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nálatával foglalkozik. E programok olyan nagy rendszerek részei, mint például
a weben közösen használt nagy (szerver) kiszolgáló rendszerek. Látni fogjuk,
hogy az SQL-Iekérdezéseket és más SQL-muveleteket túlnyomó részben sosem
önmagukban használjuk, hanem a hagyományos programozási nyelven írt prog-
ramokba beágyazottan, így ezeknek együtt kell muködniük.

Végül a 10. fejezet egy sor fejlett adatbázis-programozási koncepciót ma-
gyaráz el. Ilyenek a rekurzív SQL, az SQL hozzáférés-ellenorzési és biztonsági
lehetoségei, az objektumrelációs SQL, és az adatok adatkocka modellje.

Ebben és a következo fejezetekben a célunk az SQL megismertetése az ol-
vasóval, mégpedig bevezetés, mintsem kézikönyv szintjén. Így csak a leggyak-
rabban használt részekre koncentrálunk, és olyan példákat mutatunk, melyek
nemcsak szabványosak, hanem a kereskedelmi adatbázisrendszerekkel is össz-
hangban vannak. Az irodalomjegyzékbeli hivatkozások olyan publikációkat tar-
talmaznak, amelyekben megtalálható a nyelv részletesebb leírása és a különbözo
verziók.

Hogyan is használjuk az SQL-t?

Ebben a fejezetben feltételezzük, hogy van egy általános lekérdezo prog-
ramunk, melynek begépelhetjük az SQL-Iekérdezéseket és más SQL-
utasításokat, és a lekérdezo program ezeket végrehajtja. A gyakorlatban
ilyen általános lekérdezo programot ritkán használnak. Sokkal inkább ha-
gyományos programozási nyelveken - mint a C vagy a JAVA (befogadó
nyelvek) - írott programokkal dolgozunk. Ezen programokban az adott
befogadó nyelv speciális könyvtárait használva az adatbázisra vonatkozó
SQL-utasításokat is kiadhatnak. Az adatokat a befogadó nyelv változóiból
az SQL-utasításokba, ezen utasítások végrehajtásának eredményeit pedig
az adatbázisból a befogadó nyelv változóiba mozgatják át. Ezt a 9. feje-
zetben sokkal részletesebben tárgyaljuk.

6.1. Egyszeru lekérdezések az SQL-ben

6.1. ábra. Minta adatbázisséma, ismétlés

Ez a lekérdezésaz SQL-Iekérdezésekjellegzetes,select-from-wherealakját mu-
~a~ .

. A FROMzáradék azon relációt vagy relációkat adja meg, melyekre a lekérde-
zés vonatkozik. A példánkban a lekérdezés a Filmek relációra vonatkozik.

. A WHEREzáradék egy feltétel, nagyon hasonlít a relációs algebrában hasz-
nált kiválasztási feltételhez. A lekérdezés válaszába azon sorok kerülnek,
melyek kielégítik az adott feltételt. A példában a feltétel az, hogy a
stúdióNév attribútum értéke 'Disney' és az év attribútum értéke 1990
legyen. Azon sorok, melyek mindkét feltételt kielégítik, megjelennek a le-
kérdezés eredményében, a többi nem.

.A SELECTzáradék megadja a feltételeknek megfelelo sorok azon attribú-
tumait, melyeket a lekérdezésre adott válasz tartalmazni fog. A példabeli
* azt jelzi, hogy a teljes sort tartalmazni fogja a válasz. A lekérdezés
eredménye az a reláció, amely tartalmazza az összes sort, melyeket ez az
eljárás eloállít.

A lekérdezés feldolgozásának egyik módja az, hogy a FROMzáradékbeli relá-
ciónak az összes sorát egymás után megvizsgáljuk. A WHEREzáradék feltételét
alkalmazzuk a sorra. Pontosabban, a WHEREzáradékban szereplo attribútumok ;

ba behelyettesít jük a sor megfelelo komponenseinek értékét. A feltételt kiérté-
keljük, és ha igaz, akkor a SELECT-benszereplo attribútumok által alkotott sortij
az eredményhez hozzávesszük. Így a lekérdezés eredményei azon Filmek-beli so-
rok lesznek, melyeknek megfelelo filmeket a Disney gyártott 1990-ben, példáu]
az eredményben lesz a Micsoda no!

