בסיסי נתונים 2018-2019

איתן איוון ראובן

סיכום בסיסי נתונים 2018-
 2019סמסטר סתיו.
הסיכום מבוסס על מצגות
התרגול של אביעד כהן

הסיכום נכתב ע"י איתן איוון ראובן

סיכום זה אינו נבדק או אושר ע"י סגל
הקורס.

כותב סיכום זה אינו מתחייב על נכונותו ואינו אחראי על טעויות וחיסורים בסיכום.
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ERD:

הערה :תלמיד  >-ישות.
כל השאר  >-תכונות.
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קשרים משולשים:

נשים לב כי הקשר בין כל ישות לשני הישויות
האחרות הינו "אספקה".
איך קוראים את זה?
בדוגמא הנ"ל:
לכל מחלקה ,המזוהה ע"י
קוד מחלקה ,קיים ספק יחיד,
שמזוהה ע"י קוד ספק,
המספק לה אספקה.
לכל ספק ,המזוהה ע"י קוד
ספק ,קיימות  nמחלקות,
המזוהות ע"ח קוד מחלקה,
להן הוא מספק אספקה.
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ישות חלשה:
הערה :כאן ,ב"-מרשם" מתכוונים למרשם תרופה
לחולה.

הגדרה :ישות חלשה הינה ישות אשר תלויה
בישויות חלשות ממנה.
אינטואיציה לזיהוי ישות חלשה:
אם לא קיים חולה ,לא יהיה קיים מרשם ,וגם אם
לא תהיה תרופה ,לא יהיה קיים מרשם.
הערה :בדרך כלל המפתח הראשי של ישות חלשה
יהיה זוג סדור של המפתחות של הישויות בהם
היא תלויה.
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מיפוי : ERD

• אפשרות  – 1הכי טריוויאלית .מתאים תמיד.
• אפשרות  – 2טבלה רק לישות האב .היתרון
הוא הכלליות והשימוש בטבלה אחת במקום
שלוש .החסרון הוא ריבוי ערכי  .NULLמתאים
במקרה ויש הרבה חפיפה.
• אפשרות  – 3טבלה רק לתתי-ישויות .אפשרי
אך לא מתאים תמיד.
• לא מתאים במקרה של חפיפה כי תתכן
סתירה בשדה  Nameהמופיע גם
בטבלת מהנדס וגם בטבלת סוכן מכירות.
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• לא מתאים במקרה של  Notכי יתכנו
עובדים שהם לא מהנדסים או סוכני
מכירות ואין טבלה כללית לשים אותם.
• בכל ירושה מגדירים Total ,Exclusive
 Coverageאו שניהם ביחד .ברירת המחדל
הוא  Overlappingו.Not-

SQL:
On Delete, On Update:
• בעת הגדרת מפתח זר ניתן לציין מה יבוצע
עם הרשומות המכילות ערך בשדה המקושר
לשדה מפתח בטבלת אחרת (טבלת אב),
בעת מחיקת הרשומה המקורית או עדכון
המפתח הראשי בטבלת האב.
• [ ON DELETE { NO ACTION | CASCADE
] } | SET NULL | SET DEFAULT
• [ ON UPDATE { NO ACTION | CASCADE
] } | SET NULL | SET DEFAULT

• NO ACTION – error is raised and the
DELETE statement is rolled back
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• CASCADE – all rows that contain
those foreign keys are also
changed
• SET NULL – all the values that make
up the foreign key in the rows that
are referenced are set to NULL
• SET DEFAULT – all the values that
make up the foreign key in the
rows that are referenced are set to
their default value
Constraint:
 מגדיר אילוץ עלConstraint -שימוש ב
: מבנה כללי.השדות
:עבור תנאי
Constraint <constraint name>
check(<term>)
כאשר מאלצים כמה שדות לשמש כמפתח
. Constraint - גם כן משתמשים ב,ראשי
Constraint tab_pk Primary
Key(field_1, field_2,…)
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הבהרות:
•

