσδιορισµός ALL δίνει στον χρήστη όλα τα δικαιώµατα στη βάση και ο προσδιορισµός dblab.*
προσδιορίζει όλους τους πίνακες. Αν για παράδειγµα θέλουµε να δώσουµε µόνο δικαιώµατα
ανάγνωσης σε όλους τους πίνακες της βάσης, τότε θα γράφαµε:
GRANT SELECT ON dblab.* TO labuser;

Αν θέλουµε να αφαιρέσουµε όλα τα δικαιώµατα χρήσης της βάσης dblab από τον χρήστη labuser, θα
χρησιµοποιήσουµε την εντολή REVOKE:
REVOKE ALL PRIVILEGES ON dblab.* FROM labuser;.

Αν θέλουµε να αλλάξουµε τον κωδικό ενός χρήστη, θα χρησιµοποιήσουµε την εντολή SET
PASSWORD. Για παράδειγµα αν θέλουµε να αλλάξουµε τον κωδικό του labuser σε trustonlyme, θα
γράψουµε:
SET PASSWORD FOR labuser = password(‘trustonlyme’);

Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε πως ο κάθε χρήστης έχει δικαιώµατα όχι µόνο επί ορισµένων βάσεων
και πινάκων αλλά ανάλογα και µε το είδος της σύνδεσης που θα µπορεί να κάνει. Για παράδειγµα ένας
χρήστης θα µπορούσε να έχει πρόσβαση µόνο τοπικά από το µηχάνηµα που είναι εγκατεστηµένος ο
server ή θα µπορούσε να συνδέεται και µε αποµακρυσµένη πρόσβαση.
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6.3.2 Παρουσίαση των βάσεων, των χρηστών και των πινάκων
στην MySQL
Ένα από τα βασικότερα πράγµατα που θέλει να κάνει ο διαχειριστής ενός Σ∆Β∆ είναι να βλέπει ποιες
βάσεις υπάρχουν στο σύστηµα, ποιοι χρήστες, ποιοι πίνακες, τι πεδία έχει ο καθένας κ.ο.κ. Για να
δούµε ποιες βάσεις και ποιοι πίνακες υπάρχουν στη βάση χρησιµοποιούµε την εντολή show. Για
παράδειγµα για να δούµε ποιες βάσεις υπάρχουν θα γράψουµε την ακόλουθη εντολή:
show databases;

Κατόπιν για να χρησιµοποιήσουµε µια βάση χρησιµοποιούµε την εντολή use. Για παράδειγµα για να
χρησιµοποιήσουµε την βάση dblab, θα γράψουµε την ακόλουθη εντολή:
use dblab;

Αν θέλουµε να δούµε ποιους πίνακες έχει τότε:
show tables;

Αν θέλουµε να δούµε ποια πεδία έχει ο πίνακας product, τότε θα χρησιµοποιήσουµε την εντολή
describe ως εξής:
describe product;

Αν πάλι θέλουµε να δούµε τι δικαιώµατα πρόσβασης έχει ένας χρήστης θα χρησιµοποιήσουµε την
εντολή show grants. Έστω για παράδειγµα πως θέλουµε να δούµε τα δικαιώµατα χρήσης του χρήστη
labuser:
show grants for labuser;

6.3.3 Αντίγραφα ασφαλείας και διασύνδεση µε άλλες βάσεις για την
MySQL
Τέλος θα εξετάσουµε πως µπορούµε να πάρουµε αντίγραφα ασφαλείας (backup), πώς να
φορτώσουµε δεδοµένα σε µια βάση από αντίγραφα ασφαλείας και πώς να µεταφέρουµε δεδοµένα
µεταξύ διαφορετικών βάσεων.
Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας είναι προφανώς ένα κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα για τον διαχειριστή
µιας βάσης δεδοµένων. Οι τρόποι για να επιτευχθεί αυτό είναι πολλοί και µε διάφορα πλεονεκτήµατα –
µειονεκτήµατα ο καθένας. Μολονότι η διαδικασία αποθήκευσης των δεδοµένων µιας βάσης θα
µπορούσε να γίνει µε εντολές SQL, ωστόσο λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας
χρησιµοποιούνται εξωτερικά βοηθητικά προγράµµατα. Κατά συνέπεια υπάρχουν πολλές επιλογές για
το ποιο εργαλείο θα χρησιµοποιηθεί και προφανώς το καθένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά ενώ νέα
εργαλεία παρουσιάζονται συνεχώς. Εµείς εδώ ωστόσο θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στο
στάνταρ εργαλείο που παρέχεται µαζί µε την mysql και λειτουργεί από την γραµµή εντολών, το
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mysqldump. Η λειτουργία του mysqldump βασίζεται στις κατάλληλες παραµέτρους κατά την κλήση του
προγράµµατος.
Για παράδειγµα έστω ότι θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα backup της βάσης dblab σε ένα αρχείο µε
το όνοµα dblab.sql. Η κλήση του mysqldump θα έχει τις ακόλουθες παραµέτρους (το πρόθεµα shell>
υποδηλώνει την γραµµή εντολής στην κονσόλα εντολών και δεν είναι µέρος της εντολής):
shell> mysqldump dblab –u labuser –p > dblab.sql

Με αυτή την εντολή ορίζουµε την βάση που θέλουµε να πάρουµε backup και τον χρήστη που έχει
δικαιώµατα χρήστης σε αυτήν (µετά θα µας ζητήσει και το password). Το αποτέλεσµα της εντολής θα
καταγραφεί στο αρχείο dblab.sql. Το αρχείο αυτό είναι ουσιαστικά ένα σύνολο από sql εντολές (που
έχουν παραχθεί αυτόµατα από το mysqldump) που αφορούν την δηµιουργία των πινάκων της βάσης
και το γέµισµά τους µε τα δεδοµένα που έχουν.
Αν αργότερα θέλουµε να επαναφέρουµε τη βάση από το backup που έχουµε κρατήσει τότε θα
χρησιµοποιήσουµε τον MySQL client ως εξής:
shell>> more dblab.sql | mysql –u labuser –p dblab

Με αυτόν τον τρόπο φορτώνουµε πάλι την βάση µε τα δεδοµένα που έχουµε αποθηκεύσει. Βέβαια για
να λειτουργήσει σωστά αυτή η εντολή θα πρέπει να έχουµε ήδη δηµιουργήσει µια βάση µε το όνοµα
που ορίζουµε (dblab στην προκειµένη περίπτωση).
Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε πως υπάρχουν πολλά εργαλεία που επιτρέπουν την διασύνδεση της
MySQL µε άλλες βάσεις δεδοµένων ή και ανάκτηση των δεδοµένων µιας βάσης από αρχεία XML, ή
και από αρχεία κειµένου όπου τα πεδία ενός πίνακα διαχωρίζονται µε ειδικούς χαρακτήρες. Για
παράδειγµα το εργαλείο MySQL Migration Toolkit που δίνεται µαζί µε τα εργαλεία γραφικού
περιβάλλοντος για την MySQL έχει εύχρηστους οδηγούς που ολοκληρώνουν µια διαδικασία
µεταφοράς δεδοµένων.
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