
1. Gyakorlat

1. Adatbáziskezelés alapfogalmai

Adatbázis: egy olyan integrált adatszerkezet, mely több különböző objektum előfordulási adatait
adatmodell szerint szervezetten perzisztens módon tárolja olyan segédinformációkkal, ún.
metaadatokkal együtt, melyek a hatékonyság, integritásőrzés, adatvédelem biztosítását szolgálják.

Adatmodell fogalma: a valóság adatstruktúrájának, integritási szabályainak megadására szolgáló
formalizmus, amely az adatrendszeren elvégezhető műveleteket is definiálja.

Adatmodellek osztályozása: 
− Szemantikai: ER, EER, IFO, UML
− Adatbázis adatmodell: hierarchikus, hálós, relációs (objektum-relációs, objektum

orientált, XML-alapú …)

Metaadat: az elsődleges adatokra vonatkozó információ (adat a normál adatról).

Integritás: az adatbázis belső szabályrendszere; a letárolt adatok helyessége, integritása alatt azt
értjük, hogy az adatok minden megadott belső szabálynak megfelelnek (pl. az emberek életkora
0-100 közötti érték).

Konzisztencia: ellentmondás mentesség; az olyan adatbázist mondjuk konzisztensnek, amelyik
csak az integritási feltételeket, szabályokat kielégítő adatokat tartalmaz.

Hatékonyság:
− időbeli (elfogadható időn belül választ kell adni a kérésekre)
− helyszükségleti

Redundancia: adatok felesleges, többszörös letárolása (nagymennyiségű adatok hatékony
kezelése, helytakarékos tárolása érdekében ki kell küszöbölni).

Adatvédelem:
− adatvesztés elleni védelem
− adathozzáférés védelem: authentication (ellenőrzött bejelentkezés), authorization

(jogosultság ellenőrzés)

Lost update jelenség: elveszett módosítás; két konkurens műveletsor ugyanazt az adatrekordot
olvassa, majd módosítja és a második módosítás felülírja az elsőt. (konkurens hozzáférés egyik
problémája)

Adatbáziskezelő rendszer: az a programrendszer, melynek feladata az adatbázishoz történő
hozzáférések biztosítása és az adatbázis belső karbantartási funkcióinak végrehajtása.

Adatbázis rendszer: az adatbázis, az adatbáziskezelő rendszer, valamint az alkalmazói és
segédprogramok együttese.



VIZSGÁN: DBMS belső szerkezete; ANSI/SPARC struktúra

1. ábra: Adatbáziskezelés alapfogalmainak áttekintése

2. B-fa

A B-fák olyan kiegyensúlyozott keresőfák, amelyeket úgy terveztek, hogy hatékonyan lehessen
alkalmazni őket mágneslemezeken vagy más közvetlen hozzáférésű másodlagos tároló
berendezéseken. A B-fában a csúcsoknak sok gyerekük lehet. Azaz, egy B-fában az "elágazási
tényező" igen nagy lehet, bár erre a felhasznált mágneslemez jellemzői egy felső korlátot adnak.
Minden n-csúcsú B-fának a magassága O(lgn). A B-fák a bináris keresőfákból általánosítással
származtathatók. A B-fa egy olyan gyökeres fa, amely rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal:

1. Minden x csúcsnak a következő elemei vannak:
(a) n[x], az x csúcsban tárolt kulcsok darabszáma,
(b) az n[x] darab kulcs, a kulcsokat nemcsökkenő sorrendben tároljuk:
kulcs1[x] ≤ kulcs2[x] ≤ ... ≤ kulcsn[x][x], és
(c) levél[x], egy logikai változó, amelynek értéke igaz, ha x levél és hamis, ha x
egy belső csúcs.

2. Ha x egy belső csúcs, akkor tartalmazza a c1[x], c2[x], ..., cn[x]+1[x] mutatókat, amelyek
az x gyerekeire mutatnak. A levél csúcsoknak nincsenek gyerekeik, ezért a levelek ci
mezői definiálatlanok.
3. A kulcsi[x] értékek meghatározzák a kulcsértékeknek azokat a tartományait, amelyekbe
a részfák kulcsai esnek. Ha ki egy olyan kulcs, amelyik a ci[x] gyökerű részfában van,
akkor k1 ≤ kulcs1[x] ≤ kulcs2[x] ≤ ... ≤ kulcsn[x][x ] ≤ kn[x]+1.
4. Minden levélnek azonos a mélysége, ez az érték a fa magassága.
5. A csúcsokban tárolható kulcsok darabszámára adott egy alsó és egy felső korlát. Ezeket
a korlátokat egy rögzített t (t ≥ 2) egész számmal lehet kifejezni, és ezt a számot a B-fa
minimális fokszámának nevezzük:

(a) Ezért minden nem-gyökér csúcsnak legalább t-1 kulcsa van. Minden belső
csúcsnak legalább t gyereke van. Ha a fa nem üres, akkor a gyökércsúcsnak
legalább egy kulcsának kell lennie.
(b) Minden csúcsnak legfeljebb 2t-1 kulcsa lehet. Tehát egy belső csúcsnak
legfeljebb 2t gyereke lehet. Azt mondjuk, hogy egy csúcs telített, ha pontosan 2t-1
kulcsa van.



A B-fában történő kereséskor a gyökértől indulunk ki, és úgy haladunk lefelé a fában, hogy a
keresett kulcsot összehasonlítjuk az érintett csúcsokban tárolt kulcsokkal. A keresési művelet
végrehajtási ideje O(logtn).

A B-fa bővítés algoritmusában a beszúrandó elem helyét a B-fa gyökeréből kiindulva keressük
meg, kulcsát összehasonlítva az érintett csúcsokban tárolt kulcsokkal. Induláskor (üres B-fa) a
gyökér csomópont üres, ide szúrjuk be az elemeket rendezett sorrendben. Ha egy csomópont
megtelik, az új beszúrandó elemet "gondolatban" beillesztjük, az így kialakult sorból a középső
elemet kiemeljük és feltesszük a szülő csomópontba. Ez a csomópont pedig ketté osztódik, az
elemek két új csomópontba kerülnek szétosztásra egyenlő arányban oly módon, hogy a kiemelt
elemtől balra lévő csomópontban lesznek a nála kisebb elemek, és a tőle jobbra lévő
csomópontban pedig a nála nagyobb elemek. A szülő csomópont pointerei pedig aktualizálódnak.

Példa: Tekintsünk egy példát a B-fa beszúrási algoritmusának működésére. A megadott
elemekből építsünk fel egy olyan B-fát melynek csúcsai 4 kulcsot tárolnak. A beszúrandó
kulcsok: 6,12,9,2,5,4,15,20,1,3,10,14,17,16,21,25,24

2. ábra: B-fa beszúrási algoritmusa



A példából jól látható, hogy a B-fa alulról fölfelé építkezik. Jellemzője, hogy a csomópontokat
egyenletesen telíti, mert mindig a középső elemet emeljük ki, tehát kiegyensúlyozott a fa. Viszont
a csomópontok telítettsége átlagosan csak 50%-os. A beszúrás műveletének végrehajtási ideje
O(tlogtn).

3. Hash-algoritmus

A hash elérési módszerek a rekord pozícióját közvetlenül a rekord kulcsértékéből határozzák
meg, tehát csak egy blokkolvasásra van szükség a rekord eléréséhez. Sajnos azonban nem mindig
igaz, hogy egy blokkolvasás elegendő, ez csak ideális esetben valósul meg. Több fajtája létezik.

A hash elérési módszer alapelve, hogy a kulcs értékéből valamilyen egyszerűbb eljárással, egy
h() hash függvényt alkalmazva meghatároznak egy pozíciót. Numerikus kulcsok esetén a 

h(x) = x mod n

egy szokásos hash függvény, ahol x a kulcs érték és n a hash tábla rekeszeinek a darabszáma. A
h(x) megadja, hogy mely rekeszbe tegyük le az x kulcsú elemet. Mivel a hatékony kezelhetőség
végett a lehetséges pozíciók darabszáma lényegesen kisebb a lehetséges kulcs értékek
darabszámánál, így szükségszerűen több kulcsérték is ugyanazon címre fog leképződni. Az egy
címhez rendelt tárterületet szokás bucket-nak is nevezni, ami lemez esetében rendszerint egy
blokknak felel meg. Ha több rekord kerül egy címre, mint amennyi egy bucket-ban elfér, akkor
lép fel a túlcsordulás jelensége, amikor is egy újabb blokkot, területet kell a címhez hozzákötni.
Tehát egy címhez több különálló terület is tartozhat, melyeket láncolással kötnek össze. Láncolás
esetén a rekord kereséséhez több blokkot is át kell nézni, amely lényegesen csökkenti a hash
elérési módszer hatékonyságát. A túlcsordulás mellett a hash módszer másik hátránya, hogy csak
nagyon körülményesen lehet vele megvalósítani a rekordok kulcs szerint rendezett listájának
előállítását, hiszen a hash módszer az egymást követő rekordokat tetszőlegesen szétszórhatja a
címtartományon a kiválasztott hash függvénytől függően. A jó hash függvény a túlcsordulást a
rekordok egyenletes elosztásával tudja kivédeni. Mivel a rekordokhoz rendelt címek eloszlása
nagyban függ a kulcsértékek eloszlásától, a túlcsordulás soha sem védhető ki teljesen.

Példa: Építsen fel egy alap hash táblát az alábbi elemekből, melyek beépülési sorrendje adott. A
hash függvény: x mod 7, egy bucket kapacitása 3 rekord, és az elemek listája:
45,2,34,1,67,21,26,54,12,43,28,32,19,42,33.

3. ábra: A hash algoritmus működése



Az ER és az EER modell elemeit lásd a honlapon (www-db.iit.uni-miskolc.hu) az előadásfóliák
(ppt) között (Adatmodellek I.).

Komplex tervezési példák

1. Tervezzük meg a Miskolci Egyetem könyvtára számára a kölcsönzéseket nyilvántartó
adatbázis szemantikai modelljét. A könyvtárból az alábbiakat lehet kikölcsönözni: könyv,
folyóirat, CD, kazetta, videokazetta, DVD film.

2. Készítsük el a külföldi utakat árusító utazási irodák országos katalógusát.



2. Gyakorlat

1. ER modellezés sajátosságai
− Normál – gyenge egyed közötti különbség
− Összetett kulcs (több egyértékű tulajdonság együtt azonosítja az egyedet)
− Kapcsolathoz rendelhetők tulajdonságok (1:N kapcsolathoz?)
− A kapcsolatot lehet egyedként is ábrázolni (milyen kapcsolat lesz az új egyed és a

korábbi két egyed között?)
− Nem érdemes zárt modellt készíteni (minden egyed mindegyikkel közvetlen

kapcsolatban áll), törekedni kell a linearizálható modell kialakítására (konverzió!)

2. IFO modell: Funkcionális adatmodell (lásd Adatmodellek I. előadásanyagot)
Elemei:
− Objektumok: elemi vagy összetett: absztrakt vagy származtatott
− Kapcsolat: asszociáció (hozzárendelés), specializáció, általánosítás
− Összetett struktúrák: aggregáció, csoportképzés

Példa: Internet áruház
Feladat: elkészíteni egy internetes áruház ügyfeleit, árucikkeit és beszállítóit

nyilvántartó rendszer szemantikai adatmodelljét. Az egyszerűség kedvéért
ebben az áruházban csak könyvet, audio CD-t és video DVD-t lehet vásárolni.

EER modell:

IFO modell:

Konvertáljuk át az EER modellt IFO modellre. A konverziónál az alábbiakra kell
ügyelni:
− Az IFO modell nem követeli meg, hogy minden objektumnak legyen azonosítója
− 1:1 kapcsolat megadása asszociációval; 1:N kapcsolat megadása csoportképzéssel
− N:M kapcsolat megadása kétirányú csoportképzéssel történik, ha nincs a

kapcsolathoz tulajdonság rendelve az ER ill. EER modellben; ha a kapcsolathoz
kötődik tulajdonság, akkor az IFO modellben ez a kapcsolat összetett
objektumként jelenik meg és ehhez rendeljük hozzá az ER modell eredeti
egyedeiből konvertált objektumokat

− ER modell összetett tulajdonsága: 1) aggregációval; 2) új absztrakt objektummal



− IFO modellben a kötelező jelleget nem tudjuk ábrázolni

Példa fordított irányú konverzióra: EER modellben a kulcs kijelölése tetszőleges

3. UML modell (lásd Adatmodellek I. előadásanyagot)
A modell elemei:
− Osztály, attribútumok, metódusok (az osztály példányain végrehajtható operációk)
− Kapcsolat: asszociáció (számosság jelölésével); általánosítás
− Aggregáció (komponensek), kompozíció (szorosabb strukturális kapcsolat)

Példa: ER modell konverziója UML modellre



Példa: UML modell konverziója EER modellre (a kulcs kijelölése tetszőleges)

A konverzió során az alábbiakra kell ügyelni:
− Az ER modellben a kapcsolathoz rendelt tulajdonságokat úgy tudjuk az UML

modellben megadni, hogy a kapcsolatot osztálynak vesszük fel (mi a kapcsolata a
két eredeti ER modellbeli egyedből konvertált osztállyal?)