•

•

•
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ניתן להשתמש ב Check-באופן הבא:
Grade smallint check (value
)between 0 and 100
ניתן להגדיר  PKו FK-עם שני שדות ויותר
(נרשם כאילוץ)
CONSTRAINT fk_pk FOREIGN
KEY(plantID, fieldID) references
Other_Table(plantID, fieldID) ON
UPDATE CASCADE ON DELETE no
;action
בעת הגדרת מפתח זר ניתן לציין מה יבוצע
עם הרשומות המכילות ערך בשדה המקושר
לשדה מפתח בטבלת אחרת (טבלת אב),
בעת מחיקת הרשומה המקורית או עדכון
המפתח הראשי בטבלת האב.
שדות עמודה יכולים להחזיק בערך ריק כל עוד
לא ציינו הגבלה המונעת זאת .כדי להגדיר
ששדה חייב להכיל ערך נשתמש באילוץ not
 .nullהאילוץ ההפכי הוא  nullוהוא למעשה
ברירת המחדל כך שאין צורך לציינו.
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ניתן להכניס שינוי במבנה הטבלה
ALTER TABLE באמצעות הפקודה
.המאפשרת לבצע שינויים בטבלה קיימת
,לדוגמה לאחר שטבלת לקוחות כבר נוצרה
:נרצה להוסיף אילוץ מפתח זר
ALTER TABLE ORDERS
ADD (CONSTRAINT fk_orders1)
FOREIGN KEY (customer_sid)
REFERENCES CUSTOMER(SID);
ALTER TABLE ORDERS
ADD FOREIGN KEY (customer_sid)
REFERENCES CUSTOMER(SID);
: • קיימים גם טיפוסי נתונים נוספים כדוגמת
,smallint ,int ,float ,text ,datetime
BOOLEAN ,numeric(5,2)
:• ראו פירוט
http://www.w3schools.com/sql/s
ql_datatypes_general.asp
 כדי לקבל, לדוגמא.• ניתן להשתמש בפונקציות
רק את השנה מתוך תאריך נוכחי ניתן
:לרשום
YEAR(GETDATE())
MONTH()

:או
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:אלגברה רלציונית
:סימונים
Unary operators


