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Тема лекцій №12-15: Елементи мови SQL 

1. ВСТУП 

Мова SQL стала фактично стандартною мовою доступу до баз даних. Всі 
СУБД, які претендують на назву "реляційні", реалізують той чи інший діалект 
SQL. 

 

Жодна система не реалізує стандарт SQL в повному обсязі, у всіх діалек-
тах мови є можливості, які не є стандартними. 

Кожен діалект – це надмножина деякої підмножини стандарту SQL. 
 

Мова SQL оперує термінами, дещо відмінними від термінів реляційної тео-
рії, наприклад, замість "відношень" використовуються "таблиці", замість 
"кортежів" – "рядки", замість "атрибутів" – "колонки" або "стовпці". 

 

Стандарт мови SQL, хоча і заснований на реляційній теорії, але в багатьох 
місцях відходить він неї. 

Наприклад, відношення в реляційної моделі даних не допускає наявності 
однакових кортежів, а таблиці в термінології SQL можуть мати однакові рядки. 

 

Мова SQL є реляційно-повною. 
Це означає, що будь-який оператор реляційної алгебри може бути вира-

жений відповідним оператором SQL. 

2. ОПЕРАТОРИ SQL 

Основу мови SQL складають оператори, умовно розбиті не кілька груп 
по виконуваних функціям: 

 

Оператори DDL (Data Definition Language) – оператори визначення об'-
єктів бази даних: 

 

• CREATE SCHEMA – створити схему бази даних; 

• DROP SHEMA – видалити схему бази даних; 

• CREATE TABLE – створити таблицю; 

• ALTER TABLE – змінити таблицю; 

• DROP TABLE – видалити таблицю; 

• CREATE DOMAIN – створити домен; 

• ALTER DOMAIN – змінити домен; 

• DROP DOMAIN – видалити домен; 

• CREATE COLLATION – створити послідовність; 

• DROP COLLATION – видалити послідовність; 
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• CREATE VIEW – створити зображення; 

• DROP VIEW – видалити зображення; 
 

Оператори DML (Data Manipulation Language) – оператори маніпулю-
вання даними: 

 

• SELECT – відібрати рядки з таблиць; 

• INSERT – додати рядки в таблицю; 

• UPDATE – змінити рядки в таблиці; 

• DELETE – видалити рядки в таблиці; 

• COMMIT – зафіксувати внесені зміни; 

• ROLLBACK – відкотити внесені зміни; 
 

Оператори захисту і управління даними: 
 

• CREATE ASSERTION – створити обмеження; 

• DROP ASSERTION – видалити обмеження; 

• GRANT – надати привілеї користувачу або додатку на маніпулювання 
об'єктами; 

• REVOKE – скасувати привілеї користувача або додатки; 

Крім того, є групи операторів установки параметрів сеансу, отримання ін-
формації про базу даних, оператори статичного SQL, оператори динамічного SQL. 
Найбільш важливими для користувача є оператори маніпулювання даними 
(DML). 

3. ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТОРІВ МАНІПУЛЮВАННЯ 
ДАНИМИ 

INSERT – вставка рядків у таблицю 
 

Приклад 1. Вставка одного рядка в таблицю: 
INSERT INTO 
Р (PNUM, PNAME) 
VALUES (4, "Іванов"); 

 

Приклад 2. Вставка в таблицю кількох рядків, обраних з іншої таблиці (в 
таблицю TMP_TABLE вставляються дані про постачальників з таблиці Р, що 
мають номери більше ніж 2): 

INSERT INTO 
TMP_TABLE (PNUM, PNAME) 
SELECT PNUM, PNAME 

FROM P 
WHERE P.PNUM> 2; 
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UPDATE – оновлення рядків в таблиці 
 

Приклад 3. Оновлення декількох рядків в таблиці: 
UPDATE P 

SET PNAME = "Антонов" 
WHERE P.PNUM = 1; 

 

DELETE – видалення рядків в таблиці 
 

Приклад 4. Видалення кількох рядків у таблиці: 
DELETE FROM P 

WHERE P.PNUM = 1; 
 

Приклад 5. Видалення всіх рядків в таблиці: 
DELETE FROM P; 
 

4. ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТОРА SELECT 

 

Оператор SELECT є фактично найважливішим для користувача і най-
складнішим оператором SQL. Він призначений для вибірки даних з таблиць і 
реалізує одне з основних призначення бази даних – надавати інформацію ко-
ристувачеві. 

 

Оператор SELECT завжди виконується над деякими таблицями, що вхо-
дять в базу даних. 

