Programowanie zespoªowe 2.0

Pobieranie informacji z bazy danych
Scenariusz zaj¦¢
Czas realizacji: 180 minut
Cele ogólne: Podstawy j¦zyka SQL w dialekcie PostgreSQL.
Cel

szczegóªowy:

Najwa»niejsze

metody

pobierania

i

prostego

przetwarzania danych z bazy.
Konieczne wiadomo±ci wst¦pne: Podstawy logiki matematycznej.
Metoda prowadzenia za j¦¢: Dyskusja z elementami wykªadu.

Klauzula SELECT
Najprostsze zapytanie pobieraj¡ce dane z bazy ma nast¦puj¡c¡ struktur¦:

SELECT Atrybuty
FROM Tabela
WHERE WarunekLogiczny
ORDER BY AtrybutySortuj¡ce;
Tabela pobiera ono obserwacje speªniaj¡ce WarunekLogiczny i dla ka»dej z nich
Atrybuty. Wy±wietlana tabela posortowana jest rosn¡co wzgl¦dem atrybutów AtrybutySortuj¡ce (aby posortowa¢ tabel¦ w kolejno±ci malej¡cej, nale»y u»y¢
sªowa kluczowego DESC).

Z tabeli

wy±wietla jej

Uwaga. Sªowa kluczowe

WHERE oraz ORDER BY nie s¡ obligatoryjne.

W przypadku braku

warunku logicznego wszystkie rekordy z tabeli zostan¡ wy±wietlone.

Z kolei je»eli nie

wymusimy sortowania, obserwacje wy±wietl¡ si¦ w kolejno±ci wprowadzania.
We wszystkich przykªadach b¦dziemy korzysta¢ z bazy wypo»yczalni lmów stworzonej
na pierwszych zaj¦ciach i uzupeªnionej o przykªadowe dane (najlepiej usu« stworzone
wcze±niej tabele i wykonaj wszystkie zapytania z pliku z przykªadow¡ baz¡).
Przykªad 1. Poni»ej kilka prostych przykªadów zapyta« pobieraj¡cych dane z tabel:

SELECT Imie, Nazwisko
FROM Uzytkownicy;
SELECT *
FROM Filmy
ORDER BY Rok;
SELECT UPPER(Tytul), Rok
FROM Filmy
WHERE Rok <= 1995 AND Cena >= 5
ORDER BY Cena DESC;
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SELECT Tytul, ROUND(Cena/1.23, 2) AS CenaNetto
FROM Filmy
WHERE Tytul LIKE 'A%a%';
wiczenie 1. Wykonaj powy»sze zapytania. Co oznacza

*

? Jakie lmy wy±wietliªy si¦

w ostatnim zapytaniu?
Uwaga. Funkcje

UPPER

i

ROUND

s¡ przykªadami tzw.

funkcji wierszowych.

do przetwarzania atrybutów wy±wietlanych obserwacji.

Sªu»¡ one

Mo»na je stosowa¢ równie» do

konstrukcji warunków logicznych. Wi¦cej o funkcjach wierszowych i warunkach logicznych
dost¦pnych w bazie PostgreSQL mo»na przeczyta¢ w dokumentacji.

Pobieranie informacji z wielu tabel
Istniej¡ dwie metody syntezy informacji z wielu tabel: zª¡czenia tabel i podzapytania.
Wi¦kszo±¢ problemów mo»na rozwi¡za¢ korzystaj¡c z dowolnej z metod, ale w praktyce
u»ywa si¦ tej, która jest w danym przypadku wygodniejsza.
Zª¡czenia tabel

Zª¡czenia dwóch tabel mo»emy dokona¢ na dwa sposoby:

Tabela1 JOIN Tabela2 ON WarunekZª¡czenia
lub

Tabela1 JOIN Tabela2 USING(Atrybuty)
WarunekZª¡czenia

w pierwszej konstrukcji okre±la które krotki powinny by¢ ze sob¡

sklejone. Sposobu drugiego mo»emy u»y¢ je»eli w obu tabelach wyst¦puje atrybut o tej
samej nazwie i chcemy zª¡czy¢ obserwacje porównuj¡c ten atrybut.
tabel jest tabela, wi¦c zª¡czania dokonujemy po sªowie kluczowym

Efektem zª¡czenia

FROM,

tj.

