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112.2.3. feladat. Hány különbözo módon reprezentálható egy reláció-elofordulás
(az attribútumok és sorok sorrendjét tekintve), ha az elofordulás az alábbiakkal
rendelkezik:

aj Három attribútum és három sor, mint a 2.6. ábra Számlák relációjában?

bJ Négy attribútum és öt sor?

ej n attribútum és m sor?

2.3. Relációsémák definiálása SQL-ben

Az SQL a legfontosabb nyelv, amely lehetové teszi relációs adatbázisok leírását
illetve módosítását is. A legutóbbi SQL-szabvány az SQL-99. A forgalomban
lévo adatbázis-kezelo rendszerek túlnyomó része a szabványhoz hasonló - de nem
teljesen azonos - dolgokat valósít meg. Az SQL-nek két szempontnak megfelelo
része van:

1. az adatdefiníeós résznyelv az adatbázissémák megadásához, illetve

2. az adatmanipuláeiós résznyelv az adatbázis lekérdezéséhez (vagy az adat-
bázisnak adható kérdések megfogalmazásához), illetve az adatbázis mó-
dosításához.

A legtöbb programozási nyelvben megvan egy ilyen típusú megkülönböztetés.
Például a C-nek és a Javának is van deklarációs része, illetve futtatható kód
része. Ez pedig pontosan megfelel az adatdefiníciós, illetve adatmanipulációs
kettosnek.

Ebben a részben az adatdefiníciós rész tárgyalását kezdjük el, de részleteseb-
ben a 7. fejezetben térünk vissza rá, foként az adatokon teheto megszorítások
témakörénél. Az adatmanipulációs résszel a 6. fejezet részletesen foglalkozik.

2.3.1. SQL-relációk
Az SQL három típusú relációt ismer:

1. Tárolt relációk vagy más néven táblák. Általában ilyen relációkkal foglal-
kozunk. Ezek benne vannak az adatbázisban, soraik változtatásával meg-
változtathatók és soraik is lekérdezhetok.

2. A Nézetek számításokból kapott relációk. Ezeket nem tároljuk, de részben
vagy teljes egészben szerkeszthetjük oket, ha ez szükséges. Ezek lesznek a
8.1. alfejezet fo témái.

3. Ideiglenes táblák, amelyeket az SQL nyelvi feldolgozója készít, amikor va-
lamilyen lekérdezéseket és adatmódosításokat végez el. Ezeket a relációkat
eldobja és nem tárolja sehol az SQL feldolgozója.
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Ebben a részben a táblák megadásának módjait sajátítjuk el. Itt nem foglal-
kozunk a nézetek meghatározásával és definiálásával sem. Az ideiglenes táblák
pedig sohasem deklaráltak. Az SQL CREATETABLEutasításával határozható
rneg egy tárolt reláció sémája. Megadja a tábla nevét, az attribútumait, illetve
az attribútumok típusát. Emellett kulcs, illetve kulcsok megadását is lehetové
teszi. A CREATETABLEutasításnak az eddig említetteken túl több lehetosége
is van. Ilyenek például a különféle megszorítások, amelyeket szintén meghatá-
rozhatunk vele. Illetve ilyenek az indexek (vagy olyan adatstuktúrák, amelyek
a táblán végezheto muveletek felgyorsítására szolgálnak) megadása is, de most
halasszuk ezeket egy alkalmasabb idopontra.

2.3.2. Adattípusok

Bevezetésképpen bemutatjuk az SQL-rendszerek által használt fo adattípuso-
kat. Minden attribútumhoz kötelezo megadni egy adattípust.

