
A1. Mi az adatbáziskezelő rendszer feladata? 

Az adatbáziskezelő fő feladata, hogy az adatbázis felhasználójának 

biztosítsa a tárolt adatok (absztrakt és konkrét) kezelését. Ebben az 

értelemben az adatbáziskezelő úgy működik, mint egy magasszintű 

programozási nyelv interpretere, amely ideális esetben lehetővé 

teszi, hogy a felhasználó anélkül tudja előírni a teendőket, hogy az 

adatbáziskezelő algoritmusairól vagy az adatok tárolási elvéről 

információval bírna. 

Járulékos feladatok: 

Biztonság (adatvédelem) Nem minden felhasználó férhet hozzá 

minden tárolt adathoz. Gyakran jelszóhoz kötik az elérés jogát, de 

ugyanígy hardver is támogathatja. 

Integritás. Fontos, hogy legyen olyan beépített szolgáltatás, amely 

segítségével az adatbázis integritása ellenőrizhető, mivel a 

beszúrás, törlés, módosítás funkciók kényesek a sikeres 

végrehajtásra. Az integritásnak számos foka és ennek megfelelő 

típusa létezik. Itt csak kettőt említünk meg. 

A formai ellenőrzés viszonylag egyszerűbb feladat. Ezalatt azt 

értjük, hogy egy adott mezőben valóban az ott engedélyezett érték 

áll-e. Árulkodó jel, ha egy családnév pontosvesszőt tartalmaz, vagy 

egy személy testmagassága három és fél méter. 

Sokkal bonyolultabb kérdés a strukturális integritás ellenőrzése. 

Ezalatt azt kell értenünk és ellenőriznünk, hogy nem sérült-e meg 

valamely feltételezés, amelyre az adatbázis szerkezetének 

megtervezésekor építettünk. 

Leggyakrabban előforduló ilyen hiba az egyértelműség, pl. nem 

mohamedán országokban probléma lehet, ha egy férfiról 

egyidejűleg két érvényes bejegyzés van különböző feleségekkel. 

Szinkronitás. A ma használatos adatbáziskezelő rendszerek 

általában többfelhasználósak, és nagyon gyakran térben elosztott 

számítógéphálózaton üzemelnek. 

Rendkívüli fontossággal bír, hogy az azonos adatokon közel 

egyidőben műveleteket végző felhasználók beavatkozásainak ne 

legyenek nemkívánatos mellékhatásai egymás tevékenységére, 

illetve az adatbázis tartalmára. 

A2. Az adatbáziskezelő szempontjából hogyan csoportosítjuk a 

felhasználókat? 

Az adatbázissal kapcsolatba kerülő személyeket tevékenységük és 

jogosultságaik szerint csoportokra oszthatjuk. 

Képzetlen felhasználó. A felhasználók legszélesebb rétege, akik 

csak bizonyos betanult ismeretekkel rendelkeznek a rendszerről (pl. 

légitársaság alkalmazottja, amikor helyet foglal egy járatra), vagy 

még ennyivel sem (pl. áruházi katalógus lapozgatója). 

Applikáció programozó. Applikáció programozó az a szakember, 

aki a (képzetlen) felhasználó által látott programot készíti és 

karbantartja. Szaktudásánál fogva ismeri azt a nyelvet, amely 

lehetővé teszi az adatbázisban tárolt adatok elérését. A felhasználó 

nemcsak a csupasz adatokat szeretné látni, hanem feldolgozást is 

akar végezni rajtuk. A programnak kommunikálnia kell a 

felhasználóval. Ezek olyan feladatok, amelyek ugyan programozót 

igényelnek, de nem szükséges, hogy az illető az adatbázis belső 

szerkezetébe is belelásson, vagy a szerkezetet (a tárolt adatok 

megőrzése mellett) módosítani tudja. 

Adatbázis adminisztrátor. Hagyományosan így nevezzük azt a 

személyt, aki az adatbázis felett gyakorlatilag korlátlan jogokkal 

bír. Vannak olyan kitüntetett tevékenységek, amelyeket kizárólag ő 

végezhet el az adatbázison, mint pl.: Generálás: Az adatbázis 

szerkezetének kijelölése, és annak meghatározása, hogy milyen 

állomány-szerkezetben tároljuk az adatokat. 

Jogosítványok karbantartása: A hozzáférés jogának naprakészen 

tartása, módosításai. 

Szerkezetmódosítás: Az adatbázis eredeti szerkezetének 

módosítása. Ez feltételezi azt az alapvető igényt, hogy egyetlen 

adat se semmisüljön meg azért, mert az összetartozó adatok mellé 

újabbakat is felveszünk a tárolandók közé. 

Mentés-visszaállítás: Biztonsági okokból időszakonként másolatot 

célszerű készíteni az adatbázisról. Ha az adatbázis megsérül, ez a 

másolat teszi lehetővé a visszaállítást a mentés időpontjának 

állapotába. A mentést alkalmas célprogram felhasználásával bárki 

elvégezheti, de a visszaállítás nagy körültekintést igénylő feladat. 

A3. Hogyan biztosítják az adatok biztonságát illetéktelen 

felhasználókkal szemben? 

Nem minden felhasználó férhet hozzá minden tárolt adathoz. 

Gyakran jelszóhoz kötik az elérés jogát, de ugyanígy hardver is 

támogathatja (pl: hardwer kulcs) vagy már a számítógéphez sem 

lehet illetéktelennek hozzáférnie( pl: katonai eszközök) . 

A4. Mi a formai integritás és a strukturális integritás? 

A formai ellenőrzés viszonylag egyszerűbb feladat. Ezalatt azt 

értjük, hogy egy adott mezőben valóban az ott engedélyezett érték 

áll-e. Árulkodó jel, ha egy családnév pontosvesszőt tartalmaz, vagy 

egy személy testmagassága három és fél méter. 

Sokkal bonyolultabb kérdés a strukturális integritás ellenőrzése. 

Ezalatt azt kell értenünk és ellenőriznünk, hogy nem sérült-e meg 

valamely feltételezés, amelyre az adatbázis szerkezetének 

megtervezésekor építettünk. pl.: nem mohamedán országokban egy 

férfiról két érvényes bejegyzés van különböző feleségekkel. 

A5. Miért szükséges a szinkronitás biztosítása? 

A ma használatos adatbáziskezelő rendszerek általában 

többfelhasználósak, és nagyon gyakran térben elosztott 

számítógéphálózaton üzemelnek. Rendkívüli fontossággal bír, hogy 

az azonos adatokon közel egyidőben műveleteket végző 

felhasználók beavatkozásainak ne legyenek nemkívánatos 

mellékhatásai egymás tevékenységére, illetve az adatbázis 

tartalmára. 

A6. Milyen feladatokat végezhet az adatbázison a képzetlen 

felhasználó? 

A felhasználók legszélesebb rétege, akik csak bizonyos betanult 

ismeretekkel rendelkeznek a rendszerről (pl. légitársaság 

alkalmazottja, amikor helyet foglal egy járatra), vagy még ennyivel 

sem (pl. áruházi katalógus lapozgatója). 

A7. Milyen feladatokat végez az applikáció programozó? 

Applikáció programozó az a szakember, aki a (képzetlen) 

felhasználó által látott programot készíti és karbantartja. 