Selection •



Projection •



Aggregate function •

Binary operators


Union •



Intersection •

−

Difference •



Cartesian product •



Division •
⋈



Theta Join •
Natural Join

⟕
⟖
⟗


Left Outer Join

•
•

Right Outer Join •
Full Outer Join •
Outer Union •

10

איתן איוון ראובן

2018-2019 בסיסי נתונים

Logical symbols


Logical AND •



Logical OR •



Logical NOT •
:הסברים נבחרים

Selection: 
. בשאילתאwhere-מקביל ל
Projection: 
select table.field_1,table.field_2…-מקביל ל
.בשאילתא
Left-Full-right outer join:
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(  ) Aggregation:
: דוגמא.הפעלת פונקציה
Result(Department_ID, Period) 
Department_ID ( Average (Stop_Date – Start_Date)
(Heads_Of_Departments))
:דוגמא לכתיבת שאילתא באלגברה רלציונית
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SQL:
:מבנה כללי של שאילתא
SELECT <list_of_fields>
FROM <table_name>
WHERE <search_condition = Term>
ORDER BY <list_of_fields>
:מבנה כללי של שאילתא מורכבת
SELECT TOP N <list_of_fields>
FROM <table_name>
WHERE <search_condition = Term>
GROUP BY <list_of_fields>
HAVING <group_by_condition>
ORDER BY <list_of_fields>
OFFSET P ROWS
FETCH NEXT K ROWS ONLY
 מספרים טבעייםN,P,K כאשר
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הערות:
Order by:
 – ASCסדר עולה (ברירת המחדל)
 - DESCסדר יורד.
Having:
שימוש ב Having-יכול לקרות רק אחרי שימוש ב-
.GROUP BY
שאילתות מיון:
– דוגמא למצב שבו אין צורך ב.’WHERE‘-
–  – ASCסדר עולה (ברירת המחדל)DESC ,
מגדיר מיון בסדר יורד.
– מיון יכול להתבצע גם על שדות מסוג
מחרוזת (לפי סדר לקסיקוגרפי).
– ניתן להגדיר מספר שדות באמצעותם
יתבצע המיון.
– יש חשיבות לסדר כתיבת
השדות/הביטויים המחושבים(אם השדה
הראשון שווה ,רק אז ממשיך למיין לפי
השדה השני ,וכך הלאה).
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נקודות חשובות:
 .1שימוש ב: Distinct-
 DISTINCT .aמונע מערכים בשדות
המבוקשים לחזור פעמיים.
 DISTINCT.bיופיע רק פעם אחת ,גם אם יש
יותר מעמודה אחת ב.SELECT -
 .cרוב הפעמים אין משמעות לכתוב תכונה
ב COUNT-ללא שימוש ב.DISTINCT-
דוגמא:
)]SELECT COUNT(DISTINCT [SupplierID
'AS 'Suppliers
]FROM [Products
 .2נגדיר שדה מחושב חדש בשם  Priceהמכיל
את תוצאת המכפלה של  2שדות אחרים.
לא ניתן להשתמש בשדה  Priceתחת
 Whereמאחר ופעולת ה Select-מתבצעת
אחרונה והשדה החדש המוגדר בה אינו
מוכר ב Where-שמבוצע קודם לכן.
SELECT [Order_id],
][UnitPrice]*[Quantity] AS [Price
]FROM [Order Details
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:פונקציות הקבצה
:דוגמאות
:• מצא את המחיר המקסימלי של מוצר
SELECT MAX(UnitPrice) AS 'MaxPrice'
FROM [Products]
• מצא את ממוצע המחירים של מוצרים
:2 'שמספק ספק מס
SELECT AVG([UnitPrice])
FROM [Products]
WHERE [SupplierID] = 2
• מצא את סכום מחירי המוצרים שמספק
:2 'ספק מס
SELECT SUM([UnitPrice])
FROM [Products]
WHERE [SupplierID] = 2
'• מצא את כמות המוצרים שמספק ספק מס
:2
SELECT COUNT([ProductID]) AS
'Supplier2Products'
FROM [Products]
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WHERE [SupplierID] = 2
• מצא את כמות המוצרים שמספק כל ספק
:15-שמס' הספק שלו קטן מ
SELECT [SupplierID],COUNT([ProductID]) AS
'SuppliersProducts'
FROM [Products]
WHERE [SupplierID] < 15
GROUP BY [SupplierID]
• מצא את הספקים וכמות המוצרים שהם
3-מספקים בתנאי שמספקים יותר מ
:מוצרים
SELECT [SupplierID],COUNT([ProductID]) AS
'SuppliersProducts'
FROM [Products]
GROUP BY [SupplierID]
HAVING COUNT([ProductID]) > 3
:הערה חשובה
! WHERE -אסור להשתמש בפונקציות הקבצה ב
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:קינון שאילתות

The ANY and ALL operators are used with •
a WHERE or HAVING clause.
The ANY operator returns true if any of •
the subquery values meet the condition.
The ALL operator returns true if all of the •
subquery values meet the condition.

:דוגמאות
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 של המוצר שנמכר הכיID-הצג את השם וה
:הרבה פעמים
SELECT [Products].[ProductID],
[ProductName]
FROM [Order Details] JOIN [Products]
ON [Order Details].[ProductID] =
[Products].[ProductID]
GROUP BY
[Products].[ProductID],[ProductName]
HAVING COUNT(*) >=
ALL (SELECT COUNT([OrderID])
FROM [Order Details]
GROUP BY [ProductID]
• הצג את המוצרים (קוד ושם) שקוד המוצר
:30-שלהם קטן או שווה מ
SELECT [ProductID],[ProductName]
FROM [Products]
EXCEPT (SELECT [ProductID],[ProductName]
FROM [Products]
WHERE [ProductID] > 30)
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הערה :נשים לב כי מתקיים חיסור טבלאות.
אופרטורים מיוחדים:
• ALL
• ANY
• IN
• EXCEPT
• EXIST
שאילתת הכנסה:
• הכנסת רשומה ספציפית לטבלת מוצרים:
]>INSERT INTO [<table name
]([field_1
],[field_2
)…
VALUES
)…(‘value_1,’ 'value_2',
שאילתת עדכון:
]>UPDATE [<Table name
…SET [field_1] = ? AND [field_2] = ? AND
…WHERE [field_1] = ? AND [field_2] = ? AND
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שאילתת מחיקה:
]DELETE FROM [table name
…WHERE [field_1] > value_1 AND

