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Σκξπόπ ςξσ 2ξσ εογαρςηοίξσ 

• Σκοπόρ αςτού τος επγαστεπίος είναι: 

 

▫ Η μελέτε επωτεμάτων σε μία μόνο σσέσε. 

▫ Εξετάδοςμε τοςρ τελεστέρ επιλογήρ και πποβολήρ. 
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Η μξοτή εμόπ απλξύ εοωςήμαςξπ SQL 

• Μορφι SQL ερωτιματοσ: select-from-where 

                                            SELECT A1, A2, …, An  

                                            FROM R1, R2, …, Rm 

                                            WHERE Condition 

 

• Οι φράςεισ προςδιορίηουν: 

 FROM (από): το ςφνολο τθσ ςχζςθσ ι των ςχζςεων οι οποίεσ αφοροφν το 
ερώτθμα. 

 

WHERE (όπου): μία ι περιςςότερεσ ςυνκικεσ που αντιςτοιχοφν ςτισ ςυνκικεσ 
επιλογισ τθσ ςχεςιακισ άλγεβρασ. 

 

 SELECT: ποια γνωρίςματα από τισ πλειάδεσ που ικανοποιοφν τθ ςυνκικθ ι τισ 
ςυνκικεσ κα δοκοφν ςτθν απάντθςθ, δθλαδι ορίηεται θ προβολι των 
χαρακτθριςτικών που κζλουμε να υπάρχουν ςτο αποτζλεςμα τθσ ερώτθςθσ. 
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Η δημιξσογία εμόπ SQL εοωςήμαςξπ 

ρςξμ SQL Server 2012 

• Δθμιουργία νζου ερωτιματοσ: 
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• Ζλεγχοσ εκτζλεςθσ ερωτιματοσ 
ςτθ ΒΔ dvdClub: 

 



Η δημιξσογία εμόπ απλξύ εοωςήμαςξπ 

ρςξμ SQL Server 2012 
• Να δοκοφν τα επίκετα όλων των πελατών: 

                                     SELECT Επίκετο 

                                     FROM ΠΕΛΑΣΗ 
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• Η εκτζλεςθ του query ςτον 
SQL Server 2012: 

 

 

 • Σο αποτζλεςμα του query 
ςτον SQL Server 2012: 

 

 

 



Η τοάρη SELECT *  

• SELECT * : ο αςτερίςκοσ ςτο τμιμα select δθλώνει όλα τα 
χαρακτθριςτικά. 

 

Οι πλειάδεσ του αποτελζςματοσ κα περιλαμβάνουν όλα 
τα χαρακτθριςτικά των ςχζςεων που βρίςκονται ςτο 
FROM. 
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Εοώςημα με SELECT * ρςξμ SQL Server 

2012 
• Να δοκοφν όλα τα χαρακτθριςτικά όλων των πελατών: 

                                     SELECT * 

                                     FROM ΠΕΛΑΣΗ 
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SQL εοωςήμαςα ρςξμ SQL Server 2012 

• Δοκιμάςτε να εκφράςετε ςε SQL τα ερωτιματα: 

Να δοκοφν όλα τα χαρακτθριςτικά όλων των ταινιών. 

 

Να δοκοφν τα ονόματα όλων των ςυντελεςτών. 

 

Να δοκοφν οι ρόλοι όλων των ςυντελεςτών τθσ κάκε 
ταινίασ. 

 

Να δοκοφν τα τθλζφωνα όλων των πελατών. 
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Η ποξβξλή  

• Η προβολι χρθςιμοποιείται με ςκοπό να προβάλουμε τθ 
ςχζςθ που δθμιουργείται ωσ απάντθςθ ςτο ερώτθμα SQL 
ςε οριςμζνα από τα γνωρίςματά τθσ. 

 

• Απαλοίφουμε κάποιεσ από τισ ςυνιςτώςεσ των 
επιλεγμζνων πλειάδων. 

