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Σκξπόπ ςξσ 4ξσ εογαρςηοίξσ 

• Σκοπός ασηού ηοσ εργαζηηρίοσ είναι: 

 

▫ η μελέηη ερωηημάηων ζύνδεζης 

▫ η μελέηη ερωηημάηων ζσνάθροιζης 
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Εκτοάρειπ Σύμδερηπ (1/3) 
 Οι εκφράςεισ ςφνδεςθσ δζχονται ωσ είςοδο δφο ςχζςεισ και 

επιςτρζφουν ωσ αποτζλεςμα μία άλλθ ςχζςθ. 
 
 Η ςυνκικθ ςφνδεςθσ JOIN:  
• κακορίηει ποιεσ πλειάδεσ ανάμεςα ςτισ ςχζςεισ ςφνδεςθσ 

ταιριάηουν και βάςει ποιων χαρακτθριςτικών (natural, on, 
using). 
 
 Ο τφποσ ςφνδεςθσ JOIN: 
• Κακορίηει τον τρόπο με τον οποίο κα χειριςτοφμε τισ  

πλειάδεσ τθσ μίασ ςχζςθσ, οι οποίεσ δεν ταιριάηουν µε κάποια 
πλειάδα τθσ άλλθσ ςχζςθσ ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ JOIN 
(INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL 
OUTER JOIN).                           
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Εκτοάρειπ Σύμδερηπ(2/3) 

 Οι εκφράςεισ ςφνδεςθσ χρθςιμοποιοφνται:  
 είτε ωσ υποερωτιματα ςτο τμιμα FROM 
 είτε ζμμεςα (δθλαδι χωρίσ τθ λζξθ JOIN) ςτο τμιμα WHERE, 

όπωσ είδαμε ςτο προθγοφμενο μάκθμα 
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SELECT ... 

FROM R1,R2 

WHERE R1.ID= R2.ID 

SELECT … 

FROM R1 INNER JOIN R2 ON 

R1.ID= R2.ID 



Εκτοάρειπ Σύμδερηπ(3/3) 

 Η εντολι INNER JOIN τοποκετείται μόνο μεταξφ δφο 
ςχζςεων οι οποίεσ μποροφν να ςυνδεκοφν βάςει 
κάποιου χαρακτθριςτικοφ. 

 Ζςτω ότι ζχουμε τισ ςχζςεισ R1(a,b), R2(b,c) R3(c,d) 
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SELECT … 

FROM R2 INNER JOIN R3 ON … 

INNER JOIN R1 ON ….  

SELECT … 

FROM R1 INNER JOIN R2 ON R1.b= R2.b 

INNER JOIN R3 ON R2.c= R3.c  

ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ 



Παοάδειγμα ρύμδερηπ δύξ ρυέρεωμ 

 Να δοκοφν οι κωδικοί των ταινιών όπου ςυμμετείχε ο 
‘Alfred Hitchcock’. 

 
SELECT IDΣαινίασ 
FROM Σ, ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
WHERE Σ.IDυντελεςτι = ΤΝΣΕΛΕΣΗ.ID AND 
               ΤΝΣΕΛΕΣΗ.Όνομα = 'Alfred Hitchcock' 
 
 
 
SELECT IDΣαινίασ 
FROM Σ INNER JOIN ΤΝΣΕΛΕΣΗ ON 
Σ.IDυντελεςτι = ΤΝΣΕΛΕΣΗ.ID 
WHERE ΤΝΣΕΛΕΣΗ.Όνομα = 'Alfred Hitchcock' 
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Σύμδερη ςοιώμ ή πεοιρρόςεοωμ ρυέρεωμ 
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 Η ςφνδεςθ γίνεται ςυνδζοντασ διαδοχικά τθν 1θ με τθ 2θ 
ςχζςθ, τθ 2θ με τθν 3θ, τθν 3θ με τθν 4θ, κτλ. 

 

 

 

SELECT ... 

