SQL
Język SQL uŜywany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, naleŜący do grupy
języków deklaratywnych. Semantyka SQL wyraŜa, co ma być zrobione, a nie jak. Problem „jak” przeniesiony
został na poziom systemu zarządzania bazą danych.
WyraŜenia SQL nazywane są kwerendami. Jak wynika z powyŜszego opisu, kwerendy mogą słuŜyć do:
uzyskiwania informacji z bazy danych (wtedy nazywamy je zapytaniami); modyfikowania bazy danych
(wstawiania lub usuwania danych, modyfikacji schematu tabeli, itp.); sterowania danymi.
Zapytania (podzbiór kwerend) słuŜą do uzyskiwania informacji z bazy danych. JeŜeli odpowiedzią na zapytanie
jest relacja, to pytanie w minimalnej formie musi zawierać definicję schematu relacji odpowiedzi i definicję
źródła danych, z którego dane są pobierane. Relacji odpowiedzi moŜe słuŜyć jako źródło danych do kolejnego
zapytanie (z punktu widzenia pierwszego zapytania będzie to podzapytanie).

Historia języka SQL
Historia SQL’a rozpoczęła się w zeszłym stuleciu. W ramach prac w firmie IBM nad językiem do obsługi baz
danych powstał język SEQUEL (Structured English Query Language). Język następnie został rozwinięty i
nazwany jako SQL (Structured Query Language - Strukturalny Język Zapytań).
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1986 – ANSI zdefiniowało standard SQL-86
1989 – ANSI modernizuje pooprzedni standard, powstaje SQL-89 (brak w nim rozkazów do zmiany schematu
bazy danych i brak dynamicznego SQL’a)
1992 – Kolejna modernizacja standardu przez ANSI, powstaje SQL-92 (SQL 2) (jest to juŜ szerszy standard,
zawierającym wszystkie elementy niezbędne do zmian schematu bazy danych (DB), sterowania transakcjami i
sesjami).
Równocześnie z zakończeniem prac nad standardem SQL 2 rozpoczęto prace nad standardem SQL 3 mającym
elementy obiektowości.
Jedną z ostatnich wersji standardu jest SQL:2003 (ISO/IEC 9075-X:2003). Standard ten jest tak obszerny, Ŝe nie
wszystkie komercyjne systemy baz danych w pełni się z nim zgadzają. Lista komend i słów kluczowych tego
języka przedstawia poniŜsza tabela:

ALTER DOMAIN
ALTER TABLE
CALL
CLOSE
COMMIT
CONNECT
CREATE ASSERTION
CREATE CHARACTER SET
CREATE COLLATION
CREATE DOMAIN
CREATE FUNCTION
CREATE METHOD
CREATE ORDERING
CREATE PROCEDURE
CREATE ROLE
CREATE SCHEMA
CREATE TABLE
CREATE TRANSFORM
CREATE TRANSLATION
CREATE TRIGGER
CREATE TYPE

DECLARE CURSOR
DECLARE TABLE
DELETE
DISCONNECT
DROP ASSERTION
DROP CHARACTER SET
DROP COLLATION
DROP DOMAIN
DROP ORDERING
DROP ROLE
DROP SCHEMA
DROP SPECIFIC FUNCTION
DROP SPECIFIC PROCEDURE
DROP SPECIFIC ROUTINE
DROP TABLE
DROP TRANSFORM
DROP TRANSLATION
DROP TRIGGER
DROP TYPE
DROP VIEW
FETCH

FREE LOCATOR
GET DIAGNOSTICS
GRANT
HOLD LOCATOR
INSERT
OPEN
RELEASE SAVEPOINT
RETURN
REVOKE
ROLLBACK
SAVEPOINT
SELECT
SET CONNECTION
SET CONSTRAINTS
SET ROLE
SET SESSION AUTHORIZATION
SET SESSION CHARACTERISTICS
SET TIME ZONE
SET TRANSACTION
START TRANSACTION
UPDATE

