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Δπηζθόπεζε – ζρεζηαθό κνληέιν

 Σππηθέο γιώζζεο εξσηεκάησλ

 ρεζηαθή άιγεβξα θαη ινγηζκόο

 Δκπνξηθέο γιώζζεο εξσηεκάησλ

 SQL (ζπλδπαζκόο ζρεζηαθήο άιγεβξαο θαη 
ινγηζκνύ)

 QBE, (QUEL)



Δπηζθόπεζε -αλαιπηηθά - SQL

 Θεκειηώδεηο δηαηππώζεηο θαη έλλνηεο

 Έιεγρνο νδεγνύ ρξήζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο πινπνηήζεηο

 ΓΥΓ

 select, from, where, κεηνλνκαζία

 Πξάμεηο ζπλόισλ

 Γηάηαμε

 πλαζξνηζηηθέο ζπλαξηήζεηο

 Δκθσιεπκέλα ππν-εξσηήκαηα

 Άιια κέξε: ΓΟΓ, νξηζκόο ζρήκαηνο, εκθπηεπκέλε
SQL, αθεξαηόηεηα, εμνπζηνδόηεζε, θα.



ΓΥΓ

Γεληθή κνξθή

select a1, a2, … an

from r1, r2, … rm

where P

[order by ….]

[group by …]

[having …]



Θπκεζείηε: ηε κηθξή καο ΒΓ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΑΜ Όνομα Διεύθσνζη

123 Σηαύροσ Αιόλοσ

234 Ανηωνίοσ Θράκης

ΠΑΙΡΝΔΙ

ΑΜ Κωδ βαθμός

123 cis331 A

234 cis331 B

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ Όνομα ΓΜ

cis331 ΓΒ 2

cis321 C 2



ΓΥΓ – παξάδεηγκα:

Βξεο ηα ΑΜ όισλ όζσλ νλνκάδνληαη
“Αλησλίνπ”

select ΑΜ

from θνηηεηήο

where όλνκα=“Αλησλίνπ”



ΓΥΓ - παξαηήξεζε

Γεληθή κνξθή

select a1, a2, … an

from r1, r2, … rm

where P

Σν ηζνδύλακν εξώηεκα ζε ζρεζηαθή 
άιγεβξα;



ΓΥΓ - παξαηήξεζε

Γεληθή κνξθή

select a1, a2, … an

from r1, r2, … rm

where P
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ΓΥΓ - παξαηήξεζε

Γεληθή κνξθή

select distinct a1, a2, … an

from r1, r2, … rm

where P

))...21((
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Η πξόηαζε select

select [distinct | all ] όλνκα

from θνηηεηήο

where δηεύζπλζε=“Αηόινπ”



Η πξόηαζε where

Βξεο ηα ΑΜ όισλ ησλ θνηηεηώλ κε ην 
όλνκα ηαύξνπ πνπ κέλνπλ ζηελ 
Αηόινπ

select ΑΜ

from θνηηεηήο

where δηεύζπλζε=“Αηόινπ” and

όλνκα = “ηαύξνπ”



Η πξόηαζε where

 Λνγηθνί ηειεζηέο (and, or, not, …)

 Σειεζηέο ζύγθξηζεο (<, >, =, …)

 Καη αθόκα πεξηζζόηεξα…



Καη νη ζπκβνινζεηξέο;

Βξεο ηνπο θνηηεηέο πνπ κέλνπλ ζηελ (νδ. 
ή νδό) Αηόινπ



Καη νη ζπκβνινζεηξέο;

Βξεο ηνπο θνηηεηέο πνπ κέλνπλ ζηελ (νδ. 
ή νδό) Αηόινπ
select ΑΜ

from θνηηεηήο

where δηεύζπλζε like “%Αηόινπ”

%: ηαηξηάδεη νπνηαδήπνηε ζπκβνινζεηξά

_: ηαηξηάδεη νπνηνλδήπνηε ραξαθηήξα



Η πξόηαζε from

Βξεο ηα νλόκαηα όζσλ παίξλνπλ ην 
κάζεκα cis331

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΑΜ Όνομα Διεύθσνζη

123 Σηαύροσ Αιόλοσ

234 Ανηωνίοσ Θράκης

ΠΑΙΡΝΔΙ

ΑΜ Κωδ βαθμός

123 cis331 A

234 cis331 B

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ Όνομα ΓΜ

cis331 ΓΒ 2

cis321 C 2



Η πξόηαζε from

Βξεο ηα νλόκαηα όζσλ παίξλνπλ ην 
κάζεκα cis331

select όλνκα

from θνηηεηήο, παίξλεη

where   ???