 

Зауваження: У базах даних можуть бути не тільки постійно збережені табли-
ці, а також тимчасові таблиці і так звані уявлення. Зображення – це SELECT-
вирази, що зберігаються в базі дані. З точки зору користувачів зображення – це 
таблиця, яка не зберігається постійно в базі даних, а "виникає" в момент 
звернення до неї. З точки зору оператора SELECT і постійно збережені таблиці, і 
тимчасові таблиці та подання виглядають абсолютно однаково. При реальному 
виконанні оператора SELECT системою враховуються відмінності між збереже-
ними таблицями і зображеннями, але ці відмінності приховані від користувача. 

 

Результатом виконання оператора SELECT завжди є таблиця. 
 

За результатами дій оператор SELECT схожий на оператори реляційної 
алгебри. Будь-який оператор реляційної алгебри може бути виражений відповід-
ним оператором SELECT. Складність оператора SELECT визначається тим, 
що він містить в собі всі можливості реляційної алгебри, а також додаткові 
можливості, яких в реляційній алгебрі немає. 
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4.1. ВІДБІР ДАНИХ З ОДНІЄЇ ТАБЛИЦІ 

Приклад 6. Вибрати всі дані з таблиці постачальників (ключові слова 
SELECT ... FROM ...): 

SELECT * 
FROM P; 
Результат: Нова таблиця, яка містить повну копію даних з вихідної таблиці Р. 
 

Приклад 7. Вибрати всі рядки з таблиці постачальників, які задовольня-
ють деякій умові (ключове слово WHERE ...): 

SELECT * 
FROM P 
WHERE P.PNUM> 2; 
Зауваження: Як умова в розділі WHERE можна використовувати складні 

логічні вирази, що використовують поля таблиць, константи, порівняння (>, 
<, = і т.д.), дужки, союзи AND і OR, заперечення NOT. 

 

Приклад 8. Вибрати деякі колонки з вихідної таблиці (вказання списку ко-
лонок, що відбираються): 

SELECT P.NAME 
FROM P; 
Результат: таблиця з одного колонкою, що містить всі найменування по-

стачальників. 
Зауваження: Якщо у вихідній таблиці були присутні кілька постачальників з 

різними номерами, але однаковими найменуваннями, то в результуючій таблиці 
будуть рядки з повтореннями – дублікати рядків автоматично, не відкидають-
ся. 

 

Приклад 9. Вибрати деякі колонки з вихідної таблиці, видаливши з ре-
зультату повторювані рядки (ключове слово DISTINCT): 

SELECT DISTINCT P.NAME 
FROM P; 
Зауваження: Використання ключового слова DISTINCT призводить до того, 

що в результуючій таблиці будуть видалені всі повторювані рядки. 
 

Приклад 10. Використання скалярних виразів і перейменувань колонок 
в запитах (ключове слово AS ...): 

SELECT 
TOVAR.TNAME, 
TOVAR.KOL, 
TOVAR.PRICE, 
"=" AS EQU, 
TOVAR.KOL * TOVAR.PRICE AS SUMMA 

FROM TOVAR; 
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Результат: таблиця з колонками, яких не було у вихідній таблиці TOVAR. 
 

 
 

Приклад 11. Впорядкування результатів запиту (кл. слово ORDER BY ...): 
SELECT 

PD.PNUM, 
PD.DNUM, 
PD.VOLUME 

FROM PD 
ORDER BY DNUM; 
 

Результат: таблиця, упорядкована по полю DNUM: 
 

 
 

Приклад 12. Впорядкування результатів запиту по декількох полях зі зрос-
танням або убуванням (ключові слова ASC, DESC): 

SELECT 
PD.PNUM, 
PD.DNUM, 
PD.VOLUME 

FROM PD 
ORDER BY 

DNUM ASC, 
VOLUME DESC; 

 

Зауваження: Якщо явно не вказані ключові слова ASC або DESC, то за замо-
вчуванням приймається впорядкування по зростанню (ASC). 

 

Результат: таблиця, в якій рядки йдуть в порядку зростання значення 
поля DNUM, а рядки, з однаковим значенням DNUM йдуть в порядку убу-
вання значення поля VOLUME. 
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4.2. ВІДБІР ДАНИХ З ДЕКІЛЬКОХ ТАБЛИЦЬ 

Приклад 13. Природне з'єднання таблиць (спосіб 1 – явне вказання умов 
з'єднання): 

SELECT 
P.PNUM, 
P.PNAME, 
PD.DNUM, 
PD.VOLUME 

FROM P, PD 
WHERE P.PNUM = PD.PNUM; 
Результат: нова таблиця, в якій рядки з даними про постачальників з'єд-

нані з рядками з даними про постачання деталей. 