− Az UML modellben a kapcsolatok számossága pontosabban megadható, mint az
ER modellben (kötelező jelleg is megadható: legalább 1 a kapcsolatban résztvevő
objektumok száma)

− Az UML modellbeli aggregáció és kompozíció egyaránt az EER modell HAS_A
tartalmazási viszonyának felel meg

Példa: Modellezzük egy átlagos magyar háztartásban fellelhető járművek nyilvántartó
rendszerét EER, majd UML modellben.

3. Hierarchikus adatmodell (adatbázis adatmodell)
(lásd Adatmodellek II. előadás)
Elemei: 
− mező (egyértékű: normál vagy kulcs; van típusa)
− rekord
− PCR (szülő-gyerek kapcsolat), VPCR (virtuális PCR kapcsolat)
Probléma: ER modellből többértékű tulajdonság és N:M kapcsolat konverziója

Vizsgán lehet: az adatelemek fizikai tárolási mechanizmusát (előadás anyagban!)



Példa: 
Készítsük el az országos könyvtári katalógus és olvasójegyzék nyilvántartás
hierarchikus modelljét. Egyszerűsítésképpen tételezzük fel, hogy egy olvasó csak egy
könyvtárba iratkozik be, mert könyvtárközi kölcsönzéssel bármelyik könyvtárból tud
kölcsönözni könyvet közvetett módon.

ER modell:

A konverzióhoz a többértékű tulajdonság és a több-több kapcsolat átalakításra szorul.

Hierarchikus modell:

A rekordok részletezése: 
− minden mező egyértékű és megvan adva a típusa (C, N, D)
− az összetett tulajdonságot szét kell szedni komponenseire és azokat külön

mezőkben tárolni

Ha lenne az N:M kapcsolathoz kötött tulajdonság, a hierarchikus modellben a
konverzió során létrehozott új (kapcsoló) rekord mezői között kellene szerepeltetni.



A hierarchikus adatbázis séma leírása (HDDL):

a)
SCHEMA NAME = KÖNYVTÁR-AB
HIERARCHIES = H1, H2
RECORD RECORD

NAME = KÖNYVTÁR NAME = OLVASÓ
TYPE = ROOT OF H1 PARENT = KÖNYVTÁR
DATA ITEMS = CHILD NUMBER = 1

NÉV CHAR 20 DATA ITEMS =
VÁROS CHAR 15 NÉV CHAR 20
UTCA CHAR 10 VÁROS CHAR 15
HSZ INTEGER UTCA CHAR 10

KEY = NÉV KÓD INTEGER
ORDER BY NÉV KEY = KÓD

ORDER BY NÉV

RECORD RECORD
NAME = KÖNYV NAME = SZERZŐ
TYPE = ROOT OF H2 PARENT = KÖNYV
DATA ITEMS = CHILD NUMBER = 2

ISBN INTEGER DATA ITEMS =
CÍM CHAR 50 NÉV CHAR 20
KIADÓ CHAR 20
K.ÉV INTEGER

KEY = ISBN

RECORD
NAME = PÉLDÁNY
PARENT = KÖNYV
CHILD NUMBER = 1
DATA ITEMS =

PK POINTER TO VIRTUAL PARENT KÖNYVTAR

b)
SCHEMA NAME = KÖNYVTÁR-AB
HIERARCHIES = H1, H2, H3
RECORD RECORD

NAME = KÖNYVTÁR NAME = OLVASÓ
TYPE = ROOT OF H1 PARENT = KÖNYVTÁR
DATA ITEMS = CHILD NUMBER = 1

NÉV CHAR 20 DATA ITEMS =
VÁROS CHAR 15 NÉV CHAR 20
UTCA CHAR 10 VÁROS CHAR 15
HSZ INTEGER UTCA CHAR 10

KEY = NÉV KÓD INTEGER
ORDER BY NÉV KEY = KÓD

ORDER BY NÉV

RECORD RECORD
NAME = KÖNYV NAME = PÉLDÁNY
TYPE = ROOT OF H2 PARENT = KÖNYV
DATA ITEMS = CHILD NUMBER = 1

ISBN INTEGER DATA ITEMS =
CÍM CHAR 50      PK POINTER TO VIRTUAL PARENT KÖNYVTAR
KIADÓ CHAR 20
K.ÉV INTEGER

KEY = ISBN

RECORD RECORD
NAME = SZERZŐ NAME = KAPCS SZ-K
TYPE = ROOT OF H3 PARENT = SZERZŐ
DATA ITEMS = CHILD NUMBER = 1

NÉV CHAR 20 DATA ITEMS =
     PK POINTER TO VIRTUAL PARENT KÖNYV

HDQL, Hierarchikus lekérdező nyelv:
− gazdanyelvbe ágyazott
− HEXEC prefix-el kezdődik minden utasítás
− GET FIRST, GET NEXT lekérdező utasítások



3. Gyakorlat

1. Hálós adatbázis adatmodell (NDM)
Lásd az Adatmodellek II. előadás anyagot.

Elemei: mező, rekord, PCR, set, adatbázis
Mező, rekord, PCR – mint a hierarchikus modellben
Itt a mező összetett is lehet!

A set-ek (halmazok) kialakításának szabályrendszerét a CODASYL szabályok írják
le. Vizsgán kérdezhetjük ezeket a szabályokat + a fizikai tárolási struktúrát is!

Példa: Készítsük el egy országos könyvtári adatbázis hálós adatmodelljét. Most a
rekordok felépítésével ne törődjünk.

„Lecsupaszított” ER modell:

Hálós struktúra:

Mi látszik ebből?
− Minden halmaznak van neve.
− Minden halmazban van pontosan 1 tulajdonos rekord (gyökér rekord) és

tetszőleges számú tagrekord (gyerek rekord) – lehet nulla is, akkor üres halmazról
beszélünk.

− Ebből következően a halmazt a tulajdonos rekordja egyértelműen meghatározza,
azaz az adatbázisban annyi set van, ahány tulajdonos rekord.

− Egy rekord több set-nek is lehet rekordja (pl. Beiratkozott), akár különböző
szerepkörben is (pl. Könyv).

Feladat: Adjuk meg a sémát megvalósító NDDL utasításokat az alábbi sémához:
Rekordok: 
Szerző (név, kód, lakcím(város, utca, hsz))
Kiadó (név, cím)
Könyv (cím, kód, ár, téma(kulcsszavak*))



Set: S (tulajdonos: Szerző; tag: Kiadó, Könyv)

SCHEMA NAME IS FELADAT

RECORD NAME IS Szerző RECORD NAME IS Könyv
   01  kód N(4)    01  kód N(10)
   01  név C(20)    01  cím C(30)
   01  lakcím    01  ár N(5)

02  város C(15)    01  téma C(15)
02  utca C(15)          OCCUR 0 TO 50 TIMES
02  hsz C(4) LOCATION MODE CALC USING kód

LOCATION MODE CALC USING kód

RECORD NAME IS Kiadó SET NAME IS S
   01  név C(10) OWNER IS Szerző
   01  cím C(50) MEMBER IS Kiadó, Könyv
LOCATION MODE CALC USING név ORDER IS SYSTEM DEFAULT

NDQL, hálós lekérdező nyelv:

A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell
meghatározni, hogy milyen irányban mozgassuk az egyes rekord pointereket, hogy a
kívánt rekord előfordulásokat érintsük a mozgás során. A rekord pointer mozgatására
a következő lehetőségek vannak:

p1
feltétel (rekord) : a megadott rekordtípuson belül az első olyan rekord előfordulásra

áll rá, mely teljesíti a paraméterként megadott feltételt.
pn

feltétel (rekord) : a megadott rekordtípuson belül a következő olyan rekord
előfordulásra áll rá, mely teljesíti a paraméterként megadott
feltételt.

o (set, rekord) : a megadott set-típuson belül megkeresi a megadott rekordtípus
kijelölt előfordulását, majd elmegy ezen előforduláshoz tartozó
tulajdonos rekord előforduláshoz.

m1
feltétel (set, rekord) : a megadott rekordtípuson belül az első olyan rekord

előfordulásra áll rá, mely teljesíti a paraméterként megadott
feltételt és benne van a set tagrekord előfordulásai között,
valamint gyereke a set tulajdonos rekord előfordulásának is.

mn
feltétel (set, rekord) : a megadott rekordtípuson belül a következő olyan rekord

előfordulásra áll rá, mely teljesíti a paraméterként megadott
feltételt és benne van a set tagrekord előfordulásai között,
valamint gyereke a set tulajdonos rekord előfordulásának is.

A fenti műveleteket egy gazdanyelvi programozási nyelvbe beágyazva használjuk,
mert egyes lépéseket rendszerint ismételten is végre kell hajtani, egyes lépések pedig
csak feltételesen kerülnek meghívásra. A hívó programban viszont tudni kell, hogy az
előző lépés sikeresen végrehajtódott-e, hiszen egyes lépéseknek csak akkor van



értelme, ha az előző lépések mindegyike lefutott. A sikeres végrehajtás jelzésére
speciális osztott hozzáférésű változó szolgál, melyet az adatbázis állít be, és a
program olvashatja, így értesülve a végrehajtás eredményességéről. Ezen változó
azonosítására mi most a DB_STATUS jelölést alkalmazzuk, melynek értéke 0 ha
sikeres a végrehajtás, és >0 ha sikertelen a végrehajtás.

A fenti felírás pontosan megadja a végrehajtandó műveletsort, viszont formailag nem
illeszkedik még a gépi feldolgozásra, hiszen például indexeket is tartalmaz. Ezért a
fenti műveleteket át kell alakítani egy parancssorrá, melyben az egyes navigációs
lépéseket a megfelelő NDQL utasításokkal helyettesítjük. Mintarendszerünkben az
alábbi navigációs parancsok értelmezettek:

FIND FIRST | NEXT rekordtípus USING feltétel
Keresés egy rekordtípus rekord előfordulásai között a minta szelekciós feltétel
alapján. A FIRST kulcsszó az első előfordulást, NEXT a következő rekord
előfordulást adja vissza. A parancs a p1

feltétel(rekord) ill. pn
feltétel(rekord) műveleteket

valósítja meg.

FIND FIRST | NEXT rekordtípus IN CURRENT setnév SET USING feltétel
Keresés egy rekordtípus rekord előfordulásaira a megadott set-előfordulás
tagrekordjai között. A FIRST kulcsszó az első rekord előfordulást, a NEXT a
következő rekord előfordulást adja vissza. A parancs az m1

feltétel(set, rekord) és
mn

feltétel(set, rekord) műveletet valósítja meg. Az a set-előfordulás fog kiválasztódni,
amely a pointerrel kijelölt tulajdonos rekord előforduláshoz tartozik. A feltétellel
szűkíthető az érintett rekordok köre.

FIND OWNER OF rekordtípus IN CURRENT setnév SET
Keresés a megadott típusú rekord előfordulás tulajdonos előfordulását adja vissza a
megadott set-hez tartozóan. A parancs az o(set, rekord) műveletet valósítja meg.