FROM R1,R2, R3,…, Rm 

WHERE R1.ID= R2.ID AND R2.ID= R3.ID …  

AND Rm-1.ID = Rm.ID 

SELECT … 

FROM R1 INNER JOIN R2 ON R1.ID= R2.ID INNER JOIN R3 ON R2.ID= R3.ID 

INNER JOIN …. ON Rm-1.ID = Rm.ID 



Εοώςημα με ρύμδερη ςοιώμ ή πεοιρρόςεοωμ 

ρυέρεωμ ρςξμ SQL Server 2012 
• Να βρεκοφν για κάκε πελάτθ (Επίκετο), ο κωδικόσ και θ τιμι των 

dvd που ζχει ενοικιάςει: 
 
   SELECT ΠΕΛΑΣΗ.Επίκετο, DVD.ID, DVD.Σιμι 
   FROM ΠΕΛΑΣΗ INNER JOIN ΕΝΟΙΚΙΑΗ ON 
               ΠΕΛΑΣΗ.ID = ΕΝΟΙΚΙΑΗ.IDΠελάτθ INNER JOIN DVD 
               ON ΕΝΟΙΚΙΑΗ.IDdvd = DVD.ID 
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Αοιρςεοή ενωςεοική ρύμδερη μεςανύ ςοιώμ ή 

πεοιρρόςεοωμ ρυέρεωμ (LEFT OUTER JOIN) 
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 LEFT OUTER JOIN περιζχει όλεσ τισ πλειάδεσ που 
εμφανίηονται ςτο INNER JOIN, και επιπλζον όλεσ τισ 
πλειάδεσ τησ αριςτερήσ ςχζςησ για τισ οποίεσ δεν ζγινε 
ταύτιςη τιμών με καμία πλειάδα τθσ δεξιάσ ςχζςθσ.  

 
 Οι ςτιλεσ που αντιςτοιχοφν ςτθ δεξιά ςχζςθ παίρνουν 

τιμι NULL για τισ πλειάδεσ που δεν υπιρχε ταφτιςθ 
τιμών. 
 
 Κάκε πλειάδα τθσ αριςτερισ ςχζςθσ ςυμμετζχει ςτο 

αποτζλεςμα. 
 
 



Εοώςημα με ρύμδερη LEFT OUTER JOIN ρςξμ 

SQL Server 2012 
• Να βρεκοφν για κάκε πελάτθ (Επίκετο), ο κωδικόσ και θ τιμι των dvd που 

ζχει ενοικιάςει και οι πελάτεσ που δεν ζχουν νοικιάςει κάποιο dvd: 
 
   SELECT ΠΕΛΑΣΗ.Επίκετο, DVD.ID, DVD.Σιμι 
   FROM ΠΕΛΑΣΗ LEFT OUTER JOIN ΕΝΟΙΚΙΑΗ ON 
               ΠΕΛΑΣΗ.ID = ΕΝΟΙΚΙΑΗ.IDΠελάτθ LEFT OUTER JOIN DVD 
               ON ΕΝΟΙΚΙΑΗ.IDdvd = DVD.ID 
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Δενιά ενωςεοική ρύμδερη μεςανύ ςοιώμ ή 

πεοιρρόςεοωμ ρυέρεωμ (RIGHT OUTER JOIN) 
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 RIGHT OUTER JOIN περιζχει όλεσ τισ πλειάδεσ που 
εμφανίηονται ςτο INNER JOIN, και επιπλζον όλεσ τισ 
πλειάδεσ τησ δεξιάσ ςχζςησ για τισ οποίεσ δεν ζγινε 
ταύτιςη τιμών με καμία πλειάδα τθσ αριςτερισ ςχζςθσ.  
 
 Οι ςτιλεσ που αντιςτοιχοφν ςτθν αριςτερι ςχζςθ 

παίρνουν τιμι NULL για τισ πλειάδεσ που δεν υπιρχε 
ταφτιςθ τιμών. 
 
 Κάκε πλειάδα τθσ δεξιάσ ςχζςθσ ςυμμετζχει ςτο 

αποτζλεςμα. 
 
