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Adatba zisok haszna lata 
Informatika 2 –  Hallgatói segédlet  

1. Szükséges előismeretek 

A gyakorlat elvégzéséhez az alábbi ismeretek szükségesek: 

 Összetett lekérdezések SQL nyelven 

 Adatmanipuláció SQL nyelven 

 Tranzakciók alaptulajdonságai 

2. SQL nyelv 

Mivel az SQL nyelv részletesen szerepelt előadáson, ezért a mérési segédletben csak egy rövid 

összefoglaló található, mely a mérés elvégzéséhez szükséges nyelvi elemeket ismerteti. Az SQL nyelv 

elemei három fő csoportba sorolhatók: 

 DDL (Data Definition Language) utasítások: ezek az utasítások szolgálnak az adatbázis séma 

megváltoztatására. Általában create, alter, ill. drop kulcsszóval kezdődnek. 

 DML (Data Manipulation Language) utasítások: adatmódosító utasítások, a relációs sémában 

lévő adatok eléréséhez és változtatásához. 

 DCL (Data Control Language) utasítások: biztonsági rendszerhez kapcsolódó utasítások, 

adathozzáférés szabályozása. 

Mivel a gyakorlat során csak a DML nyelv elemei szükségesek, ezért a segédletben csak ezekről adunk 

rövid áttekintést. A DML nyelvi áttekintés az alábbi relációs sémán keresztül kerül bemutatásra: 

 Gyarto (ID, Nev, Cim) 

 Termek (ID, Nev, Ar, GyartoID) 

Az egyszerűbb felkészülés miatt a korábbi hallgatói segédletben szereplő SQL nyelvi ismertető 

bekerült ebbe a felkészülési anyagba is. 

2.1. Rekordok létrehozása 

Egy táblába új sor beszúrása az insert utasítás segítségével lehetséges. Az insert utasítás szintaktikája 

a következő:  

 Egy rekord beszúrása esetén: 

insert into táblanév (oszlopok listája) 

values (értékek listája) 

ahol az oszlopok listája elhagyható a táblanév után, ekkor a tábla minden oszlopának értéket 

kell adni. 
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 Több rekord létrehozása esetén: 

insert into táblanév (oszlopok listája) 

select … 

az oszlopok listája itt is elhagyható úgy, mint az előző esetben. A select rész szintaktikája a 

lekérdezéseknél kerül ismertetésre. A select rész egy lekérdezést fogalmaz meg és a 

lekérdezés által visszaadott összes sor beszúrásra kerül a táblába.  

2.2. Meglévő rekordok törlése 

Meglévő rekordok törlésére a delet utasítás szolgál, melynek a szintaktikája a következő: 

delete 

from táblanév 

where logikai feltétel 

Az utasítás feldolgozása során a végrehajtó motor minden sorra kiértékeli a feltételt, és azok a sorok 

kerülnek törlésre a táblából, ahol a where feltétel után megadott logikai kifejezés igaz. A where 

feltétel elhagyható, ekkor a tábla összes sora törlődni fog. A where feltételben megadható logikai 

kifejezések a lekérdezésekről szóló résznél kerülnek bemutatásra. Néhány példa: 

1. Az összes termék törlése: 

delete from termek 

2. A 300 Ft-ba kerülő termékek törlése: 

delete from termek 

where ar = 300 

2.3. Meglévő rekordok módosítása 

Meglévő rekordok módosítására az update utasítás szolgál, melynek a szintaktikája a következő: 

 update táblanév 

 set oszlopnév1=érték1, 

 oszlopnév2 = érték2,  

  … 

 where logikai feltétel 

Az update kulcsszó után megadott táblában azokat a rekordokat fogja módosítani, amelyekre a 

where után megadott logikai feltétel igaz. A where rész elhagyható, akkor a tábla összes rekordját 

módosítani fogja az update utasítás.  