~mikor az SQL-t feldolgozó processzor a következo sort vizsgálja meg:

Az SQL legegyszerubb lekérdezései azon sorokra vonatkoznak, melyek egy bi-
zonyos relációban eleget tesznek egy adott feltételnek. Egy ilyen lekérdezés a
relációs algebra kiválasztási muveletének felel meg. Ez az egyszeru lekérdezés,
mint ahogy a legtöbb SQL-Iekérdezés, az SQL három alapveto kulcsszavát hasz-
nálja, mégpediga SELECT,FROMés WHEREkulcsszavakat.

Filmek(filmcím, év, hossz, mufaj, stúdióNév, producerAzon)

SzerepelBenne(filmCím, filmÉv, színészNév)

FilmSzínész(név, cím, nem, születésiDátum)

Gyártáslrányító(név, cím, azonosító, nettóBevétel)

Stúdió(név, cím, elnökAzon)

6.1. példa. A következo példákban a film adatbázis 2.2.8. alfejezetben leírt
adatbázissémáját fogjuk alkalmazni. Ezt az adatbázissémát a 6.1. ábrán ismét
bemutatjuk.

Elso lekérdezésként a

Filmek(filmcím, év, hossz, mufaj, stúdióNév, producerAzon)

relációból kérdezzük le az összes olyan filmet, melyet a Disney stúdió 1990-ben
készített. A megfelelo SQL-utasítás:

SELECT *
FROM Filmek

WHERE stúdióNév = 'Disney' AND év = 1990;
filmcím

Micsoda no!

producerAzon

999
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Hogyan olvassunk és írjunk lekérdezéseket?
filmcím I hossz

Mic~~~a no! I ~~~A select-from-where lekérdezések értelmezésének általában legegyszerubb
módja, ha eloször a FROMzáradékot keressük meg, innen megtudjuk, hogy
a lekérdezésben mely relációkra hivatkozunk. Aztán a WHEREzáradékot ke-
ressük, belole megtudhatjuk, hogy a lekérdezés szempontjából mely sorok
számítanak fontosnak. Végül a SELECTzáradékbóllátjuk, milyen lesz az
eredmény. Ugyanez a sorrend - from, majd where, aztán select - gyakran
hasznosnak bizonyulhat akkor is, amikor a lekérdezést mi magunk írjuk.

o

Néha olyan relációt szeretnénk készíteni, melyben az oszlopnevek különböz-
nek a FROMzáradékban megadott reláció attribútumneveito1.Ezért az attribú-
tumnév után az AS kulcsszót írhatjuk, utána pedig egy másodnév következik,
azaz egy új név, mely az eredményrelációban az eredeti oszlopnév helyett fog
szerepelni. Az ASnem kötelezo. A másodnév, minden elválasztójel (pont, vesszo)
nélkül, rögtön azon attribútum után következik, melynek neveként fog szerepel-
ni.

(ahol 999 a producer elképzelt azonosítója), a WHEREzáradék feltételében a
stúdióNév attribútum értéke 'Disney', míg az év attribútum értéke 1990 lesz,
mert ezek lesznek a megfelelo attribútumok értékei a szóban forgó sor esetében.
Így a WHEREfeltétel alakja a következo lesz:

6.3. példa. A 6.2. példát módosíthatjuk úgy, hogy olyan relációt eredményez-
zen, melynek attribútumai név és idotartam, az eredeti filmcím és hossz
helyett:

WHERE 'Disney' = 'Disney' AND 1990 = 1990 SELECT filmcím AS név, hossz AS idotartam
FROMFilmek

WHERE stúdióNév = 'Disney' AND év = 1990;Mivel ez a feltétel nyilván igaz, a Micsoda noI-re vonatkozó sor megfelel a WHERE
záradék feltételeinek, így a sor az eredményhez fog tartozni. O

Az eredmény megegyezik a 6.2. példa eredményével, de az oszlopnevek név és
idotartam. Például az eredményreláció kezdodhet így:

6.1.1. Vetítés az SQL-ben név I idotartam

Mic~~~a no! I ~~~
Ha azt szeretnénk, hogy a kiválasztott sorok bizonyos komponenseit kizárjuk az
eredménybol, akkor levetítjük az SQL-Iekérdezéssel eloállított relációt néhány
attribútumára. A SELECTzáradékban a * helyett felsorolhatjuk a FROMzára-
dékban adott reláció bármely attribútumát. Az eredményt levetítjük a felsorolt
attribútumokra.1

O

SELECT filmcím, hossz

FROM Filmek

WHERE stúdióNév = 'Disney' AND év = 1990;

További lehetoség a SELECTzáradékban a kifejezéshasználata az attribú-
tum helyett, valamint, hogy az 5.2.5. alfejezetben tárgyalt kiterjesztett vetítés
listájához hasonlót adjunk meg a SELECTlistában is. A 6.4. alfejezetben láthat-
juk, hogy a SELECTlista ugyanúgy tartalmazhat összesítéseket, mint ahogy az
5.2.4. alfejezetben bemutatott 'Ymuvelet is.

6.4. példa. Tételezzük fel, hogy ugyanazt az eredményt szeretnénk kapni, mint
a 6.3. példában, de a hossz órákban legyen kifejezve.A SELECTzáradékot ki-
cserélhet jük a következore:

6.2. példa. Tételezzük fel, hogy a 6.1. példa lekérdezését szeretnénk úgy mó-
dosítani, hogy csak a film címét és hosszát adja vissza. A megfelelo utasítás:

Az eredmény egy kétoszlopos tábla, a filmcímés hossz oszlopokkal. A tábla
sorai a filmek címeibol és hosszából álló azon párosok, amelyekben a filmet a
Disney készítette 1990-ben. Például a relációséma és egy sora ígynézki:

SELECT filmcím AS név, hossz*O.016667 AS hosszÓrákban

Így ugyanazokat a filmeket adja, de az idotartamot órákban kapjuk meg, és a
másoqik oszlop neve hosszÓrákban lesz:

1 Így a SELECTkulcsszó foleg a relációs algebra vetítés muveletének, míg az algebra kivá-
lasztás muvelete az SQL-lekérdezés WHEREzáradékának felel meg.
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Kisbetu/nagybetu
SQL ,,<>" (jelentése: ,,nem egyenló"")a C-ben használt ,,!=" -vel azonos, az ,,="
(jelentése: egyenlo) a C-ben használt ,,==" -vel egyezik meg.

Az összehasonlítható értékek között lehetnek konstansok és a FROMutáni re-
lációk attribútumai. Az értékekre alkalmazhatjuk a szokásos matematikai alap-
muveleteket is, mint például a +, * stb., mielott összehasonlítjuk oket. Például
az (év - 1930) * (év - 1930) < 100 kifejezés igaz az 1930-tóllegfeljebb 9 év
távolságra levo évekre. Alkalmazhatjuk az összekapcsolás muveletet is: ( II )
karakterláncokra; például ' labda' II ' rúgás' értéke ' labdarúgás' .

Egy példát láthattunk az összehasonlításra a 6.1. példában:

Az SQL nem különbözteti meg a kis- és nagybetuket. Például, ugyan mi
úgy döntöttünk, hogy az olyan kulcsszavakatmint a FROMnagybetukkel
írjuk, azonban ugyanúgy helyes a From vagy from, vagy akár FrOm is.
Az attribútumnevek, a relációnevek, a másodnevek stb. mind függetlenek
attól, hogy kis- vagy nagybetuvel írtuk oket. Az SQL csak az idézojelek
közé tett kifejezések esetén tesz különbséget kis- és nagybetuk között. Így,
a 'FROM'és a 'from' különbözo karaktersorok, melyek egyike sem egyezik
meg a FROMkulcsszóval. stúdióNév = 'Disney'

név

Micsoda nö!

hosszÓrákban

1.98334

A Filmek reláció stúdióNév attribútumának értékét összehasonlítjuk a
'Disney' konstanssal. Ennek a konstansnak karakterlánc értéke van, melyet
az SQL-ben egy idézojellel jelölünk. Megengedettek numerikus konstansok is,
mint az egész számok vagy a valós számok; az SQL a szokásos jelöléseket alkal-
mazza a valós számokra: -12.34 vagy 1. 23E45.

