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Σκξπόπ ςξσ 3ξσ εογαρςηοίξσ 

• Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

 

▫  ε κειέηε εξωηεκάηωλ επηινγήο, πξνβνιήο θαη 
απιώλ ζπλδέζεωλ ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο 

 

▫ ε κειέηε ηειεζηώλ ζπλόιωλ  

 

▫ ε κειέηε εκθωιεπκέλωλ εξωηεκάηωλ 
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SQL εοωςήμαςα με δύξ ή πεοιρρόςεοεπ 

ρυέρειπ 

• Η επηινγή δεδνκέλωλ από δύν ή πεξηζζόηεξεο 
ζρέζεηο είλαη δπλαηή κε ηε δήιωζή ηνπο ζην 
ηκήκα FROM. 

 

• Τν ηκήκα WHERE κπνξεί λα πεξηέρεη παξαπάλω 
από κία ζπλζήθε. 

• Γεληθή Σύληαμε: 

     SELECT A1, A2, …, An  

     FROM R1, R2, …, Rm 

     WHERE Condition 
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Εοώςημα με δύξ ή πεοιρρόςεοεπ 

ρυέρειπ ρςξμ SQL Server 2012 (1/2) 
• Να δοθεί για κάθε ςυντελεςτή (όνομα), οι ρόλοι με τουσ 

οποίουσ ζχει ςυμμετάςχει ςε ταινίεσ: 
            SELECT Όνομα, Ρόλοσ 
            FROM ΤΝΣΕΛΕΣΗ, Σ 
   WHERE ΤΝΣΕΛΕΣΗ.ID = Σ.IDυντελεςτή  
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Εοώςημα με δύξ ή πεοιρρόςεοεπ 

ρυέρειπ ρςξμ SQL Server 2012 (2/2) 

• Να δοθοφν οι κωδικοί των ταινιών ςτισ οποίεσ ζχει 
ςυμμετάςχει ο Alfred Hitchcock: 

            SELECT IDΣαινίασ 
            FROM Σ, ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
  WHERE Σ.IDυντελεςτή = ΤΝΣΕΛΕΣΗ.ID AND 
                           ΤΝΣΕΛΕΣΗ.Όνομα = ‘Alfred Hitchcock’ 
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SQL εοωςήμαςα ρςξμ SQL Server 2012 

• Δοκιμάςτε να εκφράςετε ςε SQL τα ερωτήματα: 

Να δοθοφν οι τφποι DVD που είναι διαθζςιμοι ςτο dvd 
club για την ταινία ‘Psycho’. 

Να βρεθεί, για κάθε πελάτη (επίθετο) από πότε μζχρι 
πότε ζχει νοικιάςει ζνα DVD. 
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Ποάνειπ ρσμόλωμ (1/2) 

• Οη SQL ηειεζηέο ζπλόιωλ union, intersect θαη 
except αληηζηνηρνύλ ζηνπο ζρεζηαθνύο ηειεζηέο 
έλωζε (∪), ηνκή (∩) θαη (−) δηαθνξά, αληίζηνηρα. 
 

• Η SQL ππνζηεξίδεη ηειεζηέο ζπλόιωλ, νη νπνίνη 
ιεηηνπξγνύλ: 
▫ κεηαμύ ηωλ ζρέζεωλ πνπ είλαη ήδε απνζεθεπκέλεο 

ζηε βάζε δεδνκέλωλ. 
▫ κεηαμύ ζρέζεωλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηά ηελ εθηέιεζε 

SQL εξωηεκάηωλ (ηα δύν SQL εξωηήκαηα 
εθηεινύληαη αλεμάξηεηα ην έλα από ην άιιν). 
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Ποάνειπ ρσμόλωμ (2/2) 

• Τα ζύλνια πιεηάδωλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο 
πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά, δειαδή νη πιεηάδεο ηνπο 
λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά όκνηα (ίζν πιήζνο, ίδηνο 
ηύπνο θαη ίδηα νλνκαζία ζε θάζε αληίζηνηρν 
ραξαθηεξηζηηθό). 

