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Δπηζθόπεζε – ζρεζηαθό κνληέιν

 Σππηθέο γιώζζεο εξσηεκάησλ

 ρεζηαθή άιγεβξα θαη ινγηζκόο

 Δκπνξηθέο γιώζζεο εξσηεκάησλ

 SQL

 Query-by-Example (QBE)

 QUEL



Query-by-Example (QBE)

 Βαζηθή δνκή

 Δπεξσηήζεηο ζε κία ζρέζε

 Δπεξσηήζεηο ζε πνιιέο ζρέζεηο

 Σν πιαίζην ζπλζήθεο (condition box)

 Η ζρέζε Result

 Γηάηαμε ησλ πξνβαιιόκελσλ πιεηάδσλ

 πλαζξνηζηηθέο Πξάμεηο

 Σξνπνπνίεζε ηεο ΒΓ



QBE — Βαζηθή Γνκή

 Μηα γξαθηθή γιώζζα εξσηήζεσλ πνπ 
ζηεξίδεηαη (ζε αδξέο γξακκέο) ζην 
ζρεζηαθό ινγηζκό πεδίσλ

 ύληαμε δύν δηαζηάζεσλ – ην ζύζηεκα 
δεκηνπξγεί παιέηεο ζρέζεσλ (templates 
of relations) πνπ δεηά ν ρξήζηεο

 Σα εξσηήκαηα εθθξάδνληαη κέζσ 
―παξαδεηγκάησλ‖



QBE θειεηνί Πηλάθσλ γηα ην παξάδεηγκα 
ηεο ηξάπεδαο

Λογαριασμός

Υποκατάστημα

Πελάτης

Καταθέτης

Δάνειο

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Λογαριαζμού

Όνομα-Πελάηη  Οδός   Πόλη

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Πόλη  Σύνολο

Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Δανείοσ

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Δανείοσ  Ποζό

Δανειζόμενος

Υποκατάστημα



Δξσηήζεηο ζε κία ζρέζε

Βξεο όινπο ηνπο αξηζκνύο δαλείσλ ζην ππνθαηάζηεκα 
ηεο Πάηξαο

Δάνειο Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Δανείοσ  Ποζό

Δάνειο Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Δανείοσ  Ποζό

Πάτρα

Πάτρα

P._x

P.ALL.

• _x είλαη κηα κεηαβιεηή (πξναηξεηηθή, κπνξεί λα παξαιεηθζεί

ζην παξαπάλω εξώηεκα)

• P. Σεκαίλεη print (πξόβαιε)

• Τα δηπιόηππα απαιείθoληαη εμ’ νξηζκνύ

• γηα ηε δηαηήξεζε δηπινηύπωλ ρξεζηκνπνηνύκε ην P.ALL 



Δξσηήζεηο ζε κία ζρέζε (ζπλέρεηα)

 Πξόβαιε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο από όια ηα δάλεηα

Μέζνδνο 1:

Δάνειο Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Δανείοσ  Ποζό

P._y P._x P._z

Μέζνδνο 2: πληνκεπκέλνο ζπκβνιηζκόο

Δάνειο Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Δανείοσ  Ποζό

P.



Δξσηήζεηο ζε κία ζρέζε (ζπλέρεηα)

 Βξεο ηνλ αξηζκό δαλείνπ γηα όια ηα δάλεηα ύςνπο 
πάλσ από 700 Δπξώ

Δάνειο Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Δανείοσ  Ποζό

P. >700

 Βξεο ηα νλόκαηα όισλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ 
δελ βξίζθνληαη ζην Βόιν

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Πόλη         ΣύνολοΥποκατάστημα

P. ¬ Βόλος



Δξσηήζεηο ζε κία ζρέζε (ζπλέρεηα)

 Βξεο ηνπο αξηζκνύο ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ πάξεη 
από θνηλνύ νη ηαύξνπ θαη Ισάλλνπ

Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-ΔανείοσΔανειζόμενος

P._x
_x

“Σταύροσ”
“Ιωάμμοσ”

 Βξεο όινπο ηνπο πειάηεο πνπ κέλνπλ ζηελ ίδηα πόιε 
κε ηνλ Ισάλλνπ

Πελάτης Όνομα-Πελάηη  Οδός   Πόλη

P._x
Ιωάμμοσ

_y
_y



Δξσηήζεηο ζε πνιιέο ζρέζεηο

 Βξεο ηα νλόκαηα όισλ ησλ πειαηώλ πνπ έρνπλ πάξεη 
δάλεην από ην ππνθαηάζηεκα ηεο Πάηξαο