Az összehasonlítás eredménye egy igazságérték: TRUE (igaz) vagy
FALSE(hamis).2 A logikai értékeket kombinálhatjuk az AND,ORés NOT(az "és",
,;vagy" és ,,nem") logikai muveletek segítségével, amelyeket a szokásos jelenté-
sükkel használunk. A 6.1. példában láthattuk, hogyan lehet két feltételt az AND
muvelettel összekapcsolni. Ebben a példában a WHEREfeltétel igazságértéke ak-
kor és csak akkor lesz igaz, ha mindkét összehasonlítás eredménye igaz, azaz
a stúdió neve 'Disney' és az év 1990. A következokben még néhány összetett
WHEREfeltételu példát mutatunk be.

6.6. példa. Tekintsük a következo lekérdezést:

o

6.5. példa. A SELECTzáradékban a tételek között konstansokat is megadha-
tunk. Ez értelmetlennek tunik, de alkalmazható például arra, hogy fontos sza-
vakat illesszünkaz eredménybe.A következolekérdezés:

SELECT filmcím, hossz*0.16667 AS hossz, 'óra' AS Órákban
FROMFilmek

WHERE stúdióNév = 'Disney' AND év = 1990;

filmcím

Micsoda nö!

hossz Órákban

SELECT filmdm

FROM Filmek

WHERE (év> 1970 OR hossz < 90) AND stúdióNév = 'MGM';

olyan sorokat generál, mint:

óra Ez a lekérdezés azon filmcímeket adja meg, amelyeket az MGM Stúdió készített,
és amelyek vagy 1970 után készültek vagy 90 percnél rövidebbek. Figyeljük
meg, hogy az összehasonlításokat zárójelek segítségével csoportosíthatjuk. A
zárójelekre azért van szükség, mert az SQL-ben a logikai muveletek megelozési
sorrendje ugyanolyan, mint a legtöbb programozási nyelvben: az ANDmegelozi
az ORmuveletet, a NOTpedig megelozi mindkettojüket. O

A harmadik oszlop neve Órákban, mely a második oszlop címével összetartozik.
A válasz minden sorában ott van az ' óra' konstans, mely így olyan benyomást
kelt, mintha a második oszlopbeli érték egységeként szerepelne. O

6.1.2. Kiválasztás az SQL-ben

Az SQL WHERE záradéka kiterjeszti a relációs algebra kiválasztás operátorát. A
WHERE-t ahhoz hasonló feltételkifejezések követhetik, mint amelyeket a ~özismert
C vagy Java nyelvek is használnak.

A hat alapveto összehasonlítási operátor: =, <>, <, >, <=, >= segítségével
értékeket hasonlíthatunk össze, s ezekkel építhetjük fel a feltételkifejezéseket.
Ezeknek az operátoroknak jelentése megegyezik a C-ben használtakkal, de az

6.1.3. Karakterláncok összehasonlítása

Két karakterlánc egyenlo, ha a karaktereknek ugyanabból az egymás után kö-
vetkezo sorozatából állnak. A 2.3.2. alfejezetbol más ismerjük, hogy a karak-
terláncokat fix hosszú karakterláncként (CHAR),vagy változó hosszúságú karak-
terláncokban (VARCHAR)tároljuk. Ha különbözoen deklarált karakterláncokat

2 Valójában többféle igazságérték is létezik, lásd a 6.1.7. alfejezetet.



264 6. Az SQL adatbázisnyelv 6.1. Egyszeru lekérdezések az SQL-ben 265

SQL-Iekérdezések és a relációs algebra

Az eddig látott egyszeru SQL-lekérdezések mind az alábbi alakúak:

Bitláncok megadása

SELECTL
FROMR
WHERE C

Egy bitláncot egy B k&akter és két idézojel közötti Oés 1 karakterek soro-
zatajelképez. Így aB '011' egy hárombites láncot jelképez, melyek közül az
elso O,a másik ketto 1. Hexadecimális jelölést is alkalmazhatunk, melyben
egy X-et követ egy idézojelek közötti hexadecimális szám (a számjegyek 0-
tól 9-ig és a-tól f-ig tartanak, melyek a 1O-tol 15-ig terjedo ,,számjegyeket"
jelképezik). Például X' 7ff' egy tizenkét bites láncot jelképez, az elso bit
O, utána pedig tizenegy 1-es következik. Minden hexadecimális számjegy
négy bitet jelképez, és a számkezdo O-kat nem hagyhatjuk el.