CREATE VIEW

Struktura standardu i jego charakterystyka
W standardzie określa się dwa poziomy języka i oddzielne metody wymuszania integralności.
Poziom 2 to pełny język baz danych SQL nie zawierający metod wymuszania integralności
Poziom 1 to specjalizowany podzbiór poziomu 2.
Metody wymuszania integralności zwierają moŜliwości określenia:
• wymaganych ograniczeń na związki pomiędzy tabelami,
• ograniczeń na wartości domeny atrybutów,
• domyślnej wartości atrybutu przy wprowadzeniu nowej kotki
W dodatku do standardu określa się syntaktykę SQL. Składniowe elementy standardu określa się następującymi
terminami:
• funkcja: krótki opis znaczenia elementu,
• format: notacja BNF określająca składnię elementu,
• zasady składni: dodatkowe ograniczenia składni, którym podlega element a nie określone przy pomocy
BNF,
• zasady ogólne: logiczne określenie efektu wykonania elementu. W zasadach składni termin „powinien”
określa warunki, które powinien spełniać dowolny wariant języka SQL, składniowo odpowiadający
standardowi. W zasadach ogólnych termin „powinien” określa warunki, które są sprawdzane w czasie
wykonania operatorów SQL i jeśli te warunki są prawdziwe to operator jest wykonywany z sukcesem i
parametr SQLCODE przyjmuje określoną wartość nieujemną. JeŜeli którykolwiek z warunków jest
fałszywy operator nie wykonuje się poprawnie, nie wpływa na stan bazy danych i parametr SQLCODE
przyjmuje wartość ujemną określoną implementacją. Termin „faktycznie” uŜywa się w zasadach
ogólnych w przypadku kiedy moŜna wydzielić działania, których rezultat moŜna uzyskać innymi
metodami. Termin „obiekt długotrwale przechowywany” wykorzystuje dla określania takich obiektów
jak <moduł> (<module>) i <schemat> (<schema>), które są tworzone i usuwane za pomocą
mechanizmów określonych implementacją.

Typy danych
Pojedynczą wartość danych nazywa się najmniejszą semantyczną jednostkę danych. Wartości te są równieŜ
nazywane skalarami, są atomowe, nie mają struktury wewnętrznej (rozłoŜenie na czynniki mniejsze powoduje
utratę znaczenia) Dziedziną jest zbiór wartości skalarnych, wszystkie muszą być tego samego typu.
CREATE { DOMAIN | DATATYPE } [ AS ] nazwa_domeny typ_danych
... [ [ NOT ] NULL ]
... [ DEFAULT wartość_domyślna ]
... [ CHECK ( warunek ) ]
nazwa_domeny: identyfikator
typ_danych: wbudowany_typ_danych z precyzją i skalą
W języku SQL obsługiwane są następujące typy danych:
Exact numerics:
• INTEGER (np. 32bit)
• SMALLINT (np. 16bit, jest liczbą z dokładnością nie większą niŜ INTEGER
• BIGINT
• NUMERIC (maksymalnie 999,999.999999, NUMERIC(10) ogranicza ten typ do 10 cyfr,
NUMERIC(10,2) ograniczenie ten typ do 10 cyfr, z tym, Ŝe tylko dwie cyfry mogą być po
przecinku. W ogólności w nawiasach moŜna podać (precyzję, skalę). JeŜeli skala nie została
podana, to przyjmuje się 0, jeŜeli nie podano precyzji to jej wartość określona jest
implementacją.)

•

DECIMAL (jest podobny do NUMERIC posiada część ułamkową i moŜe być definiowany przez parę
(precyzja, skala). RóŜnica polega na tym, Ŝe faktyczna implementacja moŜe mieć
dokładność większą, niŜ wyspecyfikowana, i jeśli tak jest, jej uŜywa. Jeśli precyzja nie
zostanie wyspecyfikowana, implementacja uŜyje wartości domyślnych, jak w typie
NUMERIC).