Δάνειο Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Δανείοσ  Ποζό

Πάτρα _x

Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-ΔανείοσΔανειζόμενος

_xP._y

_x



Δξσηήζεηο ζε πνιιέο ζρέζεηο (ζπλέρεηα)

 Βξεο ηα νλόκαηα όισλ ησλ πειαηώλ πνπ έρνπλ 
ινγαξηαζκό θαη έρνπλ πάξεη θαη δάλεην από ηελ ηξάπεδα

Καταθέτης Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Λογαριαζμού

P._x

Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-ΔανείοσΔανειζόμενος

_x



Άξλεζε ζηελ QBE

 Βξεο ηα νλόκαηα όισλ ησλ πειαηώλ πνπ έρνπλ 
ινγαξηαζκό αιιά δελ έρνπλ πάξεη δάλεην από ηελ 
ηξάπεδα

Καταθέτης Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Λογαριαζμού

P._x

Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-ΔανείοσΔανειζόμενος

¬ _x

¬ ζεκαίλεη “δελ ππάξρεη”



Άξλεζε ζηελ QBE (ζπλέρεηα)

 Βξεο όινπο ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν 
ινγαξηαζκνύο

Καταθέτης Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Λογαριαζμού

P._x
_x

_y

¬ _y

¬ ζεκαίλεη “δελ είλαη ίζν κε”



Σν Πιαίζην πλζήθεο
 Δπηηξέπεη ηελ έθθξαζε πεξηνξηζκώλ ζε κεηαβιεηέο πεδίσλ 

πνπ είλαη είηε δύζθνιν είηε αδύλαην λα εθθξαζηνύλ κέζα 
ζηνπο ζθειεηνύο πηλάθσλ

 ύλζεηεο ζπλζήθεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε 
πιαίζηα ζπλζεθώλ

 Πρ. βξεο ηνπο αξηζκνύο δαλείσλ γηα όια ηα δάλεηα ηνπ ηαύξνπ,
ηνπ Ισάλλνπ ή θαη ησλ δύν καδί (θνηλά δάλεηα)

Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Δανείοσ

_n P._x

Δανειζόμενος

Σσμθήκες

_n=ηαύξνπ or _n=Ισάλλνπ



Σν Πιαίζην πλζήθεο (ζπλέρεηα)

 Η QBE ππνζηεξίδεη κηα ελδηαθέξνπζα ζύληαμε 
γηα ηελ έθθξαζε ελαιιαθηηθώλ ηηκώλ

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Πόλη         ΣύνολοΥποκατάστημα

P. _x

Σσμθήκες

_x= (Βόινο or Κόξηλζνο)



Σν Πιαίζην πλζήθεο (ζπλέρεηα)
 Βξεο όινπο ηνπο αξηζκνύο ινγαξηαζκώλ κε ππόινηπν κεηαμύ 1.300 

θαη 1.500 Δπξώ

Λογαριασμός Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

P. _x

Σσμθήκες

_x  1300
_x  1500

 Βξεο όινπο ηνπο αξηζκνύο ινγαξηαζκώλ κε ππόινηπν κεηαμύ 1.300 
θαη 2.000 Δπξώ αιιά όρη αθξηβώο 1.500 Δπξώ

Λογαριασμός Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

P. _x

Σσμθήκες

_x = (  1300 and  2000 and ¬ 1500



Σν Πιαίζην πλζήθεο (ζπλέρεηα)

 Βξεο όια ηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ ζπλνιηθά πνζά 
κεγαιύηεξα από ηνπιάρηζηνλ έλα ππνθαηάζηεκα ζηνλ Βόιν

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Πόλη         ΣύνολοΥποκατάστημα

P._x

Βόλος

_y
_z

Σσμθήκες

_y > _z



Η ζρέζε Result

 Βξεο ην όλνκα-πειάηε, ηνλ αξηζκό-ινγαξηαζκνύ θαη ην 
πνζό γηα όινπο ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ έλαλ ινγαξηαζκό 
ζην ππνθαηάζηεκα Βόινπ

 Υξεηάδεηαη λα θάλνπκε:

 πλέλσζε θαηαζέηε θαη ινγαξηαζκόο

 Πξνβνιή όλνκα-πειάηε, αξηζκόο-ινγαξηαζκνύ θαη πνζό

 Γηα λα ην θαηνξζώζνπκε απηό ρξεηάδεηαη λα:

 Γεκηνπξγήζνπκε έλαλ ζθειεηό πίλαθα πνπ ιέγεηαη απνηέιεζκα
(Result), κε γλσξίζκαηα όλνκα-πειάηε, αξηζκόο-ινγαξηαζκνύ 
θαη πνζό

 πληάμνπκε ην εξώηεκα



Η πξνθύπηνπζα ζρέζε (ζπλέρεηα)

 Σν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη:

Λογαριασμός Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

_y _zΒόλος

Καταθέτης Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Λογαριαζμού

_x _y

αποτέλεσμα Όμομα-Πελάτη Αριθμός-Λογαριασμού    Ποσό

_y _z_xP.