Η πξόηαζε from

Βξεο ηα νλόκαηα όζσλ παίξλνπλ ην 
κάζεκα cis331

select όλνκα

from θνηηεηήο, παίξλεη

where θνηηεηήο.ΑΜ = παίξλεη.ΑΜ and

παίξλεη.θσδ = “cis331”



κεηνλνκαζία – κεηαβιεηέο πιεηάδσλ

Βξεο ηα νλόκαηα όζσλ παίξλνπλ ην κάζεκα
cis331

select όλνκα

from ν_δηθόο_καο_θνηηεηήο, θνηηεηήο 
_παίξλεη_καζήκαηα

where ν_δηθόο_καο_θνηηεηήο.ΑΜ= 

θνηηεηήο_παίξλεη_καζήκαηα.ΑΜ

and θνηηεηήο_παίξλεη_καζήκαηα.θσδ = 
“cis331”



κεηνλνκαζία – κεηαβιεηέο πιεηάδσλ

Βξεο ηα νλόκαηα όζσλ παίξλνπλ ην 
κάζεκα cis331

select όλνκα

from ν_δηθόο_καο_θνηηεηήο as S, 
θνηηεηήο_παίξλεη_καζήκαηα as T

where S.ΑΜ =T.ΑΜ

and T.θσδ = “cis331”



κεηνλνκαζία - self-join

 self-joins: βξεο ηνπο παππνύδεο ηνπ 
Θσκά

Γονέας-Παιδί

γονέας-ον. παιδί-ον.

Μαρία Θωμάς

Πέηρος Μαρία

Γιάννης Θωμάς

Γονέας-Παιδί

γονέας-ον. παιδί-ον.

Μαρία Θωμάς

Πέηρος Μαρία

Γιάννης Θωμάς



κεηνλνκαζία- self-join

Παξάδεηγκα: Βξεο ην όλνκα ηνπ παππνύ 
ηνπ Θσκά (Γνλέαο_Παηδί (γνλέαο-νλ, 
παηδί-νλ))

select παππούς.γονέας-ον
from ΓΟΝΕΑΣ_ΠΑΙΔΙ as παππούς, ΓΟΝΕΑΣ_ΠΑΙΔΙ
where παππούς.παιδί-ον = ΓΟΝΕΑΣ_ΠΑΙΔΙ.γονέας-ον
and ΓΟΝΕΑΣ_ΠΑΙΔΙ.παιδί-ον = “Θωμάς”



κεηνλνκαζία- theta join

Βξεο ηα νλόκαηα ησλ καζεκάησλ κε 
πεξηζζόηεξεο ΓΜ από ην κάζεκα cis331

select Μ1.κάζεκα-όλνκα

from κάζεκα as Μ1, κάζεκα as Μ2

where Μ1.ΓΜ > Μ2.ΓΜ

and Μ2.θσδ = “cis331”



Σα καζήκαηα κε πεξηζζόηεξεο ΓΜ από ην κάζεκα 
cis331
select Μ1.όλνκα

from κάζεκα as Μ1, κάζεκα as Μ2

where Μ1.ΓΜ > Μ2.ΓΜ

and Μ2.θσδ = “cis331”
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Δπηζθόπεζε -αλαιπηηθά - SQL

 ΓΥΓ

 select, from, where

 Πξάμεηο ζπλόισλ

 Γηάηαμε

 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

 Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

 Άιια κέξε: ΓΟΓ, νξηζκόο όςεσλ, 
εκθπηεπκέλε SQL, αθεξαηόηεηα, 
εμνπζηνδόηεζε, θα. 