נרמול
הערה :הולכת לבוא רשימת הגדרות ,דימה אמר
שהן "מיותרות ולא מובנות" וכמו כן שהנושא "טכני
מאוד ותרגול ילמד אתכם הכי טוב".
הגדרות:
• במהלך נרמול מפרקים טבלה  Rלטבלאות
.R1,..,Rn
• 3NF:
• כל שדה שאינו שדה מפתח תלוי פונקציונלית
רק בשדות שהם מפתחות.
• BCNF:
• כל שדה שאינו שדה מפתח תלוי פונקציונלית
רק בשדות שהם מפתחות ,וגם כל תלות
פונקציונלית מקסימלית היא טבלה.
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• פירוק הוא משמר מידע אמ"מ:
𝑅 = 𝑅1 ⋈ 𝑅2 ⋈ 𝑅3 ⋈ ⋯ ⋈ R n
• פירוק הוא משמר תלויות אמ"מ :התלויות
הפונק' המקוריות נשמרות גם בפירוק.
• פירוק  3NFיישמר מידע ותלויות.
• תמיד אפשר להשיג פירוק ל.3NF-
• פירוק  BCNFמחמיר יותר מ 3NF-אך לא תמיד
ניתן להשיג פירוק  BCNFשמשמר תלויות.
• תהי  Fקבוצה של תלויות פונקציונאליות.
• הסגור של  :)F+( Fהוא אוסף התלויות
הפונקציונאליות הנובעות לוגית מ.F-
• כיסוי קנוני (כיסוי מינימלי) ( :)Fcקבוצת
התלויות הפונקציונאליות המצומצמת ביותר
השקולה לוגית ל F-ומקיימת את התכונות
הבאות:
• אין ב Fc-תלויות עודפות.
• בעל אותו סגור כמו ( Fניתן "להגיע"
לאותן תכונות ב Fcכמו ב)F
• אין ב Fc-תלויות פונקציונאליות הכוללות
תכונות עודפות.
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• לכל תלות פונקציונאלית ב Fc-אגף שמאל
ייחודי.
מפתח קביל הוא מפתח מינימלי אשר הסגור שלו
הוא כל .R
• אלגוריתם למציאת כיסוי מינימלי (קנוני):
.1נפרק תלויות אשר מכילות בצד ימין
יותר מתכונה אחת.
• .BC-> AD -→ BC->A & BC->D
• שימו לב! לא ניתן לפרק תלויות
כאשר צד שמאל מכיל יותר מתכונה
אחת!  AB→Eלא זהה ל A→EוB→E
.2נבדוק שאין תכונות עודפות בצידי
שמאל של התלויות:
• נסתכל רק על התלויות שבהם יש
שתי תכונות או יותר בצד שמאל.
• נראה אם ניתן לוותר על אחת
התכונות מצד שמאל.
• תכונה  A  Xהיא תכונה עודפת
(בצד שמאל) בתלות  X→Yאם אפשר
להסיק מ F -את התלות (X-A)→Y
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.3נבדוק שאף תלות אינה ניתנת להסקה
מהתלויות האחרות .אם כן :נסיר את
התלות.
.4נעצור כאשר אין יותר שינויים לכיסוי
הקנוני
• מפתח קביל הוא מפתח מינימלי אשר הסגור
שלו הוא כל .R
• טיפ :אם תכונה לא נמצאת בצד ימין (לא
ניתן להסיק אותה באמצעות ת"פ כלשהי)
היא תהיה חלק ממפתח קביל.
• פירוק משמר מידע הוא פירוק לתתי יחסים
אשר כל המידע ביחס המקורי ( )Rנשמר גם
בתתי היחסים  -תוצאת הצירוף של תתי
היחסים תהיה היחס .R
• פירוק משמר תלויות הוא פירוק בו התלויות
הפונק' המקוריות נשמרות גם בפירוק.
• תלות פונק'  X→Aנקראת טריוויאלית אם A
מוכל ב .X
• איך נפרק סכימה  Rעם קבוצת תלויות  Fלפי
?BCNF
• נתחיל מכל היחס  Rומהתלויות הפונק' .F
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• נמצא תלות שמפירה ( BCNFתלות שאינה
טריוויאלית ואינה מפתח על בסכימה),
לדוגמהX → Y :
• נפרק את  Rלשתי רלציות R1 = (X ,Y) :ו-
)R2 = (R - Y
• שימו לב -ב R1התלות אינה מפירה BCNF
• נעצור כאשר אין יותר תלויות מפירות
• איך נפרק סכימה  Rעם קבוצת תלויות  Fלפי
?3NF
• נחשב כיסוי קנוני של .F
• עבור כל תלות בכיסוי הקנוני ניצור סכימה
שתכיל את כל התכונות בתלות ,בהינתן
ולא מדובר בתת קבוצה שקיימת בסכימה
שכבר נוצרה.
• אם אף אחת מהסכימות לא מכילה מפתח
כלשהו של  ,Rניצור סכימה המכילה את
המפתח בלבד.
ההגדרות המרכזיות מכל החפירה לעיל:
3NF:
כל שדה שאינו שדה מפתח תלוי פונקציונלית רק
בשדות שהם מפתחות.
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BCNF:
כל שדה שאינו שדה מפתח תלוי פונקציונלית רק
בשדות שהם מפתחות ,וגם כל תלות פונקציונלית
מקסימלית היא טבלה.
מפתח קביל הוא מפתח מינימלי אשר הסגור שלו
הוא כל .R
דוגמא:
)R=(A, B, C, D, E, G
}F={AE->G ; CE->BDG ; C->AG ; BG -> E
חישוב כיסוי קנוני ל:F-
 .1נפרק תלויות כך שצד ימין מכיל רק תכונה
אחת:
; AE->G ; CE->B ; CE->D ; CE->G ; BG -> E ; C->A
C->G
 .2נבטל תכונות מיותרות:
• נעבור רק על תלויות עם יותר מתכונה
אחת בצד שמאל:
; AE->G ; CE->B ; CE->D ; CE->G ; BG -> E, C->A
C->G

