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4.2. Спеціальні реляційні оператори 
 
З'єднання: 
 

Операція з'єднання відношень, поряд з операціями вибірки і проекції, є одні-
єю з найбільш важливих реляційних операцій. 

Зазвичай розглядається кілька різновидів операції з'єднання: 
• Загальна операція з'єднання; 
• Θ-з'єднання (Тета- з'єднання); 
• Екві-з'єднання; 
• Природне з'єднання. 
Найбільш важливим з цих окремих випадків є операція природного з'єднан-

ня. Всі різновиди з'єднання є окремими випадками загальної операції з'єднання. 
 

- Загальна операція з'єднання 
 

Визначення 8. З'єднанням відношень A і B за умовою c називається відно-
шення (A TIMES В) WHERE с. c являє собою логічне вираження, до якого мо-
жуть входити атрибути відношень A і B та(або) скалярні вирази. 

 

Таким чином, операція з'єднання є результат послідовного застосування 
операцій декартіва добутку і вибірки. Якщо у відношеннях А і В є атрибути з 
однаковими найменуваннями, то перед виконанням з'єднання такі атрибути необ-
хідно перейменувати. 

 

- Тета-з'єднання 
 

Визначення 9. Нехай відношення А містить атрибут X, відношення В містить 
атрибут Y, а Θ - один з операторів порівняння (=, ≠, <, ≤, >, ≥і т.д.). тоді Θ -
з'єднання відношення А по атрибуту X з відношення В по атрибуту Y називають 
відношення (A ТIМЕS В) WHERE XΘY. 

Це окремий випадок операції загального з'єднання. 
Іноді, для операції Θ- з'єднання застосовують наступний, більш короткий 

синтаксис: 
A[XΘY]B 

 
 

Приклад. Розглянемо деяку компанію, в якій зберігаються дані про поста-
чальників і деталях, що поставляються. Нехай постачальникам і деталям при-
своєно якийсь статус. Нехай бізнес компанії організований таким чином, що по-
стачальники мають право поставляти тільки ті деталі, статус яких не вище 
статусу постачальника (сенс цього може бути в тому, що хороший постачальник 
з високим статусом може поставляти більше різновидів деталей, а поганий поста-
чальник з низьким статусом може постачати тільки обмежений список деталей, 
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важливість яких (статус деталі) не надто висока). 
 

Таблиця. Відношення А (Постачальники) 

 
 

Таблиця. Відношення В (Деталі) 

 
 

Відповідь на питання "які постачальники мають право поставляти які дета-
лі?" дає Θ-з'єднання A[X≥Y]B: 

 

Таблиця. Відношення «Які постачальники поставляють які деталі» 

 
 
- Екві-з'єднання 
 

Найбільш важливим окремим випадком Θ-з'єднання є випадок, коли Θ є про-
сто рівність. 

Синтаксис екві-з'єднання:  A[X=Y]B. 
Приклад. Нехай є відношення Р, D і PD, що зберігають інформацію про 
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постачальників, деталі і постачання відповідно (для зручності введемо короткі 
найменування атрибутів): 

 
Таблиця. Ставлення Р (Постачальники) 

 
 

Таблиця. Ставлення D (Деталі) 

 
 

Таблиця. Ставлення PD (Поставки) 

 
 
Відповідь на питання, які деталі поставляються постачальниками, дає екві- 
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з'єднання P[PNUM=PNUM]PD. Насправді, тому що у відношеннях є однакові ат-
рибути, то потрібно спочатку перейменувати атрибути, а потім виконати еквіва-
лентні-з'єднання. Запис стає більш громіздкою: 

(Р RENAME PNUM AS PNUM1) [PNUM1= 
PNUM2] (PD RENAME PNUM AS PNUM2) 

Зазвичай, такою складною формою записи не користуються. Але як би там не 
було, в результаті маємо відношення: 

 
Таблиця. Відношення «Які деталі поставляються якими постачальниками» 

 
 
Недоліком екві-з'єднання є те, що якщо з'єднання відбувається по атрибутам 

з однаковими найменуваннями (а так найчастіше і відбувається!), То в результую-
чому відношенні з'являється два атрибути з однаковими значеннями. У нашому 
прикладі атрибути PNUM1 і PNUM2 містять дублюючі дані. Позбутися від цього 
недоліку можна, взявши проекцію по всіх атрибутів, крім одного з дублюючих. 
Саме так діє природне з'єднання. 