 



Εοώςημα με ρύμδερη RIGHT OUTER JOIN ρςξμ 

SQL Server 2012 
• Να βρεκοφν για κάκε πελάτθ (Επίκετο), ο κωδικόσ και θ τιμι των dvd που ζχει 

ενοικιάςει και, επιπλζον, οι κωδικοί και οι τιμζσ των dvd που δεν ζχουν 
ενοικιαςτεί από κάποιον πελάτθ: 

 
   SELECT ΠΕΛΑΣΗ.Επίκετο, DVD.ID, DVD.Σιμι 
   FROM ΠΕΛΑΣΗ RIGHT OUTER JOIN ΕΝΟΙΚΙΑΗ ON 
               ΠΕΛΑΣΗ.ID = ΕΝΟΙΚΙΑΗ.IDΠελάτθ RIGHT OUTER JOIN DVD 
               ON ΕΝΟΙΚΙΑΗ.IDdvd = DVD.ID 
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Πλήοηπ ενωςεοική ρύμδερη μεςανύ ςοιώμ ή 

πεοιρρόςεοωμ ρυέρεωμ (FULL OUTER JOIN) 
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 FULL OUTER JOIN περιζχει όλεσ τισ πλειάδεσ τθσ δεξιάσ 
και τθσ αριςτερισ ςχζςθσ για τισ οποίεσ δεν ζγινε ταφτιςθ 
τιμών. 

 

 Οι ςτιλεσ που αντιςτοιχοφν ςτθν άλλθ ςχζςθ (αριςτερι ι 
δεξιά) παίρνουν τθν τιμι NULL για τισ πλειάδεσ που δεν 
υπιρχε ταφτιςθ τιμών. 

 

 Κάκε πλειάδα και των δφο ςχζςεων ςυμμετζχει ςτο 
αποτζλεςμα. 

 

 



Εοώςημα με ρύμδερη FULL OUTER JOIN ρςξμ 

SQL Server 2012 
• Να βρεκοφν για κάκε πελάτθ (Επίκετο), ο κωδικόσ και θ τιμι των dvd που ζχει 

ενοικιάςει, οι πελάτεσ που δεν ζχουν ενοικιάςει κάποιο dvd, αλλά και οι κωδικοί 
και οι τιμζσ των dvd που δεν ζχουν ενοικιαςτεί από κάποιον πελάτθ: 

 
   SELECT ΠΕΛΑΣΗ.Επίκετο, DVD.ID, DVD.Σιμι 
   FROM ΠΕΛΑΣΗ FULL OUTER JOIN ΕΝΟΙΚΙΑΗ ON 
               ΠΕΛΑΣΗ.ID = ΕΝΟΙΚΙΑΗ.IDΠελάτθ FULL OUTER JOIN DVD 
               ON ΕΝΟΙΚΙΑΗ.IDdvd = DVD.ID 
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Εοώςημα με ασςξρύμδερη ρςξμ SQL Server 

2012 
• Να βρεκεί το επίκετο κάκε πελάτθ που ζχει το ίδιο τθλζφωνο με 

τον πελάτθ που ζχει το επίκετο ‘Perkins’: 
 
   SELECT B.Επίκετο 
   FROM ΠΕΛΑΣΗ AS Α, ΠΕΛΑΣΗ AS Β 
   WHERE A.Σθλζφωνο = B.Σθλζφωνο AND A.Eπίκετο= 'Perkins'  
                  AND Β.Επίκετο <> 'Perkins' 
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SQL εοωςήμαςα ρςξμ SQL Server 2012 

• Δοκιμάςτε να εκφράςετε ςε SQL τα ερωτιματα: 

Να βρεκοφν τα ονόματα (επίκετο) των πελατών που 
ζχουν ενοικιάςει τουλάχιςτον ζνα dvd του οποίου θ 
διακζςιμθ ποςότθτα είναι πάνω από 2.  

