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Mai témák: 
1. SQL speciális elvek 
2. További SQL 
3. Minta 

 
Szöveges értékek kezelése 

 
DOLGOZÓ 

d_id név lakcim 
 
 CHAR fix hosszúságú 
Adattípus VARCHAR változó hosszúságú 
 LOB (CLOB , TEXT)  
 
 
UPDATE SET NEV=”ALMA” 
 WHERE NEV=”ALMA” egzakt keresés 
 
TRIM () – levágja a felesleges részeket, pl. szóközöket 
 
Közelítő keresés: 
kif LIKE minta 
 
LIKE ’Alma’ 
 ’%A’ ’A%’ 
 ’A_’ 
 
% - tetszőleges szövegrész 
_ - tetszőleges 1 karakter 
 
kif SIMILAR TO minta 
itt a minta egy regulációs kifejezés 
 
Plusz dolgok: 
 Egy saját ABC-t ki lehet jelölni 
 Pozíciót is lehet szabályozni 
 
[a..f] – ABC 
\d – decimális 
[^a..h] – olyan ami nem tartalmazza az [a..h] –t 
 

Feltételes értékadás 
 

VIZSGA 
tárgy jegy 
 
 
Az SQL –ben feltételes értékadásra a CASE operátor áll rendelkezésre. 
CASE kif WHEN kif1 THEN kif2 WHEN… ELSE kif0 END 
CASE WHEN kif THEN kif2 … ELSE kif0 END – itt logikai kifejezések állnak 
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Listázzuk ki a jegyeket szövegesen tárgynév szerinti sorrendet 
 
SELECT targy, CASE WHEN jegy=1 THEN 'elegtelen' WHEN jegy='2' THEN 'elegseges' 
WHEN jegy='3' THEN 'kozepes' WHEN jegy='4' THEN 'jo' WHEN jegy='5' THEN 'jeles' 
ELSE 'nincsjegy' END jegy FROM vizsga; 
 
A redundancia az adattárolásnál hasznos 
 

Adat-hozzáférés védelem 
A különböző alkalmazásoknak a tábla bizonyos szeleit kell, hogy lássa. 
 
Megoldás. 
Egyik megoldás: mindenkinek megvan a saját táblája 
 de itt probléma a szinkronizáció 
Másik megoldás: Van egy központi példány és lesznek saját lokális változatok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Származtatott tábla 
Itt a szinkronizálás a rendszer által történik 

1. VIEW – normál nézeti tábla, amely mögött a származtatási parancs tárolódik az 
értékhalmaz nem. 

2. SNAPSHOT – régi 
MATERIALIZED VIEW –új  

Egy egy olyan tábla, amely mögött 1 származtatási parancs és egy egyértékű 
halmaz is tárolódik. 

 
VIEW előnye: 
 kevesebb helyet foglal 
 aktuális érték 
 
MV előnye: gyorsabb 
 
Gyógyszertár példa:  
view receptre elkészíti 
mv leveszi a polcról 
 
MV-nél a frissítés történhet kézzel illetve automatikusan. 
 
CREATE VIEW vnév [(mező1, mező2, … stb)] AS SELECT 
A [(mező1, mező2, … stb)] – rész nem kötelező! 
 
A VIEW a lekérdezésekben teljes értékű táblaként használható. 
 
PÉLDA 
Dolgozókból 25 évnél fiatalabbak 
 
CREATE VIEW FIATALOK AS SELECT nev, kor, részleg FROM DOLGOZOK WHERE 
kor>25 

központi 
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SELECT nev FROM FIATALOK WHERE részleg=’A’ 
 
A VIEW tartalmát át lehet-e írni? 
A VIEW tartalma a lekérdezés után eltűnik 
 
A VIEW-ek korlátozottan módosíthatók, ilyenkor a módosítás az alaptáblába megy át. Tehát 
csak � és Π tartalmazó származtatásnál vezethető vissza. 
 
UPDATE FIATALOK SET KOR=15 WHERE nev…. 
 
[WITH CHECK OPTION] csak olyan módosítást enged meg rajta, ami nem vezeti ki az 
értelmezési köréből. 
 
CREATE SNAPSHOT nev REFRESH … AS SELECT 
 
Index – gyorsítja a keresést (B-fa) 
 
Index létrejötte: 
 - implicit 
   PRIMARY KEY, UNIQUE 

- explicit 
 
A PRIMARY KEYnek indehez kell hogy az egyediséget ellenőrizzük gyorsan. 
CREATE INDEX inev ON tábla (mezőkif) 
Akkor kell index, ha ezen mező alapján gyakran keresünk. 
 
Megjegyzés: Az SQL-es könyvek azt ajánlják, hogy idegen kulcsokat is indexeljük. 
 
Sok index a DML beszúrás törlésnél lesz hátrányos, mert frissíteni kell. 
 
A DBMS-ek a DAC modellt használják, amely decentralizált, tehát a tulajdonos határozza 
meg kinek adja át. 
 
GRANT paranccsal lehet átadni a jogosultságot 
GRANT ’művelet’ ON obj TO feltétel 
 SELECT   PUBLIC – mindenkinek átadjuk 
 UPDATE 
 INSERT 
 stb. 
 
[WITH GRANT OPTION] 
ha ezt beleírjuk, akkor akinek átadjuk az továbbadhatja 
 
Visszavonás: 
REVOKE műv ON obj FROM feltétel 
 
Azt akarjuk, hogy a B tábla tudja olvasni A t1 tábláját: 
1. GRANT SELECT ON t1 to B 
2. SELECT * FROM A.t1 
 
Megjegyzés: Mai DBMS-ekben egy SELECT parancs hivatkozhat távoli adatokra. 