•
<exact numeric type> ::=
NUMERIC [ ( <precision> [ , <scale> ] ) ]
| DECIMAL [ (<precision> [ <comma> <scale> ] ) ]
| DEC [ ( <precision> [ <comma> <scale> ] ) ]
| INTEGER
| INT
| SMALLINT

Approximate numerics:
• REAL (typ wartości danej o dokładności określonej implementacją)
• DOUBLE PRECISION (typ wartości o dokładności nie mniejszej niŜ REAL)
• FLOAT (np. FLOAT(5) pozwala określić precyzję)
<approximate numeric type> ::=
FLOAT [ (<precision> )]
| REAL
| DOUBLE PRECISION

Character strings:
typy podstawowe:
• fixed character data (CHARACTER or CHAR) - określenie typu ma postać CHARACTER (length),
gdzie length oznacza długość łańcucha znaków. SQL/89 nie ma łańcuchów o zmiennej długości.
• varying character data (CHARACTER VARYING or VARCHAR)
• character large object data (CHARACTER LARGE OBJECT or CLOB)

•
•
•

typy warianty tych typów:
NATIONAL CHARACTER,
NATIONAL CHARACTER VARYING,
NATIONAL CHARACTER LARGE OBJECT.

<character string type> ::=
CHARACTER [( <length> ) ]
| CHAR [( <length> ) ]
| CHARACTER VARYING ( <length> )
| CHAR VARYING ( <length> )
| VARCHAR ( <length> )

CREATE TABLE XLATE (
LANGUAGE_1 CHARACTER (40),
LANGUAGE_2 CHARACTER VARYING (40) CHARACTER SET GREEK,
LANGUAGE_3 NATIONAL CHARACTER (40),
LANGUAGE_4 CHARACTER (40) CHARACTER SET KANJI
);

Za pomocą SQL moŜna określić schemat bazy danych wykorzystując dowolny z podanych typów danych,
moŜliwość ich wykorzystania jest najczęściej limitowana językiem programowania wykorzystanym do
tworzenia aplikacji uŜytkowej (SQL zanurzony).

Typ BOOLEAN: true, false, unknown
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Typ DATE: słuŜy do reprezentowania daty (od roku 0001 do 9999) na dziesięciu pozycjach (np. 25-10-2005)
Typ TIME WITHOUT TIME ZONE: reprezentuje godziny,minuty, sekundy. Godziny i minuty zajmują dwie
cyfry. Sekundy zapisane mogą być tylko jako dwie cyfry, ale moŜna to rozszerzyć o część ułamkową (która, w
zaleŜności od implementacji moŜe mieć 6 i więcej cyfr). (np. 09:32:58.436). TIME WITHOUT TIME ZONE
zajmuje osiem pozycji (włączając dwukropki) gdy nie ma części ułamkowej, zaś z częścią ułamkową zajmuje 9
pozycji plus cyfry części ułamkowej. TIME WITHOUT TIME ZONE moŜna zadeklarować jako TIME
(domyślnie bez części ułamkowej) lub jako TIME WITHOUT TIME ZONE (p), gdzie p to liczba miejsc po
przecinku.
TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE zawiera datę oraz informację o czasie. Długość oraz ograniczenia tego
typu są podobne do DATE oraz TIME WITHOUT TIME ZONE. RóŜnica polega jedynie na tym, Ŝe domyślna
długość części ułamkowej czasu w typie TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE wynosi 6 cyfr (a nie 0). Jeśli
nie ma części ułamkowej, TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE ma długość 19 pozycji (tzn. 10 na date, 1 na
separator, 8 na czas). W przypadku wystąpienia części ułamkowej (6 cyfr domyślnie), długość typu wynosi 20
pozycji plus długość części ułamkowej. Dwudziesta pozycja jest przeznaczona na znacznik miejsca ułamkowego
(przecinek lub kropka). TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE moŜna deklarować uŜywając TIMESTAMP
WITHOUT TIME ZONE lub TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE (p), gdzie p jest liczbą cyfr części
ułamkowej.
TIME WITH TIME ZONE jest taki sam jak TIME WITHOUT TIME ZONE za wyjątkiem tego, iŜ dodana jest
w tu informacja o przesunięciu względem czasu uniwersalnego (UTC, znane jako Greenwich Mean Time lub
GMT). Przesunięcie moŜe się zmieniać w zakresie –12:59 do +13:00. Informacja ta zajmuje dodatkowo do 6
pozycji za pozycjami czasu (a są to myślnik jako separator, znak + lub -, przesunięcie (dwie cyfry) i minuty
(dwie cyfry) z dwukropkiem pomiędzy godzinami i minutami. TIME WITH TIME ZONE bez części ułamkowej
zajmuje 14 pozycji. Z częścią ułamkową jest to juŜ 15 pozycji plus długość części ułamkowej.