 
Зауваження: Таблиці, що з'єднуються, перераховані в розділі FROM опера-

тора, умова з'єднання наведена в розділі WHERE. Розділ WHERE, крім умови 
з'єднання таблиць, може також містити і умови відбору рядків. 

 

Приклад 14. Природне з'єднання таблиць (спосіб 2 - ключові слова JOIN ... 
USING ...): 

SELECT 
P.PNUM, 
P.PNAME, 
PD.DNUM, 
PD.VOLUME 

FROM P JOIN PD USING PNUM; 
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Зауваження: Ключове слово USING дозволяє явно вказати, за якими із за-
гальних колонок таблиць буде проводитися з'єднання. 

 

Приклад 15. Природне з'єднання таблиць (спосіб 3 – ключові слова 
NATURAL JOIN): 

SELECT 
P.PNUM, 
P.PNAME, 
PD.DNUM, 
PD.VOLUME 

FROM P NATURAL JOIN PD; 
 

Зауваження: У розділі FROM не вказано, по яких полях здійснюється 
з'єднання. NATURAL JOIN автоматично з'єднує по всім однаковим полям у 
таблицях. 

 

Приклад 16. Природне з'єднання трьох таблиць: 
SELECT 

P.PNAME, 
D.DNAME, 
PD.VOLUME 

FROM 
P NATURAL JOIN PD NATURAL JOIN D; 

 

Результат: наступна таблиця. 
 

 
 
 

Приклад 17. Прямий добуток таблиць: 
SELECT 

P.PNUM, 
P.PNAME, 
D.DNUM, 
D.DNAME 

FROM P, D; 
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Результат: наступна таблиця: 
 

 
 

Зауваження: Так як не вказано умова з'єднання таблиць, то кожен рядок 
першої таблиці з'єднається з кожним рядком другої таблиці. 

 

Приклад 18. З'єднання таблиць за довільній умові. 
 

Розглянемо таблиці постачальників і деталей, якими надано певний статус 
(див. приклад для тета-з'єднання A[XΘY]B): 

 

Таблиця 1. Відношення Р (Постачальники) 

 
 

Таблиця 2. Відношення D (Деталі) 

 
 

Відповідь на питання "які постачальники мають право поставляти які де-
талі?" дає наступний запит: 

SELECT 
P.PNUM, 
P.PNAME, 



ОООррргггааанннііізззаааццціііяяя    бббаааззз    дддаааннниииххх  Лектор: проф. каф. ДММ НТУ «ХПІ», д.т.н. Мартиненко Г.Ю. ЛЛЛееекккццціііїїї    111222---111555   

 - 9 - 

P.PSTATUS, 
D.DNUM, 
D.DNAME, 
D.DSTATUS 

FROM P, D 
WHERE P.PSTATUS> = D.DSTATUS; 
 

Результат: наступна таблиця: 
 

 

4.3. ВИКОРИСТАННЯ ІМЕН КОРЕЛЯЦІЇ (АЛІАСІВ, ПСЕВДОНІМІВ) 

Використовуються для виконання запитів, в яких таблиця з'єднується са-
ма з собою, або одна таблиця з'єднується двічі з іншою таблицею. 

 

Імена кореляції (аліаси, псевдоніми), дозволяють розрізняти сполучають-
ся копії таблиць. Імена кореляції вводяться в розділі FROM і йдуть через про-
біл після імені таблиці. Імена кореляції повинні використовуватися в якості 
префікса перед ім'ям стовпця і відокремлюються від імені стовпця точкою. 
Діють лише під час виконання запиту. 

 

Якщо в запиті вказуються одні й ті ж поля з різних примірників однієї 
таблиці, вони повинні бути перейменовані. 

 

Приклад 19. Відібрати всі пари постачальників таким чином, щоб пер-
ший постачальник в парі мав статус, більший статусу другої постачальника: 

SELECT 
P1.PNAME AS PNAME1, 
Р1.PSTATUS AS PSTATUS1, 
P2.PNAME AS PNAME2, 
P2.PSTATUS AS PSTATUS2 

FROM 
P P1, P P2 

WHERE P1.PSTATUS1> P2.PSTATUS2; 
 

Результат: наступна таблиця. 
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Приклад 20. Нехай деякі постачальники (назвемо їх контрагенти) можуть 
виступати як в якості постачальників деталей, так і в якості одержувачів. 