ahol L kifejezések listája, R reláció, C pedig feltétel. Az ilyen lekérdezés
jelentése megegyezik a relációs algebrai

7rL(crc(R))

kifejezés jelentésével. Ez az oka annak, hogy az értelmezést a FROMzáradék
relációjávai kezdtük, melynek minden sorára ellenoriztük, hogy kielégíti-e
a WHEREzáradékban megadott feltételt, majd vetítettünk a SELECTzára-
dékban megadott attribútumokra és/vagy kifejezésekre.

megfelel az 8-ben egy bármilyen karakternek. Ez a feltétel akkor és csak akkor
igaz, ha az 8 karakteriánc megfelel a p mintának. Hasonlóképpen 8 NOTLIKE P
akkor és csak akkor igaz, ha az 8 karakteriánc nem felel meg a p mintának.

6.7. példa. Egy olyan filmet keresünk, mely úgy kezdodik, hogy 'Halálos' és
tudjuk, hogy a címben lévo második szó 7 karakterbol áll. Mi lehet a film címe?
Az ilyen típusú címeket a következo lekérdezéssei tudhatjuk meg:

hasonlítunk össze, akkor csak az aktuális k&akteriáncok hasonlítódnak, azaz
az SQL figyelmen kívül hagyja a ,,kitölto" ("pad") karaktereket, amelyeket azért
használ, hogy az adatbázisban a karakterlánc elérje a deklarációjában megkí-
vánt hosszát.

Amikor két karakteriáncot összehasonlítunk egy aritmetikai összehasonlí-
tó operátorral, mint a < vagy a >=, azt szeretnénk tudni, hogy az egyik
megelozi-e a másikat lexikografikus rendezésben (azaz ábécérend szerint). Ha
al a2 . . . an és bIb2 . . . bm két karakteriánc, akkor az elso ,,kisebb mint" a máso-
dik, ha al < bI, vagy al = bI és a2 < b2, vagy al = bI, a2 = b2 és a3 < b3
stb. ala2...an < blb2".bm akkor is, ha n < m és ala2"'an = blb2".bn,
azaz az elso karakteriánc egy valódi prefixe, eleje a másodiknak. Például
, labda' <' lap' , mivel az elso két karakter azonos a két karakteriáncban, a har-
madik k&aktere az elsonek pedig megelozi a második karakteriánc harmadik
karakterét. ' kar' <' kard' , mert az elso a második valódi prefixe.

SELECT filmdm

FROM Filmek

WHERE filmcím LIKE 'Halálos
, .,

Ez a lekérdezés olyan filmcímeket keres, melyek 15 k&akter hosszúak, az elso 7
karakter: ' Halálos' , a nyolcadik üres, az utolsó 7 karakter pedig bármi lehet. A
lekérdezéseredményea feltételnek megfelelofilmcímek,mint például a Halálo8
fegyvervagy a Halálo8ját8zma. O

6.8. példa. Azokat a filmeket keressük, melyeknek a címében megtalálható az
'8 karaktersor. A megfelelo lekérdezés:

SELECT filmdm

FROM Filmek

WHERE filmcímLIKE '%"s%';

6.1.4. Mintával való összehasonlítás SQL-ben

Az SQL lehetové teszi, hogy mintákkal is összehasonlíthassunkkarakterlánco-
kat. Az ilyenjellegu összehasonlításformája:

s LIKE P

ahol 8 egy karakteriánc, p pedig egy minta. A minta egy olyan k&akteriánc,
melyben használhatjuk a speciális % és _ karaktereket. A p többi k&aktere
csak önmagának felel meg az 8-ben. A % jel a p-ben megfelel az 8-ben bármi-
lyen karakterek Ovagy nagyobb hosszúságú sorozatának, míg az _jel a p-ben

Hogy megértsük a példát, eloször is vegyük észre, hogy mivel az idézojel a ka-
raktersorok határoló k&aktere az SQL-ben, nem képviselheti önmagát. Az SQL
azt a szabályt alkalmazza, hogy két egymás utáni idézojel egy karaktersorban
egy idézojelet jelképez és nem zárja le a sort. Így az ' , s karaktersor egy szimpla
idézojelbol és azt követo s-bol álló karaktersorozatra illeszkedik.