Szaktudásánál fogva ismeri azt a nyelvet, amely lehetővé teszi az 

adatbázisban tárolt adatok elérését. A felhasználó nemcsak a 

csupasz adatokat szeretné látni, hanem feldolgozást is akar végezni 

rajtuk. A programnak kommunikálnia kell a felhasználóval. Ezek 

olyan feladatok, amelyek ugyan programozót igényelnek, de nem 

szükséges, hogy az illető az adatbázis belső szerkezetébe is 

belelásson, vagy a szerkezetet (a tárolt adatok megőrzése mellett) 

módosítani tudja. 

A8. Mi a feladata az adatbázis adminisztrátornak? 

Vannak olyan kitüntetett tevékenységek, amelyeket kizárólag ő 

végezhet el az adatbázison, mint pl.: 

Generálás: Az adatbázis szerkezetének kijelölése, és annak 

meghatározása, hogy milyen állomány-szerkezetben tároljuk az 

adatokat. 

Jogosítványok karbantartása: A hozzáférés jogának naprakészen 

tartása, módosításai. 

  



Szerkezetmódosítás: Az adatbázis eredeti szerkezetének 

módosítása. Ez feltételezi azt az alapvető igényt, hogy egyetlen 

adat se semmisüljön meg azért, mert az összetartozó adatok mellé 

újabbakat is felveszünk a tárolandók közé. 

Mentés-visszaállítás: Biztonsági okokból időszakonként másolatot 

célszerű készíteni az adatbázisról. Ha az adatbázis megsérül, ez a 

másolat teszi lehetővé a visszaállítást a mentés időpontjának 

állapotába. A mentést alkalmas célprogram felhasználásával bárki 

elvégezheti, de a visszaállítás nagy körültekintést igénylő feladat. 

A9. Ki a felelős az adatbázis karbantartásáért? 

Az adatbázis adminisztrátor. - A jogosítványok karbantartását az 

adatbázis adminisztrátor végzi. 

A10. Ki adja ki a jogosultságokat? 

Az adatbázis adminisztrátor. 

A11. Ki végezheti el az időszakos mentéseket, és meghibásodás 

esetén ki állíthatja vissza az adatbázist? 

Alapvetően az adatbázis adminisztrátor feladata Az időszakos 

mentéseket sokszor mások is elvégezhetik, de a visszaállítás nagy 

körültekintést igénylő feladat ezért azt az adatbázis adminisztrátor 

végzi. 

A12. Ki jogosult az adatbázis struktúrájának 

megváltoztatására, és mire kell ügyelnie közben? 

Az adatbázis adminisztrátor végzi az adatbázis eredeti 

szerkezetének módosítását. Ez feltételezi azt az alapvető igényt, 

hogy egyetlen adat se semmisüljön meg azért, mert az összetartozó 

adatok mellé újabbakat is felveszünk a tárolandók közé. 

A13. Mi a fizikai adatbázis? 

Fizikai adatbázison azt értjük, hogyan helyezkednek el az adatbázis 

adatai a fizikai tárolókon. Ide érthetjük a fizikailag megvalósított 

szerkezetet is. 

A14. Mi a fogalmi adatbázis? 

Fogalmi adatbázis voltaképpen az a modell, ahogyan az adatbázis 

tükrözi a valós világot. Azt határozza meg, hogy melyik adatot 

hogyan kell értelmezni. Pl.: könyv szerzője, címe, olvasó neve... 

A15. Mi a nézet fogalma, mire jó? 

Nézet az, amit a felhasználó az adatbázisból lát. Ha az adatbázisnak 

több felhasználási lehetősége van, ezek mindegyikéhez külön nézet 

tartozhat. Ez lehet a felhasználók jogosítványaihoz kötött is. (pl. a 

légitársaság egységes nyilvántartásából más adatok érdekesek, ha a 

pilóták szabadságolási tervét készítjük, és az adatok másik körére 

van szükségünk, ha egy gép utaslistáját akarjuk megtekinteni.) 

A16. Mit nevezünk sémának? Mi az eset? 

El kell különítenünk az adatbázis tervezésének és felhasználásának 

időszakát. A tervezéskor elsősorban egy modell felállítása és az 

adatbázis felépítése a célunk. (Meg kell határoznunk az adatok 

majdani tárolásának logikai rendjét.) Erre szolgálnak az adatbázis 

működését leíró sémák. Amikor az adatbázist már használjuk, a 

(sémáknak megfelelően tárolt) információ lép előtérbe. Az 

adatbázis sémák konkrét adatait eseteknek (néha példányoknak) 

nevezzük. 

A17. Mit értünk fizikai adatfüggetlenségen? 

Az adatfüggetlenség igényén azt értjük, hogy az adatok tárolásának 

szervezésében ne használjuk olyan megoldásokat, amelyek az 

adatbázis megváltoztatásakor nem biztosítják az adatok 

változatlanságát. (Vagyis az adatoknak a változásoktól kell 

függetlennek lenniük. Rétegesen felépített rendszerben a rétegek 

egymástól függetlenül megváltoztathatók, kicserélhetők legyenek, 

amennyiben a rétegek közötti interfészek közben változatlanul 

maradnak.) Ennek megfelelően kétféle adatfüggetlenségről szokás 

beszélni. Fizikai adatfüggetlenségen azt értjük, hogy a fizikai 

szerkezetben véghezvitt változások ne érintsék a fogalmi (logikai) 

adatbázist. 

A18. Mi a logikai adatfüggetlenség? 

Logikai adatfüggetlenségről akkor beszélünk, ha a logikai 

adatbázis megváltozása nem jár az egyes felhasználásokhoz-

felhasználókhoz tartozó nézetek megváltozásával. 

A19. Mi az entitás? 

Entitás (egyed) a valós világban létező, logikai vagy fizikai 

szempontból saját léttel rendelkező dolog, amelyről adatokat 

tárolunk. 

A20. Mi az attribútum? 

Az entitásoknak jellemzőik vannak. Ezeket attribútumoknak vagy 

tulajdonságoknak nevezzük. Azt az attribútumot, vagy az 

attribútumok egy csoportját, amelynek alapján keresünk (el akarjuk 

dönteni, hogy az illető entitás számunkra érdekes-e, vagy sem), 

kulcsnak nevezzük. 

A21. Mit nevezünk relációnak? 

Entitások névvel ellátott viszonya. 

A kapcsolatoknak (relationship) három alapvető típusa van. Az első 

az úgynevezett egy-egyes típusú kapcsolat (pl. házastársa), a másik 

a többes-egyes típusú (pl. beosztottja). Mindkét esetben egyszerűen 

eldönthető a hozzátartozás kérdése. Ábrázolási problémák miatt 

ritkábban használjuk a többes-többes típusú kapcsolatokat (pl. 

osztálytársa). 

A22. Adja meg Heap modell esetén a beszúrás, keresés és törlés 

algoritmusát! 

Ennél az ábrázolási módnál a legegyszerűbben közelítjük meg a 

tárolás problémáját. Az adatokhoz külön strukturát nem rendelünk 

hozzá.  

Keresés: Mivel mindent éppen akkora helyen tárolunk, amennyi 

hely szükséges, a tárolásban nincs rendszer. A keresés általában 

valamennyi adat elolvasását jelenti, amíg csak rá nem találunk a 

keresettre. 

Törlés: A törlendő adatot megkeressük. Jelezzük, hogy a terület 

felszabadult. A szemétgyűjtő programmodul e jelzés alapján tudja, 

hogy ezt a területet ki lehet söpörni. 