Példa: Kérdezzük le a miskolci kiadóknál megjelent könyvek szerzőinek a nevét az
adott séma mellett:

Rekord: 
Szerző (név, kód, lakcím(város, utca, hsz))
Kiadó (név, cím)
Könyv(cím, kód, ár, téma(kulcsszavak*))
Set: 
S1 (tulajdonos: Szerző; tag: Könyv)
S2 (tulajdonos: Kiadó; tag: Könyv)



p1 cim=’Miskolc’ (kiadó) NEXEC FIND FIRST kiadó USING cim=’Miskolc’
while (DB_STATUS = = 0) { while (DB_STATUS == 0) {

m1 (S2, könyv)      NEXEC FIND FIRST könyv IN CURRENT S2 SET
while (DB_STATUS = = 0) {      while (DB_STATUS == 0) {

o(S1, könyv) NEXEC FIND OWNER OF könyv IN CURRENT S1 SET
printf("%s \n", név) printf("%s \n", név)
mn (S2, könyv) NEXEC FIND NEXT könyv IN CURRENT S2 SET

}      }
pn

 cim=’Miskolc’ (kiadó) NEXEC FIND NEXT kiadó USING cim=’Miskolc’
} }

Az alap NDML utasítások az alábbi műveletekre terjednek ki:
– STORE rekordtípus : új rekord felvitele
– ERASE rekordtípus : rekord törlése
– MODIFY rekordtípus : rekord módosítása

2. Relációs adatbázis adatmodell
Lásd a Relációs adatmodell előadás anyagot

Elemei: mező (egyértékű), rekord, reláció
Mező, rekord – lásd hierarchikus modellnél
Kapcsolat megvalósítása: mezőértékeken keresztül, kapcsoló kulcs bevezetésével

A modell formális felírását vizsgán szoktuk kérdezni!

Példa: Internetes könyváruház adatbázisának megtervezése.

ER:

Kártya: ügyfél által birtokolt internetes fizetéshez elfogadható bankkártyák

Relációs:



Konverziós példák:

A példákban a relációs modellben az adattípusok megadása tetszőleges, a relációk
harmadik sorában a mezőkhöz kötött integritási feltételeket adtuk meg (lásd a köv.
gyakorlaton).

1. Példa:

2. Példa:



4. Gyakorlat

Adatmodellek részei:
- struktúra leíró
- integritási
- műveleti

Relációs adatbázis adatmodell

A modell formális megadását vizsgán kérdezzük!!!
Lásd a Relációs adatmodell előadás anyagot.

Strukturális része

Elemei: domain, mező (egyértékű), rekord, reláció, adatbázis
A rekordok közötti kapcsolat mezőértékeken keresztül valósul meg!

Domain: értelmezési tartomány, mely megadja az elemhez tartozó értékkészletet, és
meghatározza a végrehajtható műveletek körét.

- Szabvány: NUMBER(n, m), CHAR(n), DATE
- Egyedi

Mező: az adatbázis struktúra azon egysége, melyből a rekordok felépülnek; a mező
rendszerint a legkisebb DB struktúra egység (egyértékű, atomi). A mezők megadásánál meg
kell adni a domain-t (típust) és az integritási feltételeket.

Rekord: adatbázis struktúra elem, mely a logikailag összetartozó, és egységként kezelhető
elemi adatértékek együttesét jelöli. A mezősorrend rögzített (séma), köthetők hozzá integritási
feltételek.

Rekordkulcs: a rekord előfordulást azonosító mezőcsoport, a kulcs értéke nem lehet azonos
két különböző rekordban.

Kulcs: a keresés, az azonosítás szempontjából meghatározó mező vagy mezőcsoport, mely a
rekord azonosítására szolgál; azaz értéke nem ismétlődik és egyetlen egy rekordban sem üres
az értéke. Fontosabb típusai: elsődleges kulcs, jelölt kulcs, idegen kulcs, szuper kulcs, index
kulcs.

Kulcs tulajdonság: olyan tulajdonság vagy tulajdonság csoport, melynek értéke egyértelműen
meghatározza az egyed előfordulását.

Index: az állomány rekordjainak kulcsértékét és a rekord pozíciót tároló szerkezet, melyben a
bejegyzések kulcsérték szerinti sorrendben helyezkednek el, gyors keresést lehetővé téve.

Reláció: az azonos szerkezetű rekord előfordulások névvel ellátott halmaza; tárolási egység a
relációs adatbázisban.

Séma: az AB szerkezeti sémája; az AB elemek, objektumok szerkezetének leírása.



Idegen kulcsmező: olyan mezőcsoport a relációsémában, melynek célja egy megadott másik
reláció valamely rekord előfordulásának az egyértelmű kijelölése.

Kapcsoló kulcs: az idegen kulcs egy másik elnevezése, utalva arra, hogy az idegen kulcs
kapcsoló szerepet tölt be.

ER modell konverziója relációsra

ER Relációs
Egyed Reláció (azonosító kulccsal)
Tulajdonságok
      Normál egyértékű Mező
      Kulcs Rekordkulcs (ez is mező), aláhúzással jelöljük,

integritási feltétellel biztosítjuk az azonosító szerepét
      Összetett Minden komponense külön mező
      Származtatott Vagy mező, vagy nem kell letárolni
      Többértékű A tulajdonságot az ER-ben külön egyedként vesszük

fel és beazonosítjuk kapcsolatát az eredeti egyeddel és
ennek megfelelően konvertáljuk

Kapcsolatok Mezőértékeken keresztül valósulnak meg
      1:1 Kapcsoló kulcs + Unique integritási feltétel
      1:N Kapcsoló kulcs
      N:M Az ER modellben a kapcsolatot vegyük fel egyedként,

így az eredeti több-több kapcsolatból két egy-több
kapcsolat lesz, és eszerint konvertáljuk

Kötelező jelleg A kapcsolatot leíró kapcsoló/idegen kulcshoz Not Null
integritási feltétel

Objektum-orientált elemek
(EER: IS_A, HAS_A)

Kapcsolatként konvertáljuk

Konverzióra példákat lásd a 3. gyakorlati anyag végén.

Hova kerül a kapcsoló kulcs?
Új mező (technikai, a kapcsolatot tárolja), az ER modellben nincs.
1:1 kapcsolat leírásakor: mindegy melyik rekordtípusba tesszük + Unique integritási

feltételt kötünk hozzá
1:N kapcsolat leírásakor: abba a rekordtípusba vesszük fel, amelyikhez a kapcsolódó

másik rekordtípusból biztosan egy rendelhető (pl. az Autó – Ember
egyedek között az ER modellben 1:N kapcsolat van, ekkor a relációs
modellben az Autó rekordtípusba tesszük a kapcsoló kulcsot, ami az
Ember rekordtípusra fog hivatkozni)

N:M kapcsolat: át kell konvertálni 1:N kapcsolatokra; az új kapcsoló rekordba teszünk
két kapcsoló kulcsot az összekapcsolt két rekordhoz



Integritási része

Integritási elemek csoportosítása:
- Domain szintű
- Mező szintű: 

o CHECK feltétel (értékellenőrzés) 
o NOT NULL (kötelező kitölteni, nem maradhat üres)

- Rekord szintű:
o CHECK feltétel (több mezőt érintő értékellenőrzés)

- Reláció szintű
o PRIMARY KEY (elsődleges kulcs)
o UNIQUE (egyediség)

- Adatbázis szintű
o FOREIGN KEY (idegen kulcs)
o ASSERTION feltétel (összetett, több tábla mezőjét érintő értékellenőrzés)

Az integritási elemeket ahhoz az adatbázis elemhez kötjük, amelyikre vonatkozik.

Az összetett kulcs integritási elemet nem tudjuk egyetlen (kulcs) mezőhöz kötni, ezért a
rekordtípushoz kötjük: 

PRIMARY KEY (k1, k2, …)

Ha összetett kulccsal azonosított rekordtípusra van hivatkozás, akkor a hivatkozó
rekordtípusban elhelyezett idegen kulcs is összetett, amit szintén nem tudunk egyetlen (idegen
kulcs) mezőhöz kötni, ezért a kapcsolódó (hivatkozó) rekordtípushoz kötjük: 

FOREIGN KEY (kk1, kk2, …) REFERENCES hivatkozott rekordtípus neve

Ha nem összetett a kapcsoló kulcs az idegen kulcs integritási elem egyszerűen köthető a
kapcsoló kulcs mezőhöz:

REFERENCES hivatkozott rekordtípus neve

A relációs adatmodell integritási szabályai

Elsődleges kulcs integritási feltétel: olyan integritási feltétel, mely kimondja, hogy az
elsődleges kulcs minden rekordban létezik (NOT NULL) és egyedi (UNIQUE) értéket
hordoz.

Elsődleges kulcs: a jelölt kulcsok közül az azonosításra kiválasztott mezőcsoport; egyedi és
nem üres. A kapcsolódó relációk erre a mezőcsoportra fognak hivatkozni, azaz ennek értékét
tartalmazzák a megfelelő idegen kulcsban.

Idegen kulcs integritási feltétel: hivatkozási integritási feltétel, mely kimondja, hogy az
idegen kulcs értéke vagy üres, vagy egy létező rekord előfordulás kulcsértékét tartalmazza.

Ezért nem kell a FOREIGN KEY … REFERENCES … integritási elemben megadni a
hivatkozott mező nevét és típusát, mert egyértelmű, hogy a kapcsoló kulcs a hivatkozott
rekordtípus elsődleges kulcsát tartalmazza (vagy üres).



Vegyük észre, hogy általában minden rekordban van kijelölve kulcs mező(csoport), kivéve a
több-több kapcsolat konverziója során bevezetett technikai, kapcsoló rekordot. Itt nincs
elsődleges kulcs, csak idegen kulcsok és esetleg normál mezők.

Műveleti része
Relációs algebra ≡ Relációs kalkulus

Lásd a Relációs algebra előadás anyagot a honlapon.

Relációs algebra: az operandusok és az eredmények relációk; azaz a relációs algebra
műveletei zártak a relációk halmazára

Műveletei:
Egy operandusú Két operandusú
Szelekció Join
Projekció Unió
Aggregáció Metszet
Csoportképzés Különbség
Kiterjesztés Osztás

A relációs algebra műveleteinek formális felírását kérdezhetjük vizsgán!

A műveletek bemutatásához tekintsük az alábbi relációs modellt:

1. Szelekció

A szelekciós művelet a relációban szereplő rekord előfordulások egy részhalmazának az
előállítására szolgál. A művelet értelmezése: a szelekció eredményhalmazába csak azok a
rekord előfordulások kerülnek bele, melyek kielégítik a megadott szelekciós feltételt. A
szelekció elvégzéséhez tehát meg kell adni a relációt és a feltételt. A feltételnek olyannak kell
lennie, hogy a reláció minden rekordjára kiértékelhető legyen, és logikai értéket adjon vissza.
Azon rekordok, melyekre a feltétel igaz, bekerülnek az eredményrelációba. Azaz a szelekció a
tábla bizonyos sorait adja eredményként.

Jele: σ feltétel (reláció)

A szelekciós feltétel lehet egyszerű vagy összetett, melyben hivatkozhatunk mezőértékre és
konstans adatelemekre is. Ha egy konstans értékkel hasonlítunk össze egy mezőt, akkor
beszélünk konstans szelekciós feltételről, ha pedig két mezőt hasonlítunk össze, akkor
attribútum szelekciós feltételt értékelünk ki. Az elemi feltételeket logikai operátorokkal
összekötve összetett szelekciós feltételt kapunk.

Példák:

Konstans szelekció:



Piros színű autók: σ szín = piros (Autó)

Attribútum szelekció:
Azok az autók, melyeknek típusa megegyezik a motortípussal: σ típus = motortípus (Autó)

Összetett szelekciós feltétel:
Az 1 MFt-nál olcsóbb, Opel autók: σ ár < 1000000 AND típus = Opel (Autó)

2. Projekció

A projekció azt a műveletsort jelenti, amikor a relációban a rekord előfordulásokat leíró
mezőkből csak bizonyos mezők értékeit kérdezzük le eredményként. Az eredményreláció
csak a kijelölt mezőkre vonatkozó adatokat tartalmazza, viszont minden rekord  előfordulás
szerepel az eredményrelációban. A projekció műveletének értelmezése: a projekció eredmény
halmazába csak a megadott mezőértékek kerülnek át az alapreláció minden egyes rekord
előfordulásából. A projekció a tábla leszűkítését jelenti bizonyos oszlopaira. A projekció
elvégzéséhez meg kell adni a kiinduló relációt és az eredménytáblába átkerülő mezők explicit
felsorolását.