Példa: A 300 Ft-nál olcsóbb termékek árának emelése 10%-kal. 

update termek 

set ar=1.1*ar 

where ar < 300 

2.4. Rekordok lekérdezése 

A lekérdezések készítése során számos lehetőség áll rendelkezésre, segítségükkel komplex 

feladatokat lehet megoldani. A szintaktika bemutatása didaktikai okokból kifolyólag lett feldarabolva, 

így az egyszerű feladatoktól indulva, egymásra épülve lehet eljutni a komplex problémák kezeléséig. 
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2.4.1. Egy táblás lekérdezések 

Rekordok egyszerű lekérdezésére a select utasítás szolgál, melynek alapszintaktikája a következő: 

select oszlop lista 

from tábla  

where logikai feltétel 

A lekérdezés végrehajtását úgy lehet elképzelni, hogy a from részben felsorolt táblák Descartes 

szorzatának minden rekordjára (azaz az összes lehetséges rekord kombináción) kiértékelődik a where 

feltétel, és azok a rekordok kerülnek be a találati halmazba, ahol a where feltétel igaz. A select után 

felsorolt oszlopok adják az eredményreláció oszlopait. A select listában lehetőségünk van az oszlopok 

átnevezésére az as kulcsszó használatával. A select listában használható két speciális kifejezés: 

 *: Összes oszlopot szeretnénk látni 

 táblanév.* : Az adott tábla összes oszlopát szeretnénk látni. 

A where feltételben használható legfontosabb operátorok rövid összefoglalóját tartalmazza az alábbi 

táblázat: 

Operátor Jelentés 

Kif1 = Kif2 A két kifejezés értéke megegyezik. 

Kif1 > Kif2 Kif1 értéke nagyobb, mint a Kif2 értéke. 

Kif1 < Kif2 Kif1 értéke kisebb, mint a Kif2 értéke. 

Kif1 >= Kif2 Kif1 értéke nagyobb egyenlő, mint a Kif2 értéke. 

Kif1 <= Kif2 Kif1 értéke kisebb egyenlő, mint a Kif2 értéke. 

Kif1 <> Kif2 Kif1 értéke nem egyenlő a Kif2 értékével. 

Kif1 between Kif2 and Kif3 Kif1 értéke Kif2 és Kif3 közé esik, az intervallum 

határokat is beleértve. 

Kif1 like String minta Sting összehasonlító operátor. A Kif1-ben keres a 

mintának megfelelően, és ha a minta illeszthető 

a Kif1-re, akkor az operátor igaz értékkel tér 

vissza. A mintaillesztés case sensitive, a 

mintaillesztés során használható joker 

karakterek: 

_: egy betű helyettesítése 

%: tetszőleges hosszúságú szöveg helyettesítése 

'': szimpla ', mivel a szimpla ' jel önmagában a 

stringhatároló karakter. 

Kif1 is null Kif1 értéke null-e? Csak így lehet vizsgálni egy 

kifejezés nullitását. (A kif1=null kifejezés nem 

lesz igaz akkor sem ha a kif1 értéke egyébként 

null.)  

Kif1 is not null Kif1 értéke nem null. 
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Operátor Jelentés 

Kif1 and Kif2 Két logikai kifejezés logikai és kapcsolata. 

Kif1 or Kif2 Két logikai kifejezés logikai vagy kapcsolata. 

not Kif1 Logikai kifejezés negálása. 

Kif1 in (allekérdezés) Kif1 értéke szerepel-e az allekérdezéssel 

megadott rekordhalmazban. 

Kif1 not in (allekérdezés) Kif1 értéke nincs benne  az allekérdezéssel 

megadott rekordhalmazban. 

exists (allekérdezés) Az allekérdezés tartalmaz-e rekordot. 

not exists (allekérdezés) Az allakerdezés nem ad vissza rekordot. 