SELECT Atrybuty
FROM Tabela1 JOIN Tabela2 ON WarunekZª¡czenia
WHERE WarunekLogiczny
ORDER BY AtrybutySortuj¡ce;
Uwaga. Operator zª¡czenia

JOIN jest ª¡czny, wi¦c mo»emy ª¡czy¢ ze sob¡ wi¦cej ni» dwie

tabele w nast¦puj¡cy sposób:

Tabela1 JOIN Tabela2 USING(Atrybut1) JOIN Tabela3 ON WarunekZª¡czenia1
JOIN Tabela4 ON WarunekZª¡czenia2 ...
Przykªad 2. Dwa poni»sze pobieraj¡ informacje o zarejestrowanych wypo»yczeniach:

SELECT Imie, Nazwisko, IdFilmu
FROM Uzytkownicy JOIN Wypozyczenia USING(IdUzytkownika);
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SELECT Imie, Nazwisko, Tytul, Rok
FROM Uzytkownicy JOIN Wypozyczenia USING(IdUzytkownika)
JOIN Filmy USING(IdFilmu);
Wa»nym typem zª¡czenia jest zª¡czenie tabeli z sam¡ sob¡.

Wówczas musimy nada¢

kopiom tej samej tabeli lokalne nazwy (aliasy) i wskazywa¢ z której tabeli chcemy pobra¢
atrybut. Poni»ej wypisujemy pary u»ytkowników, którzy wypo»yczyli ten sam lm:

SELECT w1.IdUzytkownika, w2.IdUzytkownika
FROM Wypozyczenia w1 JOIN Wypozyczenia w2 USING(IdFilmu);
SELECT u1.Imie, u1.Nazwisko, Tytul, Rok, u2.Imie, u2.Nazwisko
FROM Uzytkownicy u1 JOIN Wypozyczenia w1 USING(IdUzytkownika)
JOIN Filmy USING(IdFilmu) JOIN Wypozyczenia w2 USING(IdFilmu)
JOIN Uzytkownicy u2 ON u2.IdUzytkownika = w2.IdUzytkownika
WHERE u1.IdUzytkownika < u2.IdU»ytkownika;
Warunek logiczny w ostatnim zapytaniu pozwala unikn¡¢ powtórze«.
wiczenie 2. Napisz zapytanie które:

1. wy±wietli imiona i nazwiska u»ytkowników, którzy wypo»yczyli jaki± lm (rekordy
nie powinny si¦ powtarza¢);
2. wy±wietli imiona i nazwiska u»ytkowników, którzy wypo»yczyli jaki± lm wydany
przed 2000 rokiem i ta«szy ni» 10 zª (rekordy nie powinny si¦ powtarza¢);
3. wy±wietli imiona i nazwiska u»ytkowników, którzy wypo»yczyli jaki± lm w sobot¦;
4. wypisze pary lmów wypo»yczonych przez tego samego u»ytkownika;
Uwaga. Operator

JOIN

pomija krotki, których nie mo»na do niczego przyª¡czy¢.

Do

wypisywania wszystkich obserwacji z tabel sªu»¡ tzw. zª¡czenia zewn¦trzne, tj. operatory

LEFT JOIN, RIGHT JOIN oraz FULL JOIN. Je»eli która± obserwacja nie ma pasuj¡cej krotki
w drugiej tabeli, to w wyniku doª¡czana jest obserwacja zªo»ona z samych NULL-i.
wiczenie 3. Wy±wietl loginy u»ytkowników, którzy nie wypo»yczyli jeszcze »adnego

lmu.
Podzapytania

Jak sama nazwa wskazuje, podzapytanie jest zapytaniem wewn¡trz zapytania.

Podza-

pytania mo»emy umieszcza¢ w dowolnych miejscach zapytania gªównego, zapisujemy je
w nawiasach. Podzapytanie mo»e korzysta¢ z informacji z tabel zewn¦trznych oraz z tabel
u»ytych w zapytaniach wy»szego rz¦du (nazywamy je wówczas podzapytaniami skorelowanymi).
Przykªad 3. Podzapytania nieskorelowane najcz¦±ciej wykorzystujemy w konstrukcji

warunków logicznych
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SELECT *
FROM Uzytkownicy
WHERE IdUzytkownika NOT IN (SELECT IdUzytkownika
FROM Wypozyczenia);
SELECT *
FROM Filmy
WHERE Cena >= ALL(SELECT Cena
FROM Filmy);
Podzapytania skorelowane równie» bywaj¡ przydatne w konstrukcji warunków logicznych.
W poni»szym podzapytaniu obliczamy liczb¦ lmów starszych ni» ustalony lm z zapytania gªównego. W efekcie otrzymujemy list¦ 30 najstarszych lmów z bazy.