A minta két végén a % k&akterek bármilyen k&aktersornak megfelelnek, így
a válaszolyan filmeketfog tartalmazni, mint például a Wayne'8World (Wayne
világa). D
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Escape karakterek a LIKEtípusú kifejezésekben
Az idot a greenwich-i idohöz (GMT: Greenwich Mean Time) képesti + vagy

_ eltéréssel is megadhatjuk. Például a TIME '12:00:00-8:00' (az USA) nyu-
gati parti zónaidoben delet jelent, mely 8 órával kevesebb a greenwich-i idonél.

A dátum és az ido együtt jelenik meg a TIMESTAMPtípusú értékben. A
TIMESTAMPértékben a dátumot egy üres karakter, majd az idopont követi. Így
1948. május 14-én déli 12 órát a TIMESTAMP'1948-05-14 12:00:00' érték
reprezentálja.

A dátum- és idoértékeket ugyanúgy összehasonlíthatjuk, mint a karak-
terlánc- vagy numerikus értékeket. A < jel dátumok esetén azt jelenti, hogy
az elso korábbi dátum mint az utóbbi, idoértékek esetében pedig azt jelenti,
hogy az elso korábbi idopont (egy napon belül), mint a második.

Mi történik, ha az a karaktersor típus, melyre a LIKEkifejezéssel szeretnénk
keresni, tartalmazza a %vagy _ karaktereket? Szükségünkvan egy escape
karakterre, mely semlegesítia %vagy _ karakterek speciálisjellegét. Ez az
escape karakter nincs rögzítve, mint a UNIX esetében a \, hanem az SQL-
utasításban meg lehet adni, mi legyen az, mégpedig úgy, hogy a minta után
az ESCAPEkulcsszót írjuk, majd idézojelek közé a kiválasztott karaktert.
A %és _ karakterek, ha egy escape karakter áll elottük, csak önmaguknak
felelnek meg a karaktersorban, és nem egy bármilyen karakterekbol álló
karaktersorozatnak, illetve egy bármilyen karakternek. Például az

s LIKE 'x%%x%' ESCAPE 'x' 6.1.6. A nullérték és muveletek nullértékekkel

Az SQL lehetové teszi, hogy az attribútum értéke egy speciális NULLlegyen~
amit nullértéknek nevezünk. A nullértékek értelmezésére több lehetoségünk is
van. Lássuk ezek közül aleggyakoribbakat:

1. Ismeretlen érték: "Tudom, hogy valamilyen értéknek ott kell lenni, de nem

tudom, melyik ez az érték." Ilyen például egy nem ismert születésnap.

2. Alkalmazhatatlan érték: ,,Nincs olyan érték, aminek itt értelme lenne."
Például, ha a FilmSzínész relációnak lenne egy hitves attribútuma is~
akkor az egyedülálló színészeknél ennek az attribútumnak nullértéke len-
ne, hiszen nem tudhatjuk valaki hitvesének a nevét, ha egyszer nincs is
hitvese.

3. Visszatartott érték: ,,Nem vagyunk feljogosítva rá, hogy ismerjük a megfe-
lelo értéket." Például a telefonszám attribútumhoz tartozó komponenshez
NULLértéket írunk egy titkos telefonszám esetén.

Az 5.2.7. alfejezetben láttuk, hogy a külso összekapcsolás során is kerülhet-
nek egyes sorok bizonyos komponenseibe nullértékek. Az SQL is alkalmazza a
külso összekapcsolás muveletet, így ha egy lekérdezés kiváltja a külso összekap-
csolás muvelet végrehajtását, akkor itt is keletkezhetnek nullértékek, bovebben
lásd a 6.3.8. alfejezetben. Az SQL más esetekben is produkál nullértékeket.
Például sorok beszúrásakor is keletkezhetnek nullértékek, amint azt a 6.5.1. al,
fejezetben láthatjuk.