Néhány példa: 

1. 200 Ft-nál drágább termékek listája: 

select * 

from termek  

where ar > 200 

2. 200 és 300 Ft közé eső termékek listája: 

select * 

from termek  

where ar between 200 and 300 

3. Azon termékek listája, ahol az ár nincs megadva: 

select * 

from termek  

where ar is null 

4. Azon termékek listája, amelyek neve tartalmazza az „er” karaktersorozatot és ára több mint 

250 Ft: 

select * 

from termek  

where nev like '%er%' 

and ar > 250 

2.4.2. Táblák összekapcsolása 

Táblák összekapcsolása alapvetően két szintaktikával adható meg: 

 a from listán vesszővel elválasztva adjuk meg az összekapcsolandó táblákat és a where 

feltételben adjuk meg az equi join művelethez tartozó szűrő feltételt 

 from listán join operátort kiírva az összekapcsoló feltétellel együtt 

Az első megoldás azon alapul, hogy a from listán megadott táblák descartes szorzatán értékelődik ki a 

where feltétel (ha a táblák nincsenek összekapcsolva join operátorral). Az első megoldás a régebbi, 

ma már nem ajánlott a használata. A második megoldással átláthatóbb a lekérdezés, mivel a join 

műveletet megvalósító szűrő feltételek és a tényleges szűrés szétválik. A két szintaktikát mutatja be 

az alábbi példa, ahol a termék és a gyártó tábla van összekapcsolva: 

http://www.aut.bme.hu/


© BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (http://www.aut.bme.hu) 5 

select * 

from termek, gyarto 

where gyartoid=gyarto.id 

 

select * 

from termek join gyarto on gyartoid=gyarto.id 

A join művelet tulajdonsága, hogy a nem párosítható rekordokat nem tartalmazza az 

eredményhalmaz. Ha olyan lekérdezést szeretnénk írni, amelyik a párral nem rendelkező rekordokat 

is visszaadja, akkor outer join műveletet kell megfogalmazni. A fenti példánál maradva, szeretnénk 

látni azokat a gyártókat is, akiknek nincs termékük az adatbázisban: 

select * 

from termek right outer join gyarto on gyartoid=gyarto.id 

 

select * 

from gyarto left outer join termek on gyartoid=gyarto.id 

A fenti két megoldás egymással ekvivalens. Az outer join kifejezésben lévő left ill. right kulcsszó azt 

jelenti, hogy a join művelet bal ill. jobb oldalán lévő táblának szeretnénk látni az összes rekordját. Az 

outer join művelet jól használható párosítás nélküli rekordok megtalálására, igaz ezeket 

többféleképpen is megkereshetjük. Tekintsük a következő példát: keressük azokat a gyártókat, 

melyeknek nincs termékük az adatbázisban: 

select * 

from gyarto  

where not exists 

(select * from termek  

 where gyarto.id=termek.gyartoid) 

 

select * 

from gyarto  

where id not in 

(select gyartoid from termek ) 

 

select gyarto.* 

from gyarto left outer join termek on gyartoid=gyarto.id 

where termek.gyartoid is null 

A fenti három lekérdezés egymással ekvivalens, viszont nem feltétlenül egyforma a teljesítményük. A 

not exists operátort tartalmazó esetben minden egyes gyártó rekordra egyesével le kell futtatnia az 

allekérdezést a végrehajtó motornak, a második esetben az allekérdezést elég egyszer lefuttatni, míg 

a harmadik esetben tulajdonképpen az outer join operátor párképző tulajdonságát használjuk ki, 

ráadásul a join művelet végrehajtása rutinfeladat az adatbázis-kezelő rendszernek. A korszerű 

adatbáziskezelő-rendszerek ma már a fenti három lekérdezéshez ugyanolyan végrehajtási tervet 

készítenek, viszont komplexebb esetekben érdemes megfontolni, hogy melyik lekérdezési formát 

válasszuk. 
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2.4.3. Eredményhalmazok összefésülése 