Πξάμεηο πλόισλ

Βξεο ηα ΑΜ όζσλ παίξλνπλ θαη ηα δύν 
καζήκαηα cis351 θαη cis331

ΠΑΙΡΝΔΙ

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 A

234 cis351 B



Πξάμεηο πλόισλ

Βξεο ηα ΑΜ όζσλ παίξλνπλ θαη ηα δύν καζήκαηα 
cis351 θαη cis331

select ΑΜ

from παίξλεη

where θσδ=“cis351” and

θσδ=“cis331”

?



Πξάμεηο πλόισλ

Βξεο ηα ΑΜ όζσλ παίξλνπλ θαη ηα δύν 
καζήκαηα cis351 θαη cis331

select ΑΜ

from παίξλεη

where θσδ=“cis351” and

θσδ=“cis331”



Πξάμεηο πλόισλ

Βξεο ηα ΑΜ όζσλ παίξλνπλ θαη ηα δύν καζήκαηα 
cis351 θαη cis331

(select ΑΜ from παίξλεη where θσδ=“cis351” )

intersect

(select ΑΜ from παίξλεη where θσδ=“cis331” )

Άιιεο επηινγέο: union , except



Δπηζθόπεζε -αλαιπηηθά - SQL

 ΓΥΓ

 select, from, where

 Πξάμεηο ζπλόισλ

 Γηάηαμε

 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

 Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

 Άιια κέξε: ΓΟΓ, νξηζκόο όςεσλ, 
εκθπηεπκέλε SQL, αθεξαηόηεηα, 
εμνπζηνδόηεζε, θα.



Γηάηαμε

Βξεο ηα αξρεία ησλ θνηηεηώλ, 
ηαμηλνκεκέλα θαηά όλνκα

select *

from θνηηεηήο

where



Γηάηαμε

Βξεο ηα αξρεία ησλ θνηηεηώλ, 
ηαμηλνκεκέλα θαηά όλνκα

select *

from θνηηεηήο

order by όλνκα asc

asc  εμ‟ νξηζκνύ



Γηάηαμε

Βξεο ηα αξρεία ησλ θνηηεηώλ, 
ηαμηλνκεκέλα θαηά όλνκα θαη 
μεθηλώληαο από ην κεγαιύηεξν ΑΜ

select *

from θνηηεηήο

order by όλνκα, ΑΜ desc



Δπηζθόπεζε -αλαιπηηθά - SQL

 ΓΥΓ

 select, from, where

 Πξάμεηο ζπλόισλ

 Γηάηαμε

 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

 Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

 Άιια κέξε: ΓΟΓ, νξηζκόο όςεσλ, 
εκθπηεπκέλε SQL, αθεξαηόηεηα, 
εμνπζηνδόηεζε, θα.



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

Βξεο ην κέζν όξν όισλ ησλ θνηηεηώλ

select ??

from παίξλεη

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

Βξεο ην κέζν όξν όισλ ησλ θνηηεηώλ

select avg(βαζκόο)
from παίξλεη

 Απνηέιεζκα: έλαο αξηζκόο

 Πνηεο άιιεο ζπλαξηήζεηο;

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

 A: sum, count, min, max (std)



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

πλνιηθόο αξηζκόο θνηηεηώλ ζε θάζε 
κάζεκα

select count(*)

from παίξλεη ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

πλνιηθόο αξηζκόο θνηηεηώλ ζην κάζεκα 
cis331

select count(*)

from παίξλεη

where θσδ=“cis331”
ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

πλνιηθόο αξηζκόο θνηηεηώλ ζε θάζε 
κάζεκα

select count(*)

from παίξλεη

where ???