1. Rögzített vagy változó hosszúságú karaktersorok. A CHAR(n) típus egy
rögzített n hosszúságú karaktersort jelöl. A VARCHAR(n)egy legfeljebb n
hosszúságú karaktersort jelöl. A különbség közöttük implementációfüggo,
ugyanis a CHARáltalában azt jelenti, hogy a rövidebb karaktersorozatokat
kiegészítjük n hosszúvá, míg a VARCHAResetén használnak egy lezáró jelet
vagy hosszértéket is. Az SQL ésszeru típuskényszerítést is megenged a két
típus értékei között. Normál körülmények között a stringet a végére fuzött
üres karakterekkel egészítjük ki, amennyiben egy annál hosszabb, rögzített
méretu karaktersorozatnak adjuk értékül. Tekintsük a ' f 00' karakterso-

rozatot, ha ezt egy CHAR(5) típusú attribútumnak adjuk értékül, akkor
ez a 'foo ' értéket jelenti (azaz két szóközzei kiegészítve az eredetit).2

2. Rögzített vagy változó hosszúságú bitsorok. Ezek hasonlóak a rögzített
és a változó hosszúságú karaktersorokhoz, csak nem karakterekbol, ha-
nem bitekbol állnak. A BIT (n) típus egy n hosszúságú bitsort, míg a BIT
VARYING(n) egy legfeljebb n bitbol álló bitsort jelképez.

3. A BOOLEANegy logikai értéku attribútumot jelöl. Az ilyen attribútumok
lehetségesértékei:TRUE,FALSEvagy- ami mégGeorgeBoole-tis rneglepné
- UNKNOWN.

4. Az INT vagy más néven INTEGER típusok egész számokat jelképeznek. A
SHORTINTtípus is egész számot jelképez, de kevesebb biten tároljuk, ez
a bitszárn megvalósítástól függo (ugyanúgy mint az int és short int a
C-ben).

5. A lebegopontos értékeket többféleképpen is tárolhatjuk. Használhatjuk a
FLOATés a REAL típusokat (amelyek megegyeznek). Nagyobb pontossággal

2 Megjegyezzük, hogy sok más egyéb programozási nyelvhez hasonlóan SQL-ben is a ka-
rakterláncokat idézojelek, illetve macskakörmök közé írjuk.
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A különbözo SQL-megvalósításokban eltéro módokon ábrázolhatják a dá-
tumot, illetve az idot, de a most következokben mi az SQL szerinti rep-
rezentálását vizsgáljuk majd. Egy dátumot a DATE kulcsszóval, utána pe-
dig egy idézojelek közötti speciális karaktersorral írhatunk le. Például a
DATE' 1948-05-14' megfelel a leírásnak. Az elso négy karakter az év
számjegyeit jelképezi. Utána következik egy kötojel, majd két számjegy
jelképezi a hónapot. Végül következik egy újabb kötojel és két számjegy,
mely a napot jelképezi. Megjegyezzük, hogy mind a hónapok, mind a na-
pok esetében az egy számjegybol álló számokat kiegészítjük egy O-val.

Egy ido értéket hasonlóan, a TIMEkulcsszó és egy idézojelek közötti
karakterlánc segítségével lehet ábrázolni. A karaktersorban az órának két
számjegy felel meg a 24 órás órán. Ezután kettospont következik, két szám-
jegy a perceknek, újabb kettospont, majd két számjegy a másodperceknek.
Ha a másodperc törtrészeit is szeretnénk használni, következhet egy pont
és annyi számjegy, amennyire szükség van. Így a TIME ' 15: 00 :02 .5' azt
az idot jelképezi, amikor már az összes diák elhagyta az osztály termet egy
olyan óra után, mely délután 3-kor ért véget, tehát két és fél másodperccel
három után.

hossz

müfaj
stúdióNév

producerAzon

Filmek (

CHAR(100) ,
INT,
INT,
CHAR(10) ,
CHAR(30),
INT

Dátumok és idopontok SQL-ben
CREATE TABLE

filmcím
év

) ;

2.7. ábra. A Filmek tábla meghatározása SQL-ben

tárolhatók az értékek a DOUBLEPRECISIONtípusban; a különbségek ismét
a C-hez hasonlóak. Az SQL-ben vannak olyan típusok is, amelyek fixpon-
tos valós számok. Például a DECIMAL(n, d) olyan értékeket tárol, amelyek
n számjegybol állnak, és a tizedesponttól jobbra d számú tizedesjegy áll.
Így a 0123,45 érték típusa DECIMAL(6,2). A NUMERICis a DECIMALegyik
szinonimája, habár lehetnek különbségek a megvalósítástól függoen.

