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Wykład IX

Elementy j ęzykaSQL
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Organizacjaobiektów w SQL

Struktury Danych

Wierszei kolumny: wiersze= rekordy; kolumny – odpowiadają poszczegól-
nym rekordom,

Tablice: tabelez danymi; kolumny etykietowanesą atrybutami, wiersze(re-
kordy) wybieranesą zapomocąklucza;rodzajetablic:
– tablicepodstawowezawierającedane,
– perspektywy– tablicewirtualnegenerowaneprzypomocy zapytań,
– globalnetablicetymczasowe,zdefiniowanestale,zawartósć nie jestprzecho-
wywanew bazie,
– lokalnetablicetymczasowe, zdefiniowanestale,zawartósć nie jest przecho-
wywanew bazie,
– zadeklarowanelokalnetablicetymczasowe,niesązdefiniowanenastałe.

Schemat:grupatablic znajdującasię podkontrolą jednego użytkownika,

Katalog: grupaschematów,

Klaster: grupakatalogów;wszystkietablicedost̨epnew czasiesesji(połącze-
nia)musząbyć w tym samymklastrze;tablicepowiązanezesobąmusząbyć w
tym samymklastrze.

Kursor: obiekt w którym jest przechowywanewyjściezapytaniado dalszego
wykorzystywania w programie;kursory mogą być definiowanejako obiekty
tylko do odczytu,ang. read-only, niewrażliwe, ang. insensitive(ignorujące
zmiany danychpodczasczytania),przwijalne, ang. scroll (zachowującepewien
porządekwierszy);kursorytegotypuumȯzliwiająnawigacj̨eporekordach;kur-
sorymogą być statyczne,orazdynamiczne, używanew dynamicznym SQL-u,
gdyz góryniewiadomojakiezapytaniebędziew nim zawarte(zmiennałańcu-
chowa).
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Definiowanie tabel
Do definiowaniatabelsłuży instrukcjaCREATE TABLE o schemacie:

CREATE [{GLOBAL | LOCAL} TEMPORARY] TABLE na-
zwa tablicy

({ definicja kolumny
| [ograniczenie tablicy] }.,...

[ON COMMIT {DELETE | PRESERVE} ROWS] );

definicja kolumny::=
nazwa kolumny {nazwa domeny

| typ danych [rozmiar] }
[ograniczenie kolumny...]
[DEFAULT wartosc domyslna ]
[COLLATE nazwa porownania ]

typ danych::= CHARACTER STRING | NATIONAL CHARAC-
TER | BIT STRING |

EXACT NUMERIC | APPROXIMATE NUME-
RIC | DATETIME | INTERVAL

Przykładowa,komendadefiniującastruktur̨e tablicy:

CREATE TABLE KLIENCI
(NumerKli INTEGER,
ImieKli VARCHAR (15) NOT NULL,
NazwiskoKli VARCHAR (20) NOT NULL,
DataKli DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
UlicaKli VARCHAR (30),
MiastoKli VARCHAR (2),
KodPocztKli CHAR (5),
TelefonKli CHAR (10) NOT NULL,
EmailKli VARCHAR (40),
PRIMARY KEY (NumerKli));

spowodujeutworzenietabeliopisującejklientówwg podanejspecyfikacji.
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Perspektywy

Perspektywy(widoki, ang.view) tworzy się jako złączeniawybranych tabelza
pomocą instrukcjiSELECT. Perspektywa tworzywirtualną tabel̨edostosowaną
dopotrzebkonkretnegoużytkownika. Przytworzeniuperspektywmożliwe jest:

złączeniedowolniewybranych tabel,

wykonanieoperacjiselekcji,projekcji i sortowania,

wykonanieinstrukcjegrupowania,

użyciepodzapytania.

Standardowaskładniadefinicji instrukcji tworzeniaperspektywy:

CREATE VIEW <nazwa perspektywy> [ (<nazwa kol> [, <nazwa kol> ...)]
AS
(SELECT <instrukcja>
[WITH [CASCADED|LOCAL] CHECK OPTION] );

Listy kolumnużywasięgdy:

jakiekolwiek dwiekolumny mają identycznenazwy,

koluny zawierają wartósci wyliczalne,

wyst̨epują połączonekolumny o różnychnazwach.