 

• τθ φράςθ SELECT γράφουμε κάποια από τα γνωρίςματα 
τθσ ςχζςθσ που αναφζρεται ςτθ φράςθ FROM.    

 

• ΠΡΟΟΧΗ: δεν γίνεται αυτόματα απαλοιφι διπλοτφπων.               
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Εοώςημα με ποξβξλή ρςξμ SQL Server 

2012 
• Να δοκοφν το επίκετα, θ οδόσ και ο αρικμόσ όλων των 

πελατών: 
                                   SELECT Επίκετο, Οδόσ, Αρικμόσ 
                                   FROM ΠΕΛΑΣΗ 
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SQL εοωςήμαςα ρςξμ SQL Server 2012 

• Δοκιμάςτε να εκφράςετε ςε SQL τα ερωτιματα: 

Να δοκοφν ο τίτλοσ και θ χρονιά όλων των ταινιών. 

 

Να δοκοφν το ID και θ ποςότθτα όλων των dvd. 

 

Να δοκοφν το ID και το επίκετο όλων των πελατών. 

 

 

 

 

 

 

11 



Η τοάρη DISTINCT  

• DISTINCT : 
το ερώτθμα να δοκοφν όλα τα τθλζφωνα όλων των 

πελατών, το τθλζφωνο 246801 εμφανίηεται 2 φορζσ. 
 
Η SQL επιτρζπει πολλαπλζσ εμφανίςεισ τθσ ίδιασ 

πλειάδασ ςε μία ςχζςθ, που κανονικά απαγορεφεται ςτο 
ςχεςιακό μοντζλο, όπωσ και ςτο αποτζλεςμα μίασ 
ερώτθςθσ.  

 
Για τθν απαλοιφι των πολλαπλών εμφανίςεων 

ειςάγουμε τθν εντολι DISTINCT μετά το SELECT. 
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Εοώςημα με DISTINCT ρςξμ SQL Server 

2012 (1/2) 
• Να δοκοφν οι μοναδικζσ τιμζσ τθλεφώνου από όλουσ τουσ 

πελάτεσ: 
                                     SELECT DISTINCT Σθλζφωνο  
                                     FROM ΠΕΛΑΣΗ 
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Εοώςημα με DISTINCT ρςξμ SQL Server 

2012 (2/2) 
• Να δοκοφν τα μοναδικά επίκετα και τθλζφωνα (με τθν ζννοια 

των μοναδικών ςυνδυαςμών τουσ) από όλουσ τουσ πελάτεσ: 
                           SELECT DISTINCT Επίκετο, Σθλζφωνο  
                           FROM ΠΕΛΑΣΗ 
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Αοιθμηςικέπ εκτοάρειπ ρε εοωςήμαςα  

• Σο τμιμα του SELECT μπορεί να περιζχει: 
 αρικμθτικζσ εκφράςεισ που μποροφν να περιλαμβάνουν τισ 

πράξεισ: +, -, * και / ανάμεςα ςε ςτακερζσ ι χαρακτθριςτικά 
πλειάδων. 
 
 εφαρμογι άλλων μακθματικών ςυναρτιςεων (sqrt, sin, mod) ςε 

τιμζσ των χαρακτθριςτικών των πλειάδων εξόδου που είναι τφπου 
numerical (π.χ. int, float, double)  
 
 appending αλφαρικμθτικών ςε τιμζσ των χαρακτθριςτικών των 

πλειάδων εξόδου με τφπο δεδομζνων αλφαρικμθτικό. 
 