• Οη πξάμεηο union, intersect θαη except 
απαιείθνπλ απηόκαηα ηα δηπιόηππα. 
 

• Αλ ζέινπκε λα δηαηεξήζνπκε όια ηα δηπιόηππα 
ρξεζηκνπνηνύκε ηε ιέμε all  κεηά από θάζε ηειεζηή. 
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Εοώςημα με ςελερςή έμωρηπ ρςξμ SQL 

Server 2012 

• Να βρεθοφν οι τίτλοι των ταινιών που γυρίςτηκαν το 1959 
ή των ταινιών όπου ο τφποσ dvd είναι ‘3D’: 

SELECT Σίτλοσ 
FROM ΣΑΙΝΙΑ 
WHERE Χρονιά = ‘1959’ 
 
union 
 
SELECT Σίτλοσ 
FROM ΣΑΙΝΙΑ, DVD 
WHERE TAINIA.ID = DVD.IDΣαινίασ AND Σφποσ = ‘3D’ 
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Εοώςημα με ςελερςή ςξμήπ ρςξμ SQL 

Server 2012 
• Να βρεθοφν οι τίτλοι των ταινιών που το δεφτερο γράμμα είναι το 

“e” και που γυρίςτηκαν το 1954: 
 

SELECT Σίτλοσ 
FROM ΣΑΙΝΙΑ 
WHERE Σίτλοσ like ‘_e%’ 
 
intersect 
 
SELECT Σίτλοσ 
FROM ΣΑΙΝΙΑ 
WHERE Χρονιά = ‘1954’ 
 
(όταν τα δφο υποερωτήματα αναφζρονται ςτην ίδια ςχζςη, θα μποροφςαμε 
να χρηςιμοποιήςουμε ζνα πιο ςφνθετο πεδίο WHERE με τον τελεςτή AND) 
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Εοώςημα με ςελερςή εναίοερηπ ρςξμ 

SQL Server 2012 

• Να βρεθοφν οι τίτλοι των ταινιών που το δεφτερο γράμμα 
είναι το “e”, εκτόσ από αυτζσ που γυρίςτηκαν το 1954: 

SELECT Σίτλοσ 
FROM ΣΑΙΝΙΑ 
WHERE Σίτλοσ like ‘_e%’ 
 
except 
 
SELECT Σίτλοσ 
FROM ΣΑΙΝΙΑ 
WHERE Χρονιά = ‘1954’ 
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Εμτωλεσμέμα εοωςήμαςα (1/2) 

• Τα εκθωιεπκέλα εξωηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη ωο: 

  ανεξάρτητα  εθηεινύληαη αλεμάξηεηα από ηα 
εξωηήκαηα πνπ ηα θαινύλ 

  εξαρτημένα  παίξλνπλ ωο είζνδν πιεηάδεο από 
ηα εξωηήκαηα πνπ ηα θαινύλ θαη εθηεινύληαη ην 
έλα κεηά ην άιιν. 

 

• Έλα ππνεξώηεκα είλαη κία παξάζηαζε select-
from-where, όπνπ είλαη εκθωιεπκέλν κέζα ζε έλα 
άιιν εξώηεκα. 
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Εμτωλεσμέμα εοωςήμαςα (2/2) 

• Τα εκθωιεπκέλα εξωηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη 
γηα: 

 λα εθηεινύλ ειέγρνπο γηα ην αλ θάπνηεο πιεηάδεο 
αλήθνπλ ζε έλα ζύλνιν 

 

 λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο ζπλόιωλ 

 

 λα πξνζδηνξίδνπλ ην αλ έλα ζύλνιν είλαη θελό ή 
όρη 
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Ο έλεγυξπ μέλξσπ εμόπ ρσμόλξσ 

• Με ηε ιέμε in ειέγρνπκε εάλ κία εγγξαθή είλαη 
κέινο ελόο ζπλόινπ. 

• Τν ζύλνιν είλαη κία ζπιινγή από ηηκέο πνπ 
παξάγνληαη από κία SELECT. 