Γηάηαμε ησλ πξνβαιιόκελσλ πιεηάδσλ
AO = αύμνπζα ζεηξά, DO = θζίλνπζα ζεηξά

Πρ. πξόβαιε ζε αύμνπζα αιθαβεηηθή ζεηξά όινπο ηνπο πειάηεο πνπ 
έρνπλ ινγαξηαζκό ζηελ ηξάπεδα

Καταθέτης Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Λογαριαζμού

P.AO

Όηαλ δηαηάζζνπκε πνιιά γλσξίζκαηα, ε ζεηξά δηάηαμεο θαζνξίδεηαη κε ηελ 
πξνζζήθε ζε θάζε ηειεζηή δηάηαμεο (AO ή DO) ελόο αθεξαίνπ κέζα ζε 
παξέλζεζε

Πρ. πξόβαιε όινπο ηνπο αξηζκνύο ινγαξηαζκώλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεο 
Πάηξαο θαηά αύμνπζα αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπο θαηά 
θζίλνπζα ζεηξά

Λογαριασμός Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

P.AO(1). P.DO(2).Πάτρα



πλαζξνηζηηθέο Πξάμεηο

 πλαζξνηζηηθέο πξάμεηο: AVG, MAX, MIN, SUM, CNT

 Οη πξάμεηο απηέο πξέπεη λα πάξνπλ ηελ θαηάιεμε ―ALL‖ (πρ. 
SUM.ALL. ή AVG.ALL._x) έηζη ώζηε λα μην απαιεηθζνύλ ηα 
δηπιόηππα

 Πρ. βξεο ην ζπλνιηθό ππόινηπν όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ ζην 
ππνθαηάζηεκα ηεο Πάηξαο

Λογαριασμός

P.SUM.ALL.Πάτρα

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό



πλαζξνηζηηθέο Πξάμεηο (ζπλέρεηα)

 Σν UNQ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη όηη ζέινπκε 
λα απαιείςνπκε ηα δηπιόηππα

 Πρ. βξεο ην ζπλνιηθό αξηζκό πειαηώλ πνπ έρνπλ 
ινγαξηαζκό ζηελ ηξάπεδα

Καταθέτης Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Λογαριαζμού

P.CNT.UNQ.



Παξαδείγκαηα Δξσηεκάησλ

 Βξεο ην κέζν πνζό ινγαξηαζκώλ ζε θάζε ππνθαηάζηεκα

 To “G” ζην “P.G” είλαη αλάινγν ηεο δηαηύπωζεο group by ζηελ SQL

 Τν “ALL” ζην “P.AVG.ALL” δηαζθαιίδεη όηη όια ηα πνζά εμεηάδνληαη

 Γηα λα βξνύκε ην κέζν πνζό ινγαξηαζκώλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα όπνπ ηo

κέζν πνζό ινγαξηαζκώλ είλαη πάλω από 1.200 Επξώ, πξνζζέηνπκε ην

πιαίζην ζπλζήθεο:

Λογαριασμός Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

P.AVG>ALL._xP.G.

Σσμθήκες

AVG.ALL. _x > 1200



Παξαδείγκαηα Δξσηεκάησλ
 Βξεο όινπο ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ ινγαξηαζκνύο ζε όια ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ηνπ Βόινπ

 Πξνζέγγηζε: γηα θάζε πειάηε βξεο ηνλ αξηζκό ππνθαηαζηεκάησλ 
ζηνλ Βόιν ζηα νπνία έρνπλ ινγαξηαζκνύο θαη ζύγθξηλέ ηνλ κε ην 
ζπλνιηθό αξηζκό ππνθαηαζηεκάησλ ζηνλ Βόιν

 Η QBE δελ παξέρεη ιεηηνπξγηθόηεηα ππν-εξσηήζεσλ  θαη νη δύν 

παξαπάλσ ελέξγεηεο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ ζε έλα εξώηεκα