 τισ ςυναρτιςεισ DAY, MONTH, YEAR, όπου απομονώνουν τθ μζρα, 

το μινα και το χρόνο τθσ τιμισ ενόσ χαρακτθριςτικοφ που είναι 
τφπου datetime, αντίςτοιχα.                           
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Εοώςημα με μεςαβξλή ςωμ ςιμώμ ςωμ 

υαοακςηοιρςικώμ ςξσ SELECT (1/2) 
• Να δοκοφν οι κωδικοί των πελατών αφοφ προςτεκεί ςε 

αυτοφσ ο αρικμόσ 100: 
                                     SELECT ID + 100 
                                     FROM ΠΕΛΑΣΗ 
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Εοώςημα με μεςαβξλή ςωμ ςιμώμ ςωμ 

υαοακςηοιρςικώμ ςξσ SELECT (2/2) 
• Να δοκοφν οι τιμζσ τθλεφώνου από όλουσ τουσ πελάτεσ 

προςκζτοντασ πριν από αυτζσ το αλφαρικμθτικό “2310”: 
                                SELECT (‘2310’+ Σθλζφωνο) 
                                FROM ΠΕΛΑΣΗ 
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Η τοάρη WHERE  

• WHERE : οι πλειάδεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 
απάντθςθ του ερωτιματοσ πρζπει να ικανοποιοφν τθ 
ςυνκικθ ςτο τμιμα WHERE. 
 
Αποτελείται από ζνα κατθγόρθμα που περιζχει 

χαρακτθριςτικά των ςχζςεων που εμφανίηονται ςτθν 
πρόταςθ FROM. 
 
Οι  ςυγκρίςεισ  μποροφν να  εφαρμοςτοφν ςε  αποτελζςματα 

αρικμθτικών εκφράςεων. 
 
Σα αποτελζςματα των ςυγκρίςεων μποροφν να ςυνδυαςτοφν 

µε χριςθ των λογικών τελεςτών and, or και not. 
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Εοώςημα με WHERE ρςξμ SQL Server 

2012 
• Να βρεκοφν οι κωδικοί από όςα dvd ζχουν διακζςιμθ ποςότθτα 

από ζνα ζωσ δφο αντίτυπα, ι όςα θ τιμι τουσ είναι μεγαλφτερθ 
του 2: 

   SELECT ID 
   FROM DVD 
   WHERE (Ποςότθτα >= 1 AND Ποςότθτα <= 2) OR (Σιμι > 2) 
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SQL εοωςήμαςα ρςξμ SQL Server 2012 

• Δοκιμάςτε να εκφράςετε ςε SQL τα ερωτιματα: 

Να βρεκοφν οι κωδικοί από τα DVD που είναι τφπου 
“SD” και, επιπλζον, θ διακζςιμθ ποςότθτα τουσ είναι 
μεγαλφτερθ του 2 ι θ τιμι τουσ είναι μεγαλφτερθ του 2. 
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Η λειςξσογία ςηπ μεςξμξμαρίαπ 

• AS: επιτρζπει τθ μετονομαςία των ςχζςεων αλλά και των 
χαρακτθριςτικών 
 
Η μετονομαςία δε μεταβάλλει τθν ονομαςία των 

ςχζςεων ι των χαρακτθριςτικών μίασ βάςθσ δεδομζνων 
και ιςχφει μόνο για το τρζχον ερώτθμα. 

 
                             old_name AS new_name 
 
Μετά τθ μετονομαςία μίασ ςχζςθσ, μζςα ςτο ίδιο 

ερώτθμα κα αναφερόμαςτε με το νζο όνομα αυτισ τθσ 
ςχζςθσ. 
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Εοώςημα με AS ρςξμ SQL Server 2012 

(1/2) 
        SELECT ID AS Κωδικόσ, Επίκετο, τθλζφωνο AS τθλ. 
        FROM ΠΕΛΑΣΗ 
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Εοώςημα με AS ρςξμ SQL Server 2012 

(2/2) 

                                      SELECT * 
                                      FROM ΠΕΛΑΣΗ AS P 
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Ποάνειπ με ρσμβξλξρειοέπ με ςξμ 

ςελερςή LIKE 

• LIKE: ςυγκρίνει αλφαρικμθτικά δεδομζνα. 