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

πλνιηθόο αξηζκόο θνηηεηώλ ζε θάζε 
κάζεκα

select θσδ, count(*)

from παίξλεη

group by θσδ

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3

Κωδ count

cis331 2



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

πλνιηθόο αξηζκόο θνηηεηώλ ζε θάζε 
κάζεκα
select θσδ, count(*)

from παίξλεη

group by θσδ

order by θσδ

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3

Κωδ count

cis331 2



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

πλνιηθόο αξηζκόο θνηηεηώλ ζε θάζε 
κάζεκα ηαμηλνκεκέλνο βάζεη πιήζνπο,
ζε θζίλνπζα δηάηαμε
select θσδ, count(*) as πιήζνο

from παίξλεη

group by θσδ

order by πιήζνο desc

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3

κωδ πλήθος

cis331 2



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο - „having‟

Φνηηεηέο κε Μέζν Όξν > 3

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο - „having‟

Φνηηεηέο κε Μέζν Όξν > 3

select ???, avg(βαζκόο)

from παίξλεη

group by ??? ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο - „having‟

Φνηηεηέο κε Μέζν Όξν > 3

select ΑΜ, avg(βαζκόο)

from παίξλεη

group by ΑΜ

???

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3

AM avg(βαθμός)

123 4

234 3



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο - „having‟

Φνηηεηέο κε Μέζν Όξν > 3
select ΑΜ, avg(βαζκόο)

from παίξλεη

group by ΑΜ

having avg(βαζκόο)>3.0

„having‟ <-> „where‟ γηα νκάδεο

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3

ΑΜ avg(βαθμός)

123 4

234 3



πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο - „having‟

Βξεο ηνπο θνηηεηέο θαη ην κέζν όξν ηνπο 
πνπ έρνπλ πάξεη πεξηζζόηεξα από 5
καζήκαηα

select ΑΜ, avg(βαζκόο)

from παίξλεη

group by ΑΜ

having count(*) > 5

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 4

234 cis331 3

ΑΜ avg(βαθμός)

123 4

234 3



Δπηζθόπεζε -αλαιπηηθά - SQL

 ΓΥΓ

 select, from, where

 Πξάμεηο ζπλόισλ

 Γηάηαμε

 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

 Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

 Άιια κέξε: ΓΟΓ, νξηζκόο όςεσλ, 
εκθπηεπκέλε SQL, αθεξαηόηεηα, 
εμνπζηνδόηεζε, θα. 



ΓΥΓ

Γεληθή κνξθή

select a1, a2, … an

from r1, r2, … rm

where P

[order by ….]

[group by …]

[having …]



Θπκεζείηε: ηε κηθξή καο ΒΓ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΑΜ Όνομα Διεύθσνζη

123 Σηαύροσ Αιόλοσ

234 Ανηωνίοσ Θράκης

ΠΑΙΡΝΔΙ

ΑΜ Κωδ βαθμός

123 cis331 A

234 cis331 B

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ Όνομα ΓΜ

cis331 ΓΒ 2

cis321 C 2



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Σα νλόκαηα ησλ θνηηεηώλ πνπ έρνπλ 
πάξεη ην κάζεκα cis351

select όλνκα

from θνηηεηήο

where ...

“ΑΜ ζην ζύλνιν ησλ θνηηεηώλ πνπ έρνπλ 
πάξεη ην κάζεκα cis351”



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηα νλόκαηα ησλ θνηηεηώλ ηνπ 
καζήκαηνο cis351
select όλνκα

from θνηηεηήο

where ………...

select ΑΜ

from παίξλεη

where θσδ =“cis351”



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηα νλόκαηα ησλ θνηηεηώλ ηνπ 
καζήκαηνο cis351
select όλνκα

from θνηηεηήο

where ΑΜ in (

select ΑΜ

from παίξλεη

where θσδ =“cis351”)



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

 ‘in’ ζπγθξίλεη κηα ηηκή κε έλα ζύλνιν ηηκώλ

 ‘in’ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε άιινπο ινγηθνύο 
ηειεζηέο

 Δίλαη πιενλάδσλ (αιιά θηιηθόο ζην ρξήζηε!):

select όλνκα

from θνηηεηήο …..

where θσδ = “cis351” ….