Beszúrás: Megnézzük, hogy az adott kulcsú adat létezik-e. Ha igen, 

duplikált kulcs hibaüzenetet adunk, ha nem, először a törlés által 

felszabadított területeken próbálkozunk. Ha már nincs hely, az 

állomány végére vesszük fel. Meg lehet próbálkozni a tárolt adatok 

átrendezésével, a felszabadított helyek összegyűjtésével is. Ezt 

szemétgyűjtésnek (garbage collection) szokás nevezni. 

  



A23. Adja meg Hash címzésű állományok esetén a beszúrás, 

keresés és törlés algoritmusát! 

A hash címzés vagy csonkolásos címzés onnan kapta nevét, hogy 

elvileg a keresés kulcsának bitmintájából csonkolással nyerhető 

cím is használható címgenerátorként. 

Az ábrázolás lényege u.i. az, hogy a kulcsból, mint bitmintából, 

alkalmas függvény segítségével címet generálunk, és ezt tekintjük a 

keresett adatsor címének. A függvénynek olyannak kell lennie, 

hogy a szóba jöhető kulcsokat egyenletesen terítse a 

címtartományon. Minden bejegyzett adatsort kiegészítünk két 

bittel. Az egyik jelentése "szabad/foglalt", a másiké pedig "még 

sohasem volt foglalt". Ha valóban csonkolásos címgenerátort 

használunk, akkor a címtartomány kettőnek egészszámú hatványa. 

Az adatok helyét logikailag tömbnek képzeljük, így az 

adatrekordok rögzített hosszúságúak. 

Változat: az ú. n. "vödrös" hash (bucket hashing), amikor a hash 

függvény által visszaadott cím csak adatblokkok halmazát (vödör) 

azonosítja. A "vödrön" belül a tárolás a heap-hez hasonló. 

Beszúrás:Generálunk egy címet a kulcs alapján. Ha a rekesz még 

sohasem volt foglalt, akkor használttá és foglalttá tesszük. Az 

adatot beírjuk. Ha már volt foglalt, de most szabad, foglalttá 

tesszük és beírjuk az adatot. Ha foglalt, megnézzük, hogy az adott 

kulcsú adat van-e benne. Ha igen, duplikált kulcs hibaüzenetet 

adunk, ha nem egy túlcsordulási területre írjuk az adatokat.. 

Keresés: Generálunk egy címet a kulcs alapján. Ha a rekesz még 

sohasem volt foglalt vagy törölt, akkor az adat nem szerepel. Ha a 

rekesz egy túlcsordulási területre mutató pointert tartalmaz, akkor a 

túlcsordulási területen lineáris keresést végzünk. Mindig 

ellenőrizzük a kulcsot. Ha egyezik, megvan az adat, ha nem, új 

címet kérünk. 

Törlés: Megkeressük a kívánt adatot. Foglaltsági jelzését szabadra 

állítjuk. 

A24. Adja meg sűrűn indexelt állományok esetén a beszúrás, 

keresés és törlés algoritmusát! 

Alapgondolata, hogy a kulcsot egy index állományban 

megismételjük, és a tárolt adatrekordra mutatót állítunk. A kulcsot 

rögzített hosszúsággal ábrázoljuk. Az index állományt mindig 

rendezve tartjuk. Az adatállomány méretével takarékoskodhatunk, 

ha megtartjuk a korábban megismert foglaltsági jelzés bitet. 

Ha minden egyes adatrekordra mutat mutató: sűrű index. 

Ha csak adatrekordok halmazára - tipikusan blokkokra -: ritka 

index. Ilyenkor az adatállományt is rendezetten kell tárolni. 

Beszúrás: Az indextáblában megnézzük, hogy az adott kulcsú adat 

létezik-e. Ha igen, duplikált kulcs hibaüzenetet adunk, ha nem, 

akkor az állomány végére felvesszük. Beállítjuk a foglaltsági 

jelzést, és beírjuk az adatot. A kulcsot és a tárolás helyére 

hivatkozó mutatót a kulcs szerint berendezzük az index 

állományba. 

Keresés: Az index állományban megkeressük a kulcsot, pl. bináris 

kereséssel. A hozzá tartozó mutatóval elérhetjük a tárolt adatot. 

Törlés: Megkeressük a kívánt adatot. Foglaltsági jelzését szabadra 

állítjuk. A kulcsot kivesszük az index állományból, és az index 

állományt tömörítjük. 

A25. Adja meg B*-fák esetén a beszúrás, keresés és törlés 

algoritmusát! 

Az index állomány tárolásában is különbözik az előzőtől. A bináris 

keresésnél gyorsabb, logk-val arányos keresési időt érhetünk el, ha 

az indexeket pontosan k-ágú fában tároljuk. A legalsó szint mutatói 

az adatállomány egy-egy blokkjára mutatnak, a fölötte levő szintek 

mutatói pedig az index állomány egy-egy részfáját azonosítják. Az 

egy csomópontban ábrázolt k mutatóhoz elegendő k-1 kulcs 

tárolása, mert a kulcs jelentése a kijelölt részfában tárolt legkisebb 

érték. Így az első bejegyzés nem hordozna információt. 

Beszúrás: Megkeressük, hogy a tárolandó adat melyik blokkba 

tartozik. Ha nem találunk ott számára helyet, akkor új blokkot 

kérünk. Beírjuk az adatot. A megfelelő kulcsot és a tárolás helyére 

hivatkozó mutatót a kulcs szerint berendezzük az index állomány 

legalsó szintjébe. Ha a szint betelt, új szintet nyitunk, és az egész 

fát rendezzük. Egyébként csak az érintett részfát rendezzük. 

Keresés: Az index állományban logaritmikus kereséssel 

megkeressük a kulcsot. A hozzá tartozó mutatóval elérhetjük a 

blokkot, amelyben az adatot tároljuk.  

Törlés: Megkeressük a kívánt adatot és töröljük. Az adatblokkokat 

lehetőség szerint összevonjuk. Ilyenkor egy kulcsot kivesszük az 

index állomány érintett részfájából. Ehhez adott esetben az egész 

fát rendezni kell. 

A26. Rajzoljon fel egy egyszerű hálós struktúrát! 

 

Egy hálós adatbázis a legmagasabb szinten set-típusok 

összességéből áll. Gyakran létezik egy SYSTEM rekord típus is, 

amely owner- valamennyi, az adatbázisban található rekord-

típusnak. Ezzel az azonos típusú rekordok elérését könnyítik meg, 

amelyek általában csak több set-ből lennének összegyűjthetők. 

Ebben a példában feltételezzük, hogy egy város mindig csak 

egyetlen tenger (folyó, tó) mellett fekszik. 

A27. Mi a jellemzője a hálózati modellnek?  

A hálós adatmodell egy olyan egyed-kapcsolati adatmodell, amely 

csak többes-egyes típusú bináris kapcsolatokat enged meg a típusok 

szintjén.. Ez a megszorítás lehetővé teszi, hogy adatainkat egyszerű 

irányított gráffal jellemezzük. Ez a kapcsolatok implementálását is 

megkönnyíti. Alepvető stuktúraegysége a rekord, amely számos 

atomi komponensből tevődhet össze. A következő strukturaegység 

lehetővé teszi a rekordok összetartozásának megjelenítését láncolás 

formájában, így születnek meg a CODASYL terminológia szerinti 

Set-ek.  A rekordok egyidejűleg több kapcsolatban is szerepet 

játszhatnak, így a rekordok változatos módon kapcsolódhatnak 

össze. Innen az adatmodell elnevezése. 