 

Таблиці, що зберігають дані можуть мати такий вигляд: 
 

Таблиця 3. Відношення CONTRAGENTS 

 
 

Таблиця 4. Відношення DETAILS (Деталі) 

 
 

Таблиця 5. Відношення CD (Поставки) 

 
 

У таблиці CD (поставки) поля PNUM і CNUM є зовнішніми ключами, що 
посилаються на потенційний ключ NUM в таблиці CONTRAGENTS. 
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Відповідь на питання "хто, кому, що, в якій кількості поставляє" дається 
наступним запитом: 

SELECT 
P.NAME AS PNAME, 
C.NAME AS CNAME, 
DETAILS.DNAME, 
CD.VOLUME 

FROM 
CONTRAGENTS P, 
CONTRAGENTS C, 
DETAILS, 
CD 

WHERE 
P.NUM = CD.PNUM AND 
C.NUM = CD.CNUM AND 
D.DNUM = CD.DNUM; 

 

Результат: наступна таблиця. 
 

 
 

Зауваження: Цей же запит може бути виражений дуже великою кількістю 
способів, наприклад, так: 

 

SELECT 
P.NAME AS PNAME, 
C.NAME AS CNAME, 
DETAILS.DNAME, 
CD.VOLUME 

FROM 
CONTRAGENTS P, 
CONTRAGENTS C, 
DETAILS NATURAL JOIN CD 

WHERE 
P.NUM = CD.PNUM AND 
C.NUM = CD.CNUM; 
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4.4. ВИКОРИСТАННЯ АГРЕГАТНИХ ФУНКЦІЙ В ЗАПИТАХ 

Приклад 21. Отримати загальну кількість постачальників (ключове слово 
COUNT). 

SELECT COUNT (*) AS N 
FROM P; 

 

Результат: таблиця з одним стовпцем і одним рядком, що містить кількість 
рядків з таблиці Р. 

 
Приклад 22. Отримати загальне, максимальне, мінімальне та середнє кілько-

сті поставляються деталей (ключові слова SUM, MAX, MIN, AVG): 
SELECT 

SUM (PD.VOLUME) AS SM, 
MAX (PD.VOLUME) AS MX, 
MIN (PD.VOLUME) AS MN, 
AVG (PD.VOLUME) AS AV 

FROM PD; 
 

Результат: таблиця з одним рядком. 

 

4.5. ВИКОРИСТАННЯ АГРЕГАТНИХ ФУНКЦІЙ З УГРУПУВАННЯМИ 

Приклад 23. Для кожної деталі отримати сумарну кількість, що постав-
ляється (ключове слово GROUP BY ...): 

SELECT 
PD.DNUM, 
SUM (PD.VOLUME) AS SM 

GROUP BY PD.DNUM; 
 

Результат: Спочатку рядки вихідної таблиці будуть згруповані так, щоб в 
кожну групу потрапили рядки з однаковими значеннями DNUM. Потім усе-
редині кожної групи буде підсумовано поле VOLUME. Від кожної групи в ре-
зультуючу таблицю буде включений один рядок. 
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Зауваження: У списку відбираються полів оператора SELECT, що містить 
розділ GROUP BY можна включати тільки агрегатні функції і поля, які вхо-
дять в умову угруповання. 

Наведений нижче запит видасть синтаксичну помилку: 
SELECT 

PD.PNUM, 
PD.DNUM, 
SUM (PD.VOLUME) AS SM 

GROUP BY PD.DNUM; 
так як що в список відбираються полів включено поле PNUM, яке не входить 

в розділ GROUP BY. 
Пояснення: в кожну отриману групу рядків може входити кілька рядків 

різними значеннями поля PNUM. З кожної групи рядків буде сформовано по 
одному підсумковому рядку. При цьому немає однозначної відповіді на пи-
тання, яке значення вибрати для поля PNUM в підсумковому рядку. 

Зауваження: У деяких діалектах SQL – це не помилка. Запит буде викона-
ний, але результат не передбачуваний. 

 

Приклад 24. Отримати номери деталей, сумарна поставляється кількість 
яких перевищує 400 (ключове слово НАVING ...): 

 

Зауваження: Умова, що сумарне поставляється кількість повинна бути 
більше 400 не може бути сформульовано в розділі WHERE, тому що в цьому 
розділі не можна використовувати агрегатні функції. 