Lekérdezések eredményei közt értelmezhetők halmazműveletek is, ha az egyes lekérdezések unió 

kompatibilisek, azaz ha az egyes oszlopok adattípusai kompatibilisek egymással. A lehetséges 

halmazműveletek: 

 union: halmazműveleti unió, a duplikált rekordok szűrésével 

 union all: halmazműveleti unió, a duplikált rekordok szűrése nélkül 

 intersect: halmazok metszete MySQL Server nem támogatja 

 except: halmazok különbsége MySQL Server nem támogatja 

Nézzük az alábbi lekérdezéseket! (Az alábbi lekérdezések általában egyszerűbben, hatékonyabban is 

megfogalmazhatók, csak a halmazműveletek demonstrálása végett lettek így megfogalmazva.) 

select gyarto.* 

from termek join gyarto on termek.gyartoid=gyarto.id 

where termek.id=1 

union all 

select gyarto.* 

from termek join gyarto on termek.gyartoid=gyarto.id 

where termek.id=4 

 

select gyarto.* 

from termek join gyarto on termek.gyartoid=gyarto.id 

where termek.id=1 

intersect 

select gyarto.* 

from termek join gyarto on termek.gyartoid=gyarto.id 

where termek.id=4 

 

select gyarto.* 

from termek join gyarto on termek.gyartoid=gyarto.id 

where termek.id=1 

except 

select gyarto.* 

from termek join gyarto on termek.gyartoid=gyarto.id 

where termek.id=4 

2.4.4. Eredményhalmaz rendezése 

Relációs adatmodellben a rekordok sorrendje nem lényeges, viszont számos esetben, például 

nyomtatott listákban, fontos, hogy a rekordok milyen sorrendben szerepelnek. Rendezést definiálni 

az order by kulcsszó után megadott oszloplistával lehetséges. Az alábbi lekérdezés a termékeket 

rendezi ár szerint csökkenő sorrendbe, az azonos árú termékeket ABC sorrendbe: 

select * 

from termek 

order by ar desc, nev asc 

A duplikált rekordok szűrésére szolgál a select kulcsszó után megadott distinct kulcsszó. Például: 

select distinct ar  

from termek 
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2.4.5. Oszlopfüggvények 

A lekérdezések eredményeként kapott rekordhalmazon lehetséges utólagos kalkulációt végezni. Ezen 

utólagos kalkulációk végzésére szolgálnak a különböző oszlopfüggvények: 

 sum: értékek összegzése 

 min: legkisebb érték megkeresése 

 max: legnagyobb érték megkeresése 

 avg: átlag számítása 

 count: rekordok megszámolása 

A kiszámítandó oszlopfüggvényeket a select listában kell megadni. Az oszlopfüggvények működését 

úgy lehet elképzelni, hogy az adatbázis-kezelő szerver először lefuttatja a lekérdezést az 

oszlopfüggvények nélkül, majd az egyes rekordokat átadja az oszlopfüggvényeknek, az értékek 

kiszámítására. Az oszlopfüggvények a null értékeket nem veszik figyelembe, kivéve a count(*) 

függvény, mert az az összes . sorát megszámolja a relációnak, mivel egy reláció összes oszlopa nem 

lehet egyszerre null (lásd elsődleges kulcs definíciója). Az alábbi lekérdezés a termékek minimális, 

maximális és átlagárát adja vissza: 

select min(ar), max(ar), avg(ar) 

from termek 

Az oszlopfüggvények használhatók csoportokra is, azaz a rekordokat csoportosíthatjuk, és ezen 

csoportok mentén számítunk ki különböző oszlopfüggvényeket. Például ha a fenti statisztikát 

gyártónként szeretnénk látni, akkor ez azt jelenti, hogy az egyes oszlopfüggvények gyartoid-inként 

értékelődjenek ki. A csoportosítás megadására szolgál a group by kifejezés.  