Egy TR rekord-típus egy olyan AR1, AR2,....,ARn, n-es (tupel) ahol 

ARi-k az attributumnevek és minden ARi-hez egy Di halmaz, az 

attributum domain-je is hozzátartozik. Egy TR típusú, n-elemű 

rekord a D1.....Dn halmazok Descartes szorzatának egy eleme, 

szintén egy n-es: (d1, d2,....,dn). Az összetartozó rekordok rendezett 

összefogása céljából vezették be a Set fogalmát, amely kétféle 

rekordból áll: 

 Egy (akár üres) halmaza az egyenrangú, összeláncolt 

Member-rekordoknak. 

 Pontosan egy Owner-rekord, aminek a Member-rekordok 

alárendeltek. 

Az összeláncolt rekordok ugyanannak a kapcsolatnak a példányait 

(eseteit) valósítják meg. 

Legyen TR1és TR2 két rekord-típus és legyenek (TR1) és (TR2) a 

konkrét eseteik halmazai. Ekkor a TS Set-típust a TS:=TR1TR2 

művelettel definiálhatjuk, ami egy (TR1) (TR2) kapcsolatot ír le. TR1 

az Owner-típus, TR2 pedig a Member-típus. A Set-típusokat 

grafikus ábrázolásban hagyományosan a Member-típustól az 

Owner-típushoz irányított nyilakkal jelezzük.  



A29. Mit nevezünk relációnak? 

Halmazok Descartes-szorzatának részhalmazát relációnak 

nevezzük. 

A30. Adja meg a reláció matematikai definícióját! 

Adott n halmaz. A halmazokban található értékek egy ú.n. 

tartományból kerülnek ki. Legyenek ezek rendre D1,D2,...,Dn. A 

tartományok D1xD2x...xDn Descartes-szorzatában megtalálhatók 

mindazok a v1,v2,...,vn n-esek, amelyekre igaz, hogy vi Di, 

i=1,2,...,n-re. 

A31. Mi a reláció fokszáma és mi a számossága? 

- A relációban lévő oszlopok számát a reláció fokának nevezzük. 

- A relációban lévő sorok számát a reláció számosságának 

nevezzük. 

A32. Mi a reláció kulcsa? 

A relációs adatmodellnél az attribútumoknak azt a halmazát, amely 

az alaphalmaz sorait egyértelműen azonosítja kulcsnak nevezzük. 

A33. Mit jelent az, hogy a reláció az adatok logikai 

reprezentációja? 

A reláció a valóság azon attribútumait tartalmazza amelyek 

számunkra fontosak. 

A34. Egyesítse az alábbi két relációt! 

        R1                          R2 

A B C   D E F 

a b c   a c d 

c b a   a d c 

a c d   b a c 

R1 U R2  = ? 

   1 2 3  

   a b c  

   c b a  

   a c d 

   a d c  

   b a c  

A35. Képezze a fenti relációk különbségét! 

    1 2 3  

    a b c  

    c b a 

A36. Készítse el az alábbi relációk DESCARTES-i szorzatát! 

         R3                       R4 

A B   C D 

a b   c a 

b c   a d 

R3 X R4 = ?   

  A B C D  

    a b c a 

    a b a d  

    b c c a  

    b c a d   

A37. Mi a vetítés? Képezze a C,A (R1) vetítést! 

A vetítés művelet azt jelenti, hogy egy R(A1,A2,...,Ak) reláció 

egyes attribútumait megtartjuk, a többit pedig törölve egy új 

relációt hozunk létre. Ennek során ki kell jelölnünk, hogy mely 

attribútumokat kívánjuk felhasználni, és az új relációban mi legyen 

a sorrendjük. 

    C A 

     c a  

     a c 

     d a 

A38. Mi a kiválasztás? Végezze el R1 en az alábbi kijelôlt 

kiválasztást! 

                  A<B AND B='b'(R1) 

A kiválasztás művelete egy részhalmaz képzése az R reláción, 

amelynek vezérlésére egy logikai kifejezés szolgál. Az új relációba 

azokat az elemeket vesszük be amelyre a kifejezést igaznak 

találtuk. A logikai formula a következő elemeket tartalmazhatja: 

-konstansokat vagy R attribútumainak azonosítóit 

-aritmetikai összehasonlító operátorokat 

-logikai operátorokat 

   A B C 

    a b c 

A39. Készítse el  R1 és R2 metszetét! R1 R2 = ? 

     1 2 3 

     a c d   

A40.  Mit értünk két reláció hányadosán? Végezze el az alábbi 

műveletet! R ÷ S = ? 

            R                          S 

A B C D   A B 

a b a c   a b 

a b c d   e f 

a b d c       

e f a c       

e f c d       

e f a d       

Jelölje RS  azt a relációt, amelyre igaz az, hogy az S-sel alkotott 

Descartes-szorzata a lehető legbővebb részhalmaza R-nek: 

RSxS R. 

    

C  D 

a   c 

c   d 

d   c 

A41. Mit értünk két reláció illeszkedésén?  

Jelölése:  R  S 

                         ij 

Legyen R és S két reláció, Q pedig aritmetikai összehasonlító 

operátor. R és S Q-illesztésén az i,j pontban azt a relációt értjük, 

amely az R és S relációk Descartes-szorzatának az a részhalmaza, 

amelyre igaz, hogy az R-beli n-es i-edik attribútuma a relációban 

áll az S-beli m-es j-edik attribútumával. 



A42. Mi a természetes illeszkedés?  R  S 

Adott két reláció, amelyeknek van legalább egy, de akár több név 

szerint megegyező attribútuma. Vegyük sorra a két reláció 

valamennyi elemét, és válasszuk ki azokat, amelyeknek a 

megegyező nevű attribútumai érték szerint is megegyeznek. 

Egyesítsük ezeket olyan Descartes-szorzattá, amelyben a mindkét 

relációban szereplő attribútumokat csak egyszer vesszük 

figyelembe. 

A43. Mit nevezünk univerzális relációnak? 

A relációk tetszőleges számú relációt tartalmazhatnak. Így akár egy 

rendszerben található valamennyi adatot beépíthetjük egyetlen 

relációba, és ekkor egyetlen tábla írja le az egész rendszert. Ezt 

nevezzük univerzális relációnak. 

A44. Mi a redundancia? Milyen gondokat okoz? 

A többször tárolt adatalapok, vagy a tárolt származtatott adatok egy 

adatbázisban általában egyaránt feleslegesek. Ezt redundanciának 

nevezzük. (kieg.: nem minden többször tárolt adat jelent 

redundanciát) 

Problémát az adatok módosításánál okoz. 

A45. Adja meg a funkcionális függőség matematikai 

definícióját! 

Ha a reláció bármely sorában bármely időpillanatban az X-beli 

attribútumértékek meghatározzák az Y-belieket, akkor  az Y 

attribútumok funkcionálisan függenek az X attribútumoktól. 

Jelölés: XY. 

Mat. def.: t,t' R-re t[X]=t'[X] akkor t[Y]=t'[Y]. 

A46. Mikor nevezzük X-et Y  determinánsának ? 

Ha YΩ és XY de Y nem függ funkcionálisan X egyetlen valódi 

részhalmazától sem, akkor X-et Y valódi determinánsának 

nevezzük. Azt is mondjuk, hogy Y teljesen függ X-től. 

A47. Írja fel az alábbi reláció függőségeit, ha egy személynek 

csak egy címe lehet! 