Jele: Π mezőlista (reláció)

A projekcióval kapcsolatosan az a probléma merülhet fel, hogy mi történik akkor, ha a
projekcióval kapott eredményrelációban egy rekord előfordulás többször is előfordulna. Az
elméleti relációs modell szerint egy relációban egy rekord előfordulás nem szerepelhet
kétszer, ezért az eredménytáblának csak egyszer kell tartalmaznia minden eredményrekordot.
Ezáltal az eredmény reláció számossága kisebb lehet, mint az induló reláció számossága. A
gyakorlati RDBMS rendszerek viszont rendszerint úgy implementálják a projekció műveletét,
hogy minden előfordulást meghagynak az eredménytáblában, mivel ez a többszörösség
hasznos információt jelenthet a felhasználónak, ezért külön kapcsoló áll rendelkezésre az
egyes lekérdező nyelveknél a projekcióhoz, ha nem akarunk előfordulás többszörözést az
eredményrelációban.

Példák:

Az emberek neve: Π név (Ember)
Az autók rendszáma és típusa: Π rsz, típus (Autó)

3. Aggregáció és Csoportképzés

Bizonyos esetekben nem magára a konkrét rekord előfordulásra vagyunk kíváncsiak, hanem a
rekord előfordulások valamilyen összesítő adataira. A relációs műveletek egységessége
értelmében az ilyen kérdésekre adott válaszoknak is relációban kell tárolódnia. Az
eredményreláció viszont nem részhalmaza az induló relációnak, ugyanis az eredményreláció
minden egyes rekordja összesítő adatokat tartalmaz az induló relációk megadott rekord
előfordulásainak egy-egy csoportjára. 
A csoportképzés és aggregáció értelmezése: a csoportképzés és aggregáció művelete során
előbb csoportokba válogatjuk szét a rekord előfordulásokat. A szétválogatás során azon
rekordok kerülnek egy csoportba, melyekre egy megadott kifejezés megegyező értékű.
Minden csoportra egy rekordot fog tartalmazni az eredményreláció. Ez a rekord a csoportbeli
rekord előfordulásokból számított aggregációs értékeket tartalmaz.



Aggregáció jele: Γ aggregációs fv. (reláció)
Csoportképzés jele: Γ csoportképző kif., aggregációs fv. csoportképző kif. (reláció)

A csoportképzés művelete tehát három bemenő paramétert is igényel. Az első annak a
relációnak az azonosító neve, amelyre a csoportképzés vonatkozik. A második paraméter a
csoportképzés alapjául szolgáló kifejezés. A csoportképzés értelmezése alapján a rendszer
minden alaptáblabeli rekordra kiértékeli a megadott kifejezést, és azokat a rekordokat,
melyekre a kifejezés ugyanazon értéket szolgáltatja, egyazon csoportba osztja be. Így tehát
annyi különböző csoport jön létre, ahány különböző értéket ad a kifejezés a tábla rekordjainál.
A harmadik paraméter az egyes csoportokra kiszámítandó kifejezéseket határozza meg.
Ezeknek az értékeknek is egyértelműeknek, egyértékűeknek kell lenniük. Mivel egy
csoporton belül több rekord is elhelyezkedhet, az alaptábla mezőinek is több értéke lehet, így
ezek a mezők csak akkor maradhatnak meg az eredményrelációban, ha azok csoportképzés
alapjául is szolgáltak, mert csak ebben az esetben biztosítható az értékek elemisége. A
csoportképzés alapjául szolgáló mezők mellett e csoportokra a csoport egyes elemeiből
képzett összesítő értékeket szokták még szerepeltetni az eredményrelációban. Minden egyes
csoportra lehet összesített adatokat képezni aggregációs függvények segítségével.

Aggregációs függvények:
– count, az előfordulások darabszáma
– sum, az előfordulások valamely mezőjének összege
– max, az előfordulások valamely mezőjének maximuma
– min, az előfordulások valamely mezőjének minimuma
– avg, az előfordulások valamely mezőjének átlaga.

Az eredménytábla állhat egy sorból és lehet üres is, attól függően, hogy hány csoport
képződött a rekord előfordulásokból.

Példák:

Aggregáció:
Az autók átlagára: Γ avg(ár) (Autó)

Csoportképzés:
Az emberek száma városonként: Γ város, count(*) város (Ember)

4. Kiterjesztés

Új mező hozzáadása a relációs sémához.

Jele: ε kifejezés (reláció)

Példa:
Az autók életkorának kiszámítása az évjárat mező alapján: ε sysdate – évjárat = kor (Autó)

5. Join

Az összekapcsolás (join) művelete egy két operandusú operátor, azaz két relációból állít elő
egy eredményrelációt. Az összekapcsolás a relációk Descartes-szorzatán alapszik, vagyis az
eredménytáblában a két táblából vett rekord előfordulások minden lehetséges párosítása



szerepel. Az egyesítés eredményeként kapott reláció mindkét reláció minden mezőjét
tartalmazza. 

A join értelmezése: az alap join művelet eredményhalmaza az alaprelációk rekord
előfordulásainak összes lehetséges párosát tartalmazza.

Az összekapcsolás bemenő paramétereinek két relációnevet kell megadni. Ekkor az
eredményreláció úgy áll elő, hogy az egyik reláció minden rekordját összekapcsoljuk a másik
tábla minden rekordjával. Ha az egyik tábla N rekordot, a másik meg M rekordot tartalmaz,
akkor N*M illesztés lehetséges, tehát az eredménytábla is N*M rekordot fog tartalmazni. Az
eredményreláció szerkezete a két, összekapcsolt relációból származó minden mezőt magába
foglalja. Azaz, ha az egyik reláció N darab mezőt, a másik meg M darab mezőt tartalmaz,
akkor összesen N+M mezője lesz az előálló eredményrelációnak.

Az összekapcsolásra azért van szükség, mert a relációs adatbázisokban az adatok több
relációba szétszórtan helyezkednek el, és a felhasználónak viszont gyakran van szüksége az
elemi adatok mellett a kapcsolatban álló adatokra is.

Join típusai és jelölésük: (részletesen majd később tanuljuk)

Alap join (Descartes-join, minden lehetséges rekordpárost előállít):
reláció1 ►◄ reláció2 

Szelekciós join (csak a feltételt kielégítő rekordpárosokat adja vissza):
reláció1 ►◄ feltétel reláció2

Natural join (az azonos elnevezésű mezők értékegyezőségén alapszik):
reláció1 ►◄ = reláció2

Inner join (a feltételnek megfelelően csak az illeszkedő rekordpárosok):
reláció1 ►◄ feltétel reláció2

Szemi-join (a feltételt kielégítő rekordpárosokból csak az egyik oldal jelenik meg):
reláció1 ► feltétel reláció2
(csak a join bal oldalán szereplő relációból kapjuk vissza az illeszkedő rekordokat)
reláció1 ◄ feltétel reláció2
(csak a join jobb oldalán szereplő relációból kapjuk vissza az illeszkedő rekordokat)

Outer join (a feltétel szerint illeszkedő rekordpárosok + a pár nélküli rekordok a megadott
oldalról)
Right outer join: reláció1 ►◄ + reláció2
Left outer join: reláció1 + ►◄ reláció2
Full outer join: reláció1 + ►◄ + reláció2

Példák:

Az összes lehetséges autó, ember rekordpáros: Autó ►◄ Ember
Az emberek és autóik listája: Autó ►◄ tulaj = szigsz Ember
(Azok az autók akiknek nincs tulajdonosuk, illetve azok az emberek, akiknek nincs autójuk
nem jelennek meg az eredményben.)



6. Unió

Az unió halmazegyesítést jelent, ami két operandusú művelet, viszont itt mindkét táblának
kompatibilis szerkezetűnek kell lenni, hiszen az eredményreláció mindkét reláció rekord
előfordulásait tartalmazza, és hogy azok egy relációba legyenek elhelyezhetők, mindkét
kiinduló relációnak kompatibilis felépítésűnek kell lennie. Az eredményreláció struktúrája
megegyezik a bemenő relációk struktúrájával.

Jele: reláció1 U reláció2

7. Metszet

A metszet két relációban mindkét helyen előforduló rekord előfordulásokat adja vissza az
eredménytáblában. Itt is mindkét táblának kompatibilis szerkezetűnek kell lennie, hiszen az
eredményreláció a mindkét relációban meglelhető közös rekord előfordulásokat tartalmazza.

Jele: reláció1 ∩ reláció2

8. Különbség

A különbség is egy újabb két operandusú művelet, mely az elsőként vett relációban
megtalálható, de a másodikban nem szereplő rekord előfordulásokat adja vissza az
eredménytáblában. Itt is mindkét táblának kompatibilisnek kell lennie. A különbség művelete
nem szimmetrikus, azaz az eredmény függ az operandusok megadási sorrendjétől.

Jele: reláció1 \ reláció2

Példa:
Azok az emberek akiknek nincs autójuk: ember \ (autó ◄ tulaj = szigsz ember)

9. Osztás

Az osztás két operandusú művelet. Definíciója: az R1 és R2 relációk hányadosa az a reláció,
amelybe R1 mindazon rekordjainak projekciói beletartoznak, amelyeknek az R2-vel való
Descartes-szorzata a legnagyobb részhalmazát alkotja az R1-nek.

Jele: reláció1 / reláció2

Példa: A Miskolci Egyetem diáksport köreinek nyilvántartása.

Edzés      Sportág
Név Sportág Sport
Kati Tenisz Foci
Feri Foci Úszás
Laci Tenisz Tenisz
Feri Úszás
Pisti Úszás
Feri Tenisz
Kati Úszás
Pisti Foci



Kérdés: Ki az a diák, akik minden edzésre jár?
Kérdés felírása relációs algebrában: Edzés / Sportág
Válasz: Feri

Gyakorlatban igen ritkán használt és kevés RDBMS-ben megvalósított művelet. 

A példában azért lett a (Feri) értéket tartalmazó tábla az eredménytábla, mert ez az a reláció,
melynek összekapcsolása (Descartes-szorzata) a SPORTÁG relációval benne van az EDZÉS
relációban és ez adja a legnagyobb ilyen módon előálló részhalmazát az EDZÉS táblának. Az
osztás eredményét egyébként az alábbi módon állíthatjuk elő. Előbb vesszük az EDZÉS tábla
azon mezőkre vett projekcióját, melyek nem szerepelnek a SPORTÁG relációban
(komplementer mezők). Ezután képezzük ezen rekordok join-ját a SPORTÁG táblával, és a
kapott eredményből kivonjuk az EDZÉS relációt. Ezen a táblán egy újabb projekciót végzünk
el a komplementer mezőkre. Az így előálló relációt kivonva az első projekció eredményéből,
megkapjuk az osztás művelet eredményét.

Formálisan:
1. lépés: Π név (Edzés)
2. lépés: (Π név (Edzés)) ►◄ Sportág
3. lépés: ( (Π név (Edzés)) ►◄ Sportág ) \ Edzés
4. lépés: Π név ( ((Π név (Edzés)) ►◄ Sportág) \ Edzés )
5. lépés: ( Π név (Edzés) ) \ Π név ( ((Π név (Edzés)) ►◄ Sportág) \ Edzés )

A relációs algebra műveletei kombinálhatók, így bonyolult lekérdezések fogalmazhatók meg
segítségével. Lásd a következő gyakorlaton.