26

איתן איוון ראובן

בסיסי נתונים 2018-2019

הגענו מ C-ל G-ללא השימוש ב – E-לכן  Eתכונה
מיותרת.
CE->G
(C->Gהתלות הנ"ל כבר קיימת).
.3נבטל תלויות הניתנות להסקה משאר התלויות
(תלויות מיותרות):
כבר מצאנו ש CE->G-מיותרת!
}AE->G | {AE}+ = {AE
}CE->B | {CE}+ = {CED}+ = {CEDAG
= CE->D | {CE}+ = {CEB}+ = {CEBAG}+
}{CEBAGE
}BG -> E | {BG}+ = {BG
}| {C}+ = {CG

C->A

}| {C}+ = {CA

C->G

לא מצאנו אף תלות מיותרת – ניתן להגיע
לתכונה בצד ימין בעזרת תלויות אחרות.
הכיסוי הקנוני של :F
AE->G ; CE->BD ; BG -> E ; C->AG
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מציאת המפתחות הקבילים של :R
• נבדוק איזה צירוף תכונות יאפשר לנו להגיע
לכל ).R=(A, B, C, D, E, G
• שימו לב :אם תכונה אינה קיימת בצד ימין היא
חייבת להיות חלק מהמפתח.
)AE->G ; CE->BD ; BG -> E ; C->AG (A,B,C,E,G
• נתחיל עם תכונות בודדות ,נעבור לזוגות.
{C}+ = {CAG} ≠ R
…
= {BC}+ = {BCAG}+ = {BCAGE}+ = {BCAGED}+
{ABCDEG} = R
{CE}+ = {CEBD}+ = {CEBDAG} = R
המפתחות הקבילים של .BC, CE :R