 

 

Η ςφγκριςθ γίνεται με τθ χριςθ δφο ειδικών 
χαρακτιρων: 

%  οποιαδιποτε υπο-ςυµβολοςειρά 

_   οποιοςδιποτε χαρακτιρασ 
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Εοώςημα με LIKE ρςξμ SQL Server 2012 

• Να βρεκοφν ποια επίκετα 
πελατών αρχίηουν από Π: 

 

 

 SELECT Επίκετο 

 FROM ΠΕΛΑΣΗ 

 WHERE Επίκετο LIKE ‘Π%' 

 

 

 

 

 

• Να βρεκοφν ποια επίκετα πελατών 
αρχίηουν από ‘Πα’ και ο 4οσ 
χαρακτιρασ τουσ είναι ‘α’: 

  

 SELECT Επίκετο 

 FROM ΠΕΛΑΣΗ 

 WHERE Επίκετο LIKE ‘Πα_α%' 
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Διάςανη πλειάδωμ με ςημ εμςξλή 

ORDER BY 

• ORDER BY: ταξινομεί τισ πλειάδεσ του αποτελζςματοσ με βάςθ τθν 
τιμι ενόσ χαρακτθριςτικοφ 

 
 Η ταξινόμθςθ γίνεται με τθ χριςθ των: 

desc  για φκίνουςα ςειρά 
  asc  για αφξουςα ςειρά (default επιλογι) 
 

• Η ORDER BY μπορεί να περιζχει περιςςότερα από ζνα 
χαρακτθριςτικά, για τθν ταξινόμθςθ με βάςθ άλλο χαρακτθριςτικό 
ςτισ περιπτώςεισ ίςων τιμών. 
 

• Ο όροσ ORDER BY πρζπει: 
 να καλείται  ςτο τζλοσ ενόσ SQL ερωτιματοσ 
 να περιλαμβάνει ζνα (υπό)ςφνολο των χαρακτθριςτικών που των ςχζςεων 

που δθλώςαμε ςτο τμιμα του FROM. 
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Εοώςημα με ORDER BY ρςξμ SQL Server 

2012 
• Να δοκοφν οι κωδικοί των dvd ταξινομθμζνοι ωσ προσ τθ 

διακζςιμθ ποςότθτά τουσ, κατά αφξοντα τρόπο: 
 
      SELECT ID, Ποςότθτα 
      FROM DVD 
      ORDER BY Ποςότθτα 
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Η ςιμή NULL 

• NULL: δθλώνει μία άγνωςτθ τιμι ι μια τιμι που δεν 
υπάρχει. 
 
 Τπάρχει θ περίπτωςθ κάποιεσ πλειάδεσ για κάποια από 

τα χαρακτθριςτικά τουσ να ζχουν μία κενι τιμι. 
 
 IS NULL: ζλεγχοσ εάν υπάρχει τιμι NULL  
   (ΠΡΟΟΧΗ OXI =NULL) 
 
 IS NOT NULL: ζλεγχοσ εάν δεν υπάρχει θ τιμι NULL 

(ΠΡΟΟΧΗ OXI <>NULL) 
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Εοώςημα με NULL ρςξμ SQL Server 

2012 
• Να βρεκοφν τα ςτοιχεία των ενοικιάςεων για τισ οποίεσ δεν ζχει οριςκεί 

θμερομθνία επιςτροφισ: 
 
   SELECT * 
   FROM ΕΝΟΙΚΙΑΗ 
   WHERE Ζωσ IS NULL 
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SQL εοωςήμαςα ρςξμ SQL Server 2012 

• Δοκιμάςτε να εκφράςετε ςε SQL τα ερωτιματα: 

 Να προβλθκοφν οι ταινίεσ (όλα τα ςτοιχεία) που ο τίτλοσ 
τουσ περιζχει το χαρακτιρα ‘-’ ι ζχουν γυριςτεί πριν το 
1955. Σα αποτελζςματα να είναι ταξινομθμζνα βάςει του 
τίτλου. 

 Να προβλθκοφν όλοι οι κωδικοί πελατών που ζχουν 
κάνει τουλάχιςτον μία ενοικίαςθ. 
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