 

Умови, які використовують агрегатні функції повинні бути розміщені в 
спеціальному розділі HAVING: 

SELECT 
PD.DNUM, 
SUM (PD.VOLUME) AS SM 

GROUP BY PD.DNUM 
HAVING SUM (PD.VOLUME)> 400; 
Результат: наступна таблиця. 

 
 

Зауваження: В одному запиті можуть зустрітися як умови відбору рядків в 
розділі WHERE, так і умови відбору груп в розділі HAVING. Умови відбору 
груп не можна перенести з розділу HAVING в розділ WHERE. Аналогічно і 
умови відбору рядків не можна перенести з розділу WHERE в розділ HAVING, 
за винятком умов, що включають поля зі списку угруповання GROUP BY. 



ЛЛЛееекккццціііяяя    111222---111555 Лектор: проф. каф. ДММ НТУ «ХПІ», д.т.н. Мартиненко Г.Ю. ОООррргггааанннііізззаааццціііяяя    бббаааззз    дддаааннниииххх    

 - 14 - 

4.6. ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗАПИТІВ 

Приклад 25. Отримати список постачальників, статус яких менше мак-
симального статусу в таблиці постачальників (порівняння з підзапитом): 

SELECT * 
FROM P 
WHERE P.STATUS <  

(SELECT MAX (P.STATUS) 
FROM P); 

 

Зауваження: Так як поле Р.STATUS порівнюється з результатом підзапи-
ту, то підзапит повинен бути сформульований так, щоб повертати таблицю, 
що складається рівно з одного рядка і однієї колонки. 

 

Зауваження: Результат виконання запиту буде еквівалентний результату 
наступної послідовності дій: 

1. Виконати один раз вкладений підзапит і отримати максимальне зна-
чення статусу; 
2. Просканувати таблицю постачальників Р, кожен раз порівнюючи значення 
статусу постачальника з результатом підзапиту, і відібрати тільки ті рядки, 
в яких статус менше максимального. 
 

Приклад 26. Використання предиката IN. 
 

Отримати список постачальників, що поставляють деталь номер 2: 
SELECT * 

FROM P 
WHERE P.PNUM IN 

(SELECT DISTINCT PD.PNUM 
FROM PD 
WHERE PD.DNUM = 2); 

 

Зауваження: У даному випадку вкладений підзапит може повертати таб-
лицю, що містить кілька рядків. 

 

Зауваження. Результат виконання запиту буде еквівалентний результату 
наступної послідовності дій: 

1. Виконати один раз вкладений підзапит і отримати список номерів по-
стачальників, що поставляють деталь номер 2; 
2. Просканувати таблицю постачальників Р, щоразу перевіряючи, чи міс-
титься номер постачальника в результаті підзапиту. 
 

Приклад 27. Використання предиката EXIST. 
 

Отримати список постачальників, що поставляють деталь номер 2: 
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SELECT * 
FROM P 
WHERE EXIST 

(SELECT * 
FROM PD 
WHERE 

PD.PNUM = P.PNUM AND 
PD.DNUM = 2); 

 

Зауваження: Результат виконання запиту буде еквівалентний результату 
наступної послідовності дій: 

1. Просканувати таблицю постачальників Р, кожен раз виконуючи підза-
пит з новим значенням номера постачальника, узятим з таблиці Р. 
2. В результат запиту включити тільки ті рядки з таблиці постачальників, 
для яких вкладений підзапит повернув непорожня множина рядків. 
 

Зауваження. На відміну від двох попередніх прикладів, вкладений підзапит 
містить параметр (зовнішнє посилання), який передається з основного запиту 
– номер постачальника P.PNUM. Такі підзапити називаються корельований 
(correlated). Зовнішнє посилання може набувати різних значень для кожного 
рядка-кандидата, що оцінюється за допомогою підзапиту, тому підзапит по-
винен виконуватися заново для кожного рядка, що відбирається в основному 
запиті. Такі підзапити характерні для предиката EXIST, але можуть бути вико-
ристані і в інших підзапитах. 

 

Зауваження. Може здатися, що запити, що містять корельовані підзапити 
будуть виконуватися повільніше, ніж запити з некорельованими підзапитами. 
Насправді це не так. Як користувач, сформулював запит, не визначає, як цей 
запит буде виконуватися. Мова SQL є непроцедурною, а декларативною. Це 
означає, що користувач, який формулює запит, просто описує, яким повинен бути 
результат запиту, а як цей результат буде отримано – за це відповідає сама 
СУБД. 