TIMESTAMP WITH TIME ZONE jest podobne do TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE, z tym, Ŝe
dodatkowo zawiera informację i przesunięciu czasu.

ROW – ten typ wprowadzono w SQL:1999. Typ ten nie spełnia zasad normalizacji danych wg E.F. Codd’a.
ROW pozwala deklarować cały wiersz danych jako pojedyncze pole w tabeli. Na przykład typ ROW do
przechowywania adresu:
CREATE ROW TYPE addr_typ (
Street CHARACTER VARYING (25)
City CHARACTER VARYING(20)
State CHARACTER (2)
PostalCode CHARACTER VARYING (9)
);
MoŜe być uŜyty w definicji tabeli:
CREATE TABLE CUSTOMER (
CustID INTEGER PRIMARY KEY,
LastName CHARACTER VARYING (25),
FirstName CHARACTER VARYING (20),
Address addr_typ
Phone CHARACTER VARYING (15)
);

Typy kolekcji
Typy te przeczą zasadzie postaci 1NF. UŜywając ich moŜna wstawić w jedno miejsce całą kolekcję obiektów.
ARRAY wprowadzono w SQL:1999, MULTISET wprowadzono w SQL:2003.
Dwie kolekcje mogą być porównywane, jeśli są tego samego typu, ARRAY lub MULTISET, i ich elementy są
porównywalne.
ARRAY type
The ARRAY data type violates first normal form (1NF) but in a different way than the way the ROW type
violates 1NF. The ARRAY type, a collection type, is not a distinct type in the same sense that CHARACTER or
NUMERIC are distinct data types. An ARRAY type merely allows one of the other types to have multiple values
within a single field of a table. For example, say it is important to your organization to be able to contact your
customers whether they are at work, at home, or on the road. You want to maintain multiple telephone numbers
for them. You can do this by declaring the Phone attribute as an array, as shown in the following code:
CREATE TABLE CUSTOMER (
CustID INTEGER PRIMARY KEY,
LastName CHARACTER VARYING (25),
FirstName CHARACTER VARYING (20),
Address addr_typ
Phone CHARACTER VARYING (15) ARRAY [3]
);
The ARRAY [3] notation allows you to store up to three telephone numbers in the CUSTOMER table. The three
telephone numbers represent an example of a repeating group. Repeating groups are a no-no according to
classical relational database theory, but this is one of several examples of cases where SQL:1999 broke the rules.
When Dr. Codd first enunciated the rules of normalization, he traded off functional flexibility for data integrity.
SQL:1999 took back some of that functional flexibility, at the cost of some added structural complexity. The
increased structural complexity could translate into compromised data integrity if you are not fully aware of all
the effects of actions you perform on your database. Arrays are ordered in that each element in an array is
associated with exactly one ordinal position in the array.
Multiset type
A multiset is an unordered collection. Specific elements of the multiset may not be referenced, because they are
not assigned a specific ordinal position in the multiset.
REF types
REF types are not part of core SQL. This means that a DBMS may claim compliance with SQL:2003 without
implementing REF types at all. The REF type is not a distinct data type in the sense that CHARACTER and