A WHEREzáradékban fel kell készülnünk annak lehetoségére, hogy valamelj
sor éppen felhasznált komponensének értéke NULLis lehet. Két fontos szabályi
kell figyelembe vennünk, amikor NULLértékekkel dolgozunk.

1. Amikor egy aritmetikai muveletben, mint a x vagy a +, legalább az egyi}
tag NULL,akkor az eredmény is NULL.

kifejezésben x az escape karakter az x%%x%mintában. Az x%karaktersor
egyetlen %-nak fog megfelelni. Így a minta minden olyan karaktersorra
illeszkedik, mely a %karakterrel kezdodik és fejezodik be. Jegyezzük meg,
hogy csak a középso %bír "bármilyen karaktersorozat" jelentéssel.

6.1.5. Dátumok és idópontok

Az SQL különbözo megvalósításai általában speciális típusként kezelik a dátum-
és idotípusokat. Ezek az adatok aztán sokféleképpen tárolhatók, mint például
05/14/1948 vagy 14 May 1948. Ebben a részben csak az SQL-szabványt adjuk
meg, amely aprólékosan leírja ezeket a formátumokat.

Egy dátum típusú konstanst a DATEkulcsszóval,utána pedig egy idézoje-
lek közötti speciális karaktersorral írhatunk le. Például, a DATE ' 1948-05-14'
megfelel a leírásnak. Az elso négy karakter az év számjegyeit jelképezi. Utá-
na következik egy gondolatjel, majd két számjegy, amely a hónapot jelképezi.
Figyeljük meg, hogy egy egyszámjegyu hónap ki van egészítve elöl egy Okarak-
terrel. Végül következik egy újabb gondolatjel és két számjegy, amely a napot
jelképezi. Ugyanúgy, mint a hónapok esetében, ha szükséges, a napot is kiegé-
szítjük egy kezdo O-val, hogy kétszámjegyu számot kapjunk.

Egy ido konstans értéket hasonlóan a TIMEkulcsszó és egy idézojelek kö-
zötti karakterlánc segítségével lehet ábrázolni. A karaktersorban az órának két
számjegy felel meg a 24 órás rendszerben. Ezután kettospont következik, két
számjegy a perceknek, újabb kettospont, majd két számjegy a másodpercek-
nek. 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.
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Nullértékekkel kapcsolatos csapdák 1. Két logikai értékre alkalmazott ANDeredménye a két érték minimuma_
Tehát x ANDy értéke HAMIS,ha legalább az egyik hamis; ISMERETLEN,ha
egyik sem HAMIS,de legalább az egyik ISMERETLEN;és IGAZ,ha mindketta
IGAZ.

Feltételezhetnénk, hogy a NULLegy olyan érték, amit nem ismerünk, de
amely biztosan létezik. A valóságban azonban ez a feltételezés nem helyt-
álló. Például tételezzük fel, hogy x egy sor egy bizonyos komponense, mely-
nek az értelmezési tartománya egész számokból áll. Úgy érvelhetnénk, hogy
O*x értéke biztosan O,mivel függetlenül attól, hogy mennyi az x értéke, a
O-valvaló szorzás eredménye O.Mégis, ha x értéke NULL,akkor a 6.1.6. al-
fejezet 1. szabálya lép életbe, azaz Oés NULLszorzata NULL.Hasonlóképpen
azt hihetnénk, hogy x - x értéke O,függetlenülattól, hogy mennyi az x
értéke. Mégis, ebben az esetben is az 1. szabály alapján az eredmény NULL.

2. Két logikai értékre alkalmazott OReredménye a két érték maximuma. Te-
hát x ORy értéke IGAZ,ha legalább az egyik IGAZ;ISMERETLEN,ha egyik
sem IGAZés legalább az egyik ISMERETLEN;és HAMIS,ha mindketto HAMIS.

3. A v logikai érték tagadásának értéke 1 - v. Tehát NOTx értéke IGAZ,ha
x HAMIS;HAMIS,ha x IGAZ;és ISMERETLEN,ha x értéke ISMERETLEN.

A 6.2. ábra a három logikai muvelet alkalmazásának eredményét mutatja be 8.2
x és y logikai változók különbözo értékeire. Az utolsó muvelet, a NOTcsak az x
értékétol függ.