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

 ‘in’ ζπγθξίλεη κηα ηηκή κε έλα ζύλνιν ηηκώλ

 ‘in’ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε άιινπο ινγηθνύο 
ηειεζηέο

 Δίλαη πιενλάδσλ (αιιά θηιηθόο ζην ρξήζηε!):

select όλνκα

from θνηηεηήο, παίξλεη

where θσδ = “cis351” and

θνηηεηήο.ΑΜ=παίξλεη.ΑΜ



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηα νλόκαηα ησλ θνηηεηώλ ηνπ καζήκαηνο
cis351 πνπ κέλνπλ ζηελ νδό “Αηόινπ”

select όλνκα

from θνηηεηήο

where δηεύζπλζε=“Αηόινπ” and ΑΜ in

(select ΑΜ from παίξλεη where θσδ=“cis351”)



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

 ‘in’ ζπγθξίλεη κηα ηηκή κε έλα ζύλνιν 
ηηκώλ

 Άιινη ηειεζηέο ζαλ ην „in’ ;;



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηνπο θνηηεηέο κε ην κεγαιύηεξν ΑΜ

select *

from θνηηεηήο

where ΑΜ

είλαη κεγαιύηεξν από θάζε άιιν ΑΜ



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηνπο θνηηεηέο κε ην κεγαιύηεξν ΑΜ

select *

from θνηηεηήο

where ΑΜ κεγαιύηεξν από θάζε

select ΑΜ from θνηηεηήο



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηνπο θνηηεηέο κε ην κεγαιύηεξν ΑΜ
select *

from θνηηεηήο

where ΑΜ > all (

select ΑΜ from θνηηεηήο)



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηνπο θνηηεηέο κε ην κεγαιύηεξν ΑΜ

select *

from θνηηεηήο

where ΑΜ >= all (

select ΑΜ from θνηηεηήο)



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηνπο θνηηεηέο κε ην κεγαιύηεξν ΑΜ – ρσξίο 
εκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο;

select S1.ΑΜ, S1.όλνκα, S1.δηεύζπλζε

from θνηηεηήο as S1, θνηηεηήο as S2

where S1.ΑΜ > S2.ΑΜ

…



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηνπο θνηηεηέο κε ην κεγαιύηεξν ΑΜ – ρσξίο 
εκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο;

select S1.ΑΜ, S1.όλνκα, S1.δηεύζπλζε

from θνηηεηήο as S1, θνηηεηήο as S2

where S1.ΑΜ > S2.ΑΜ

Γελ είλαη ε ζσζηή απάληεζε (ηη καο δίλεη;)   



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

ΦΟΙΣΗΣΗ

AM όνομα διεύθσνζη

123 ταύροσ Αιόλοσ

234 Αντωνίοσ Θράκης

S1 S2

S1. ΑΜ S2.ΑΜ ….

123 123 …

234 123 …

123 234

234 234

S1 × S2

S1.ΑΜ>S2.ΑΜ

ΜΑΘΗΜΑ

κωδ όνομα ΓΜ

cis331 d.b. 2

cis321 o.s. 2



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

select S1.ΑΜ, S1.όλνκα, S1.δηεύζπλζε

from θνηηεηήο as S1, θνηηεηήο as S2

where S1.ΑΜ > S2.ΑΜ

Δπηζηξέθεη ηα αξρεία όισλ ησλ θνηηεηώλ 
εθηόο απηνύ κε ην κηθξόηεξν ΑΜ



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηνπο θνηηεηέο κε ην κεγαιύηεξν ΑΜ – ρσξίο 
εκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο;

select S1.ΑΜ, S1.όλνκα, S1.δηεύζπλζε

from θνηηεηήο as S1, θνηηεηήο as S2

where S1.ΑΜ < S2.ΑΜ

Δπηζηξέθεη ηα αξρεία όισλ ησλ θνηηεηώλ εθηόο 
απηνύ κε ην κεγαιύηεξν ΑΜ- ζπλεπώο….   