6. Dátumokat és idoket a DATEés TIMEtípusok jelképeznek. Lásd boveb-
ben a ,,Dátumok és idopontok SQL-ben" keretes résznél. Ezek az értékek
tulajdonképpen speciális alakú karaktersorok. A dátum és ido értékeket
átkonvertálhatjuk karaktersorrá és visszafelé is, ha a karaktersor értelmes
ido, illetve dátum értéket képvisel.

A cím hosszának választása tetszoleges, most éppen 100 karaktert engedtünJ
meg azért, mert nem akarjuk túlságosan korlátozni vagy éppen megcsonkítani .

címek értékét. Feltettük azt is, hogy 10 karakter megfelel a mufaj tárolására. E.
megint egy véletlenszerü választás, amit meg is bánhatunk, ha lesz egy hosszl
nevu mufajunk. A stúdiónevek hasonló okokból 30 karakterbol állnak majd
A producerek azonosító száma pedig egy egész szám lesz. O

2.3. példa. A 2.5. ábra FilmSzínész reláció sémáját a 2.8. ábrán látható SQL
utasítással hozhatjuk létre. Néhány új lehetoségét is látjuk az adattípusokn~
A tábla neve FilmSzínész, és négy attribútuma lesz. Az elso két attribútum,
név és a cím típusa karaktersor. A különbség abban áll, hogyanév attribútuIJ
egy 30 karakterbol álló rögzített hosszúságú karaktersor, amelyet szükség eseté,
üres karakterekkel töltünk ki, illetve lecsonkítjuk a végét, ha hosszabb. EZZE
szemben a címet egy változó hosszúságú karaktersorba helyeztük, melynek ma
ximális hossza 255 karakter.3 Nem biztos, hogy ez a két választás a legjobb, csa.:
azért használtuk ezeket, hogy bemutassuk a kétféle karaktersor használatát.

CREATE TABLE FilmSzínész (
név CHAR(30),

cím VARCHAR(255),

nem CHAR(l),
születésiDátum DATE

) ;

2.8. ábra. A FilmSzinész reláció sémájának definiálása

2.3.3. Egyszeru táblalétrehozások

A legegyszerubbmódja egy tábla létrehozásánaka CREATETABLEkulcsszavak-
ból, a relációnévbol, az attribútumoknak és típusaiknak zárójelek közé tett lis-
tájából áll.

2.2. példa. A 2.5. ábrán látható Filmekrelációt a 2.7. ábrán látható mó-
don adhatjuk meg. A filmcím100 hosszú karakterláncként deklarált, az év
és hosszattribútumok egész számok, a müfaj pedig 10 hosszú karakterlánc.

A nem attribútum értékei lehetnek 'N' és 'F', tehát egyetlen karakter. Íg
nyugodtan használhatjuk az egy hosszúságú karaktersort típusként. Végül
születésiDátumattribútum értéke természetesen DATE. O

3A 255nem valamilyen buvös szám, hogy minden címnek ilyen hosszúnak kell lennie. Eg
bájton O és255közötti számokat lehet tárolni. Tehát egy változó hosszúságú karaktersor
amelynek maximális hossza 255, úgy lehet tárolni, hogy egy bájton tároljuk a karakterE
számát, ésmagát a karaktersort annyi bájton, amennyi szükséges.A kereskedelmi rendszerE
általában hosszabb változó hosszúságú karaktersorokat is megengednek.
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2.3.4. Relációsémák módosítása

Most már tudjuk, hogyan lehet megadni egy relációt. De mi van akkor, ha meg
akarjuk változtatni egy olyan tábla sémáját, amelyet már régóta használtunk,
és amelynek túl sok sora is van emiatt? Eltávolíthatjuk az egész táblát az összes
aktuális sorával együtt, vagy módosíthatjuk is a sémát új attribútum hozzáadá-
sával, illetve törléséveI.

A következo SQL-utasítás törli a táblát:

DROPTABLE R;

választása nem megfelelo, hanem helyette valamilyen rögzített értéket haszná
lunk az oszlopra, ha nem ismert az értéke. Általában, amikor egy attribútuma
és az adattípusát definiáljuk, hozzáadhatjuk a DEFAULTkulcsszót és egy megfE
lelo értéket. Az érték vagy NULLérték, vagy egy konstans. Egyéb olyan értékeke
is használhatunk, amelyeket a rendszer rendelkezésünkre bocsát, mint példá~
az aktuális ido.