select gyartoid, min(ar), max(ar), avg(ar) 

from termek 

group by gyartoid 

Fontos megkötés, hogy azokat az oszlopokat, melyeket felsoroltunk a select listán, azokat 

mindenképpen fel kell sorolni a group by listán is! Ezen megkötésből adódik, hogy ha a globális 

szélsőértékhez tartozó rekordokat szeretnénk megtalálni, akkor azt csak allekérdezéssel tudjuk 

megtenni. Egy allekérdezésben elő kell állítani a globális szélsőértéket és ezt, mint egy értéket kell 

felhasználnunk, hogy megtaláljuk azokat a rekordokat, akik felveszik a szélsőértéket. Az alábbi példa 

a legolcsóbb termékek listáját állítja elő. 

select * 

from termek 

where ar = (select min(ar) from termek) 

Elképzelhető, hogy az oszlopfüggvény eredményére teszünk megkötést, ekkor ezt a where részben 

nem adhatjuk meg, mivel az kiértékelődik még az oszlopfüggvények kiszámítása előtt. Ezért ha az 

oszlopfüggvények kimenetére szeretnénk szűrni, akkor azt külön, a having kulcsszó után lehet 

megadni. Tekintsük az alábbi példákat! 

select gyarto.id, gyarto.nev, avg(ar) 

from gyarto join termek on gyarto.id=termek. gyartoid 

group by gyarto.id, gyarto.nev 

having avg(ar)>200 
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select gyarto.id, gyarto.nev, count(*) 

from gyarto join termek on gyarto.id=termek. gyartoid 

group by gyarto.id, gyarto.nev 

having count(*)>=2 

 

Az első lekérdezés azokat a gyártókat adja meg, akik által szállított termékek átlagára eléri a 200 Ft-

ot. A második lekérdezés azokat a gyártókat adja meg, akik legalább két terméket szállítanak.  

2.4.6. Lekérdező utasítás szerkezete 

Összefoglalva egy select utasítás a következőképpen néz ki, az egyes kulcsszavak egymáshoz 

viszonyított helye kötött: 

select [distinct] oszloplista 

from táblalista 

[where logikai kifejezés] 

[group by oszloplista] 

[having logikai kifejezés] 

[order by oszloplista] 

2.4.7. Néhány MySQL sajátosság 

A gyakorlat elvégzéséhez néhány speciális függvény ismerete szükséges, melyek nem 

szabványosítottak: 

A mérés elvégzéséhez néhány speciális függvény ismerete szükséges, melyek nem szabványosítottak. 

 curdate(): rendszerdátum lekérdezése, napos pontossággal 

 sysdate(): rendszeridő lekérdezése, másodperces pontossággal 

 date_add(dátum, INTERVAL érték mértékegység): dátumhoz hozzáad pl: 

DATE_ADD('2008-01-02', INTERVAL 31 DAY) 

 adddate(dátum, nap): dátumhoz napok hozzáadása 

 datediff(dátum1,dátum2): dátum1-dátum2 értéke napokban mérve 

 date_format(dátum,formátum): dátum sztring konverzió a formátumsztring szerint, pl.: 

date(sysdate(),'%Y-%m,-%d %H:%i:%S') 

 str_to_date(szting,formátum): Szöveget alakít át dátummá a formátum sztring alapján, pl.: 

str_to_date ('2012-01-15 17:12:35','%Y-%m,-%d %H:%i:%S') 

 ifnull(kif1,kif2): ha a kif1 értéke nem null, akkor a kif1-et adja vissza, ha null akkora kif2-t. 

 convert(kifejezés, típus): kifejezés értékét konvertálja a megadott típusra 

3. Tranzakciók alaptulajdonságai 

Tranzakció olyan adatbázist módosító műveleti sor, mely csak teljes egészében értelmes. Azaz a 

tranzakciót alkotó összes műveletnek sikeresen be kell fejeződnie, vagy ha valamelyik módosítást 

nem lehet végrehajtani, akkor a tranzakció összes módosítását el kell vetni. Pontosabban 

megfogalmazva, minden tranzakcióra teljesülnie kell az alábbi alaptulajdonságoknak: 

 Atomicity (atomi): Azaz a tranzakció oszthatatlan. A tranzakció vagy teljes egészében 

végrehajtódik, vagy teljes egészében elvetésre kerül, köztes állapot nincs. 