 

Приклад 28. Використання предиката NOT EXIST. 
 

Отримати список постачальників, які не постачають деталь номер 2: 
SELECT * 

FROM P 
WHERE NOT EXIST 

(SELECT * 
FROM PD 
WHERE 

PD.PNUM = P.PNUM AND 
PD.DNUM = 2); 
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Зауваження: В основному запиті будуть відібрані ті рядки з таблиці поста-
чальників, для яких вкладений підзапит не видасть жодного рядка. 

 

Приклад 29. Отримати імена постачальників, що поставляють всі деталі: 
SELECT DISTINCT PNAME 

FROM P 
WHERE NOT EXIST 

(SELECT * 
FROMD 
WHERE NOT EXIST 

(SELECT * 
FROM PD 
WHERE 

PD.DNUM = D.DNUM AND 
PD.PNUM = P.PNUM)); 

 

Результат: Найбільш внутрішній підзапит параметризрваний двома парамет-
рами (D.DNUM, P.PNUM) і має наступний сенс: відібрати всі рядки, що міс-
тять дані про постачання постачальника з номером PNUM деталі з номером 
DNUM. Заперечення NOT EXIST говорить про те, що даний постачальник не 
поставляє дану деталь. Зовнішній до нього підзапит, сам є вкладеним і параме-
тризованим параметром P.PNUM, має сенс: відібрати список деталей, які не по-
ставляються постачальником PNUM. Заперечення NOT EXIST говорить про 
те, що для постачальника з номером PNUM не повинно бути деталей, які не 
поставлялися б цим постачальником. Це означає, що в зовнішньому запиті 
відбираються тільки постачальники, що поставляють всі деталі. 

 

Зауваження: Даний запит містить два вкладених підзапиту і реалізує ре-
ляційну операцію ділення відносин. 

4.7. ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄДНАННЯ, ПЕРЕТИНУ І РІЗНИЦІ 

Приклад 30. Отримати імена постачальників, що мають статус, більший 
3 або постачають хоча б одну деталь номер 2 (об'єднання двох підзапитів – 
ключове слово UNION): 

SELECT P.PNAME 
FROM P 
WHERE P.STATUS> 3 
UNION 
SELECT P.PNAME 

FROM P, PD 
WHERE P.PNUM = PD.PNUM AND 

PD.DNUM = 2; 
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Зауваження: Результуючі таблиці запитів, що об'єднуються, повинні бути 
сумісні, тобто мати однакову кількість стовпців і однакові типи стовпців в 
порядку їх перерахування. 

 

Зауваження: Не вимагається для об'єднуються таблиці мали б однакові іме-
на колонок. Це відрізняє операцію об'єднання запитів в SQL від операції об'-
єднання в реляційної алгебри. Найменування колонок в результуючому запиті 
будуть автоматично взяті з результату першого запиту в об'єднанні. 

 

Приклад 31. Отримати імена постачальників, що мають статус, більший 
3 і одночасно поставляють хоча б одну деталь номер 2 (перетин двох підза-
питів – ключове слово INTERSECT): 

SELECT P.PNAME 
FROM P 
WHERE P.STATUS> 3 
INTERSECT 
SELECT P.PNAME 
FROM P, PD 
WHERE P.PNUM = PD.PNUM AND 

PD.DNUM = 2; 
 

Приклад 32. Отримати імена постачальників, що мають статус, більший 
3, за винятком тих, хто поставляє хоча б одну деталь номер 2 (різниця двох 
підзапитів – ключове слово EXCEPT): 

SELECT P.PNAME 
FROM P 
WHERE P.STATUS> 3 

EXCEPT 
SELECT P.PNAME 

FROM P, PD 
WHERE P.PNUM = PD.PNUM AND 

PD.DNUM = 2; 
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Тема лекції №15:Порядок виконання оператора SELECT 
 

Для того щоб зрозуміти, як виходить результат виконання оператора 
SELECT, розглянемо концептуальну схему його виконання. Ця схема є саме 
концептуальної, тому що гарантується, що результат буде таким, як якби він 
виконувався крок за кроком відповідно до цієї схеми. Насправді, реально ре-
зультат отримується більш витонченими алгоритмами, якими "володіє" конк-
ретна СУБД. 

 
1. Стадія 1. Виконання одиночного оператора SELECT 
 
Якщо в операторі присутні ключові слова UNION, EXCEPT і INTERSECT, 

то запит розбивається на кілька незалежних запитів, кожний з яких викону-
ється окремо: 

 

Крок 1 (FROM). 
Обчислюється прямий декартів добуток всіх таблиць, зазначених в обо-

в'язковому розділі FROM. 
 