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Βξεο ηνπο θνηηεηέο κε ην κεγαιύηεξν ΑΜ –
ρσξίο εκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο;

(select * from θνηηεηήο)      except
(select S1.ΑΜ, S1.όλνκα, S1.δηεύζπλζε
from θνηηεηήο as S1, θνηηεηήο as S2
where S1.ΑΜ < S2.ΑΜ)



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

(select *  from θνηηεηήο)      except

(select S1.ΑΜ, S1.όλνκα, S1.δηεύζπλζε

from θνηηεηήο as S1, θνηηεηήο as S2

where S1.ΑΜ < S2.ΑΜ)

select *

from υοιτητής

where ΑΜ >= all (select ΑΜ from υοιτητής)



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Πεξηζζόηεξν επαλάγλσζην από:

select *  from θνηηεηήο

where ΑΜ >= all (select ΑΜ from
θνηηεηήο)

…



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Πεξηζζόηεξν επαλάγλσζην από:
select *  from θνηηεηήο

where ΑΜ >= all (select ΑΜ from
θνηηεηήο)

select *   from θνηηεηήο

where ΑΜ in

(select max(ΑΜ) from θνηηεηήο)



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Σν ΑΜ ηνπ θνηηεηή κε ην κεγαιύηεξν 
κέζν όξν βαζκνινγίαο

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΑΜ Όνομα Διεύθσνζη

123 Σηαύροσ Αιόλοσ

234 Ανηωνίοσ Θράκης

ΠΑΙΡΝΔΙ

ΑΜ Κωδ βαθμός

123 cis331 A

234 cis331 B

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ Όνομα ΓΜ

cis331 ΓΒ 2

cis321 C 2



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Σν ΑΜ θαη ην κέζν όξν ηνπ θνηηεηή κε ην 
κεγαιύηεξν κέζν όξν

select ΑΜ, avg(βαζκόο) from παίξλεη

where



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Σν ΑΜ θαη ην κέζν όξν ηνπ θνηηεηή κε ην 
κεγαιύηεξν κέζν όξν

select ΑΜ, avg(βαζκόο) from παίξλεη

group by ΑΜ

having avg( βαζκόο) …...

Μεγαιύηεξνο από θάζε άιιν κέζν όξν



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

Σν ΑΜ θαη ην κέζν όξν ηνπ θνηηεηή κε ην 
κεγαιύηεξν κέζν όξν

select ΑΜ, avg(βαζκόο) from παίξλεη

group by ΑΜ

having avg( βαζκόο) >=   all 

( select avg( βαζκόο )

from παίξλεη group by ΑΜ ) } όλοι οι Μ.Ο



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

 ‘in’  θαη ‘>= all’ ζπγθξίλνπλ κηα ηηκή κε 
έλα ζύλνιν ηηκώλ

 Άιινη ηειεζηέο ζαλ απηνύο;



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

 <all(), <>all() ...

 „<>all‟  ηζνδύκαλν κε ην „not in‟

 >some(), >= some () ...

 „= some()‟ ηζνδύλακν κε ην „in’

 exists



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

‘exists’: βξεο ηα καζήκαηα πνπ δελ έρεη 
πάξεη θαλείο

select θσδ from κάζεκα ….ρσξίο πιεηάδεο 
ζην „παίξλεη‟

ΜΑΘΗΜΑ

κωδ όνομα ΓΜ

cis331 d.b. 2

cis321 o.s. 2

ΠΑΙΡΝΔΙ

ΑΜ κωδ βαθμός

123 cis331 A

234 cis331 B



ΓΥΓ – Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

‘exists’: βξεο ηα καζήκαηα πνπ δελ έρεη πάξεη 
θαλείο

select θσδ from κάζεκα

where not exists

(select * from παίξλεη

where κάζεκα.θσδ = παίξλεη.θσδ)



ΓΥΓ – Παξαγόκελεο ρέζεηο

Βξεο ην ΑΜ κε ην κεγαιύηεξν κέζν όξν

select ΑΜ, avg(βαζκόο) from παίξλεη

group by ΑΜ

having avg( βαζκόο) >=   all 

( select avg( βαζκόο )

from παίξλεη group by ΑΜ )

..από πξνεγνύκελν slide



ΓΥΓ – Παξαγόκελεο ρέζεηο

Βξεο ην ΑΜ κε ην κεγαιύηεξν κέζν όξν

Σν εξώηεκα ζα ήηαλ πην εύθνιν αλ είρακε 
έλαλ πίλαθα ζαλ: ρξήζηκνοΠίλαθαο (ΑΜ, 
ΜΟ):