 Consistency (konzisztens): Az adatbázist konzisztens állapotból konzisztens állapotba viszi. 
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 Isolation (elszigetelt): A párhuzamosan futó tranzakciók egymástól függetlenül hajtódnak 

végre úgy, mintha egymás után hajtódnának végre. 

 Durability (tartós): Ha egy tranzakció lefutott, akkor annak hatása tartósan megmarad. Azaz 

az adatmódosítás nemcsak a memóriában történik meg, hanem háttértárolón is rögzítésre 

kerül. 

A tranzakciók alaptulajdonságából következik, hogy az adatbázis-kezelő szervereknek támogatniuk 

kell a tranzakciók határainak a megjelölését, mivel csak így fogható össze több művelet egy egységgé. 

A sikeres tranzakció végét a commit jelzi, a sikertelenét rollback. Azt, hogy az adatbázisunk mikor van 

konzisztens állapotban az adatbázis-kezelő szerver nem tudja eldönteni önmagában, mivel ez 

programlogika és rendszerfüggő. A szoftverfejlesztő feladata, hogy a helyesen elhelyezett tranzakció 

vége jelekkel jelezze, hogy az adatbázis ismét konzisztens állapotba került. A tranzakciók izolációját 

részletesen a következő fejezetek ismertetik. A tranzakciók tartósságát, valamint az esetleges 

rendszerhibák után a konzisztens adatbázis visszaállítására szolgálnak a tranzakciós naplók. A 

tranzakciós naplóban az adatbázis-kezelő szerver rögzíti minden módosított rekordhoz a módosítás 

előtti és utáni állapotot, valamint rögzíti a tranzakció határokat is, így segítségével mindig konzisztens 

állapotba hozható az adatbázis. (Természetesen a tranzakciós napló használata ennél összetettebb 

folyamat, ennek ismertetése túlmutat ezen mérési útmutató keretein.) 

3.1.  Párhuzamosan futó tranzakciók hatásai 

Mivel több felhasználó egyszerre kapcsolódhat az adatbázishoz, ezért zavarhatják, ill. 

befolyásolhatják egymást. Párhuzamosan futó tranzakciók akkor zavarhatják egymást, ha ugyanazon 

az adatelemen dolgoznak. Párhuzamos adathozzáférésből adódóan a következő alapproblémák 

merülhetnek fel: 

 Piszkos olvasás: Amennyiben párhuzamosan futó tranzakciók láthatják egymás nem 

commitált adatait, akkor olyan adatokkal dolgozhatnak, melyeket később az adott tranzakció 

visszagörget. 

 Elveszett módosítás: Ha két vagy több tranzakció ugyanazon az adatelemen dolgozik, akkor a 

tranzakciók felül tudják írni egymás módosításait és csak annak a tranzakciónak marad meg a 

hatása, mely utolsónak adta ki a commit utasítást. 

 Nem megismételhető olvasás: Egy tranzakció élete során egy rekordot nem lehet állandónak 

tekinteni, mert azt egy másik tranzakció módosíthatja. Így ha egy rekord lekérdezését 

megismételjük a tranzakcióban többször is, nem lehetünk biztosak abban, hogy mindig 

ugyanazt az eredményt kapjuk. 

 Fantom rekordok: A fantom rekordok olyan rekordok, melyek „megjelenhetnek” illetve 

„eltűnhetnek” egy táblából egy tranzakció élete során. Mivel egy párhuzamosan futó 

tranzakció vihet fel új rekordokat egy táblába, illetve törölhet meglévőket. 