SELECT *
FROM Filmy f1
WHERE (SELECT COUNT(*)
FROM Filmy f2
WHERE f2.Rok < f1.Rok) < 30;
Podzapyta« mo»emy u»y¢ równie» w celu wy±wietlania informacji. Nale»y jednak wówczas
pami¦ta¢, by wynikiem podzapytania byªa pojedyncza informacja (jeden atrybut z pojedynczej obserwacji):

SELECT Imie, Nazwisko, (SELECT COUNT(*)
FROM Wypozyczenia w
WHERE w.IdUzytkownika = u.IdUzytkownika) AS Ile
FROM Uzytkownicy u
ORDER BY Ile DESC;
wiczenie 4. Wykonaj zapytania z przykªadu 3.

<> ALL.

Zast¡p operator

NOT IN

operatorem

Sprawd¹ w dokumentacji jak dziaªa przyrównywanie liczby do listy z u»yciem

operatorów

ALL i ANY.

Uwaga. W przykªadzie 3 u»yli±my funkcji

atrybutów podanej jako argument.

*

COUNT.

Zlicza ona niepuste krotki na li±cie

oznacza wszystkie atrybuty.

Grupowanie obserwacji
Czasami interesuj¡ nas pewne informacji nt.

danych zagregowanych, np.

pracowników

w podziale na dziaªy, studentów w podziale na grupy, widzów ogl¡daj¡cych ró»ne gatunki
lmów, itp.
Aby móc wy±wietla¢ takie informacje rozbudujemy nasz podstawowy schemat zapytania o dwa dodatkowe sªowa kluczowe:

GROUP BY i HAVING.

Zapytanie grupuj¡ce b¦dzie

wygl¡daªo nast¦puj¡co (znowu kolejno±¢ sªów kluczowych jest wa»na):
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SELECT InformacjeOGrupach
FROM Tabela
WHERE WarunekLogicznyDlaObserwacji
GROUP BY AtrybutyGrupuj¡ce
HAVING WarunekLogicznyDlaGrup
ORDER BY AtrybutySortuj¡ceGrupy;
W odpowiedzi na takie zapytanie serwer wypisuje informacje o grupach utworzonych z ob-

WarunekLogicznyDlaObserwacji przez identykacj¦ na atrybuWarunekLogicznyDlaGrup. Sªowo kluczowe HAVING
WHERE nie jest obligatoryjne. InformacjeOGrupach mog¡ by¢ atrybutami

serwacji speªniaj¡cych

tach grupuj¡cych i speªniaj¡cych
podobnie jak

u»ytymi do grupowania lub wynikami operacji na grupach. Najwa»niejszymi operacjami
na grupach s¡:

COUNT, MIN, MAX, AVG, SUM. Wi¦cej o funkcjach grupuj¡cych mo»na przeczy-

ta¢ w dokumentacji.
Przykªad 4.

SELECT Rok, AVG(Cena)
FROM Filmy
GROUP BY Rok;
SELECT Cena, COUNT(*)
FROM Filmy
WHERE Rok < 2000
GROUP BY Cena;
SELECT Imie, Nazwisko, COUNT(DISTINCT IdFilmu)
FROM Uzytkownicy JOIN Wypozyczenia USING(IdUzytkownika)
GROUP BY Imie, Nazwisko
HAVING COUNT(DISTINCT IdFilmu) > 1;
SELECT Imie, Nazwisko, COUNT(DISTINCT IdFilmu) AS Liczba
FROM Uzytkownicy LEFT JOIN Wypozyczenia USING(IdUzytkownika)
GROUP BY Imie, Nazwisko
ORDER BY COUNT(*) DESC;
Ostatnie zapytanie zwróci wszystkich u»ytkowników, równie» tych, którzy jeszcze nie
wypo»yczyli »adnego lmu.
wiczenie 5. Wykonaj zapytania z przykªadu 4. Czy ostatnia tabela zostaªa posortowana

wedªug kolumny

Liczba?

Je»eli nie, to co byªo kluczem sortowania?

wiczenie 6. Jakie dane b¦dzie pobieraªa przygotowywana aplikacja z bazy danych?

Jakimi metodami b¦dzie najwygodniej pobra¢ te informacje? Napisz odpowiednie zapytania SQL.
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Odno±niki i zaª¡czniki
[1] S. Brown, S. L. Emerson, M. Darnovsky,

Podr¦cznik j¦zyka SQL, WNT 2001.

[2] J¦zyk SQL w dialekcie PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/11/sql.html
[3] Plik

baza.sql

z zapytaniami tworz¡cymi baz¦ danych wypo»yczalni lmów uzu-

peªnion¡ o przykªadowe wpisy.
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