Bazy danych
Laboratorium 6
Info
Podzapytanie - to zapytanie zagnieżdżone w innym zapytaniu, może być zagnieżdżone w klauzulach:
SELECT, FROM, WHERE oraz HAVING. Podzapytania są ograniczane nawiasami okrągłymi. Zapytania można
zagnieżdżać wielokrotnie. Rozróżniamy:
 podzapytanie proste - wykonywane w pierwszej kolejności, jako wynik pośredni trafiają do zapytania
zewnętrznego.
SELECT lista_wyrazen, (SELECT...)
FROM lista_relacji | (SELECT ...)
WHERE wyrazenie operator (SELECT...)
GROUP BY kryteria
HAVING wyrazenie operator (SELECT...);


podzapytanie skorelowane - wykonywane dla każdego wiersza z zapytania zewnętrznego.
SELECT lista_wyrazen FROM lista_relacji
WHERE wyrazenie operator
(SELECT lista_wyrazen
FROM lista_realcji
WHERE warunek_skorelowania);

Podzapytania a operatory
 wierszowe: =, <>, <, <=, >, >=,
 tablicowe:
 IN – sprawdza wystąpienie danego elementu/ów w wierszach zwróconych przez podzapytanie,
 ANY lub SOME – sprawdza wartość dowolnego wiersza zwróconego przez podzapytanie (wystarczy,
że jeden wiersz spełni warunek),
 ALL – sprawdza wartości wszystkich wierszy zwróconych przez podzapytanie (wszystkie wiersze
muszą spełnić warunek),
 EXISTS – zwraca true jeśli podzapytanie zwróciło jakiekolwiek dane, jeśli nie zwraca false.
Przykład 1
Na podstawie danych zawartych w tabelach REJESTR i RYBA wyświetl informacje o gatunkach ryb,
których połów odnotowano więcej razy niż gatunku Leszcz.

Rys. 1 Wynik

Przykład 2
Na podstawie danych zawartych w tabelach REJESTR, LOWISKO, RYBA i LICENCJA wyświetl
informacje dotyczącą liczby złowionych karpi, szczupaków i sandaczy na łowiskach zarządzanych przez PZW
Czestochowa przez wędkarzy, którzy w roku połowu opłacili jakąkolwiek składkę na rzecz PZW Czestochowa
(zastosuj operatory IN i ANY).

Rys. 2 Wynik

Przykład 3
Na podstawie danych zawartych w tabelach RYBA i REJESTR wyświetl informację o gatunkach ryb,
których odnotowano przynajmniej jeden połów.

Rys.3 Fragment wyniku

Przykład 4
Przykład porównujący działania operatorów ANY i ALL. W pierwszym przypadku (od góry) wystarczy,
że jeden wiersz podzapytania spełni warunek (rok połowu z analizowanego wiersza z zapytania zewnętrznego
zostanie odnaleziony w latach zwróconych przez podzapytanie) a dany wiersz z zapytania zewnętrznego zostanie
wyświetlony. W drugiej sytuacji, żeby dany wiersz z zapytania zewnętrznego mógł zostać wyświetlony wszystkie
wiersze podzapytania muszą spełnić warunek, co w analizowanym przykładzie nigdy nie jest spełnione (dany
połów miał miejsce w danym roku a podzapytanie zwraca wiersze dotyczące połowów z trzech lat 2014-2016;
po zmianie w zapytaniu 2011 na 2016 zostaną wyświetlone dane wszystkich połów z 2016 ponieważ
podzapytanie będzie zwracać tylko dane z jednego roku (2016) – o ile nie zostaną dopisane dane z 2017 ;) ).

Rys. 4 Wynik

Przykład 5
Na podstawie danych zawartych w tabelach REJESTR, WEDKARZ i LOWISKO wyświetl wędkarzy,
których średnia waga połowu na wodach zarządzanych przez dany okręg PZW była wyższa od wszystkich
średnich wag połowów obliczonych dla poszczególnych okręgów PZW na podstawie wszystkich odnotowanych
zdarzeń połowu.

Rys. 5 Wynik

LISTAGG – to funkcja agregująca, która „dodaje” teksty do siebie generując w wyniku wartości z
kolumny przekazanej parametrem.
SELECT LISTAGG(column_name, separator) WITHIN GROUP (ORDER BY column_name)
FROM user_tables

Przykład 6

Rys. 6 Wynik

Przykład 7

Rys. 7 Wynik

Rys. 8 Wynik