Καη ηόηε;

χρήσιμοςΠίνακας 

ΑΜ ΜΟ 

123 3.5 

678 3.3 
 

 



ΓΥΓ – Παξαγόκελεο ρέζεηο

select ΑΜ, ΜΟ

from ρξήζηκνοΠίλαθαο

where ΜΟ in (select max(ΜΟ) 

from ρξήζηκνοΠίλαθαο)

χρήσιμοςΠίνακας 

ΑΜ ΜΟ 

123 3.5 

678 3.3 
 

 



ΓΥΓ – Παξαγόκελεο ρέζεηο

Βξεο ην ΑΜ κε ην κεγαιύηεξν κέζν όξν-

Δξώηεζε γηα ρξήζηκνοΠίλαθαο (ΑΜ, ΜΟ);



ΓΥΓ – Παξαγόκελεο ρέζεηο

Βξεο ην ΑΜ κε ην κεγαιύηεξν κέζν όξν

Δξώηεζε γηα ρξήζηκνοΠίλαθαο (ΑΜ, ΜΟ);

select ΑΜ, avg(βαζκόο)

from παίξλεη

group by ΑΜ



ΓΥΓ – Παξαγόκελεο ρέζεηο

Βξεο ην ΑΜ κε ην κεγαιύηεξν κέζν όξν

χρήσιμοςΠίνακας(ΑΜ,ΜΟ)

select ΑΜ, avg(βαθμός)

from παίρνει

group byΑΜ

selectΑΜ, ΜΟ

from τρήσιμοςΠίνακας

where ΜΟ = (select max(ΜΟ) 

from τρήσιμοςΠίνακας)



ΓΥΓ – Παξαγόκελεο ρέζεηο

Βξεο ην ΑΜ κε ην κεγαιύηεξν κέζν όξν MO

select ΑΜ, ΜΟ

from (select ΑΜ, avg(βαθμός)

from παίρνει

group by ΑΜ)

as τρήσιμοςΠίνακας(ΑΜ, ΜΟ)

where ΜΟ in (select max(ΜΟ) 

from τρήσιμοςΠίνακας)



Όςεηο 

Βξεο ην ΑΜ κε ην κεγαιύηεξν κέζν όξν-
Μπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ κόληκν, εηθνληθό 
πίλαθα:

create view τρήσιμοςΠίνακας(ΑΜ, ΜΟ)  as

select ΑΜ, avg(βαθμός)

from παίρνει

group by ΑΜ



Όςεηο

 Οη όςεηο θαηαγξάθνληαη ζην ζρήκα γηα 
πάληα (δει. κέρξη λα δώζνπκε ηελ εληνιή 
„drop view…‟)

 ζπλήζσο, θαηαιακβάλνπλ κηθξό ρώξν ζην 
δίζθν, εθόζνλ ππνινγίδνληαη on the fly

 (όκσο: πινπνηεκέλεο όςεηο…)



Δπηζθόπεζε ελόο ΓΒΓ
Γιατειριστής 

ΒΓ

Τσπικός 

τρήστης

DML 

parser

buffer mgr

trans. mgr

DML

precomp.

DDL 

parser

catalog

create view..



Δπηζθόπεζε -αλαιπηηθά - SQL

 ΓΥΓ

 select, from, where

 Πξάμεηο ζπλόισλ

 Γηάηαμε

 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο

 Δκθσιεπκέλεο ππν-εξσηήζεηο

 Άιια κέξε: ΓΟΓ, νξηζκόο όςεσλ, 
εκθπηεπκέλε SQL, αθεξαηόηεηα, 
εμνπζηνδόηεζε, θα. 



Δπηζθόπεζε -αλαιπηηθά - SQL

 ΓΥΓ

 Άιια κέξε: 

 ηξνπνπνηήζεηο

 ζπλελώζεηο

 ΓΟΓ

 εκθπηεπκέλε SQL

 εμνπζηνδόηεζε