                  R(név,cím,város,irányítószám,telefon)                

CIM,VÁROSIRÁNYITÓSZÁM 

IRÁNYÍTÓSZÁM VÁROS 

NÉVCÍM 

NÉVVÁROS 

NÉVTELEFON 

A48. Mi a reláció kulcsa matematikai megfogalmazásban? 

X-et akkor és csakis akkor nevezzük kulcsnak az R reláción, ha  

1. XΩ, és 

2. X-nek nincs olyan X' valódi részhalmaza, hogy X'Ω. 

A49. Mit nevezünk szuperkulcsnak? 

X-et szuperkulcsnak nevezzük az R reláción, ha igaz ugyan, hogy 

XΩ, azaz a kulcsokra vonatkozó két kritérium közül csak az elsőt 

teljesíti biztosan. Más szavakkal akkor, ha tartalmaz kulcsot. 

A50. Mi a kulcs és a szuperkulcs kapcsolata? 

A szuperkulcs egy olyan kulcs, amelynek a részhalmaza is kulcs. 

A51. Mit nevezünk elsődleges kulcsnak, és mik a kulcsjelöltek? 

Ha X és Z az R relációnak egyaránt kulcsai, miközben X-Z 0, 

akkor az R relációnak több kulcsa is van. Ezek közül kiválasztunk 

egyet, amelyet elsődleges kulcsnak nevezünk. A többi kulcsot 

kulcsjelöltnek hívjuk. 

A52. Mi az egyszerű és az összetett kulcs? 

Ha egy kulcs csak egy attribútumból áll, akkor egyszerű kulcs, 

egyébként összetett kulcs a neve. 

A53. Bizonyítsa be, hogy minden relációnak van kulcsa! 

Válasszuk az attribútumok teljes halmazát. Ez a kulcsokra 

vonatkozó első feltételnek eleget tesz, hiszen nincs olyan 

attribútum, amit ne vettünk volna figyelembe. Tehát meghatározza 

a reláció valamennyi attribútumának értékét. Ha a második feltétel 

is teljesül, akkor kulcs, ha pedig nem, akkor szuperkulcs, tehát 

tartalmaz kulcsot. 

A54. Mi az idegen kulcs? 

Adott egy R reláció az Ω, egy R' reláció pedig az Ω' univerzum 

felett. Tételezzük fel, hogy Ω’  Ω. Ha van olyan DΩ, hogy 

DΩ', akkor D neve az R relációban idegen kulcs. Vagyis: egy 

relációban lehetnek olyan attribútumok, amelyek egy másik 

relációban a sorokat egyértelműen azonosítják, tehát ott kulcsok 

(idegen kulcsok). 

A55. Armstrong axiómái a funkcionális függőségekről: 

Adottak az R sémán az X,Y,Z attribútumhalmazok. 

1, Ha  XY, akkor YX (reflexivitás vagy triviális függőség) 

2, Ha XY és YZ, akkor XZ (tranzitivitás) 

3, Ha XY, akkor  XZYZ (bővíthetőség) 

A56. Bizonyítsuk be a függőségek disztributivitását: Ha XY 

és YZ, akkor XYZ 

mivel YZ a 3. axióma miatt YYYZ, (YY=Y) azaz YYZ  

mivel XY és YYZ a 2.axi=ma miatt XYZ 

A57. Bizonyítsuk be a pszeudotranzitivitást: Ha XY és 

WZ, akkor XWYZ 

a harmadik axióma miatt XZYZ és XWXZ, 

a második axióma miatt XWYZ 

A58. Mi a veszteségmentes dekompozíció feltétele? 

Adott az R séma, a séma attribútumain értelmezett F 

függőséghalmaz és egy =(R1,R2) felbontás.  akkor és csak akkor 

veszteségmentes, ha (R1*R2)(R1-R2) eleme F
+
-nak, vagy 

(R1*R2)(R2-R1) eleme F
+
-nak. 

  



A59. Végezze el az alábbi reláció dekompozícióját! R(X,Y,Z) 

{ZX} R1(X,Y) és R2(Y,Z) veszteséges vagy veszteségmentes? 

R(X,Y,Z)   R1(X,Y)   R2(Y,Z)   R’(X,Y,Z) 

X Y Z   X Y   Y Z   X Y Z 

A B D   A B   B D   A B D 

C B A   C B   B A   A B A 

C C B   C C   C B   C B D 

A C C   A C   C C   C B A 

                    C C B 

                    C C C 

                    A C B 

                    A C C 

A reláció veszteséges, mert új sorok jelentek meg R’-ben. 

A60. Végezze el az alábbi reláció dekompozícióját! R(X,Y,Z) 

{ZX}   R1(X,Z)  és R2(Y,Z) veszteséges vagy veszteségmentes? 

 R(X,Y,Z)   R1(X,Z)   R2(Y,Z)   R’(X,Y,Z) 

X Y Z   X Z   Y Z   X Y Z 

A B D   A D   B D   A B D 

C B A   C A   B A   C B A 

C C B   C B   C B   C C B 

A C C   A C   C C   A C C 

A reláció veszteségmentes, mert visszakaptuk az R halmazt.  Ez 

nem bizonyás csak azért veszteségmentes, mert R1*R2=Z , R1-

R2=X és  ZX benne van F ben. 

A61. Mikor mondjuk, hogy egy reláció 0NF alakú? 

0NF alakúnak tekintünk minden olyan relációt, amelyben az 

attribútumok nem atomiak abban az értelemben, hogy az 

attribútumok értékeit nem mindig egyetlen egységnek tekintjük és 

egyes részeihez külön is hozzá akarunk férni. 

A62. Mikor mondjuk, hogy egy reláció 1NF alakú? 

1NF alakú egy reláció, ha csak atomi attribútum-értékek 

szerepelnek benne. 

A63. Mikor mondjuk, hogy egy reláció 2NF alakú? 

Egy  univerzum feletti R reláció A eleme  attribútuma 

elsődleges, ha A eleme a reláció valamely K kulcsának. Egyébként 

A másodlagos attribútum. 

Egy 1NF relációs séma 2NF alakú, ha benne minden másodlagos 

attribútum a reláció bármely kulcsától teljesen függ, azaz nincs 

benne részleges függőség kulcstól. Ebből következik, ha minden 

kulcs egyszerű , akkor 1NF=2NF. Ha nincsenek másodlagos 

attribútumok, akkor 1NF=2NF. 

A64. Mikor mondjuk, hogy egy reláció 3NF alakú? 

Egy relációs séma 3NF alakú, ha minden XA alakú nemtriviális 

függőség esetén X szuperkulcsa R-nek, vagy A elsődleges 

attribútum. 

Egy relációs séma 3NF alakú, ha benne egyetlen másodlagos 

attribútum sem függ tranzitíven valamelyik kulcstól. 

A65. Mikor mondjuk, hogy egy reláció BCNF alakú? 

Egy relációs séma BCNF alakú, ha benne nemtriviális függőség 

csak szuperkulcstól van. 

A66. Adja meg a BCNF felbontás lépései 

1. A kiindulási felbontás nyilván maga az adott univerzális reláció (R). 

2. Határozzuk meg a rész-sémákon értelmezett (vetített) 

függőségeket. 

3. A sémák közül válasszunk ki egy olyat, amely nem BCNF, 

legyen ez S. (Ha nincs ilyen, akkor készen vagyunk) 

4. Válasszunk ki az S sémán értelmezett függőségek közül egy 

olyat - legyen ez XA -, amely miatt S nem BCNF tehát X nem 

szuperkulcs és A nem eleme X-nek. 