 Μπνξεί λα εθηειεζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα αιιά ππάξρνπλ 
εξσηήκαηα πνπ απαηηνύλ ππνεξσηήκαηα πνπ δελ εθθξάδνληαη ζηελ 
QBE

 Σην εξώηεκα πνπ αθνινπζεί:

 Τν CNT.UNQ.w πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκό ηωλ δηαθξηηώλ ππνθαηαζηεκάηωλ

ζηνλ Βόιν. Σεκ: Η κεηαβιεηή _w δελ ζπλδέεηαη κε άιιεο κεηαβιεηέο ηνπ

εξωηήκαηνο

 Η CNT.UNQ.z πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκό ηωλ δηαθξηηώλ ππνθαηαζηεκάηωλ

ζην Βόιν ζηα νπνία ν πειάηεο x έρεη ινγαξηαζκό.



Παξαδείγκαηα Δξσηεκάησλ

Καταθέτης Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Λογαριαζμού

P.G._x _y

Λογαριασμός Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

_y_z

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Πόλη         ΣύνολοΥποκατάστημα

Βόλος

Βόλος

_z
_w

Σσμθήκες

CNT.UNQ._z = CNT.UNQ._w



Σξνπνπνηήζεηο ζηε ΒΓ – Γηαγξαθή

 Γηαγξαθή πιεηάδσλ: ρξήζε ηεο εληνιήο D. ε πεξίπησζε πνπ 
δηαγξάθνπκε πιεξνθνξία ζε κεξηθέο κόλν ζηήιεο, εηζάγνπκε 
ηηκέο null πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε –

 Γηαγξαθή ηνπ πειάηε ηαύξνπ

Πελάτης Όνομα-Πελάηη  Οδός   Πόλη

ΣταύροσD.

 Γηαγξαθή ηεο ηηκήο πόιε-ππνθαηαζηήκαηνο γηα ην 
ππνθαηάζηεκα πνπ έρεη ην όλνκα ―Πάηξα‖

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Πόλη         ΣύνολοΥποκατάστημα

Πάτρα D.



Γηαγξαθή: παξαδείγκαηα εξσηεκάησλ

 Γηαγξαθή όισλ ησλ δαλείσλ κε πνζό κεηαμύ 1.300 
θαη 1.500 Δπξώ

 Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηε ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα δηαγξάςνπκε 
πιεξνθνξία από ηνπο πίλαθεο δάλεην θαη δαλεηδόκελνο

Δάνειο Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Δανείοσ  Ποζό

Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-ΔανείοσΔανειζόμενος

_y

_yD. _x

D.

Σσμθήκες

_x = (  1300 and  2000 and ¬ 1500



Γηαγξαθή: παξαδείγκαηα εξσηεκάησλ

 Γηαγξαθή όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ 
Βόινπ

Λογαριασμός Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

_y_xD.

Καταθέτης Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Λογαριαζμού

_yD.

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Πόλη         ΣύνολοΥποκατάστημα

Βόλος_x



Σξνπνπνηήζεηο ζηε ΒΓ – Δηζαγσγή

 Δηζαγσγή: ρξήζε ηνπ ηειεζηή I. ζηελ έθθξαζε ηνπ εξσηήκαηνο

 Πρ. εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο όηη ν ινγαξηαζκόο A-9732 ζην 
ππνθαηάζηεκα ηεο Πάηξαο έρεη ην πνζό ησλ 700 Δπξώ

Λογαριασμός Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

Α-9732ΠάτραI. 700



Σξνπνπνηήζεηο ζηε ΒΓ – Δηζαγσγή 
(ζπλέρεηα)

 Κάλε δώξν ζε όινπο ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ πάξεη δάλεην από ην 
ππνθαηάζηεκα ηεο Πάηξαο έλαλ λέν ινγαξηαζκό ηνπ πνζνύ ησλ 200 
επξώ γηα θάζε δάλεην πνπ έρνπλ πάξεη, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αξηζκό 
δαλείνπ σο ηνλ αξηζκό γηα ηνλ λέν ηνπο ινγαξηαζκό

Λογαριασμός Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

_xΠάτραI.

Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-Λογαριαζμού

_yI.