3.2. Izolációs szintek 

Az SQL szabvány az előző fejezetben bemutatott problémák elkerülésére több különböző izolációs 

szintet tartalmaz: 

 read uncommitted: az egyes tranzakciók a rekordok nem commitált képét is láthatják 

 read committed: az egyes tranzakciók a rekordoknak csak a commitált képét láthatják 
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 repatable read: egy tranzakció által kiolvasott rekordot más nem változtathatja meg, azaz a 

tranzakció végéig ugyanaz marad a commitált képe a rekordnak 

 serializable: a tranzakciók ütemezése konfliktus ekvivalens egy soros ütemezéssel. Azaz a 

tranzakciók úgy ütemeződnek, mintha egymás után futnának le 

Szabadon eldönthető minden egyes tranzakcióról, milyen mértékben szeretnénk elszigetelni a többi 

tranzakciótól. Általában az adatbázis-kezelő szerverek (pl.: MS SQL Server, Oracle Server) 

alapértelmezésként read committed izolációt használnak. A különböző izolációs szintek különböző 

problémák kiküszöbölését oldják meg, míg más problémákat nem oldanak meg. Az alábbi táblázat 

ezeket foglalja össze. 

 Piszkos 

olvasás 

Elveszett 

módosítás 

Nem megismételhető 

olvasás 

Fantom 

rekordok 

Read uncommitted van van van van 

Read committed nincs van van van 

Repeatable read nincs nincs nincs van 

Serializable nincs nincs nincs nincs 

Érdekesség, hogy a MySQL Server repeatable read izolációs szintet használ alapértelmezetten, de a 

lekérdezések nem zárolnak, ezért elveszett módosítás problémája felléphet. Ennek magyarázata, 

hogy a tranzakciók a saját snapshotjukat látják, mely a rekordokról akkor készül, amikor hozzáférnek 

először. Így valóban biztosítható a megismételhető olvasás. Ha elveszett módosítás ellen is védekezni 

kell, akkor meg kell változtatni a lekérdezésekhez tartozó zár elhelyezést (például for update záradék 

használatával). 

3.3. Zárolás 

Az egyes izolációs szinteket az adatbázis-kezelő szerverek zárolással implementálják. Egy egyszerű 

zárolási rendszerben kéttípusú zárat lehet megkülönböztetni: 

 megosztott vagy olvasási zár: egyszerre több tranzakció is birtokolhatja 

 kizáró vagy módosítás zár: egyszerre egy tranzakció birtokolhatja 

A zárolási rendszer prioritásos, azaz egy kizáró zárra nem lehet másik zárat elhelyezni. 

Az egyes DML utasítások különböző zárakat szeretnének elhelyezni az érintett rekordokra, ill. 

táblákra (azt, hogy milyet, az függ az izolációs szinttől). Ha nem tudják elhelyezni, akkor várakoznak 

addig, amíg az adott erőforrás fel nem szabadul. Egy tranzakció az általa birtokolt zárat a tranzakció 

végéig megtartja (azaz zárat csak tranzakció vége jellel lehet elengedni).  

Az itt bemutatott példa csak egy egyszerű, kétszintű zárolási rendszert mutatott be, az alapelvek 

ismertetésére. Az egyes adatbázis-kezelő szerverek ennél több zárolási szintet használnak azért, hogy 

mindegyik izolációs szintet implementálni tudják. 

3.4. Holtpont 

Előfordulhat olyan szituáció, hogy két vagy több párhuzamosan futó tranzakció egymásra vár, és 

egyik sem tudja folytatni futását. Mivel az egyik olyan erőforrásra vár, amit a másik tranzakció 
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birtokol, miközben a másik olyan erőforrásra vár, melyet az egyik birtokol. Ezt a szituációt nevezik 

holtpontnak.  

Holtpont ellen az adatbázis-kezelő rendszerek holtpontdetektálással védekeznek (azaz nem 

használnak holtpont megelőzési algoritmusokat). Mivel az kevésbé költséges, valamint viszonylag 

kicsi a holtpont bekövetkezésének valószínűsége.  