5. Gyakorlat

1. Relációs algebra gyakorlása

Általános szabályok:

• Π ... ( σ ... ) : a projekció és a szelekció sorrendje (ha ugyanarra a relációra
vonatkoznak) általában nem cserélhető fel

• σ … (r1) ►◄ r2 : join a szelekció után legyen (sorrendjük felcserélhető, de így
optimális a végrehajtás)
σr1-re ( r1 ►◄ r2 ) ≡ σ (r1) ►◄ r2 ≡ r2 ►◄ σ (r1)

ER modell:

Relációs sémák:

OKTATÓ [ neptunkód, név, tanszék ]
TÁRGY [ kód, megnevezés, kredit, oktató ]
HALLGATÓ [ neptunkód, név, szül_dátum, tankör, irsz, város, utca, hsz ]
HALLGAT [ hallgató, tárgy, félév, vizsgajegy ]

Relációs algebrai lekérdezések:

1. Oktatók neve: 

П név (oktató)

2. Oktatók és tantárgyaik neve: 

П név, megnevezés ( oktató ►◄ o.neptunkód=t.oktató tárgy )

3. Oktatók és tantárgyaik neve (azok az oktatók is, akiknek nincs tárgya) :

П név, megnevezés ( oktató +►◄ o.neptunkód=t.oktató tárgy )

4. Az Ált. Inf. Tsz-en dolgozó oktatók neve és tárgyaik címe:

П név, megnevezés ( σ tanszék=’Ált. Inf. Tsz.’ ( oktató ) ►◄ o.neptunkód=t.oktató tárgy )

5. Az átlagos kreditpontszám: 

Γ avg(kredit) (tárgy)

6. Az Ált. Inf. Tsz.-en oktatók létszáma:

Γ count(*) (σ tanszék=’Ált. Inf. Tsz.’ ( oktató ) )
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7. A legnagyobb kreditpontszámú tárgy(ak) címe:

Π megnevezés ( σ kredit=Γ 
max(kredit) 

(tárgy) (tárgy) )

8. Kik azok az oktatók, akiknek nincs tárgya:

Π név (oktató) \ Π név ( oktató ►◄ o.neptunkód=t.oktató tárgy )

9. Azok a hallgatók, akik a 2003/2004 tanév II. félévében nem vettek fel tárgyat:

Π név (hallgató) \ Π név ( (σ félév=’2003/2004 2.’ (hallgat) ) ►◄h.neptunkód=h.hallgató

 hallgató ►◄h.tárgy=t.kód tárgy )

10. Tanszékenként az oktatók létszáma:

Γ tanszék 
tanszék, count(*)  (oktató)

11. Melyik tárgyat hányan hallgatják:

Γ megnevezés 
megnevezés, count(*)  (tárgy ►◄t.kód=h.tárgy hallgat

►◄h.hallgató=h.neptunkód hallgató)

12. Azok az oktatók, akiknek 2-nél több tárgyuk van:

Π név ( σ db>2 (Γnév név,count(*) db (oktató ►◄o.neptunkód=t.oktató tárgy)

13. Az átlagnál alacsonyabb kreditpontú tárgyak oktatóinak neve:

Π név ( σ kredit < Γ
avg(kredit) (tárgy) (tárgy) ►◄o.nepunkód=t.oktató oktató) 

14. A legtöbb tárgyat tanító oktató neve:

X = Γnév név, count(*) db (oktató ►◄o.nepunkód=t.oktató tárgy)

Π név (σ db=Γ 
max(db)

 (X) (X) )

15. Kik azok a hallgatók, akik minden tárgyat felvettek?

Π név ( ( Πhallgató,tárgy (hallgat) / Π t.kód (tárgy) ) ►◄h.hallgató=h.neptunkód

hallgató )

16. A hallgató táblát bővítsük ki az életkorral:

ε kor=rendszer_dátum-szül_dátum (hallgató)

17. Kik azok a hallgatók, akik idősebbek saját tankörük átlagéletkoránál? 

Π h1.név (σ h1.kor < Γ 
avg(h2.kor) 

( σ h1.tankör=h2.tankör (hallgató2) ) (hallgató1) )

További példák:
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2. Relációs kalkulus

Lásd a Relációs kalkulus előadásanyagot a honlapon.

A relációs algebra nem az egyedüli megadási formalizmusa a relációs lekérdezési
műveleteknek. Létezik olyan megközelítése is a relációs műveleteknek, mely nem részletezi a
megoldás lépéseit (prescriptív), csak a kívánt eredményt fogalmazza meg (descriptív). Ezen
leírási módot nevezik relációs kalkulusnak. 

A relációs kalkulus a logikai kalkulushoz hasonló formalizmus, amely egy formulával
jellemzi a kívánt végeredményt. Ebben a megközelítésben azon rekordok lesznek a lekérdezés
eredményei, melyek kielégítik a formulát, vagyis a formulára igaz helyettesítési értéket adnak
vissza. A relációs kalkulusnál a felhasználónak csak az eredményt jellemző formulát,
kifejezést kell megadnia, és nem kell törődnie a formulát kielégítő rekordok
meghatározásának módjával.

A relációs kalkulusban a felhasználó egy megfelelő struktúrájú kifejezéssel adja meg az
eredményrekordokat jellemző tulajdonságot. A rendszer e kifejezést kielégítő rekordokat vesz
be az eredményrelációba. A kifejezés nem lehet tetszőleges formátumú, bizonyos strukturális
megkötöttségeket kell teljesíteni, hogy értelmezhető legyen. A formális feltételeket teljesítő
kifejezést jól formált formulának (well formed formula, wff) nevezik. A wff-ek a következő
nyelvtani elemeket tartalmazhatják:

– csoportosító zárójelek
– változó szimbólumok (például x, y, z, ...)
– konstans szimbólumok (például 24, 12, ’Peter’)
– predikátum szimbólumok (például Szeret, Rendel)
– logikai operátorok
– logikai kvantorok
– reláció operátorok (=, >, <, ≤, ≥, ≠).

A kifejezéseknek tehát a fenti elemekből kell felépülniük, hogy szintaktikailag helyesek
legyenek. Az építkezés módjára, vagyis arra nézve, hogy hogyan lehet ezen elemekből a
megfelelő kifejezéseket megformálni, a következő szabályok adnak útmutatást.

1. A wff kifejezések lehetnek elemiek és összetettek.
2. Elemi kifejezéseknek az alábbi alakú kifejezéseket tekintjük:

(a) P(t1 ,...,tn), ahol P egy n paraméterű predikátum szimbólum, ti pedig lehet változó
vagy konstans szimbólum;
(b) t1 Θ t2 , ahol Θ  egy reláció operátort jelöl, ti pedig lehet változó vagy konstans
szimbólum.

3. Az elemi kifejezésekből az alábbi szabályok alapján képezhetünk összetett kifejezéseket:
(a) Ha F1 és F2 helyes kifejezések, akkor ezek logikai operátorokkal összekapcsolt
kifejezései is helyesek.
(b) Ha F egy helyes kifejezés, melyben előfordul az x változó szimbólum, akkor a
logikai kvantorokkal alkotott kifejezései is helyesek.

A helyes formulák csak a fenti lépések sorozatával képezhetők, más módon nem állítható elő
helyes formula. Azon változókat, amelyekhez nem kapcsolódik kvantor, szabad változóknak
nevezzük. A kvantorhoz kötődő változók alkotják a kötött változókat.
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A logikában minden kifejezéshez logikai igaz vagy hamis igazságértéket lehet rendelni. A
logikai érték meghatározása a formulában lévő elemi kifejezések logikai értékétől függ. Az
elemei kifejezések mindig rendelkeznek logikai értékkel. A predikátum ugyanis egy logikai
állítást jelent, és a relációs operátorok is logikai értéket határoznak meg.

A relációs kalkulus egyik fajtája a domain kalkulus. Az elnevezés azon alapul, hogy a
kifejezésekben szereplő változók attribútumokat helyettesítenek így azok helyettesítési értékei
egy domain-hez kapcsolódnak. Ebben az esetben a lekérdezéseket az attribútumok szintjén
kell megfogalmazni. A relációs kalkulus másik változata a tuple kalkulus, amelyben a
kifejezés változói teljes rekordokat reprezentálnak. Így helyettesítési értékeik rekordok
lesznek. Mivel a feltétel megfogalmazásában továbbra is szükség van az attribútumokra
vonatkozó megkötésekre, ezért a tuple kalkulus változóit olyan rekordváltozóknak tekintik,
amelyeknek lehetnek attribútumai. Egy t tuple változónak pontosan megegyezik a szerkezete
az általa reprezentált reláció szerkezetével. A kétféle megközelítési mód összehasonlítására
vegyünk néhány minta lekérdezést, melyet mind domain mind tuple kalkulusban megadunk.

A minta lekérdezés egy vállalat ügyosztály és dolgozó nyilvántartásához kapcsolódik. A
táblák szerkezete a következő:

DOLGOZÓ (azon, név, beosztás, kor, osztály)
OSZTÁLY (azon, cím, főnök)

A végrehajtandó műveletek megfogalmazása:
1. A 30 évnél idősebb dolgozók kódja.
2. A bérügyön dolgozók neve.
3. Mely beosztások szerepelnek minden osztályon.

Megoldás:

TRC (Tuple Relational Calculus):
1. {t.azon | dolgozo(t) Λ t.kor > 30}
2. {t.nev | dolgozo(t) Λ Эo (osztaly(o) Λ o.azon = t.osztaly Λ o.cim = ’berugy’)}
3. {t.beosztas | dolgozo(t) Λ Υo (osztaly(o) Λ Эk (dolgozo(k) Λ o.azon = k.osztaly Λ k.beosztas

= t.beosztas))}

DRC (Domain Relational Calculus):
1. {a | Эn,b,k,o (dolgozo(a,n,b,k,o) Λ k > 30)}
2. {n | Эa,b,k,o,f (dolgozo(a,n,b,k,o) Λ osztaly(o,’berügy’,f ))}
3. {b | Υo ( Эf,c (osztaly(o,c,f )) : Э a,n,k (dolgozo(a,n,b,k,o)))}

A lekérdezések mind az algebra mind a kalkulus nyelvén leírhatók. Bebizonyítható, hogy a
kétféle leírás – bizonyos feltételek esetén - ekvivalens egymással.

Relációs algebra – relációs kalkulus konverzióját vizsgán kérdezhetjük!



6. Gyakorlat
SQL

SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált
lekérdező nyelve

SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99

Az SQL utasításokat mindig pontosvessző határolja, zárja le. Az utasítás több soron
keresztül is folytatódhat, csak a pontosvessző jelzi az utasítás végét.

Adatbáziskezelők utasításainak csoportosítása:
DDL (Data Definition Language) – adatdefiníciós nyelv
DML (Data Manipulation Language) – adatkezelő nyelv
DQL (Data Query Language) – adatlekérdező nyelv
DCL (Data Control Language) – adatvezérlő nyelv

DDL (Data Definition Language) – adatdefiníciós nyelv utasításai:

• CREATE – adatbázis objektum létrehozása 
(TABLE, VIEW, SNAPSHOT, USER, SYNONYM, SEQUENCE stb.)

Tábla létrehozása:
CREATE TABLE tnev (m1 t1 [lok.integ.felt.], m2 t2 [lok.integ.felt], …, [glob.integ.felt.]);

Tábla létrehozása másik táblából történő lekérdezés eredménye alapján:
CREATE TABLE tnev AS SELECT …;
Ebben az esetben az első tábla integritási feltételei nem kerülnek átmásolásra
az újonnan létrehozott táblába. Azokat utólag, a táblaszerkezet módosításával
lehet kijelölni.

Oracle típusok: number (n [, m]), char (n), date

Lokális (egy mezőt érintő) integritási feltételek :
PRIMARY KEY – elsődleges kulcs
REFERENCES tnev – kapcsolókulcs valamely másik táblára
NOT NULL – a mező értékét nem hagyhatjuk üresen
UNIQUE – mezőérték a táblában egyedi
CHECK (feltétel) – mezőre megadott ellenőrző feltétel pl. CHECK (ar > 0)
DEFAULT ertek – alapértelmezett értéket rendelünk a mezőhöz

Globális (több mezőt érintő) integritási feltételek:
PRIMARY KEY (mezo1, mezo2, ..) – összetett kulcs
FOREIGN KEY (mezo1, mezo2, ..) REFERENCES tnev – összetett idegen kulcs
CHECK (feltétel) – több mezőre vonatkozó értékellenőrzés pl. CHECK (netto < brutto)

• DROP – adatbázis objektum megszűntetése
DROP TABLE tnev;

• ALTER – adatbázis objektum módosítása
ALTER TABLE tnev ADD (ujmezo tipus integ.felt.); - tábla szerkezet módosítása, új
mező hozzáadása



ALTER TABLE tnev MODIFY (újdefiníció); - tábla egy mezőjének módosítása (neve,
típusa, integritási feltétele módosítható)

ALTER USER unev IDENTIFIED BY uj_jelszo; - jelszó megváltoztatása
Figyelem! A megadott új jelszót a rendszer nem rejti el, begépeléskor kiírja a képernyőre.