 

- Природне з'єднання 
 

Визначення 10. Нехай дано відношення A(A1, A2, ..., An, X1, X2, ..., Xp) і B(X1, 
X2, ..., Xp, B1, B2, ..., Bm) мають однакові атрибути X1, X2, ..., Xp (тобто атрибути з 
однаковими іменами і певні на однакових доменах). 

Тоді природним з'єднанням відношень A і B називається відношення з заго-
ловком (A1, A2, ..., An, X1, X2, ..., Xp, B1, B2, ..., Bm) і тілом, що містить безліч кор-
тежів (a1, a2, ..., an, x1, x2, ..., xp, b1, b2, ..., bm), таких, що (a1, a2, ..., an, x1, x2, ..., 
xp)∈A і (x1, x2, ..., xp, b1, b2, ..., bm)∈B. 

Природне з'єднання настільки важливо, що для нього використовують спе-
ціальний синтаксис: A JOIN В 
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Зауваження. У синтаксисі природного з'єднання не вказуються, за якими ат-
рибутам здійснюється з'єднання. Природне з'єднання проводиться за всіма одна-
ковим атрибутами. 

Зауваження. Природне з'єднання еквівалентно такій послідовності реля-
ційних операцій: 

1. Перейменувати однакові атрибути у відношеннях; 
2. Виконати декартовій твір відношень; 
3. Виконати вибірку за співпадаючими значеннями атрибутів, які мали одна-
кові імена; 
4. Виконати проекцію, видаливши повторювані атрибути; 
5. Перейменувати атрибути, повернувши їм початкові імена. 
Зауваження. Можна виконувати послідовне природне з'єднання декіль-

кох відношень. Неважко перевірити, що природне з'єднання (як, втім, і з'єднання 
загального вигляду) має властивість асоціативності, тобто 

(A JOIN В) JOIN C = A JOIN (В JOIN C) 
тому такі сполуки можна записувати, опускаючи дужки: 

A JOIN B JOIN C 
 

Приклад. У попередньому прикладі відповідь на питання "які деталі постав-
ляються постачальниками", більш просто записується у вигляді природного 
з'єднання трьох відношень Р JOIN PD JOIN D (для зручності перегляду поря-
док атрибутів змінений, це є допустимим за властивостями відношень): 

 

Таблиця. Відношення Р JOIN PD JOIN D 

 
 

Ділення: 
 

Визначення 11. Нехай дано відношення A(X1, X2, ..., Xp, Y1, Y2, ..., Ym) і В(Y1, 
Y2, ..., Ym), причому атрибути Y1, Y2, ..., Ym – загальні для двох відношень. Ділен-
ням відношення A на B називається відношення з заголовком (X1, X2, ..., Xp) і 
тілом, що містить безліч кортежів (x1, x2, ..., xp) таких, що для всіх кортежів (y1, 
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y2, ..., ym)∈В у відношенні А знайдеться кортеж (x1, x2, ..., xp, y1, y2, ..., ym). 
Відношення А виступає в ролі діленого, відношення В виступає в ролі діль-

ника. Ділення відношень аналогічне діленню чисел із залишком. 
Синтаксис операції ділення:  A DEVIDEBY В 
 

Зауваження. Типові запити, які реалізуються за допомогою операції ділення, 
зазвичай у своїй формулюванні мають слово "всі" – "які постачальники постав-
ляють всі деталі?". 

приклад. У прикладі з постачальниками, деталями і поставками відповімо на 
питання, "які постачальники поставляють всі деталі". 

Як діленого візьмемо проекцію X=PD[PNUM, DNUM] містить номери поста-
чальників і номера поставляються ними деталей: 

Таблиця. Проекція X=PD[PNUM, DNUM] 

 
В якості подільника візьмемо проекцію Y=D[DNUM], що містить список но-

мерів всіх деталей (не обов'язково поставляються будь-ким): 
Таблиця. Проекція Y=D[DNUM] 
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Ділення X DEVIDEBY Y дає список номерів постачальників, що поставля-
ють всі деталі: 

 
Таблиця. Відношення X DEVIDEBY Y 

 
Виявилося, що тільки постачальник з номером 1 поставляє всі деталі. 
 