В результаті кроку 1 отримуємо таблицю А. 
 

Крок 2 (WHERE). 
Якщо в операторі SELECT присутній розділ WHERE, то сканується таб-

лиця А, отримана при виконанні кроку 1. При цьому для кожного рядка з таб-
лиці А обчислюється умовний вираз, наведене в розділі WHERE. Тільки ті ря-
дки, для яких умовний вираз повертає значення TRUE, включаються в резуль-
тат. 

Якщо розділ WHERE опущений, то відразу переходимо до кроку 3. Якщо 
в умовному виразі беруть участь вкладені підзапити, то вони обчислюються від-
повідно до даної концептуальної схеми. 

 

В результаті кроку 2 отримуємо таблицю В. 
 

Крок 3 (GROUP BY). 
Якщо в операторі SELECT присутній розділ GROUP BY, то рядки таблиці 

В, отриманої на другому кроці, групуються відповідно до списку групування, 
наведеному в розділі GROUP BY. 

Якщо розділ GROUP BY опущений, то відразу переходимо до кроку 4. 
 

В результаті кроку 3 отримуємо таблицю С. 
 

Крок 4 (НАVING). 
Якщо в операторі SELECT присутній розділ HAVING, то групи, що не за-

довольняють умовному виразу, наведеного в розділі HAVING, виключаються. 
Якщо розділ HAVING опущений, то відразу переходимо до кроку 5. 
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В результаті кроку 4 отримуємо таблицю D. 
 

Крок 5 (SELECT). 
Кожна група, отримана на кроці 4, генерує один рядок результату в такий 

спосіб. Обчислюються всі скалярні вирази, зазначені в розділі SELECT. За 
правилами використання розділу GROUP BY, такі скалярні вирази повинні бути 
однаковими для всіх рядків усередині кожної групи. Для кожної групи обчис-
люються значення агрегатних функцій, наведених в розділі SELECT. 

 

Якщо розділ GROUP BY був відсутній, але в розділі SELECT є агрегатні 
функції, то вважається, що є всього одна група. 

 

Якщо немає ні розділу GROUP BY, ні агрегатних функцій, то вважаєть-
ся, що є стільки груп, скільки рядків відібрано до даного моменту. 

 

В результаті кроку 5 отримуємо таблицю Е, що містить стільки колонок, 
скільки елементів наведено в розділі SELECT і стільки рядків, скільки відібрано 
груп. 

 
2. Стадія 2. Виконання операцій UNION, EXCEPT, INTERSECT 
 
Якщо в операторі SELECT присутні ключові слова UNION, EXCEPT і 

INTERSECT, то таблиці, отримані в результаті виконання 1-ї стадії, об'єдну-
ються, віднімаються або перетинаються відповідно. 

 
3. Стадія 3. Впорядкування результату 
Якщо в операторі SELECT присутній розділ ORDER BY, то рядки отри-

маної на попередніх етапах таблиці упорядковуються відповідно до списку 
упорядкування, наведеному в розділі ORDER BY. 

 
4. Як насправді виконується оператор SELECT 
 
Якщо уважно розглянути наведений вище концептуальний алгоритм обчи-

слення результату оператора SELECT, то відразу зрозуміло, що виконувати 
його безпосередньо в такому вигляді надзвичайно невигідно. Навіть на само-
му першому кроці, коли обчислюється декартів добуток таблиць, наведених в 
розділі FROM, може вийти таблиця величезних розмірів, причому практично 
більшість рядків і колонок з неї буде відкинута на наступних кроках. 

 

Насправді в РСУБД є оптимізатор, функцією якого є знаходження такого 
оптимального алгоритму виконання запиту, який гарантує отримання пра-
вильного результату. 

 
Схематично роботу оптимізатора можна представити у вигляді послідов-

ності декількох кроків: 
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Крок 1 (Синтаксичний аналіз). 
Запит, що надійшов, піддається синтаксичному аналізу. На цьому кроці 

визначається, чи правильно взагалі (з точки зору синтаксису SQL) сформульова-
ний запит. В ході розбору виробляється деяке внутрішнє уявлення запиту, що 
використовується на наступних кроках. 