 

Να βρεκοφν ο κωδικόσ κάκε ταινίασ για τθν οποία το dvd 
τφπου ‘3D’ είναι ςε μεγαλφτερθ διακζςιμθ ποςότθτα από 
το αντίςτοιχο dvd τφπου ‘SD’. (χριςθ αυτοςφνδεςθσ) 
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Σσγκεμςοωςικξί ςελερςέπ 

• Οι ςυγκεντρωτικοί τελεςτζσ ι αλλιώσ τελεςτζσ 
ςυνάκροιςθσ είναι:  
 SUM   : υπολογίηει το άκροιςμα δφο τιμών 

AVG     : τθ μζςθ τιμι των τιμών 

MIN     : το ελάχιςτο των τιμών 

MAX    : το μζγιςτο των τιμών 

COUNT: πλικοσ των τιμών 

 

• DISTINCT: ςε ςυνδυαςμό με τουσ ςυγκεντρωτικοφσ 
τελεςτζσ ώςτε να απαλειφκοφν τα διπλότυπα, π.χ. 
COUNT(DISTINCT x).                     
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Εοώςημα με ρσγκεμςοωςικό ςελερςή ρςξμ SQL 

Server 2012 (1/2) 

• Να βρεκεί θ μεγαλφτερθ τιμι ενοικίαςθσ ενόσ dvd: 

 

   SELECT MAX(Σιμι) AS ‘Μζγιςτθ τιμι’ 

   FROM DVD 
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Εοώςημα με ρσγκεμςοωςικό ςελερςή ρςξμ SQL 

Server 2012 (2/2) 

• Να βρεκεί ο ςυνολικόσ αρικμόσ των dvd: 

                                 SELECT COUNT(*) 

                                 FROM DVD 
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Οι τοάρειπ GROUP BY και HAVING 

• GROUP BY: ομαδοποιεί τισ πλειάδεσ μίασ ςχζςθσ με βάςθ τισ 
τιμζσ κάποιου(-ων) χαρακτθριςτικοφ(-ών) μίασ ςχζςθσ.  

 

 

• HAVING: κάκε μία ομάδα πλειάδων μπορεί να ικανοποιεί 
οριςμζνεσ ςυνκικεσ. 
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Η ρύμςανη εμόπ SQL εοωςήμαςξπ με ςιπ 

εμςξλέπ GROUP BY και HAVING 

• SELECT A1, A2, …, Ak 
   FROM R1, …, Rm 

     WHERE <ςυνκικθ> 
   GROUP BY A1, A2, …, An 

   HAVING <ςυνκικθ> (υπολογίηει μία μόνο τιμι για τθν  
                   κάκε ομάδα πλειάδων που ςχθματίηεται βάςει  
                   των τιμών των χαρακτθριςτικών A1, A2, …, An) 
 

• Οποιοδιποτε χαρακτθριςτικό εμφανίηεται μετά το 
SELECT πρζπει να εμφανίηεται και μετά το GROUP BY 
(εξαιροφνται τα χαρακτθριςτικά μζςα ςτουσ 
ςυγκεντρωτικοφσ τελεςτζσ) 
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Η ρειοά εκςέλερηπ εμόπ εοωςήμαςξπ 

ξμαδξπξίηρηπ με GROUP BY και HAVING 

1. χθματίηεται το καρτεςιανό γινόμενο των ςχζςεων R1, R2, …, Rm του FROM. 
 

2. Επιλζγονται πλειάδεσ από το καρτεςιανό γινόμενο που ικανοποιοφν τθν 
ςυνκικθ του WHERE. 
 

3. Διατθροφνται μόνο τα χαρακτθριςτικά που βρίςκονται μετά τισ εντολζσ SELECT, 
GROUP BY και HAVING. 
 

4. Δθμιουργοφνται ομάδεσ πλειάδων ςφμφωνα με τθν εντολι GROUP BY. 
 

5. Εφαρμόηεται θ ςυνκικθ καταλλθλότθτασ τθσ κάκε ομάδασ ςφμφωνα με τθν 
εντολι HAVING. 
 