DML (Data Manipulation Language) – adatkezelő nyelv utasításai:

• INSERT – rekord felvitel (egyszerre csak egy rekordot lehet felvinni)
INSERT INTO tnev VALUES (ertek1, ertek2, ertek3, …); - a mezők sorrendje meg kell,
hogy egyezzen a sémadefinícióban megadott sorrenddel, minden mezőhöz kell
értéket rendelni (üres érték = NULL), szigorú típusellenőrzés van

INSERT INTO tnev VALUES (m1 = e1, m3 = e3, m2 = e2, …); – a mezők sorrendje
tetszőleges, minden mezőnek kell értéket adni, szigorú típusellenőrzés

INSERT INTO tnev (SELECT …); - a lekérdezés eredménye kerül a táblába, így egy
utasítással több rekord is felvihető

• DELETE – rekord törlés
DELETE FROM tnev; - minden rekordot törlünk a táblából
DELETE FROM tnev WHERE feltetel; - csak a feltételnek megfelelő rekordokat
töröljük

• UPDATE – rekord mezőértékeinek módosítása
UPDATE tnev SET mezo1 = e1, mezo2 = e2 … [WHERE feltetel]; - feltételnek megfelelő
rekordok megadott mezőértékeit módosítja (a feltétel megadása opcionális,
elhagyásával a tábla összes rekordjában módosul a megadott mező(k) értéke)

DQL (Data Query Language) – adatlekérdező nyelv:

Utasítása: SELECT
SELECT [DISTINCT] projekciós rész FROM alapreláció 
[

WHERE szelekció 
GROUP BY csoportképző kif.
HAVING csoport szelekció 
ORDER BY mezo1 [ASC/DESC], mezo2 [ASC/DESC] …

];

DISTINCT kulcsszó: eredménytáblában ne legyen ismétlődés a mezőértékek
között

Kérdezzük le a piros autók típusát: 
SELECT tipus FROM auto WHERE szin=’piros’;

Kérdezzük le a piros autók típusát ismétlődés nélkül: 
SELECT DISTINCT tipus FROM auto WHERE szin=’piros’;

Projekciós részben megadható: 
mezőlista, * (minden mező), aggregációs kifejezés, származtatott
értékek, konstansok



Alapreláció: alaptábla vagy több tábla join-ja

Szelekciós feltételben használható:
Rekordokra kiértékelhető logikai kifejezés, konstansok
Relációs jelek: =, <, >, <>
Operátorok: 

logikai operátorok: AND, OR , NOT
halmazműveletek:

x BETWEEN a AND b
x IN (erteklista), x IN (SELECT …)
x Θ ALL (erteklista), x ALL (SELECT …)
x Θ ANY (erteklista), x ANY (SELECT …)
x IS NULL, x IS NOT NULL
EXISTS (SELECT …)
x LIKE ‘sztringminta’

% - tetszőleges számú karakter helyett állhat a sztringmintában
_ - egyetlen karakter helyett állhat a sztringmintában

Eredményrekordok rendezése: alapértelmezés szerint az adott mező szerinti
növekvő (ASC) sorrendben történik

A relációs algebra műveleteinek SQL megfelelői:

Relációs algebra: SQL SELECT:
Π projekciós rész (reláció) SELECT projekciós rész FROM reláció
Π projekciós rész (σ feltétel (reláció))      WHERE feltétel

Π projekciós rész (σ feltétel ( r1 ►◄ join feltétel  r2))                    AND join feltétel

Γ csop.képz.alapja projekciós rész (σ feltétel (reláció))      GROUP BY csoportképzés alapja
σ csoport szelekció (Γ csop.képz.alapja projekciós rész (σ feltétel (reláció)))      HAVING csoport szelekció
Kivonás: r1 \ r2 (SELECT …) minus (SELECT …);
Metszet: r1 ∩ r2 (SELECT …) intersect (SELECT …);
Unió: r1 + r2 (SELECT …) union (SELECT …);

Lekérdezések relációs algebrában:
EMBER [id, név, város]
AUTO [rsz, tulaj, tipus, szin, ar]

1. A Fiat típusú autók átlagára.

Γ avg(ar) (σ tipus=Fiat (auto))

2. Azon emberek neve, akiknek van Fiat autója.

Π e.nev (σ tipus=Fiat (auto ►◄ a.tulaj=e.id ember))

3. Mely embereknek nincs Fiat autója.

Π e.nev (ember) \ Π e.nev (σ tipus=Fiat (auto ►◄ a.tulaj=e.id ember))

4. A Fiat autók átlagáránál olcsóbb autók darabszáma.

Γ count(*) (σ ar < Γ 
avg(ar)

 (σ tipus=Fiat (auto)) (auto))



5. A Fiat autók átlagáránál drágább autók tulajdonosainak a neve.

Π e.nev (ember ►◄ a.tulaj=e.id (σ ar > Γ 
avg(ar)

 (σ tipus=Fiat (auto)) (auto)))

6. A legolcsóbb Fiat típusú autó tulajdonosának neve és címe.

Π e.nev, e.varos (ember ►◄ a.tulaj=e.id (σ ar = Γ 
min(ar)

 (σ tipus=Fiat (auto)) (auto)))

7. Mely városokban van 2-nél kevesebb Fiat autó tulajdonos.

Π varos (σ db < 2 (Γ varos varos, count(*) db (σ tipus=Fiat (auto) ►◄ a.tulaj=e.id (ember))) )

8. Melyek azok a városok, ahol mindenféle autótípus előfordul. *

Π varos, tipus (ember ►◄ a.tulaj=e.id auto) / Π tipus (auto)

9. Melyik az a város, ahol a legtöbb fehér Fiat van.

Π varos (σ db = Γ 
max(db) (Γ varos 

varos, count(*) db
 (σ tipus=Fiat (σ szin=feher (auto) ►◄ a.tulaj=e.id (ember) )))

(Γ varos varos, count(*) db (σ tipus=Fiat (σ szin=feher (auto) ►◄ a.tulaj=e.id (ember) ))) )

10. Melyik az a város, ahol minden embernek van autója.

Π varos (σ db1=db2 ( Γ varos varos x, count(*) db1 (ember) ►◄ x=y Γ varos varos y, count(*) db2 (auto

►◄ a.tulaj=e.id ember) ))

11. Az emberek neve, címe és autójuk rendszáma, típusa. Azok az emberek is
szerepeljenek az eredményben, akiknek nincs autójuk.
Π e.nev, e.varos, a.rsz, a.tipus (ember  +►◄ a.tulaj=e.id  auto)

12. Kik azok az emberek, akik a saját városukra jellemző átlagárnál drágább autóval
rendelkeznek?
Π e1.nev ( σ a1.ar > Γ 

avg(a2.ar)
 (σ e1.varos=e2.varos) (ember e2 ►◄ a2.tulaj=e2.id auto a2) 

(ember e1 ►◄ a1.tulaj=e1.id auto a1) )

Ugyanezek a lekérdezések SQL-ben:

1. A Fiat típusú autók átlagára.

SELECT AVG(ar) FROM auto WHERE tipus=’Fiat’;

2. Azon emberek neve, akiknek van Fiat autója.

SELECT nev FROM ember e, auto a WHERE e.id=a.tulaj AND tipus=’Fiat’;

SELECT nev FROM ember WHERE id IN (SELECT id FROM ember e, auto a

WHERE e.id=a.tulaj AND tipus=’Fiat’);
A WHERE feltételben megadott SELECT utasítást al-select-nek nevezzük.

3. Mely embereknek nincs Fiat autója.

SELECT nev FROM ember WHERE id NOT IN (SELECT id FROM ember e,

auto a WHERE e.id=a.tulaj AND tipus=’Fiat’);

(SELECT nev FROM ember) minus (SELECT nev FROM ember e, auto a

WHERE e.id=a.tulaj AND tipus=’Fiat’);



4. A Fiat autók átlagáránál olcsóbb autók darabszáma.

SELECT COUNT(*) FROM auto WHERE ar < (SELECT AVG(ar) FROM auto

WHERE tipus=’Fiat’);

5. A Fiat autók átlagáránál drágább autók tulajdonosainak a neve.

SELECT nev FROM ember e, auto a WHERE e.id=a.tulaj AND ar > (SELECT

AVG(ar) FROM auto WHERE tipus=’Fiat’);

6. A legolcsóbb Fiat típusú autó tulajdonosának neve és címe.

SELECT nev, varos FROM ember e, auto a WHERE e.id=a.tulaj AND ar =

(SELECT MIN(ar) FROM auto WHERE tipus=’Fiat’);

7. Mely városokban van 2-nél kevesebb Fiat autó tulajdonos.

SELECT varos, COUNT(*) db FROM auto a, ember e WHERE e.id=a.tulaj AND

tipus=’Fiat’ GROUP BY varos HAVING db<2;

8. Melyek azok a városok, ahol mindenféle autótípus előfordul. *

CREATE VIEW v1 AS SELECT varos, tipus FROM ember e, auto a WHERE

e.id=a.tulaj;

CREATE VIEW v2 AS SELECT tipus FROM auto;

CREATE VIEW v3 AS SELECT varos FROM v1;

CREATE VIEW v4 AS ( (SELECT varos, tipus FROM v3, v2) minus SELECT

varos, tipus FROM v1) );

(SELECT varos FROM v3) minus (SELECT varos FROM v4);

9. Melyik az a város, ahol a legtöbb fehér Fiat van.

CREATE VIEW v AS SELECT varos, COUNT(*) db FROM auto a, ember e

WHERE e.id=a.tulaj AND tipus=’Fiat’ AND szin=’feher’ GROUP BY varos;

SELECT varos, MAX(db) FROM v GROUP BY varos;

10. Melyik az a város, ahol minden embernek van autója.

CREATE VIEW v1 AS SELECT varos x, COUNT(*) db1 FROM ember GROUP

BY varos;

CREATE VIEW v2 AS SELECT varos y, COUNT(*) db2 FROM auto a, ember e

WHERE a.tulaj=e.id GROUP BY varos;

SELECT varos FROM v1, v2 WHERE x=y AND db1=db2;

11. Az emberek neve, címe és autójuk rendszáma, típusa. Azok az emberek is
szerepeljenek az eredményben, akiknek nincs autójuk.
SELECT nev, varos, rsz, tipus FROM ember e LEFT OUTER JOIN auto a ON

a.tulaj=e.id;



12. Kik azok az emberek, akik a saját városukra jellemző átlagárnál drágább autóval
rendelkeznek?
SELECT e1.nev FROM ember e1, auto a1 WHERE e1.id=a1.tulaj AND a1.ar >

(SELECT AVG(a2.ar) FROM ember e2, auto a2 WHERE e2.id=a2.tulaj AND

e1.varos=e2.varos);



7. Gyakorlat
SQL

DCL (Data Control Language, adatvezérlő nyelv) utasítások

Tranzakciókezelő utasítások:
COMMIT;  - műveletek eredményének véglegesítése
ROLLBACK;  - műveletek eredményének visszagörgetése

Lásd következő félévben a tranzakciókezelés témakört!

Védelemmel, jogosultságokkal kapcsolatos utasítások:
GRANT müvelet ON objektum TO felhaszn. [WITH GRANT OPTION];
adott felhasználónak (PUBLIC = mindenki) a megadott adatbázis objektumra
valamilyen jog adása

Jogok: SELECT (olvasási), UPDATE (módosítási), INSERT (beszúrási),
DELETE (törlési)

WITH GRANT OPTION: felhasználó a kapott jogot továbbadhatja másoknak

REVOKE jog ON objektum FROM felhasználó;
jog visszavonása felhasználótól

Kérdés: Tegyük fel, hogy Peter felhasználó engedélyezi az Auto táblájának
módosítását Feri felhasználónak, és Feri ezt a jogát továbbadhatja és tovább is
adja Laci felhasználónak. Ekkor ha Peter vissza akarja vonni az Auto tábla
módosítási jogát: 1) kitől tudja visszavonni, egyáltalán tudja-e, hogy Feri
ki(k)nek adta tovább a megkapott jogot és 2) a visszavonás után tudja-e Laci
módosítani a táblát?

Felhasználó által kiadott és kapott jogok lekérdezése:
USER_TAB_PRIVS – felhasználóhoz tartozó jogokat tartalmazó rendsz.tábla
USER_TAB_PRIVS_RECD – felhaszn. által kapott jogokat tartalmazó tábla
USER_TAB_PRIVS_MADE – felhaszn. által adott jogokat tartalmazó tábla

Pl. Mely táblákra van olvasási joga a felhasználónak?
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TAB_PRIVS_RECD WHERE
PRIVILEGES LIKE ’SELECT%’;

Ehhez kapcsolódóan lásd majd a szerepköröket következő félévben!