5. Helyettesítsük a felbontásban S-et  S1-el és S2-vel, amelyeket az 

alábbiak szerint képezzük: S1-be vegyük bele az X és A 

attribútumait, S2-be pedig A kivételével S valamennyi más 

attribútumát. 

6. Eldöntjük, hogy S1 és S2 BCNF -e. Ha igen, akkor készen 

vagyunk, ha nem, akkor a 2. ponttól megismételjük az eljárást. 

A67. Egy reláció R(A,B,C,D,E) és F{AC, CD, ABE}. 

Adja meg a BCNF felbontását? 

R1(C,D) R2(A,B,C,E) – R1 BCNF, R2 nem 

R1(C,D) R2(A,C) R3(A,B,E) – R2 BCNF, R3 BCNF  

A68. Mi a minimális függőséghalmaz? Hogyan állítjuk elő? 

F minimális függéshalmaz akkor, ha 

1. a függőségek jobb oldalán csak egyetlen attribútum van, 

2. nincs olyan függőség, amely elhagyható, 

3. a függőségek bal oldaláról nem hagyható el attribútum. 

A minimális függéshalmaz nem egyértelmű és általános esetben a 

meghatározás is igen számításigényes. Előállítható úgy, hogy 

minden átalakítás/egyszerűsítés után kiszámítjuk a függéshalmaz 

lezárását. 

A69. Mi az attribútum lezártja? Adja meg az AB lezártját, ha 

R(A,B,C,D,E) és F{AC, BD, ABE}. Kulcs –e az AB? 

AB
+
=AB 

AB
+
=ABC  AC miatt 

AB
+
=ABCD  BD miatt 

AB
+
=ABCDE  ABE miatt 

Mivel AB
+
=ABCDE minden attribútumot tartalmaz, ezért AB kulcs

 
 

A70. Adja meg a 3NF-re hozás lépéseit! 

1. Képezzük  az adott függéshalmaz egy minimális lefedését, 

legyen ez G. 

2. Minden XYG függőséghez készítsünk egy Ri(XY) 

részsémát. 

3. Ha az 1. és 2. lépésekben kapott felbontásés  valamelyik 

részrelációja tartalmazza az eredeti reláció K kulcsát, készen 

vagyunk, ha egyetlen részrelációja sem tartalmazza az eredeti 

reláció K kulcsát, akkor képezzük K-ra egy részsémát, és a K 

felbontást. Ekkor a K  felbontás függőségőrző, veszteségmentes és 

3NF sémákat tartalmaz. 

A71. Egy reláció R(A,B,C,D,E) és F{AC, ED, ABE}. 

Adja meg a 3NF felbontását? 

R1(A,C) R2(E,D) R3(A,B,E) a reláció kulcsa AB+=ABCED miatt 

AB, amit R3 tartalmaz, tehát a felbontás  = (R1,R2,R3)  

A72. Mi a többértékű függőség? 

A többértékű függőségek esetén egy attribútumhalmaz értéke egy 

másik attribútumhalmaz értékeinek egy halmazát határozza meg. 



A73. Adjon mintapéldát többértékű függőségre! 

Induljunk ki az R(TANTÁRGY, TANÁR, JEGYZET) sémából. Az 

ehhez tartozó relációnak legyenek elemei mindazon tanárok, akik 

egy adott tantárgyat egy adott jegyzet felhasználásával tanítanak. 

Például az alábbi reláció adott: 

TANTÁRGY TANÁR JEGYZET 

matematika Fenyő Vektoranalízis 

matematika Fenyő Num. analízis 

matematika Lovász Vektoranalízis 

matematika Lovász Num. analízis 

fizika Öveges Vektoranalízis 

kémia Fenyő Szerves kémia 

Az R sémán nem értelmeztünk funkcionális függőséget. Ennek 

következtében R kulcsa kizárólag az attribútumainak teljes 

halmaza, tehát R BCNF alakú. Ennek ellenére úgy érezzük, hogy 

redundanciát tartalmaz. Ha pl. Lovász helyett Juhász jön 

matematikát tanítani, akkor azt több helyen is ki kell javítani az 

adatbázisban. Próbáljuk meg R-et felbontani és a redundanciákat 

csökkenteni! 

        R1       R2 

TANTÁRGY TANÁR TANTÁRGY JEGYZET 

matematika Fenyő matematika Vektoranal. 

matematika Lovász matematika Num. Anal. 

fizika Öveges fizika Vektoranal. 

kémia Fenyő kémia Szerv. ké. 

Ez a felbontás már mentes az említett anomáliáktól, ráadásul a két 

relációból az eredeti veszteségmentesen helyreállítható. 

Ugyanakkor bizonyos, hogy a felbontás nem a funkcionális 

függőségek figyelembe vételén alapult. Az ok az ún. többértékű 

függőség, amely a funkcionális függőségek általánosításának 

tekinthető. Ekkor egy attribútum halmaz értéke egy másik 

attribútumhalmaz értékeinek egy halmazát határozza meg: jelen 

esetben egy tantárgyhoz egy tanár-halmaz, ill. egy jegyzet-halmaz 

is tartozik. 

A74.  Mik az SQL nyelv összetevői? 

   - adatleíró            ( DDS- Data Definition Statement ) 

   - adatmódosító     ( DMS- Data Manipulation Statement ) 

   - lekérdező          ( Queries ) 

   - adatelérést vezérlő ( DCS- Data Control Statement ) 

A75.  A lekérdező parancs általános alakja! 

SELECT  <jellemzők>  FROM  <táblák> [ WHERE <logikai 

kifejezés>][<csoprtosítás>]   [<rendezés>] ; 

A <jellemzők> definiálják az eredmény tábla oszlopait, a <táblák> 

adják meg a lekérdezésben résztvevő táblák nevét, a <logikai 

kifejezés> segítségével válogathatunk az eredmény sorai között. A 

<csoportosítás> az eredmény tábla sorait rendezi csoportokba, 

illetve a <rendezés> a megjelenő sorok sorrendjét határozza meg.  

A76.  Milyen parancs végzi az oszlopok kiválogatását? Írjon 

lekérdezési parancsot, amely kiírja az EMP táblából a dolgozók 

nevét és fizetését, valamint prémiumát! 

A SELECT parancs, és itt felsorolom azokat az oszlopazonosító 

neveket amelyeket látni akarok. A FROM annak a táblának a neve 

ahol az oszlopok  megtalálhatók. 

A keresett parancs:  SELECT ename,sal,comm  FROM  emp; 

A77.  Melyik kulcsszóval lehet a sorok közül válogatni? Írjon 

lekérdezési parancsot, amely kiírja az EMP táblából a dolgozók 

nevét és fizetését, valamint prémiumát, ha a fizetésük 2000.00-

nél kisebb! 

A WHERE kulcsszóval és a hozzá tartozó logikai kifejezéssel. Pl: 

SELECT ename FROM emp WHERE sal>3000;  azoknak az 

embereknek írja ki a nevét akik keresete 3000-nél nagyobb. 

A keresett parancs:  SELECT ename,sal,comm  FROM  emp  

WHERE sal<2000.00; 

A78.  Milyen oszlopfüggvényeket ismer? Írjon lekérdezési 

parancsot, amely kiírja az EMP táblából a dolgozók 

átlagfizetését! 

AVG ( ) átlag 

SUM ( ) összeg 

COUNT ( ) darabszám 

MAX ( ) maximális érték  

MIN ( ) minimális érték 

Ezek a függvények egyetlen egy értéket állítanak elő. 