28

בסיסי נתונים 2018-2019

איתן איוון ראובן

הציעו פירוק משמר מידע ומשמר תלויות ב-
:3NF
• לפי האלגוריתם.
• הכיסוי הקנוני של AE->G ; CE->BD ; BG -> :F
E ; C->AG
)R1 = (A,E,G
)R2 = (C,E,B,D
)R3 = (B,G,E
)R4 = (C,A,G
האם הפירוק המוצע מקיים גם ? BCNF
אין הפרה של .BCNF
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JDBC
• DML execution – using executeQuery()
◦ Regular Statement

◦
◦ Prepared Statement (needs to be closed when finished!)

◦
◦ Callable Statement

◦

DDL execution – using executeUpdate() •
Prepared Statement ◦
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DML Query statements return an object •
called result set.
Individual columns in a row are retrieved •
either by name or by column number.
There may be any number of rows in the •
result set.
ResultSet is iterated with .next() •

? Close -מתי משתמשים ב
Prepared Statements must be closed! •
ResultSet must be closed! •
Database connection must be closed! •
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Triggers:
למה משתמשים ב?Triggers-
• כשנרצה פרוצדורה שמופעלת אוטומטית
כאשר שינוי ספציפי מתרחש במערכת.
• תחזוק שדה מחושב.
• התראות אוטומטיות כאשר תנאי מסוים
מתקיים.
• לאכוף שלמות נתונים ()Integrity Constraint
.On Update Cascade On Delete No Action
במחיקת רשומה מטבלת אב ,למחוק את כל
הרשומות התואמות מטבלת הבן.
מבנה כללי של טריגר:
]CREATE TRIGGER [trigger name
][Before/After/Instead of
[Insert/Update/Delete] ON [Table name/View
]name
]FOR EACH [Row/Statement
][Condition
][SQL Query
חשוב מאוד -לא סינטקס מדויק עבור ! SSMS
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 מועד2016 דוגמא לטריגר במבחן– נלקח ממבחן
.'א
CREATE TRIGGER one_price_per_site_trigger
BEFORE INSERT ON ProductPrice
WHEN EXISTS (X)
RAISE EXCEPTION /*End triger */
While (x) =
X= SELECT *
FROM ProductPrice P
And P.site_id = WHERE (P.prod_id = new.prod_id
new.site_id)
((P.to_date >= new.from_date And P.to_date And
<= new.to_date)
(P.from_date >= new.from_date And Or
P.from_date <= new.to_date)
(P.from_date <= new.from_date And P.to_date Or
>= new.to_date)
(new.to_date=null And Or
new.from_Date<=P.to_Date)
(P.to_date=null And Or
new.to_Date>=P.from_date))
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Stored Procedures:
•  - Stored Procedureפרוצדורה בשפת SQL
(קטע קוד) השמורה בבסיס הנתונים ולכן
מאפשרת שימוש חוזר בה.
• דומה לפונקציה בשפות תכנות אך יש להבדיל
מ Function-ב.SQL-
• ניתן לשמור שאילתת  SQLשנעשה בה שימוש
רב כ Stored Procedure-ואז פשוט להריץ
אותה.
•  Stored Procedureיכולה לבצע פעולות
.CRUD
•  Stored Procedureיכולה לקבל פרמטרים.
•  Stored Procedureמאפשר שימוש בטבלאות
זמניות ,תנאים ( ,)IF/ELSEלולאות ,וכל מה
ששפת  SQLמאפשרת.
יתרונות ):Stored Procedure(SP
•  SPמקומפל מראש בבסיס הנתונים (Pre-
 )Compilationועובר אופטימיזציה ,לכן הרצת
שאילתא באמצעות  SPתהיה מהירה יותר
משליחת אותה השאילתא לבסיס הנתונים
באופן רגיל ,ללא ( SPדורש קימפול +
אופטימיזציה).
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• במידה וכותבים תוכנה שעושה שימוש בבסיס