 

• Η θξάζε not in ειέγρεη εάλ θάπνηα εγγξαθή δελ 
είλαη κέινο ζε έλα ζύλνιν. 
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Εοώςημα εμτωλεσμέμξ εοώςημα in 

ρςξμ SQL Server 2012 

• Να βρεθοφν οι πελάτεσ που ζχουν νοικιάςει τουλάχιςτον ζνα 
DVD: 

                      SELECT Επίθετο 

                      FROM ΠΕΛΑΣΗ 

                      WHERE ID IN (SELECT IDΠελάτη 

                                                FROM ΕΝΟΙΚΙΑΗ) 

 

    (υπάρχει ιςοδφναμο ερώτημα 

     με μία ςφνδεςη) 
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Η ρύγκοιρη ρσμόλωμ (1/2) 

• Η θξάζε «κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν ηνπιάρηζηνλ 
από έλα» αληηζηνηρεί ζηε δνκή > ή < some. 
 

• Σηελ SQL επηηξέπνληαη νη εμήο ζπγθξίζεηο: 
 <= some 
 >=some 
 = some  είλαη ην ίδην κε ην in 
 <>some  δεν είλαη ην ίδην κε ην not in 

 
• H δνκή some είλαη ηζνδύλακε κε ηελ any. 
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Η ρύγκοιρη ρσμόλωμ (2/2) 

• Η θξάζε «κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν από όια» 
αληηζηνηρεί ζηε δνκή > ή < all. 

 

• Σηελ SQL επηηξέπνληαη νη εμήο ζπγθξίζεηο: 

 <= all 

 >= all 

 = all  

 <> all  είλαη ην ίδην κε ην not in 
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Εοώςημα εμτωλεσμέμξ εοώςημα all 

ρςξμ SQL Server 2012 

• Να βρεθεί ο κωδικόσ του πελάτη που ζκανε την πρώτη 
ενοικίαςη: 

                     SELECT IDΠελάτη 
                     FROM ΕΝΟΙΚΙΑΗ 
                     WHERE Από <= ALL (SELECT Από  
                                                          FROM ΕΝΟΙΚΙΑΗ) 
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Ο έλεγυξπ για κεμέπ ρυέρειπ 

• Η δνκή exists επηζηξέθεη ηελ ηηκή true αλ ην 
όξηζκα ηνπ ππνεξωηήκαηνο (δει. έλα ζύλνιν 
πιεηάδωλ) δελ είλαη θελό. 

 

• Γηα λα ειέγμνπκε ηε κε ύπαξμε εγγξαθώλ ελόο 
ππνεξωηήκαηνο ρξεζηκνπνηνύκε ηε θξάζε not 
exists. 
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Εοώςημα εμτωλεσμέμξ εοώςημα exists 

ρςξμ SQL Server 2012 
• Να βρεθοφν τα επίθετα των πελατών που ζχουν κάνει μία 

τουλάχιςτον ενοικίαςη (επιπλζον τησ λφςησ ςτη δ. 15): 
                     SELECT Επίθετο 
                     FROM ΠΕΛΑΣΗ 
                     WHERE EXISTS (SELECT IDΠελάτη  
                                                  FROM ΕΝΟΙΚΙΑΗ 
                                                  WHERE  IDΠελάτη = ΠΕΛΑΣΗ.ID) 
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SQL εοωςήμαςα ρςξμ SQL Server 2012 

• Δοκιμάςτε να εκφράςετε ςε SQL τα ερωτήματα: 
• Να δοθοφν όλεσ οι ημερομηνίεσ είτε ενοικίαςησ είτε 

επιςτροφήσ DVD (Union) 

• Να δοθοφν οι ημερομηνίεσ που ζχουν δηλωθεί και ωσ 
ημερομηνίεσ ενοικίαςησ και ωσ επιςτροφήσ (Intersect) 

• Να δοθοφν όλεσ οι ημερομηνίεσ ενοικίαςησ εκτόσ και αν 
ζχουν δηλωθεί και ωσ ημερομηνίεσ επιςτροφήσ (Except) 

• Να δοθοφν οι τίτλοι ταινιών, των οποίων τα DVD είναι τα 
ακριβότερα (υνθήκη ςφνδεςησ και All) 
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