2.5. példa. Tekintsük a 2.3. példát. Szeretnénk alapértelmezésként a '?' 1<;:
raktert használni a nem attribútum esetében és a ' 0000-00-00' dátumot
születésiDátum esetében. Így a 2.8. ábra megfelelo sorait a következokre ke
kicserélni:

Végrehajtása után az R reláció nem lesz benne a relációsémában, és így a sora-
ihoz sem férhetünk hozzá a továbbiakban. Egy hosszú életu adatbázis esetében
sokkal többször kell egy tábla struktúráját módosítani, mint egy táblát meg-
szüntetni. A megfelelo utasítások az ALTERTABLEkulcsszavakkal és a reláció
nevével kezdodnek. Ezután több lehetoségünk is van, a legjelentosebb azonban
a következo ketto:

nem CHAR(l) DEFAULT'?',
születésiDátum DATEDEFAULTDATE'0000-00-00'

1. ADD,majd egy attribútumnév és annak adattípusa.

2. DROPés egy attribútumnév.

2.4. példa. Módosítsuk a FilmSzínész relációt, hozzáadva egy telefonszám
attribútumot:

Egy másik példaként az 2.4. példában a telefonszám új attribútum ala!
értelmezett értéke legyen a 'nem ismert' szöveg. Ekkor a következo ALTE
TABLEutasítást kell használnunk:

ALTER TABLE Filmszínész

ADD telefonszám CHAR(16) DEFAULT 'nem ismert';

o

ALTER TABLE FilmSzínész ADD telefonszám CHAR(16);
2.3.6. Kulcsok megadása

Két módszer van, amivel egy attribútumot vagy attribútumoknak egy halm~
zát kulcsként adhatjuk meg egy CREATETABLEutasítás során (tárolt relác:
megadásánál ):

1. Egy attribútumot kulcsként adhatjuk meg a relációséma attribútumlist:
jának megadásánál.

2. A sémában megadott lista elemeit (vagyis az attribútumokat) haszná
hat juk egy olyan deklarációban, amely azt fejezi ki, hogy a szóban for~
attribútum vagy attribútumhalmaz kulcsot alkot a relációra nézve.

Ha a kulcs egynél több attribútumból áll, akkor a 2. módszert használjuk. :E
pedig egy attribútum alkotja, akkor bármelyik alkalmazható.

A kulcsjelleget kétféleképpen fejezhetjük ki:

aj PRIMARYKEY,vagy

Az utasítás eredményeképpen a FilmSzínész relációnak öt attribútuma lesz, az
elso négyet a 2.8. ábra bemutatta, az ötödik pedig a telefonszám attribútum,
amely egy rögzített 16 bájt hosszúságú karaktersor. A megváltozatott reláci-
óban minden sorban szerepelni fog a telefonszám komponens, de mivel még
nincsenek telefonszámok megadva, ezért ezen komponensek értéke egy speciális,
NULLnevu nullérték lesz. A 2.3.5. alfejezetben ismertetni fogjuk, hogyan lehet
egy másik alapértelmezett értéket beállítani a NULLérték helyett.

Egy másik példaként töröljük ki a születésiDátum attribútumot:

ALTERTABLEFilmSzínész DROPszületésiDátum;

Ennek eredményeként ez az attributum nem lesz benne a sémában a továb-
biakban, és a FilmSzínész összes sorának a születésiDátum komponense is
törlodni fog. O

2.3.5. Alapértelmezés szerinti értékek

Amikor létrehozunk vagy módosítunk sorokat, néha egyes komponensek értékét
nem ismerjük. A 2.4. példában a relációsémához hozzáad tunk egy új oszlopot,
és a létezo sorokban nincs meg az új oszlop értéke. Ott azt javasoltuk, hogya
komponens értéke NULLérték legyen. Vannak esetek, amikor kezdeti érték ilyen

,bJ UNIQUE.

Ha az S attribútumhalmazt az R reláció kulcsaként értelmezzük, akkor (ak
PRIMARYKEY,akár UNIQUEkulcsszót használtunk) a hatás a következo lesz;