 

Крок 2 (Перетворення в канонічну форму). 
Запит у внутрішньому уявленні піддається перетворенню в деяку кано-

нічну форму. При перетворенні до канонічної формі використовуються як син-
таксичні, так і семантичні перетворення. Синтаксичні перетворення (напри-
клад, приведення логічних виразів до кон'юнктівной або диз'юнктивній нормаль-
ній формі, заміна виразів "х AND NOT x" на "FALSE", і т.п.) дозволяють отри-
мати нове внутрішньо уявлення запиту, синтаксично еквівалентне до вихід-
ного, але стандартне в деякому сенсі. Семантичні перетворення використову-
ють додаткові знання, якими володіє система, наприклад, обмеження цілісності. 
В результаті семантичних перетворень виходить запит, синтаксично не екві-
валентний вихідному, але який дає той же самий результат. 

 

Крок 3 (Генерація планів виконання запиту і вибір оптимального пла-
ну). 

На цьому кроці оптимізатор генерує безліч можливих планів виконання 
запиту. Кожен план будується як комбінація низькорівневих процедур досту-
пу до даних з таблиць, методам з'єднання таблиць. З усіх згенерованих планів 
вибирається план, що володіє мінімальною вартістю. При цьому аналізуються 
дані про наявність індексів у таблиць, статистичних даних про розподіл значень в 
таблицях, і т.п. Вартість плану це, як правило, сума вартостей виконання 
окремих низькорівневих процедур, які використовуються для його виконання. 
У вартість виконання окремої процедури можуть входити оцінки кількості зве-
рнень до дисків, ступінь завантаженості процесора і інші параметри. 

 

Крок 4. (Виконання плану запиту). 
На цьому кроці план, обраний на попередньому етапі, передається на реа-

льне виконання. 
Багато в чому якість конкретної СУБД визначається якістю її оптиміза-

тора. Хороший оптимізатор може підвищити швидкість виконання запиту на кі-
лька порядків. Якість оптимізатора визначається тим, які методи перетворень він 
може використовувати, який статистичної та іншою інформацією про таблиці на-
явними документами, які методи для оцінки вартості виконання плану він знає. 

 
5. Реалізація реляційної алгебри засобами оператора SELECT 
(Реляційна повнота SQL) 
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Для того, щоб показати, що мова SQL є реляційно-повним, потрібно пока-
зати, що будь-який реляційний оператор може бути виражений засобами 
SQL. Насправді досить показати, що засобами SQL можна виразити будь-який з 
примітивних реляційних операторів. 

 

1. Оператор декартіва добутку 
Реляційна алгебра: A TIMES B 
Оператор SQL: 
SELECT А.Поле1, А.Поле2, ..., В.Поле1, В.Поле2, ... 

FROM А, В; 
 

2. Оператор проекції 
Реляційна алгебра: A[X,Y,...Z] 
Оператор SQL: 
SELECT DISTINCT X, Y, ..., Z 

FROM A; 
 

3. Оператор вибірки 
Реляційна алгебра: A WHERE c 
Оператор SQL: 
SELECT * 

FROM A 
WHERE с; 

 

4. Оператор об'єднання 
Реляційна алгебра: A UNION В 
Оператор SQL: 
SELECT * 

FROM A 
UNION 
SELECT * 

FROM B; 
 

5. Оператор віднімання 
Реляційна алгебра: A MINUS В 
Оператор SQL: 
SELECT * 

FROM A 
EXCEPT 
SELECT * 

FROM В 
 

6. Реляційний оператор перейменування RENAME виражається за допо-
могою ключового слова AS в списку відбираються полів оператора SELECT. 

Таким чином, мова SQL є реляційно-повною. 
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Решта операторів реляційної алгебри (з'єднання, перетин, ділення) вира-
жаються через примітивні, отже, можуть бути виражені операторами SQL. 
Проте, для практичних цілей наведемо їх: 

 

7. Оператор з'єднання 
Реляційна алгебра: (A TIMES B) WHERE c 
Оператор SQL: 
SELECT А.Поле1, А.Поле2, ..., В.Поле1, В.Поле2, ... 

FROM А, В 
WHERE с; 

 

8. Оператор перетину 
Реляційна алгебра: A INTERSЕСТ B 
Оператор SQL: 
SELECT * 

FROM A 
INTERSECT 
SELECT * 

FROM В; 
 

9. Оператор ділення 
Реляційна алгебра: A(X,Y) DEVIDBY B(Y) 
Оператор SQL: 
SELECT DISTINCT AX 

FROM A 
WHERE NOT EXIST 

(SELECT * 
FROM В 
WHERE NOT EXIST 

(SELECT * 
FROM A A1 
WHERE A1.X = A.XAND A1.Y = BY)); 

 