Kasowanieperspektyw:

DROP VIEW <nazwa perspektywy> [CASCADE|RESTRICT];

CASCADED – sprawdzapredykatywszystkichwarstwprzy zmianach(LOCAL
– nie),
CHECK OPTION – sprawdza, czy instrukcje INSERT lub UPDATE nie
wstwiają do tablicy bazowej wierszyniezgodnychz definicją perspektywy.
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Przykłady tworzenia perspektyw

CREATE VIEW oaklanders
AS
SELECT au_fname, au_lname, title
FROM authors, titles, titleauthors
WHERE authors.au_id = titleauthors.au_id
AND titles.title.id = titleauthors.au_id
AND city = ’Oakland’;

CREATE VIEW currentinfo (PUB, TYPE, IN-
COME, AVG_PRICE, AVG_SALES)

AS
SELECT pub_id, type, sum(price*ytd_sales), avg(price), avg(ytd_sales)
FROM titles
GROUP BY pub_id, type;

CREATE VIEW cities (Author, Author-
city, Pub, Pubcity)

AS
SELECT au_lname, authors.city, pub_name, publishers.city
FROM authors, publishers
WHERE authors.city = publishers.city;

Danew tablicachbazowych mogą być modyfikowane(wstawiane,usuwane)z
poziomuperspektywytylko przyspełnieniuokreślonychwymagań:

zmiany musząbyć okréslonejednoznacznie.

perspektywaopartajestnajednejtablicy bazowej; odniesieniasą tylko do
kolumntej tablicy,

zawieratylko jednozapytanie(bezUNION, EXCEPT, INTERSECT),

w definicji zapytania nie wyst̨epują funkcje agregujące(nie ma GROUP
BY, HAVING, DISTINCT).
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Wyzwalacze
Wyzwalacz(trigger) jest zestawem instrukcji SQL definiujących akcj̨e, która
mabyć wykonanaautomatycznie,pozaj́sciuokréslonegozdarzenia.Wyzwala-
czewykonująmodyfikacj̨edanych (UPDATE, INSERT, DELETE).

CREATE TRIGGER <nazwa _wyzwalacza>
ON <nazwa_tabeli>
FOR {INSERT | UPDATE | DELETE}

[, {INSERT | UPDATE | DELETE}]...
AS <instrukcje_SQL>

[IF UPDATE (nazwa_kolumny)
[{AND | OR} UPDATE (nazwa_kolumny)]...]

CREATE TRIGGER delcascadetrig ON titles
FOR DELETE

[, {INSERT | UPDATE | DELETE}]... AS
DELETE titleautors
FROM titleautors, deleted
WHERE titleautors.title_id = deleted.title_id
[IF UPDATE (nazwa_kolumny)
[{AND | OR} UPDATE (nazwa_kolumny)]...]
/* Usuwa wiersze z titleautors zgod-

nie z usunietymi wierszami (titles) */
DELETE salesdetails
FROM salesdetails, deleted
WHERE salesdetails.title_id = deleted.title_id
/* Usuwa wiersze zlecenia sprzedazy zgod-

nie z usunietymi wierszami (titles) */
delete royshed
FROM royshed, deleted
WHERE royshed.title_id = deleted.title_id
/* Usuwa wiersze z royshed zgodnie z usu-

nietymi wierszami (titles)
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Elastycznezarządzanietransakcjami

Transakcje

Transakcje: to grupy kolejnych instrukcji SQL realizowanych w formie se-
kwencji zakończonejsukcesemalbo porȧzką. Porȧzka powodujeanulowanie
transakcji(i jej efektówczę́sciowych).

Zatwierdzenietransakacjidokonujesię instrukcjąCOMMIT [WORK].

Anulowanietransakcjidokonujesię zapomocą instrukcjiROLLBACK.

Transkacjamożeskończýc sięz powoduawariii systemu,zerwaniapołącze-
nia,etc.