Hasznos Oracle lekérdezések:

A felhasználó által létrehozott adatbázis objektumok neve:
SELECT OBJECT_NAME FROM USER_OBJECTS; 
A felhasználó által létrehozott táblák neve:
SELECT OBJECT_NAME FROM USER_OBJECTS WHERE OBJECT_TYPE
LIKE ’TABLE%’;
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;



DESCRIBE tnev; - létező tábla szerkezetének lekérdezése
SELECT USER FROM DUAL; - aktuális felhasználói név lekérdezése

Advanced SQL lekérdezések

Dátumkezelés:

aktuális dátum lekérdezése:
SELECT SYSDATE FROM DUAL;

holnapi dátum lekérdezése:
SELECT SYSDATE+1 FROM DUAL;

aktuális dátum lekérdezése más formátumban:
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, ‘yyyy.mm.dd.’) FROM DUAL;

aktuális dátumból csak az év lekérdezése:
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, ‘yyyy’) FROM DUAL;
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, ‘yy’) FROM DUAL;

aktuális dátumból csak a hónap lekérdezése:
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, ‘mm’) FROM DUAL;

aktuális dátumból csak a nap lekérdezése:
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, ‘dd’) FROM DUAL;

5-évvel korábbi dátum lekérdezése:
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, ‘yyyy’) –5 FROM DUAL;

A SYSDATE rendszerváltozó nemcsak a dátumot, de az időt is tárolja. Aktuális
rendszeridő lekérdezése:

SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'hh12:mi:ss') FROM DUAL;
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'hh24:mi:ss') FROM DUAL;

Sztring konvertálása dátum típusúvá és formátumúvá:
SELECT TO_DATE(‘2001.01.04.’, ‘yyyy.mm.dd.’) FROM DUAL;

Hozzuk létre az sql1.sql állományban található EMBER táblát és töltsük fel! Ezután
egészítsük ki még egy mezővel: születési dátum.

ALTER TABLE ember ADD (szul-datum DATE);
Töltsük fel a születési dátum mezőt értékekkel!

UPDATE ember SET szul-datum=TO_DATE('1978.04.15.', 'YYYY.MM.DD.')
WHERE id=1;

Az utasítás hatására a megadott dátumot a megfelelő dátum formátumban viszi fel.

Ellenőrizzük a módosítást: SELECT * FROM ember;
Kérdezzük le az 1-es azonosítójú ember születési dátumát más formátumban:

SELECT TO_CHAR(szul-datum, 'yyyy.mm.dd') FROM ember WHERE id=1;

NVL (kif1, kif2)

Ha kif1 nem üres, akkor annak az értékét adja vissza, egyébként pedig a kif2 értékét.
Hozzuk létre az sql1.sql állományban található autó táblát és töltsük fel adatokkal.
Vigyünk fel olyan autó rekordot is, ahol a típus mező üres (NULL).

SELECT NVL(tipus, ’ures’) FROM auto;



DECODE (kif1, e1, k1, e2, k2, …., kn)

Olyan, mint a CASE szerkezet: a kif1 kifejezést kiértékeli. Ha kif1 = e1, akkor k1-et
írja ki és így tovább, ha kif1 egyik e-vel sem egyenlő, akkor a default kn-t írja ki. 

Hozzuk létre az sql2.sql állomány tábláit és töltsük fel adatokkal. A DOLGOZO táblát
egészítsük ki még egy mezővel: státusz. 

ALTER TABLE dolgozo ADD (statusz NUMBER(2));

Hozzunk létre egy táblát: STATUSZ [id PK, megnevezes CHAR(20)] és tároljuk el az
alábbi státuszokat: nyugdijas, fömunkaidös, részmunkaidös, katonai szolgálat, szülési
szabadság stb. Ezután töltsük fel a DOLGOZO tábla státusz oszlopát értékekkel.

SELECT nev, DECODE(statusz, 1, ‘nyugdijas’, 2, ‘fomunkaidos’, 3,
‘reszmunkaidos’, …, ‘egyeb’) FROM DOLGOZO;

Hierarchikus SELECT:

Kérdezzük le azokat a dolgozókat (sql2.sql), akiknek az 1-es kódszámú dolgozó a
közvetlen főnökük.

SELECT nev, fizetes, beosztas, osztaly FROM dolgozo WHERE fonok=1;
Kérdezzük le Kovács Béla közvetlen beosztottjait.

SELECT nev, fizetes, beosztas, osztaly FROM dolgozo WHERE fonok IN
(SELECT dkod FROM dolgozo WHERE nev LIKE 'Kovacs Bela%’);

Kérdezzük le a legmagasabb beosztású főnök minden beosztottját.
SELECT nev, fizetes, beosztas, osztaly FROM dolgozo START WITH fonok IS
NULL CONNECT BY PRIOR dkod=fonok;

Kérdezzük le a legmagasabb beosztású főnök minden beosztottját az 1. szinttől lefelé. 
SELECT level, nev, fizetes, beosztas, osztaly FROM dolgozo WHERE level>1
START WITH fonok IS NULL CONNECT BY PRIOR dkod=fonok;

Adatbázis objektumok

Saját domain:

Saját domain létrehozása:
CREATE DOMAIN nev AS tipus DEFAULT ertek CONSTRAINT CHECK
(feltetel);

Domain törlése:
DROP DOMAIN nev;

Például a ’nem’ típus létrehozása és alkalmazása:
CREATE DOMAIN nem AS CHAR(1) DEFAULT ’f’ CONSTRAINT CHECK (NEM IN(’f’, ’n’));
CREATE TABLE dolgozo (kod NUMBER(2) PRIMARY KEY, nev CHAR(30), neme NEM);

Globális értékellenőrzés:

Globális értékellenőrzési feltétel létrehozása:
CREATE ASSERTION nev CHECK (feltétel);



Törlése:
DROP ASSERTION nev;

Számláló, sorszámosztó:

Számláló létrehozása:
CREATE SEQUENCE s INCREMENT BY ert CYCLE MAXVALUE maxert;

Számláló értékére hivatkozás: 
s.CURRVAL - számláló aktuális értéke
s.NEXTVAL - számláló léptetése

Adjunk az EMBER táblához hozzá egy kód mezőt:
ALTER TABLE ember ADD (kod NUMBER(3));

Töltsük fel a kód mezőt értékkel úgy, hogy feltöltés előtt ellenőrizzük az értékét:
SELECT s.NEXTVAL FROM DUAL;
UPDATE ember SET kod=s.CURRVAL WHERE id=1; 

Számláló törlése:
DROP SEQUENCE s;

Index:

Index létrehozása:
CREATE INDEX inev ON tnev (m1 ASC/DESC, m2 …);

A lekérdezések gyorsítására szolgál. Az elsődleges kulcshoz implicite létrejön index!

Index törlése:
DROP INDEX inev;

Ideiglenes táblák:

Az ideiglenes tábla csak egy session erejéig él, kijelentkezéskor megszűnik.
globális – az összes fordítási egységben látható
lokális – csak egy fordítási egységben látható

CREATE GLOBAL / LOCAL TEMPORARY TABLE tnev (mezo1 tipus
integ.felt, mezo2 tipus integ.felt., …);

Származtatott táblák:

VIEW:
Létrehozása: CREATE VIEW vnev [(mezo1, mezo2, …)] AS SELECT ….;
Törlése: DROP VIEW vnev;

SNAPSHOT:
Létrehozása: 
CREATE SNAPSHOT snev [(mezonevek)] 
REFRESH FAST | COMPLETE 
START WITH kezddatum NEXT kövdatum AS SELECT ….;



Törlése: DROP SNAPSHOT snev;

VIEW
Al-select csak WHERE feltételben használható, ha input táblaként akarjuk használni a
lekérdezés eredményét – FROM után – akkor VIEW-t kell létrehoznunk.

Az sql2.sql szkript lefuttatása után hozzunk létre view-t annak lekérdezésére, hogy
kik vannak szabadságon, és kérdezzük le a szabadságon lévő dolgozók nevét,
fizetését, osztályát és főnökének a nevét.

CREATE VIEW v2 AS SELECT * FROM dolgozo WHERE szabadsag=’igen’;
CREATE VIEW v3 AS SELECT dkod, nev FROM dolgozo;
SELECT v2.nev, v2.fizetes, v2.osztaly, v3.nev fonoknev FROM v2, v3 WHERE
v2.fonok = v3.dkod;

A view tartalma nem tárolódik fizikailag, csak az azt előállító lekérdezés, ami minden
alkalommal végrehajtódik, amikor a view-ra hivatkozunk. Tehát kevés helyet foglal
az adatbázisban, de lassabb a lekérdezés végrehajtása. Akkor érdemes alkalmazni,
amikor az alaptábla adatai viszonylag gyakran változnak, vagy a lekérdezés
eredményére ritkán van szükség.

Mindig szükség van rá, amikor SELECT utasítás alaprelációjaként (FROM után)
aggregált eredményt akarunk felhasználni.
Pl.: Melyik az az osztály, ahol a legtöbben dolgoznak.

CREATE VIEW v AS SELECT o.megnevezes osztalynev, count(*) fo FROM
dolgozo d, osztaly o GROUP BY o.megnevezes;
SELECT osztalynev FROM v WHERE fo = (SELECT max(fo) FROM v);

SNAPSHOT
SNAPSHOT létrehozására nincs jogosultságunk!!!

Hozzunk létre snapshot-ot a nyugdíjas dolgozók lekérdezésére.
CREATE SNAPSHOT s1 REFRESH complete START WITH sysdate NEXT
sysdate+10 AS SELECT * FROM dolgozo WHERE szulev <= 1950;

Kérdezzük le a nyugdíjas dolgozók nevét, régi beosztását és volt főnökük nevét.
SELECT s1.nev, s1.beosztas, v3.nev fonoknev FROM s1, v3 WHERE s1.fonok
= v3.dkod;

A snapshot (pillanatfelvétel) eredménye fizikailag letárolásra kerül, vagyis több helyet
foglal, mint a view és gyorsabb a lekérdezés végrehajtása. Akkor érdemes használni,
ha az alaptábla adatai viszonylag ritkán változnak, vagy a lekérdezés eredményére
gyakran szükségünk van.

Alias-ok használata

Az alias csak egy utasítás erejéig él!
Kérdezzük le a 2-es azonosítójú főnök beosztottjait.

SELECT * FROM dolgozo d WHERE d.fonok=2;
Kérdezzük le az összes dolgozót és adjuk meg a főnökük nevét.

SELECT d.nev, d.beosztas, d.fizetes, v3.nev fonoknev FROM dolgozo d, v3
WHERE d.fonok=v3.dkod;



Hozzunk létre szinonímát (nem csak egy utasítás erejéig élő, tárolt alias elnevezést) a
dolgozó táblához.

CREATE SYNONYM d FOR dolgozo;

Ezt követően d nevű tábla már nem hozható létre!!! Viszont a d mindenhol
használható a dolgozo helyett.