A keresett parancs: SELECT  AVG(sal)  FROM  emp; 

A79.  Milyen matematikai függvényeket ismer? Írjon 

lekérdezési parancsot, amely kiírja az EMP táblából a dolgozók 

nevét és évi fizetését, valamint prémiumát! 

Minden sorra kiszámitásra kerülnek és minden sorra külön 

eredményt adnak. 

ABS ( ) abszolút érték 

GRATEST ( , ) nagyobb érték 

LEAST ( , ) kisebb  érték 

ROUND (oszlopnév, szám) kerekítés melyik oszlopra nézve 

 és hány tizedes jegyre 

TO_NUMBER ( '       ' ) szöveg átalakítása számmá 

TRUNC ( oszlopnév , szám ) csonkítás melyik oszlopra 

 nézve és hány tizedes jegyre 

A keresett parancs:  SELECT ename, 12*sal,comm  FROM  

emp; 

A80.  Milyen string műveletek értelmezettek az SQL nyelvben? 

Írjon lekérdezési parancsot, amely kiírja az EMP táblából a 'K' 

betűvel kezdődő dolgozók nevét és fizetését, valamint 

prémiumát! 

DECODE ( ) szöveg dekódolása 

 pl: DECODE ( GRADE, 'A',4,'B',3,'C',2,0 ) 

 az utolsó érték default 

INITCAP ( ) nagy kezdőbetű 

INSTR ( ) tartalmazás vizsgálata 

 pl: INSTR ( LOC. 'L' )  loc tartalmaz-e L-et 

LENGTH ( ) szöveg hossza 

LOWER ( )  kisbetűssé alakit 

SOUNDEX ( ) hangzás szerint alakit át 

 pl: SOUNDEX ( ' DES  MOINES ' ) 

SUBSTR ( ) részszöveget képez 

 pl: SUBSTR ( GRADE. 1,2 ) 

UPPER ( ) nagybetűssé alakit 

% a tetszőleges karaktersorozat, _ a tetszőleges karakter jelzése. 

A keresett parancs:  SELECT ename,sal,comm  FROM  emp  

WHERE ename like 'K%' ; 



A81.  Milyen dátumfüggvények vannak ? 

ADD_MONTHS ( D, N ) - N hónapot hozzáad a dátumhoz 

GRATEST ( D1, D2 ) - Kiválasztja a későbbi dátumot 

LEAST ( D1, D2 ) - Kiválasztja a korábbi dátumot 

LAST_DAY ( D ) - A dátumot tartalmazó hónap utolsó napja 

MONTHS_BETWEEN ( D1, D2 ) - A dátumok közötti hónapok száma 

NEXT_DAY ( D. 'FRIDAY') - A dátum utáni első péntek 

ROUND ( HIREDATE ) - Egész napra kerekít 

TO_CHAR ( D, ' MM/DD/YY ' ) - Dátumot szöveggé alakit 

TO_DATE ( CHDATE, ' MM/DD/YY ' ) - Szöveget dátummá alakit 

A rendszer nyilvántart minden táblából kiválasztható pszeudo 

oszlopot is amely az aktuális rendszeridőt tartalmazza.   SELECT  

SYSDATE  FROM  emp; 

A82.  Mit jelent a NULL érték, hogyan lehet ezt kezelni ? Írjon 

lekérdezési parancsot, amely kiírja az EMP táblából a 

prémiumok átlagát az egész táblára , illetve csak azokra 

átlagolva , akik prémiumot kaptak! 

A NULL azt jelenti, hogy nincs kitöltve az az adathely. NEM azt 

jelenti, hogy nulla, HANEM azt, hogy üres.   Vizsgálni lehet, hogy 

az a bizonyos adathely ( vagy adathelyek  ) üres(ek) vagy nem ( IS 

NULL, IS NOT NULL). Az üres hely értéke nem nulla. 

Használhatjuk NVL(oszlop, érték) fv.-t, mely üres mező esetén a 

megadott érétket adja vissza. Két esetben kaphat egy mező vagy 

változó NULL értéket: értéke ismeretlen v. értelmetlenség értéket 

adni neki. 

Az egész táblára:  SELECT AVG(NVL(comm , 0 ))  FROM 

emp; 

Csak azokra akik kaptak:  SELECT AVG(comm)  FROM emp; 

A83.  Hogyan lehet táblákat összekapcsolni? Írjon lekérdezési 

parancsot, amely kiírja az EMP és a DEPT táblából a dolgozók 

nevét és fizetését, valamint munkahelyüket! 

A táblák összekapcsolását a WHERE <logikai kifejezés> logikai 

kifejezés részében tudjuk megadni, a megfelelő táblák oszlopaira 

adott relációkkal. SELECT rész után <táblaazonosító név> . 

<megfelelő oszlop> , <táblaazonosító név> . <megfelelő oszlop>; 

itt soroljuk meg azon oszlopok neveit, melyek szerepelni fognak az 

új táblában. A FROM  után pedig a felhasznált táblák azonosító 

neveit soroljuk fel, majd az előbb említett WHERE szakasz 

következik, és AND feltételekkel adjuk meg a sorok kzötti 

válogatás feltételeit. Pl. SELECT  dept.loc, emp.ename FROM emp, 

dept WHERE ept.deptno = emp.deptno AND dept.loc!=”NEW 

YORK”;  

A parancs: SELECT emp.ename,emp.sal,dept.loc  FROM 

emp,dept  WHERE ept.deptno=emp.deptno; 

A84.  Hogyan lehet egy táblát saját magával összekapcsolni? 

Írjon lekérdezési parancsot, amely kiírja az EMP táblából a 

dolgozók nevét és fizetését, valamint prémiumát, ha a dolgozó 

többet keres főnökénél! 

Lokális nevek használatával és a WHERE szekcióban megadott 

feltétellel lehet egy táblát saját magával összekapcsolni. Pl: 

SELECT e.ename,m.ename FROM emp e, emp m WHERE 

e.mgr=m.empno;  ( Két nevet fogja kiírni, a dolgozóét és a 

főnökéét ) 

A pr.:  SELECT a.ename,a.sal,a.comm  FROM emp a, emp f  

WHERE a.mgr=f.empno AND a.sal >  f.sal; 

 

A85.  Melyik parancsszó szolgál a csoportosításra és melyik a 

rendezésre? Írjon lekérdezési parancsot, amely kiírja az EMP 

táblából a dolgozók nevét és fizetését valamint prémiumát 

osztályonként! Rendezze névsorba! 

A csoportosításra a GROUP BY  <mi szerint ( melyik oszlop ) 

kérjük a csoportokat> parancsszót használjuk. Mögötte megadható 

ugyanúgy a WHERE feltétel, valamint a HAVING <logikai 

kifejezés> feltétel, amely a WHERE feltétellel ellentétben nem 

soronként, hanem az egész csoportra vonatkozóan értékelődik ki. A 

rendezésre a ORDER BY <mi szerint ( melyik oszlop ) 

rendezzünk> ,< mi szerint ( melyik oszlop ) rendezzünk > 

parancsszót használjuk. A rendezésnél, mint a parancs alakjából is 

látszik megadhatunk több jellemzőt(oszlopot) is. Ekkor ha az első 

alapján azonosság lépne fel, akkor a második paraméter határozza 

meg a tényleges sorrendet. Minden paraméter után megadhatjuk , 

hogy emelkedő vagy csökkenő sorrendet akarunk. Alap esetben 

emelkedő a sorrend, azonban a DESC módosító szó használatával 

csökkenő sorrendet kapunk. 