Przyprzetwarzaniutransakcyjnym obowiązują nast̨epującezasady:

SZBD automatycznierozpoczynatransakcj̨e po wywołaniujej instrukcją,
gdynie jestaktywnainnatransakcja,

Jėzeli transakcjanie możebyć zakończonaz zachowaniemzmian,będzie
onawycofana,

Transakcjemogąbyć tylkodoodczytu(niepowodująpotrzebyblokowania
danych),

W trakcie transakcjimożna opó́zniác kontrol̨e ograniczén (SET CON-
STRAINTS MODE),

Transakcjemogą okréslác poziom izolacji blokady nałȯzonej na dane
(SET TRANSACTION); standardSQL-92(ISO) okrésla czterypoziomy
izolacji: READ UNCOMMITTED, READ COMMITTED, READ REPE-
TABLE, SERIALIZABLE,

Transakcjemogą okréslác rozmiar obszarudiagnostycznego dla swoich
instrukcji.
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Zasadyrealizacji transakcji – ACID

ZasadyACID przetwarzania transakcyjnego

Niektóre(wielodost̨epne)SZBDumȯzliwiają jednoczesneprzetwarzaniewielu
transakcji(np. systemyrezerwacji miejsc,systemybankowe, etc.). Popraw-
nósć i kompletnósć realizacjiwszelkichoperacjigwarantujemodułzarządzania
transakcjami. Poprawnósć opisanajestczteremaponi̇zszymizasadamiACID:

Niepodzielnósć (Atomicity): Wykonywanajest albo całatransakcja(od
początkudo końca,albo żadenjej elementnie możezostác zeralizowany
(nie jestdopuszczalnarealizacjaczę́sciowa),

Spójnósć (Consistency):Bazadanych musizachować spójnósć, danepo
wykonaniutransakcjimusząbyć zgodnez nałȯzonymi ograniczeniami,

Isolacja (Isolation): jeżeli dwie lub więcejtransakcjijestprzetwarzanych
jednoczésnie,nie mogą onewzajemnienasiebieoddziaływać; w wyniku
jednoczesnego ich przetwarzanianie możezdarzýc się nic, co nie zdarzy-
łoby się,gdybybyły oneprzetwarzanepokolei,

Trwałość (Durability): Pozakończeniutransakcjijej wynik niemożezo-
stác utracony (np. z powoduawarii systemu).

Blokady: RealizacjazasadACID (zasadniczaidea)polega nablokowaniudo-
st̨epudo pewnych elementówbazydanychpodczasrealizacjitransakcji.

Granulacja blokad: SZBDróżnią się rozmiaramielementówdanych,któresą
poddawaneblokowaniu(np. blokadynapoziomierekordów, bloków nadysku,
plików, relacji).
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Poziomyzgodnósci

Do definiowaniapoziomuizolacji transakcjisłuży instrukcja:

SET TRANSACTION { ISOLATION LEVEL
{READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED
REPETABLE READ | SERIALIZABLE }

| { READ ONLY | READ WRITE }
| { DIAGNOSTICS SIZE ilosc warunkow }};

Istnieją nast̨epująceprzypadkiwspółdziałaniapomįedzy transakcjamiwspół-
bieżnymi:

Dirty read: pierwszatransakcjamodyfikujerekord, a druga go czytaza-
nim zmianazostałazachowanaprzezCOMMIT; jeśli pierwszatransakcja
zostaniewycofana,to drugaz nich przeczytaławiersz,który nie istnieje.

Non-repetableread: pierwszatransakcjaczytawiersz,a druga usuwa go
lub modyfikuje i wykonujeCOMMIT; terazpierwszatransakcjaczytając
ponowniewierszotrzymainnewartósci,

Phantom:pierwszatransakcjaodczytujerekordy spełniaj̨acepewien pre-
dykat;druga transakcjawstawia lub modyfikujerekordy, tak, żenowe re-
kordy spełniaj̨a też dany predykat– nast̨epnewykonanietego samego za-
pytaniaprzezpierwszą transakcj̨edainny wynik.

POZIOMIZOLACJI Dirty read Non-repetable Phantom

READ UNCOMMITTED TAK TAK TAK
READ COMMITTED NIE TAK TAK
REPETABLE READ NIE NIE TAK
SERIALIZABLE NIE NIE NIE
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Spójność: domeny, ograniczeniai asercje

Domeny

W SQL 92 możliwe jest definiowaniedomenjako dziedzinlub typów obiek-
tów i atrybutów. Definicjadomeny składasię z typu danych, definicji wartósci
domýslnej,ograniczeniawartósci, sekwencjiporządkującej,etc. Definiowane
domeny mogą być modyfikowanei usuwane.Służą onedo definiowaniuzbio-
rów ograniczén, główniedladefinicji atrybutów..