Szinoníma törlése:
DROP SYNONYM d;

Függvények

Matematikai függvények:
abs(n) – n abszolút értékével tér vissza
ceil(n) – az adott lebegőpontos értékhez felülről legközelebb eső egész szám
cos(n) – n koszinusza, ahol n egy radiánban megadott szög érték
cosh(n) – koszinusz hiperbolikusz n
exp(n) – e-ad n-el tér vissza
floor(n) – az adott lebegőpontos értékhez alulról legközelebb eső egész szám
ln(n) – n természetes alapú logaritmusával tér vissza
log(m,n) – az n m-alapú logaritmusa
mod(m,n) – m/n osztási művelet maradékát adja meg
power(m,n) – m-nek n-edik hatványa
round(n, [m]) – n kerekítve m tizedesjegyre
sign(n) – előjel függvény (szignum függvény)
sin(n) – n szinusza
sinh(n) – szinusz hiperbolikusz n
sqrt(n) – n négyzetgyöke
tan(n) – n tangense
tanh(n) – tangens hiperbolikusz n
trunc(n, [m]) – levágja n-et m tizedesjegyig

Sztringkezelő függvények:
chr(n) – az n bináris kódú karaktert adja meg
concat(char1, char2) – összefűzi a két sztringet
initcap(char) – a megadott szövegben minden szó nagy kezdőbetűvel fog kezdődni
lower(char) – a szöveg minden betűje kicsi lesz
lpad(char1, n, [char2]) – a char1 szöveget balról kiegészíti n számú karakterrel és
char2 karaktersorozattal tölti fel
ltrim(char, [set]) – a char szövegből balról levágja a karaktereket a set-ben lévő
karaktersorozat első előfordulásáig
replace(char, search_string, [rep_string]) – a char szövegben minden search_string
előfordulást kicserél a rep _string-re
rpad(char1, n, [char2]) – a char1 szöveget jobbról kiegészíti n számú karakterrel és
char2 karaktersorozattal tölti fel
rtrim(char, [set]) – a char szövegből jobbról levágja a karaktereket a set-ben lévő
karaktersorozat első előfordulásáig
substr(char, m, [n]) – a char szövegből az m-edik pozíciótól kezdve n számú karakter



upper(char) - a szöveg minden betűje nagy lesz
ascii(char) – a megadott karakter decimális értékét adja vissza
length(char) – a char szöveg hosszát adja meg

Dátumkezelő függvények:
add_months(d, n) – a d dátumhoz képest n hónappal későbbi dátumot adja meg
last_day(d) – a d dátumban szereplő hónap utolsó napjának dátuma
months_between(d1, d2) – a d1 és d2 dátumok közötti hónapok száma
new_time(d, z1, z2) – ha a d dátum z1 időzónában van megadva, akkor visszaadja a
z2 zóna szerinti dátumot (z1, z2 karakteres pl.: GMT, CST, AST, BST, EST stb.)
next_day(d, char) – a d dátum utáni első char-ban megadott nap ( Monday, Tuesday,
stb.) dátuma



8. Gyakorlat

Adatbázis-tervezés, normalizálás

Redundancia: egyes adatelemek feleslegesen többször is le vannak tárolva

Problémák:

• helypazarlás

• konzisztencia-őrzés nehéz

Következmény → Anomáliák:

• beszúrási: ismétlődő adatelem újabb beszúrásakor, ha nem pontosan
úgy adjuk meg az adatot, ahogy korábban (pl. elgépeljük), akkor új
adatelem válik belőle

Pl.:

TULAJ [NEV, CÍM, AUTO]

AUTO [RSZ, TIPUS, SZIN, TULAJ]

INSERT INTO TULAJ VALUES ('Kiss Jozsef', 'Miskolc, Klapka Gy. út
42.', 'Lada');

INSERT INTO AUTO VALUES ('abo-048', 'Skoda', 'piros', 'Kiss
Jozsef');

Ennek hatására Kiss Józsefnek két különböző típusú autója van egy
rendszámmal az adatbázisban: az egyik Lada, a másik pedig Skoda.

• törlési: ismétlődő adatelem törlésekor, minden előfordulási helyen
törölni kell az adatot

Pl.:

OSZTALY [MEGNEVEZES, LETSZAM, FONOK]

DOLGOZO [NEV, FIZETES, KOR, OSZTALY]

INSERT INTO OSZTALY VALUES ('Informatika', 12, 'Kovacs Bela');

DELETE FROM DOLGOZO WHERE NEV LIKE 'Kovacs Bela%';

Ennek hatására a Kovács Béla nevű dolgozó kikerül az adatbázisból
(elmegy a cégtől), de továbbra is ő lesz az Informatikai részleg
vezetője !!!

• módosítási: ismétlődő adatelem módosításakor minden adatbázisbeli
előfordulást módosítani kell

Pl.:

OSZTALY [MEGNEVEZES, LETSZAM, FONOK]



DOLGOZO [NEV, FIZETES, KOR, OSZTALY, FONOK]

UPDATE OSZTALY SET FONOK = 'Nagy Istvan' WHERE
MEGNEVEZES LIKE 'Informatika';

Ekkor minden, az Informatikai részlegnél dolgozó alkalmazott esetén is
módosítani kell a főnök nevét.

Funkcionális függőség (FD - Functional Dependency):

A, B ⊂ R A → B

∀ A előforduláshoz egyetlen B érték tartozik (visszafelé nem teljesül)

Redundancia akkor lép fel, ha a sémában van egy A → B funkcionális
függőség és A értéke ismétlődhet.

A tervezés célja az ismétlődő értékű attribútumokból kiinduló FD-k
megszűntetése; vagyis csak a kulcsból kiinduló FD-k maradhatnak meg, a
nem kulcsból kiinduló FD-ket eliminálni kell.

Armstrong-axiómák (Funkcionális függőségek kapcsolata)

• Ha A ⊂ B akkor B → A (az egész meghatározza a részét)

• Ha A → B akkor AC → BC (kibővíthetőség)

• Ha A → B és B → C akkor A → C (tranzitivitás)

Egyéb kapcsolati szabályok:

• Ha A → B és A → C akkor A → BC

• Ha A → B és C → D akkor AC → BD

• Ha A → BC akkor A → B és A → C

Cél: irreducibilis (minimális, tovább már nem egyszerűsíthető) FD halmaz
kiválasztása (a felesleges FD-k eliminálása).

Irreducibilis egy FD halmaz, ha:

• ∀ X → Y FD-nél ∀ Y elemi

• ∀ X → Y FD-nél ∀ X minimális, de nem szükségszerűen elemi
(összetett kulcsból is indulhat ki FD)

• az így kapott FD halmaz ekvivalens a kiinduló halmazzal, vagyis a
kiinduló halmaz minden függősége kifejezésre kerül

Normalizálás

A normalizálás olyan eljárás sorozat, melynek célja anomáliamentes
relációséma létrehozása/előállítása. Az adatbázis tervezési folyamat egy



eleme, mely több, egymásra épülő lépésből (normálforma) áll és minden
lépéshez tartozik egy kritérium.

Gyakorlati normálformák:

• 1NF: egy R séma 1NF-ben van, ha minden attribútum egyértékű és
létezik kulcs mező.

Pl.:

SZULO [SZIGSZ, NEV, CIM, GYEREKEK] 

A gyerekeknél több gyereket is fel lehet sorolni, vagyis nem egyértékű
mező ezért a séma nincs 1NF-ben.

Megoldás:

SZULO [SZIGSZ, NEV, CIM]

GYEREKEK [SZEMSZAM, NEV, SZULOSZIGSZ]

• 2NF: egy R séma 2NF-ben van, ha 1NF teljesül és minden attribútum a
teljes kulcstól függ, nem annak egy részkulcsától (csak összetett
kulcsok esetén van értelme vizsgálni, elemi kulcs esetén 2NF
automatikusan teljesül).

Pl.:

REPULOJEGY [JARAT, DATUM, HELY, OSZTALY, AR]

A sémára nem teljesül 2NF, mert 

• a járat és a hely együtt (de lehet, hogy a hely önmagában)
meghatározza, hogy milyen osztályra (business class, economy class)
szól a jegy

• a járat, a dátum és a hely együtt határozza meg az árat, ha figyelembe
vesszük a jegyárak szezonális ingadozását (ez jó!)

Megoldás:

REPULOJEGY [JARAT, DATUM, HELY, AR]

OSZTALY [HELY, OSZTALY] vagy OSZTALY [JARAT, HELY,
OSZTALY]

• 3NF: egy R séma 3NF-ben van, ha 2NF teljesül és a nem kulcs
attribútumok nem függnek tranzitíven a kulcstól.

Pl.:

AUTO [RSZ, TULAJ, TIPUS, SZIN, MOTOR, GYARTO]

A séma nincs 3NF-ben, mert ugyan RSZ minden attribútumot
meghatároz, de a típus attribútum önmagában is meghatározza a
motor típusát és a gyártó céget.



Megoldás:

AUTO [RSZ, TULAJ, TIPUS, SZIN]

TIPUS [TIPUS, MOTOR, GYARTO]

Magasabb normálformák:

• BCNF (általánosított 3NF): egy R séma akkor van BCNF-ben, ha 2NF
teljesül és funkcionális függőség csak jelölt kulcsból (olyan mező, mely
egyértelműen meghatározza a többi mező értékét, egyértelműen
azonosítja a rekord-előfordulást) indul ki.

Pl.:

EMBER [SZIGSZ, ADOSZAM, NEV, CÍM, FIZETES]

A SZIGSZ és az ADOSZAM mező egyaránt meghatározza a többi
mezőt, vagyis tranzitív FD van, de ez nem okoz redundanciát. Tehát a
séma teljesíti a BCNF-et.

• 4NF

• 5NF

PÉLDÁK Normalizálásra

1. Normalizálja az alábbi sémát 3NF-ig: R(A,B,C,D,E,F) ahol A → C, C → E ,
(A,B) → F , B → D.

Armstrong 1. axiómája alapján: (A,B) → A és (A,B) → B

Armstrong 3. axiómája alapján: (A,B) → A és A → C ↔ (A,B) → C

(A,B) → C és C → E ↔ (A,B) → E

(A,B) → B és B → D ↔ (A,B) → D

A mezők atomiságát feltesszük.

1NF: R(A,B,C,D,E,F)

2NF: R1(A,B,F) R2(A,C,E) R3(B,D)

3NF: R1(A,B,F) R2(A,C) R3(C,E) R4(B,D)

2. Normalizálja az alábbi sémát 3NF-ig: R(X,Y,Z,Q,W) ahol Y → W, X →
(Q,Z), Z → Y.

A szétvághatósági szabály alapján: X → (Q,Z) ↔ X → Q és X → Z

Armstrong 3. axiómája alapján: X → Z és Z → Y ↔ X → Y

X → Y és Y → W ↔ X → W

A mezők atomiságát feltesszük.



1NF: R(X,Y,Z,Q,W)

2NF: = 1NF

3NF: R1(X,Q,Z) R2(Z,Y) R3(Y,W)

3. Normalizálja az alábbi sémát BCNF-ig: R(A,B,C,D,E) ahol C → E, A → D, E
→ B, (A,E) → A.

Armstrong 1. axiómája alapján: (A,E) → A és (A,E) → E

Armstrong 3. axiómája alapján: (A,E) → A és A → D ↔ (A,E) → D

(A,E) → E és E → B ↔ (A,E) → B

De C → E, ezért (A,C) a kulcs.

A mezők atomiságát feltesszük.

1NF: R(A,C,B,D,E)

2NF: R1(A,C) R2(A,D) R3(C,E,B)

3NF: R1(A,C) R2(A,D) R3(C,E) R4(E,B)

BCNF: = 3NF

4. Normalizálja az alábbi sémát BCNF-ig: R(X,Y,Z,Q,R,S) ahol (Y,Q) → Y , Q
→ Z, Y → S, (Y,Q) → R, S → X.

Armstrong 1. axiómája alapján: (Y,Q) → Y és (Y,Q) → Q

Armstrong 2. axiómája alapján: Q → Z ↔ (Y,Q) → (Y,Z)

A szétvághatósági szabály alapján: (Y,Q) → (Y,Z) ↔ (Y,Q) → (Y) és
(Y,Q) → (Z)

Armstrong 3. axiómája alapján: (Y,Q) → Y és Y → S ↔ (Y,Q) → S

(Y,Q) → S és S → X ↔ (Y,Q) → X

A mezők atomiságát feltesszük.

1NF: R(Y,Q,X,Z,R,S)

2NF: R1(Y,Q,R) R2(Y,S,X) R3(Q,Z)

3NF: R1(Y,Q,R) R2(Y,S) R3(S,X) R4(Q,Z)

BCNF: = 3NF

5. Normalizálja az alábbi sémát BCNF-ig: R(A,B,C,D,E,F) ahol A → C, E → B,
C → (F,C), (A,E) → D.

Armstrong 1. axiómája alapján: (A,E) → A és (A,E) → E

A szétvághatósági szabály alapján: C → (F,C) ↔ C → (F) és C → (C)



Armstrong 3. axiómája alapján: (A,E) → A és A → C ↔ (A,E) → C

(A,E) → C és C → F ↔ (A,E) → F

(A,E) → E és E → B ↔ (A,E) → B

A mezők atomiságát feltesszük.

1NF: R(A,E,B,C,D,F)

2NF: R1(A,E,D) R2(A,C,F) R3(E,B)

3NF: R1(A,E,D) R2(A,C) R3(C,F) R4(E,B)

BCNF: = 3NF

6. Normalizálja az alábbi sémát BCNF-ig: R(A,B,C,D,E) ahol A → B, A → C, B
→ A, B → C, C → D, D → E.

Armstrong 3. axiómája alapján: B → C és C → D ↔ B → D

B → D és D → E ↔ B → E

De A → B, tehát A vagy B lehet a kulcs.

A mezők atomiságát feltesszük.

1NF: R(B,A,C,D,E)

2NF: = 1NF

3NF: R1(B,A) R2(A,C) R3(C,D) R4(D,E)

BCNF: R1(B,A,C) R2(C,D) R3(D,E)