6. Τπολογίηονται οι πλειάδεσ εξόδου, πχ. υπολογίηονται όςοι τελεςτζσ 
ςυνάκροιςθσ υπάρχουν μετά τθν εντολι SELECT. 
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Εοώςημα με GROUP BY ρςξμ SQL Server 2012 

(1/3) 
• Να βρεκεί ο μζςοσ όροσ τιμισ ενοικίαςθσ ανά τφπο dvd(‘SD’ ι ‘3D’): 
                              SELECT Σφποσ, AVG(Σιμι) AS 'Μζςθ Σιμι' 
                              FROM DVD 
                              GROUP BY Σφποσ 
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Εοώςημα με GROUP BY ρςξμ SQL Server 2012 

(2/3) 
• Για κάκε πελάτθ (κωδικόσ) να βρεκεί ο αρικμόσ των φορών 

που ενοικίαςε κάκε dvd(κωδικόσ): 
         SELECT IDΠελάτθ, IDdvd, COUNT(IDdvd) AS 'Αρικμόσ 
                       Ενοικιάςεων'                               
         FROM ΕΝΟΙΚΙΑΗ 
         GROUP BY IDΠελάτθ, IDdvd 
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Εοώςημα με GROUP BY ρςξμ SQL Server 2012 

(3/3) 
• Για κάκε ςυντελεςτι (όνομα) να βρεκεί ο αρικμόσ των διακριτών ρόλων 

του ςε όλεσ τισ ταινίεσ: 
SELECT ΤΝΣΕΛΕΣΗ.Όνομα, COUNT(DISTINCT Σ.Ρόλοσ) AS 'Αρικμόσ  
              Ρόλων'                               
FROM ΤΝΣΕΛΕΣΗ INNER JOIN Σ ON ΤΝΣΕΛΕΣΗ.ID = Σ.IDυντελεςτι 
GROUP BY ΤΝΣΕΛΕΣΗ.Όνομα 
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Η τοάρη GROUP BY ALL 

• GROUP BY ALL: δθλώνει ότι όλεσ οι ομάδεσ πρζπει να 
ςυμπεριλθφκοφν ςτο αποτζλεςμα, ακόμα κι αν καμία 
πλειάδα τουσ δεν ικανοποιεί τθν ςυνκικθ τθσ εντολισ 
WHERE. 

 

• Οι ομάδεσ που δεν ζχουν πλειάδεσ να ικανοποιοφν τθ 
ςυνκικθ τθσ εντολισ WHERE περιζχουν NULL. 
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Εοώςημα με GROUP BY ALL ρςξμ SQL Server 

2012 
• Να βρεκεί θ μζςθ ποςότθτα ανά τφπο dvd, για τα dvd των οποίων θ τιμι 

είναι μικρότερθ από 2. Ακόμθ, να παρουςιάηονται οι τφποι dvd που δεν 
ικανοποιοφν τθν παραπάνω ςυνκικθ: 

                      SELECT Σφποσ, AVG(Ποςότθτα) AS 'Μζςθ Ποςότθτα' 
                      FROM DVD  
                      WHERE Σιμι <= 2 
                      GROUP BY ALL Σφποσ       
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Εοώςημα με HAVING ρςξμ SQL Server 2012 

• Να βρεκοφν οι τφποι dvd για τουσ οποίουσ ο μζςοσ όροσ 
τιμισ είναι μεγαλφτεροσ από 2: 

                              SELECT Σφποσ, AVG(Σιμι) 
                              FROM DVD 
                              GROUP BY Σφποσ 
                              HAVING AVG(Σιμι) > 2 
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SQL εοωςήμαςα ρςξμ SQL Server 2012 

• Δοκιμάςτε να εκφράςετε ςε SQL τα ερωτιματα: 

Να βρεκεί θ μεγαλφτερθ τιμι ενοικίαςθσ ενόσ dvd που 
ζχει ενοικιαςτεί. 

Να βρεκεί θ διαφορά μεταξφ του ακριβότερου και του 
φκθνότερου DVD. 

Να βρεκοφν τα ονόματα των ςυντελεςτών που ζχουν 
ςυμμετάςχει ςε περιςςότερεσ από μία ταινίεσ.  

Να βρεκοφν οι κωδικοί των ςυντελεςτών που ζχουν 
ςκθνοκετιςει περιςςότερεσ από μία ταινίεσ. 
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