A parancs:  SELECT  ename,sal,comm FROM emp  GROUP 

BY  deptno  ORDER BY ename; 

A86. Hogyan lehet a csoportok között között válogatni? 

A HAVING utasítással. Pl: foglalkozásonkénti átlagfizetés az 1000 

és a 3000 dollár közötti tartományban:   SELECT job, AVG ( sal )  

FROM  emp  GROUP BY job  HAVING  AVG ( sal )  BETWEEN 

1000 AND 3000; 

A87.  Lehet-e egy select-en belül újabb select? 

Igen zárójelezve. Pl: A nem New Yorkban dolgozók listája:  

SELECT ename FROM emp WHERE deptno IN  (SELECT deptno 

FROM dept WHERE loc != 'NEW YORK' ); Vagy a legmagasabb 

fizetésű dolgozók (lehet, hogy több van): SELECT ename, sal  

FROM emp  WHERE  sal= ( SELECT MAX( sal )  FROM emp ); 

A88.  Új sor befűzése egy táblába? 

Az  INSERT INTO  <táblanév>  [(<oszlopnév>, ... )]  VALUES  

(<kifejezés1>, ... ); és az INSERT INTO  <táblanév>  

[(<oszlopnév>, ... )]  (SELECT ...); utasításokkal lehet a kívánt 

műveletet elvégezni. Míg az első szerkezet egyetlen sort, addig a 

második a lekérdezés által előállított összes sort beilleszti. Mivel a 

táblákban az egyes rekordok sorrendje tetszőleges, ezért a 

beillesztés nem feltétlenül a tábla "végére" történik. 

A89.  Sor (ok ) törlése egy táblából? 

A DELETE FROM  <táblanév>  [ WHERE <logikai kifejezés> 

]; utasítással történik. Ha a WHERE hiányzik, a tábla valamennyi 

sorát, egyébként a logikai kifejezés által kiválasztott sorokat 

töröljük. 

A90.  Mezők módosítása egy sorban? Mi a hatása, ha a 

WHERE parancs elmarad? 

Az UPDATE  <táblanév>  SET  <oszlopnév> =  <kifejezés>, ...   

[ WHERE  <logikai kifejezés> ]; paranccsal történik. Ha a 

WHERE hiányzik, akkor a parancs a tábla valamennyi sorában 

módosít, egyébként csak a kiválasztott sorokban. Pl.: 20%-os 

fizetésemelés az üzletkötőknek: UPDATE emp SET sal = 1.2 * sal 

WHERE job='SALESMAN';  

  



A91.  Új táblák létrehozása? Milyen mezőket ismer az SQL? 

Új tábla létrehozása a CREATE  TABLE  <táblanév>   ( 

<oszlopnév1>   <típus1>  [ NOT NULL ] , ... ); paranccsal 

történik. Ha valamelyik oszlop definíciója tartalmazza a NOT 

NULL módosítót, akkor a megfelelő mezőben mindig kell értéknek 

szerepelnie. A lehetséges adattípusok implementációként 

változhatnak, általában a következő adattípusok megtalálhatóak: 

CHAR ( n ) - Max n. karakter hosszú szöveg; 

LONG ( n ) - Mint CHAR , de hosszára általában nincs (nagyon nagy ) felső korlát 

NUMBER ( w ) - Az előjellel együtt max w karakter széles egész szám 

NUMBER ( w , d ) - w a teljes szám , d a törtrész szélessége 

DATE - dátum  ( és általában időpont ) 

A92.  Nézet létrehozása? 

Nézetek a CREATE  VIEW  <nézetnév>  [ ( <oszlopnév> , ... )]  

AS  <lekérdezés>; paranccsal hozhatóak létre. A nézetek virtuális 

táblák, amelyek a fizikai táblákat felhasználva a tárolt adatok más 

és más logikai modelljét, csoportosítását tükrözik. A lekérdezésre 

az egyedüli megkötés, hogy  rendezést nem  tartalmazhat. 

Amennyiben nem adunk meg oszlopneveket, a nézet oszlopai a 

SELECT után felsorolt oszlopok neveivel azonosak. Ha a SELECT 

utasítással számított értékeket is előállítunk, akkor meg kell adni az 

oszlopneveket. Pl.:CREATE  VIEW dept_sal  ( dept.no, avg_salary 

)  AS  SELECT dept.no, AVG ( sal )   FROM emp; A nézetek a 

lekérdezésekben  a táblákkal megegyező módon használhatóak. 

Általában csak olvasható; csak akkor módosítható, ha egyetlen 

táblából keletkezett, és nem tartalmaz számított értékeket. 

A93.  Index létrehozása? 

Index létrehozása a CREATE  [ UNIQUE ]  INDEX  <indexnév>   

ON  <táblanév>    ( <oszlopnév> , ....  ); paranccsal történik. A 

keresés gyorsítására szolgálnak. Az adatbázis-kezelő minden 

módosításnál automatikusan frissíti az indexeket. Az UNIQUE 

jelzővel ellátott indexnél a rendszer  biztosítja, hogy adott 

oszlopban levő mező egyedi értéket tartalmaz. 

A94.  Tábla, nézet és index törlése? 

DROP  TABLE  <név>;    tábla törlése 

DROP  VIEW     <név>;    nézet törlése 

DROP  INDEX   <név>;    index törlése 

A95.  A COMMIT és a ROLLBACK szerepe. 

Egy folyamatban lévő tranzakciót vagy a COMMIT utasítással 

zárhatunk le, amely a korábbi COMMIT óta végrehajtott összes 

módosítást véglegesíti,  vagy a ROLLBACK utasítással törölhetjük 

hatásukat, visszatérve a megelőző  COMMIT kiadásakor érvényes 

állapotba. Beállítható, hogy bizonyos műveletek után 

automatikusan COMMIT művelet jöjjön létre: SET  

AUTOCOMMIT  [IMM | OFF]; Ekkor ALTER, CREATE, 

DROP, GRANT és EXIT utasítások sikeres végrehajtása 

COMMIT-ot is jelent. 

 

 

 

 

 

A96.  Jogosultságok definiálása? 

Minden felhasználó az őt megillető jogosultság szerint férhet hozzá 

az adatbázishoz. A CONNECT jogosultság csak az adatbázis-

kezelőbe való belépésre jogosít; a RESOURCE jogosultságúak 

létrehozhatnak, módosíthatnak, törölhetnek új objektumokat; míg a 

DBA jogosultságúak (adatbázis adminisztrátor) korlátlan jogokkal 

rendelkezhetnek az adatbázis objektumok felett.  

Bejegyzés: GRANT   [ DBA vagy RESOURCE  vagy 

CONNECT ]  TO <felhasználó>, ...  IDENTIFIED BY  

<jelszó>, ... ; paranccsal történik. Az egyes objektumhoz való 

hozzáférést a GRANT  <jogosultság> , ...  ON  <tábla vagy 

nézetnév >  TO   <felhasználó>  [ WITH GRANT OPTION ]; 

paranccsal lehet meghatározni. A <jogosultság > az  objektumon 

végezhető műveleteket adja meg, lehetséges értékei: ALL; 

SELECT; INSERT; UPDATE  <oszlopnév>, ...; DELETE; 

ALTER; INDEX. A felhasználó neve helyett  PUBLIC is 

megadható, amely bármelyik felhasználóra vonatkozik. A WHITH 

GRANT OPTION-nal megkapott jogosultságokat a felhasználók 

tovább is adhatják. 

 