2. Amikor egy NULLértékethasonlítunk össze bármely más értékkel, beleértve
a NULL-tis, egy összehasonlítási operátor segítségével, mint az = vagy>,
az eredmény ISMERETLEN.Az ISMERETLENegy logikai érték, olyan mint
az IGAZés a HAMIS,hamarosan részletesen is bemutatjuk.

Annak ellenére, hogy a NULLmegjelenhet értékként a sorokban, nem tekint-
heto konstansnak. Míg a fenti szabályok olyan esetben alkalmazandók, amikor
egy kifejezés értéke NULL,a NULL-tnem használhatjuk direkt módon egy kifeje-
zésben.

6.9. példa. Legyen x értéke NULL.Ekkor x + 3 értéke is NULL.Ennek ellenére
NULL+ 3 nem egy szabályos SQL-kifejezés. Hasonlóképpen x = 3 logikai érté-
ke ISMERETLEN,hiszen nem tudjuk eldönteni, hogy az x értéke (amely NULL)
egyenlo-e 3-mal. A NULL= 3 nem egy szabályos összehasonlítás az SQL-ben.
D

6.2. ábra. Igazságértékek táblázata a háromértéku logikaesetén

A szabványos útja annak, hogy megtudjuk, egy kifejezés értéke NULL-evagy
sem, az"x IS NULL"kifejezés segítségével történik. A kifejezés értéke IGAZ,ha
x értéke NULL,illetve HAMIS,ha nem. Hasonlóképpen"x IS NOTNULL"értéke
IGAZ,ha x nem NULL.

A select-from-where utasítások WHEREzáradékában szereplo SQL-feltételeke1
a rendszer minden egyes sorra ellenorzi, és az ellenorzés eredménye minde:r:
egyes sor esetén a három logikai érték (IGAZ,HAMIS,ISMERETLEN)valamelyi-
ke. Az eredménybe csak azok a sorok kerülnek bele, melyekre a feltétel kiér-
tékelése IGAZértéket hozott, azokat a sorokat melyekre a feltétel HAMISvag)
ISMERETLEN,kizárjuk az eredménybol. Ez a helyzet - amint a következo péld~
is szemlélteti - egy újabb meglepo eredményhez vezet a nullértékekkel kap-
csolatban, hasonlóan a ,,Nullértékekkel kapcsolatos csapdák" címu bekeretezet~
részhez.

6.10. példa. Tételezzük fel, hogy a következo relációra

Filmek(filmcím, év, hossz,mufaj,stúdióNév,producerAzon)

6.1. 7. Az ISMERETLEN igazságérték

A 6.1.2. alfejezetben bemutattuk, hogy egy összehasonlítás eredménye vagy
IGAZ, vagy HAMIS,és ezek a logikai értékek a szokásos logikai muveletekkel
- AND,ORés NOT- kombinálhatók. Az elozo szakaszban viszont azt ismertük
meg, hogy amikor NULLérték is szerepel az összehasonlításban, akkor az ered-
mény egy harmadik igazságérték: az ISMERETLEN.A továbbiakban bemutatjuk,
hogyan muködnek a logikai muveletek a háromértéku logikában.

A szabályt könnyu megjegyezni, ha úgy tekintjük, hogy az IGAZértéke 1
(azaz teljes mértékben igaz), a HAMISértéke O (azaz egyáltalán nem igaz) és az
ISMERETLENértéke 1/2 (vagyisvalahol az igaz és a hamis között). Ekkor:

kipróbáljuk a következo lekérdezést:

SELECT *
FROM Filmek

WHERE hossz <= 120 OR hossz> 120;

x Y xANDy x OR Y NOTx
IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ HAMIS
IGAZ ISMERETLEN ISMERETLEN IGAZ HAMIS

IGAZ HAMIS HAMIS IGAZ HAMIS

ISMERETLEN IGAZ ISMERETLEN IGAZ ISMERETLEN

ISMERETLEN ISMERETLEN ISMERETLEN ISMERETLEN ISMERETLEN

ISMERETLEN HAMIS HAMIS ISMERETLEN ISMERETLEN

HAMIS IGAZ HAMIS IGAZ IGAZ

HAMIS ISMERETLEN HAMIS ISMERETLEN IGAZ

HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS IGAZ