Приклади використання реляційних операторів: 
 

Приклад. Отримати імена постачальників, що поставляють деталь номер 2. 
 

Рішення: 
((DP JOIN Р) WHERE DNUM = 2) [РNAME] 
Приклад. Отримати імена постачальників, що поставляють, по меншій мірі, 

одну гайку. 
Рішення: 
(((D WHERE DNAME = Гайка) JOIN DP) JOIN P)[PNAME] 
Відповідь на цей запит можна отримати і інакше: 
(((D JOIN DP) JOIN P) WHERE DNAME = Гайка) [PNAME] 
Приклад. Отримати імена постачальників, що поставляють всі деталі. 
Рішення: 
((DP[PNUM, DNUM] DEVIDEBY D[DNUM]) JOIN P)[PNAME] 
Приклад. Отримати імена постачальників, які не постачають деталь номер 2. 
Рішення: 
((P[PNUM] MINUS ((P JOIN DP) WHERE DNUM = 2)[PNUM])  
JOIN P) [PNAME] 
Відповідь на цей запит можна отримати і крок за кроком: 
T1 = P[PNUM] – отримати список номерів усіх постачальників. 
T2 = P JOIN DP – з'єднати дані про постачальників і постачання. 
T3 = T2 WHERE DNUM = 2 – в даних про постачальників і постачання зали-

шити тільки дані про постачання деталі номер 2. 
T4 = T3[PNUM] – отримати список номерів постачальників, що поставляють 

деталь номер 2. 
T5 = T1 MINUS T4 – отримати список номерів постачальників, які не поста-

чають деталь номер 2. 
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T6 = T5 JOIN P – з'єднати список номерів постачальників, які не постачають 
деталь номер 2 з даними про постачальників (вийдуть повні дані про постачаль-
ників, які не постачають деталь номер 2). 

T7 = T6[PNAME] – шукана відповідь (імена постачальників, які не постача-
ють деталь номер 2). 

 
Залежні реляційні оператори: 
 

Як було сказано на початку глави, не всі оператори реляційної алгебри є 
незалежними – деякі з них виражаються через інші реляційні оператори. 

 

1. Оператор з'єднання 
 

Оператор з'єднання визначається через оператори декартова добутку і 
вибірки. Для оператора природного з'єднання додається оператор проекції. 

 

2. Оператор перетину 
 

Оператор перетину виражається через віднімання наступним чином: 
 

A INTERSECT В = A MINUS (A MINUS В) 
 

3. Оператор ділення 
 

Оператор ділення виражається через оператори віднімання, декартова 
добутку і проекції наступним чином: 

 

A DEVTDEBY B = A[X] MINUS ((A[X] TIMES B) MINUS А)[Х] 
 

Таким чином показано, що оператори з'єднання, перетину і ділення можна 
виразити через інші реляційні оператори, тобто ці оператори не є примітивними. 

 
Примітивні реляційні оператори: 
 

Решта реляційні оператори (об'єднання, віднімання, декартів добуток, ви-
бірка, проекція) є примітивними операторами – їх не можна виразити один че-
рез одного. 

 

1. Оператор декартова добутку 
 

Оператор декартова добутку – це єдиний оператор, що збільшує кількість 
атрибутів, тому його не можна виразити через об'єднання, віднімання, вибірку, 
проекцію. 

 

2. Оператор проекції 
 

Оператор проекції – єдиний оператор, що зменшує кількість атрибутів, тому 
його не можна виразити через об'єднання, віднімання, декартів добуток, вибірку. 
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3. Оператор вибірки 
 

Оператор вибірки – єдиний оператор, що дозволяє проводити порівняння по 
атрибутам відношень, тому його не можна виразити через об'єднання, віднімання, 
декартів добуток, проекцію. 

 

4. Оператори об'єднання і віднімання 
 

Доказ примітивності операторів об'єднання і віднімання більш складні і ми їх 
тут не наводимо. 

 

Запити, невиразні засобами реляційної алгебри 
 

Незважаючи на міць мови реляційної алгебри, є ряд типів запитів, які прин-
ципово не можна висловити тільки за допомогою операторів реляційної алгебри. 
Це зовсім не означає, що відповіді на ці запити можна отримати взагалі. Просто, 
для отримання відповідей на подібні запити доводиться застосовувати процедурні 
розширення реляційних мов. 

 