200

Καταθέτης

_x

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Δανείοσ  Ποζό

_x

Δάνειο

Πάτρα

Όνομα-Πελάηη  Αριθμός-ΔανείοσΔανειζόμενος

_y _x



Σξνπνπνηήζεηο ζηε ΒΓ – Δλεκέξσζε

 Υξήζε ηνπ ηειεζηή U. γηα ηελ αιιαγή ηεο ηηκήο ζε κηα πιεηάδα 
ρσξίο λα αιιάμνπλ όιεο νη ηηκέο ηεο πιεηάδαο. Η QBE δελ 
επηηξέπεη ηελ ελεκέξσζε ησλ πεδίσλ πνπ είλαη πξσηεύνληα 
θιεηδηά

 Δλεκέξσζε ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ζην ππνθαηάζηεκα ηεο Πάηξαο 
ζε 10.000.000

Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Πόλη         ΣύνολοΥποκατάστημα

U.10000000Πάτρα

Αύμεζε ησλ ινγαξηαζκώλ θαηά 5%

Λογαριασμός Όνομα-Υποκαηαζηήμαηος   Αριθμός-Λογαριαζμού    Ποζό

U._x*1.05



Microsoft Access QBE
 H Microsoft Access ππνζηεξίδεη κηα παξαιιαγή ηεο QBE πνπ 

ιέγεηαη Graphical Query By Example (GQBE)

 Η GQBE δηαθέξεη από ηελ QBE ζηα εμήο:

 Σα γλσξίζκαηα ησλ ζρέζεσλ νξγαλώλνληαη θαηαθόξπθα ην έλα θάησ 
από ην άιιν θαη όρη νξηδόληηα

 Αληί ηεο ρξήζεο κεηαβιεηώλ, ρξεζηκνπνηνύληαη γξακκέο (ζύλδεζκνη) 
κεηαμύ ησλ γλσξηζκάησλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ όηη νη ηηκέο ηνπο 
πξέπεη λα είλαη νη ίδηεο.

 Οη ζπλδέζεηο πξνζζέηνληαη απηόκαηα βάζεη ηνπ νλόκαηνο ηνπ 
γλσξίζκαηνο θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ή λα δηαγξάςεη ζπλδέζεηο

 Δμ΄νξηζκνύ, κηα ζύλδεζε πξνζδηνξίδεη κηα εζσηεξηθή ζπλέλσλζε (inner 
join) αιιά κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξίζεη εμσηεξηθέο 
ζπλελώζεηο (outer joins).

 Οη ζπλζήθεο, νη ηηκέο πνπ ζα ηππσζνύλ θαζώο θαη ε νκαδνπνίεζε 
βάζεη γλσξηζκάησλ πξνζδηνξίδνληαη ζε έλα πιαίζην πνπ νλνκάδεηαη 
design grid



Παξάδεηγκα Εξωηήκαηνο ζηε Microsoft Access QBE

 Εξώηεκα: βξεο ην όνομα-πελάηη, ηνλ αριθμό-λογαριαζμού θαη ην

ποζό όιωλ ηωλ ινγαξηαζκώλ ζην ππνθαηάζηεκα ηνπ Perryridge



Ένα ερώτημα σσνάθροισης στην Access QBE

 Βξεο ην όνομα, ηελ οδό θαη ηελ πόλη γηα όινπο ηνπο πειάηεο πνπ

έρνπλ παξαπάλω από έλαλ ινγαξηαζκό ζηελ ηξάπεδα



πλάζξνηζε ζηελ Access QBE

 Η γξακκή κε ην όλνκα Total πξνζδηνξίδεη

 Πνηα γλσξίζκαηα ζα νκαδνπνηεζνύλ

 ε πνηα γλσξίζκαηα ζα γίλεη ε ζπλάζξνηζε (θαη ηε 
ζπλαζξνηζηηθή ζπλάξηεζε).  

 Γηα ηα γλσξίζκαηα πνπ δελ έρνπλ νκαδνπνηεζεί νύηε 
ζπλαζξνηζηεί κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ζπλζήθεο 
επηιέγνληαο ην where ζηε γξακκή Total θαη 
παξαζέηνληαο ηηο ζπλζήθεο ζηε ζπλέρεηα

 Όπσο ζηελ SQL, αλ ρξεζηκνπνηείηαη νκαδνπνίεζε, 
ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη κόλν νκαδνπνίεζε 
βάζεη γλσξηζκάησλ θαη ζπλαζξνίζεηο



Δπηζθόπεζε

 Σππηθέο γιώζζεο εξσηεκάησλ
 ρεζηαθή άιγεβξα θαη ινγηζκόο

 Δκπνξηθέο γιώζζεο εξσηεκάησλ
 SQL

 QBE, (QUEL)

 Πεξηνξηζκνί αθεξαηόηεηαο

 πλαξηεζηαθέο Δμαξηήζεηο

 Καλνληθνπνίεζε – θαιόο ζρεδηαζκόο ΒΓ