NUMERIC are. Instead, it is a pointer to a data item, row type, or abstract data type that resides in a row of a
table (a site). Dereferencing the pointer can retrieve the value stored at the target site. If you’re confused, don’t
worry, because you’re not alone. Using the REF types requires a working knowledge of object-oriented
programming (OOP) principles. This book refrains from wading too deeply into the murky waters of OOP. In
fact — because the REF types are not a part of core SQL — you may be better off if you don’t use them. If you
want maximum portability across DBMS platforms, stick to core SQL.
User-defined types
User-defined types (UDTs) represent another example of features that arrived in SQL:1999 that come from the
object-oriented programming world. As an SQL programmer, you are no longer restricted to the data types
defined in the SQL:2003 specification. You can define your own data types, using the principles of abstract data
types (ADTs) found in such object-oriented programming languages as C++.
One of the most important benefits of UDTs is the fact that they can be used to eliminate the “impedance
mismatch” between SQL and the host language that is “wrapped around” the SQL. A long-standing problem
with SQL has been the fact the SQL’s predefined data types do not match the data types of the host languages
within which SQL statements are embedded. Now, with UDTs, a database programmer can create data types
within SQL that match the data types of the host language. A UDT has attributes and methods, which are
encapsulated within the UDT. The outside world can see the attribute definitions and the results of the methods,
but the specific implementations of the methods are hidden from view. Access to the attributes and methods of a
UDT can be further restricted by specifying that they are public, private, or protected. Public attributes or
methods are available to all users of a UDT. Private attributes or methods are available only to the UDT itself.
Protected attributes or methods are available only to the UDT itself or its subtypes. You see from this that a UDT
in SQL behaves much like a class in an object-oriented programming language. Two forms of user-defined types
exist: distinct types and structured types.
Distinct types
Distinct types are the simpler of the two forms of user-defined types. A distinct type’s defining feature is that it
is expressed as a single data type. It is constructed from one of the predefined data types, called the source type.
Multiple distinct types that are all based on a single source type are distinct from each other and are thus not
directly comparable. For example, you can use distinct types to distinguish between different currencies.
Consider the following type definition:
CREATE DISTINCT TYPE USdollar AS DECIMAL (9,2) ;
This creates a new data type for U.S. dollars, based on the predefined DECIMAL data type. You can create
another distinct type in a similar manner:
CREATE DISTINCT TYPE Euro AS DECIMAL (9,2) ;
You can now create tables that use these new types:
CREATE TABLE USInvoice (
InvID INTEGER PRIMARY KEY,
CustID INTEGER,
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EmpID INTEGER,
TotalSale USdollar,
Tax USdollar,
Shipping USdollar,
GrandTotal USdollar
);
CREATE TABLE EuroInvoice (
InvID INTEGER PRIMARY KEY,
CustID INTEGER,
EmpID INTEGER,
TotalSale Euro,
Tax Euro,
Shipping Euro,
GrandTotal Euro
);

The USdollar type and the Euro type are both based on the DECIMAL type, but instances of one cannot be
directly compared with instances of the other or with instances of the DECIMAL type. In SQL as in the real
world, it is possible to convert U.S. dollars into Euros, but this requires a special operation (CAST). After the
conversion has been made, comparisons become possible.
Structured types
The second form of user-defined type, the structured type, is expressed as a list of attribute definitions and
methods instead of being based on a single predefined source type.
Constructors
When you create a structured UDT, the DBMS automatically creates a constructor function for it, giving it the
same name as the UDT. The constructor’s job is to initialize the attributes of the UDT to their default values.
Mutators and observers
When you create a structured UDT, the DBMS automatically creates a mutator function and an observer
function. A mutator, when invoked, changes the value of an attribute of a structured type. An observer function
is the opposite of a mutator function. Its job is to retrieve the value of an attribute of a structured type. You can
include observer functions in SELECT statements to retrieve values from a database.
Subtypes and supertypes
A hierarchical relationship can exist between two structured types. For example, a type named MusicCDudt has
a subtype named RockCDudt and another subtype named ClassicalCDudt. MusicCDudt is the supertype of those
two subtypes. RockCDudt is a proper subtype of MusicCDudt if there is no subtype of MusicCDudt that is a
supertype of RockCDudt. If RockCDudt has a subtype named HeavyMetalCDudt, HeavyMetalCDudt is also a
subtype of MusicCDudt, but it is not a proper subtype of MusicCDudt.
A structured type that has no supertype is called a maximal supertype, and a structured type that has no subtypes
is called a leaf subtype.
Example of a structured type
You can create structured UDTs in the following way:
/* Create a UDT named MusicCDudt */
CREATE TYPE MusicCDudt AS
/* Specify attributes */
Title CHAR(40),
Cost DECIMAL(9,2),
SuggestedPrice DECIMAL(9,2)
/* Allow for subtypes */
NOT FINAL ;
CREATE TYPE RockCDudt UNDER MusicCDudt NOT FINAL ;
The subtype RockCDudt inherits the attributes of its supertype MusicCDudt.
CREATE TYPE HeavyMetalCDudt UNDER RockCDudt FINAL ;
Now that you have the types, you can create tables that use them. For example:
CREATE TABLE METALSKU (
Album HeavyMetalCDudt,
SKU INTEGER) ;
Now you can add rows to the new table:
BEGIN
/* Declare a temporary variable a */
DECLARE a = HeavyMetalCDudt ;
/* Execute the constructor function */
SET a = HeavyMetalCDudt() ;
/* Execute first mutator function */
SET a = a.title(‘Edward the Great’) ;
/* Execute second mutator function */
SET a = a.cost(7.50) ;
/* Execute third mutator function */
SET a = a.suggestedprice(15.99) ;