Ograniczenia

Ograniczeniato reguły integralnóscidanych. Dotyczýconemogąpojedynczych
kolumn tablic lub ich zbiorów (integralnósć na poziomierekordu tablicy). W
standardzieSQL 92 możliwe jestdefiniowanieasercji, tzn. ograniczén istnie-
jących niezalėzniew schemacie;takieograniczeniamogą odnosíc się do wielu
tablic. Asercjepozwalają nazdefiniowanieogólnych zasad,któremuszą speł-
niać dane.Asercjemożnatworzyć i usuwać.

Opóźnianieograniczén

Istniejemożliwość opó́znianiasprawdzaniaograniczén lub asercji,comożebyć
użyteczne,jeżeli chcemysprawdzác ograniczeniapozakończeniucałejtransak-
cji. Ograniczeniamożnasprawdzác:

pokażdejinstrukcji odnosz̨acejsię do tablicy,

nakońcukażdejtransakcjizawierającejprzynajmniejjedną instrukcj̨emo-
dyfikacji w tabeli,

zawsze,gdyużytkownik uznato zakonieczne.
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Grupy instrukcji SQL
ALLOCATE CURSOR, ALLOCATE DESCRIPTOR – tworzeniepowiązán,
ALTER DOMAIN, ALTER TABLE – definiowaniemodyfikacji,
CLOSE – zamykaniekursora,
COMMIT WORK – zatwierdzanietransakcji,
CONNECT – połaczeniew architekturzeklient-serwer,
CREATE (ASSERTION, CHARACTER SET, COLLATION, DOMAIN,
SCHEMA, TABLE, VIEW) – tworzenieobiektówbazydanych,
DEALLOCATE DESCRIPTOR, DEALLOCATE PREPARE – niszczy ele-
ment,
DECLARE CURSOR, DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE – tworze-
niewybranychelementów,
DELETE – usuwarekordyz tablicy,
DESCRIBE – dostarczainformacji o instrukcji,
DISCONNET – kończypołączenie,
DROP (ASSERTION, CHARACTER SET, COLLATION, DOMAIN,
SCHEMA, TRANSLATION, VIEW) – usuwawybrany element,
EXECUTE [IMMEDIATE] – wykonujeprzygotowaną instrukcj̨e,
FETCH – pobierawierszez otwartego kursora,
GET (DESCRIPTOR, DIAGNOSTICS) – pobiera/zwracainfomnacje,
GRANT – nadajeuprawnieniaużytkownikom,
INSERT – wstawia wierszedo tablicy,
OPEN – przygotowujekursordo użycia,
PREPARE – tworzy instrukcj̨eSQL,
REVOKE – odwołujeuprawnienia,
ROLLBACK – unieważniatransakcj̨e,
SELECT – wyszukujezadanerekordy,
SET (CATALOG, CONNECTION, CONSTRAINT MODE, DESCRIP-
TOR, NAMES, SCHEMA, SESSION AUTHORIZATION, TIME
ZOPNE, TRANSACTION – okrésladomýslny element,
UPDATE – zmieniawartósci w tabel.
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Podsumowanie

Zalety SQL

SQL jest ukierunkowany, ale i ograniczony do zastosowań w relacyjnych ba-
zachdanych. Pozwalaw praktycerealizować wszystkieoperacjealgebryrela-
cji, operacjegrupowaniadanych,obliczenia,etc.ZaletySQL obejmują:

deklaratywny charakter(brak koniecznósci definiowania jak, a tylko co
użytkownik chceuzyskác,

wysokipoziomabstrakcjalei selektywny dost̨edodanyc,h

efektywnemechanizmyrealizacjizapytań,

czytelnósć i przejrzystósć,

standaryzację,

dobrepodstawy matematyczne(algebrarelacji).

Problemy i ograniczeniaSQL

IstotniejszeograniczeniaSQL wynikają z jego załȯzén i obejmują:

operowanie jedynie na strukturachtablicowych; brak możliwości repre-
zentacjii przetwarzaniainnychstruktur, aw tym,

brakmożliwości definiowaniai przetwarzaniatermówi list,

ograniczeniedodanychatomicznych,

brakrekurencji,brakiteracji,

ograniczonemożliwości sterowaniaprzetwarzaniemdanych,

brakmożliwości dedukcji.
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