Holtponti helyzetet erőforrás foglaltsági gráffal lehet szemléltetni és felismerni. Az erőforrás 

foglaltsági gráf olyan irányított páros gráf, melynek csomópontjai az erőforrások és a folyamatok. Az 

élek jelentése (iránytól függően): az adott erőforrást az adott tranzakció birtokolja 

(erőforrástranzakció), egy adott erőforrásra vár az adott tranzakció (tranzakcióerőforrás). 

Holtponti helyzet akkor és csak akkor van, ha az erőforrás foglaltsági gráfban irányított kör van.  

Az adatbázis-kezelő szerverek, ha az erőforrás foglaltsági gráfban irányított kört találnak, akkor azt a 

kört „feltörik”. Azaz az irányított körben szereplő egyik tranzakciót kényszerítik futásának 

befejezésére (hibát jelzik), és rollbacket hajt végre a szerver az adott tranzakcióra.  

3.5. MySQL Server sajátosságok 

3.5.1. Tranzakció határa 

MySQL Server alapértelmezésben implicit tranzakciókat használ, ezt más néven auto commit 

üzemmódnak is lehet nevezni. Azaz minden egyes DML utasítás önálló tranzakciót jelent, mely – ha 

nem lép fel hiba a végrehajtás során – committal zárul automatikusan. 

Amennyiben több utasítást szeretnénk összefogni egy tranzakcióba, akkor a start transaction 

utasítást kell elküldeni a szervernek. Ezt követően az egyes DML utasítások egy tranzakciót képeznek. 

A tranzakció végét is értelemszerűen, külön jelölni kell commit vagy rollback utasítással. A tranzakció 

vége után a szerver visszaáll az alapértelmezett implicit tranzakciókra. 

3.5.2. Izolációs szint váltása 

Az alapértelmezett Izolációs szint MySQL Server esetén a repeatable read. Amennyiben ezt 

szeretnénk átállítani egy kapcsolat során, azt a set transaction isolation level „izolációs szint” 

utasítással lehet. Ez így a következő tranzakcióra vonatkozik, de lehetőség van session szinten és 

szerver szinten is átállítani. 

3.5.3. Rekordok kizáró zárolása 

Adatmódosító utasítások értelemszerűen, kizáró zárat helyeznek el a módosított rekordokon, de 

elképzelhető, hogy magunk is szeretnénk kizáró zárat elhelyezni egy rekordon anélkül, hogy 

módosítanánk azt. Ez tipikusan párhuzamosan futó tranzakciók szinkronizálásakor fordul elő 

(kölcsönös kizárás egyik implementációs lehetősége). Rekordokat ebben az esetben select utasítással 

lehet zárolni úgy, hogy az utasítás végére oda írjuk a for update záradékot. 

4. Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan lehet vizsgálni egy kifejezés nullitását? 

2. Miképp működik a like operátor? Milyen joker karaktereket lehet használni? 

3. Hogyan működnek az oszlopfüggvények? 
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4. Mire szolgál a having kulcsszó? 

5. Írja fel a select utasítás általános szintaktikáját! 

6. Mire szolgál az ifnull függvény MySQL Serveren? 

7. Miképp lehet megadni két tábla outer joinját? 

8. Mit értünk az alatt, hogy egy tranzakció atomi? 

9. Mit jelent a tranzakciók konzisztencia tulajdonsága? 

10. Mit jelent a tranzakciók tartósság tulajdonsága? 

11. Mit jelent a tranzakciók izolációs tulajdonsága? 

12. Mit értünk elveszett módosítás problémája alatt? 

13. Mit értünk fantom rekordok problémája alatt? 

14. Mit jelent a read committed izolációs szint? 

15. Mit jelent a serializable izolációs szint? 

16. Mi a holtpont? 

17. Ismertesse az erőforrás foglaltsági gráf működését! 
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