INSERT INTO METALSKU VALUES (a, 31415926) ;
END

Przykłady:
Data Type

Example Value

CHARACTER (20)
VARCHAR (20)
CLOB (1000000)
SMALLINT, BIGINT, INTEGER
NUMERIC or DECIMAL
REAL, FLOAT, or DOUBLE PRECISION
BLOB (1000000)
BOOLEAN
DATE DATE
TIME (2) WITHOUT TIME ZONE *
TIME (3) WITH TIME ZONE
TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE (0)

‘Amateur Radio ‘
‘Amateur Radio’
‘This character string is a million characters long . . .’
7500
3425.432
6.626E-34
‘1001001110101011010101010101. . .’
‘true’
‘1957-08-14’
TIME ‘12:46:02.43’ WITHOUT TIME ZONE
TIME ‘12:46:02.432-08:00’ WITH TIME ZONE
TIMESTAMP ‘1957-08-14 12:46:02’ WITHOUT TIME
ZONE
TIMESTAMP ‘1957-08-14 12:46:02-08:00’ WITH TIME
ZONE

TIMESTAMP WITH TIME ZONE (0)

INTERVAL DAY
ROW

INTERVAL ‘4’ DAY
ROW (Street VARCHAR (25), City VARCHAR (20), State
CHAR (2), PostalCode VARCHAR (9))

ARRAY

INTEGER ARRAY [15]

MULTISET
REF
USER DEFINED TYPE

No literal applies to the MULTISET type
Not a type, but a pointer
Currency type based on DECIMAL

*Argument specifies number of fractional digits.

SQL ANSI 92
typ danych ::=
{{ CHARACTER [ ( długość) ] }
|{ CHAR [ ( długość) ] }
|{ CHARACTER VARYING [ ( długość) ] }
|{ CHAR VARYING [ ( długość) ] }
|{ VARCHAR [ ( długość) ] }
[ CHARACTER SET ( nazwa repertuaru | nazwa uŜywanej formy ) ] }
|{ NATIONAL CHARACTER [ ( długość) ] }
|{ NATIONAL CHAR [ ( długość) ] }
|{ NCHAR [ ( długość) ] }
|{ NATIONAL CHARACTER VARYING [ ( długość) ] }
|{ NATIONAL CHAR VARYING [ ( długość) ] }
|{ NCHAR VARYING [ ( długość) ] }
|{ BIT [ ( długość) ] }
|{ BIT VARYING ( długość) }
|{ NUMERIC [ (precyzja [, skala ] ) ] }
|{ DECIMAL [ (precyzja [, skala ] ) ] }
|{ DEC [ (precyzja [, skala ] ) ] }
| INTEGER
| INT
| SMALLINT
|{ FLOAT [ ( precyzja ) ] }
| REAL
|{ DOUBLE PRECISION }
| DATE
| { TIME [ ( precyzja ) ]
{ WITH TIME ZONE ] }
| { TIMESTAMP [ ( precyzja ) ]

[ WITH TIME ZONE ] }
| { INTERVAL kwalifikator przedziału }

