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ЗАПИТИ З МНОЖИННИМИ ПОРІВНЯННЯМИ
У МОВІ SQL
На основі порівняльного аналізу виразових можливостей SQL-92 стандарта і класич
ного SQL(SEQUEL)
пропонуються схеми реалізації складних запитів з множинними
порівняннями засобами SQL Access.
Мова SQL на сьогоднішній день є найбільш
поширеною мовою запитів СУБД реляційного типу
і підтримується практично всіма програмними про
дуктами, які представлені на ринку технологій, по
в'язаних з базами даних та інформаційними сис
темами.
Виробники програмних продуктів при розроб
ці мовних процесорів SQL орієнтуються на стан
дарт 1992 року або SQL-92 [3]. Проте ця мова має
більш давню історію, бо поширилася ще у 1974 ро
ці [1] під назвою SEQUEL.

питів класичного SEQUEL/2 більш зручні для ко
ристувача (принаймні з логічної точки зору), бо
мають стрункішу логічну структуру і чіткіше се
мантичне тлумачення через теорію множин та
теорію відображень у порівнянні з функціонально
еквівалентними їм схемами запитів, що виражені
засобами SQL-92. Проілюструємо це твердження
рядом прикладів.
Для розгляду прикладів типів запитів опишемо
структуру таблиць з предметної сфери "Розклад
вищого навчального закладу".
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Кількість годин

Тип

Контроль

Subj

CdS

Nm

Hours

Тр

Testing

Група

Код групи
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Мова SEQUEL була задумана як мова функціо
нального типу з відповідними засобами та техно
логічними прийомами програмування. Під тиском
користувачів, переважна більшість яких була зорі
єнтована на процедурний стиль програмування, в
наступній версії мови SEQUEL/2 [2] з'являються
додаткові засоби, такі як GROUP BY та множинні
функції типу SET.
Пізніше, на початку 80-х років, мова SEQUEL/2
отримала нову назву SQL, а згодом у нових версіях
цієї мови зникають можливості для множинного
порівняння, що було зумовлено значною складніс
тю алгоритмів порівняння множин, а відтак нама
ганням розробників зорієнтувати користувачів на
застосування більш ефективних схем запитів по
шуку даних. Але, на нашу думку, деякі схеми за© Глибовець Μ. Μ., Кулябко П. П., 2000

Розглянемо тип запиту, що пропонується в [4]:
"Знайти прізвища лекторів, які читають всі
предмети."
В термінах мови SEQUEL (класичний) цей за
пит може бути представлений так:
SELECT DISTINCT Lect.Nam
FROM Lect
WHERE Lect.CdL IN
(SELECT Sch.CdL
FROM Sch
GROUP BY Sch.CdL
HAVING SET(Sch.CdS) =
(SELECT Subj.CdS
FROM Subj))
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Наприкінці зауважимо, що хоча складні запити
з множинними порівняннями в практичній роботі
займають відносно невелику частку у загальній су
купності запитів, але виразити їх простими типами
запитів (не виходячи за межі мови SQL) не вда
ється. Крім того, без можливостей множинного по
рівняння мова втрачає властивість реляційноі пов
ноти [4].
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QUERIES WITH SET COMPARISONS IN SQL
On the base of comparative analysis of SQL-92 standard expressive
possibilities and classical SQL (SEQUEL) expressive possibilities are offered
schemes to realization of complex queries with set comparisons by SQL Access
facilities.