נתונים .עדיף ,אם ניתן ,לכתוב את השאילתות
כ SP-בבסיס הנתונים (מאשר  )Hard Codedכי
אז שינויים קלים בשאילתא לא דורשים
קימפול מחדש של הקוד.
• שכתוב נכון מאובטח יותר כנגד מתקפות
. SQL Injection
הערה :קומפילציה -לא אותה הגדרה של
קומפליציה של קוד!!! מדובר בעצם ביצירת
תכנית לשאילתה.
סינטקס של : SP
CREATE PROCEDURE procedureName
@ParamA [ParamA_type],
@ParamB [ParamB_type],
= ]@ParamC [ParamC_type
[Default value],
…,
…,
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@ParamN [ParamN_type]
AS
[SQL CODE]
GO;
: SP-דוגמא ל
CREATE PROCEDURE SelectAllCustomers
@City nvarchar(30),
@PostalCode nvarchar(10)
AS
SELECT *
FROM Customers
WHERE City =
@City AND PostalCode = @PostalCode
GO;
:SP איך מפעילים
:תבנית כללית
EXEC procedureName [parameters]
:אפשרויות מימוש
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Option 1
EXEC sp_selectAllCustomers ‘paramA’,
‘paramB’,…, ‘paramN’
Option 2
EXEC sp_selectAllCustomers
paramA=‘paramA’, paramB=‘paramB’,…,
paramN=‘paramN’
:SP דוגמא להפעלת
Option 1
EXEC sp_selectAllCustomers ’London’, ’WA1
1DP’
Option 2
EXEC sp_selectAllCustomers @City
= ’London’, @PostalCode = ’WA1 1DP’
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ORM:
• ) – Object-relational mapping (ORMהיא
טכניקה תכנותית להמרת מבנה נתונים
רלציוני לתוך שפות תכנות Object
 .Orientedדבר זה מאפשר לבצע פעולות
שונות בתוף ה DBע"י שימוש בפרדיגמות של
.OOP
יתרונות ה: ORM-
• מודל הנתונים מנוהל במקום אחד.
• מטפל בהרבה דברים אוטומטית (לדוגמא
)SQL Injections
• פשוט לשימוש.
• יותר קל לבצע שינויים ב.DB-
• לא מחייב לדעת .SQL
• אפשר להשתמש בעקרונות של  OOPכמו
ירושה.
• אפשר בקלות להחליף את ה.DB-
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חסרונות ה: ORM-
• דורש לימוד  -יש הבדלים בין כל ספריית
.ORM
• דורש קינפוג (רמת הקושי משתנה בין
ספריות).
• בעזרת  SQLניתן להגיע לביצועים טובים יותר
במיוחד בשאילתות מסובכות.
• אנו לא באמת יודעים מה קורה מאחורי
הקלעים  -שיכול להוביל לכתיבת קוד לא יעיל.
Hibernate:
;)(book_list = new List
sql = "SELECT book FROM library WHERE
;"'author = 'Linus
data = query(sql); // I over simplify ...
{ ))(while (row = data.next
;)(book = new Book
;)'book.setAuthor(row.get('author
;)book_list.add(book
}
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: בעצם אומרjava-כל הקוד לעיל ב
book_list = BookTable.query(author="Linus");
hibernate-כאשר השורה לעיל הינה ב
HQL = Hibernate Query Language
:דוגמא
String hql = "FROM Employee”;
Query query = session.createQuery(hql);
List results = query.list();
Select * FROM Employee
 מאחוריhibernate  שפת שאליתות של:הערה
. רגילSQLהקלעים ממירה ל
. הקוד במצגת מבולגן ולא קריא, בנושא זה:הערה
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אופטימיזציה:
תהליך:
• הצגת השאילתא כעץ שאילתא ראשוני
– מכפלה קרטזית של הרלציות המופיעות
בשורת ה.From-
– פעולת  Selectionעבור התנאים בשורת
ה .Where
– פעולת  projectionעבור כל השדות
המופיעים בשורת ה .Select
• שימוש בחוקי טרנספורמציה כדי לשפר את
העץ הראשוני ולהביאו למצב של עץ שאילתא
אופטימאלי
– שימוש בחוקי
הטרנספורמציה( )R1,R2…R12ובשישה
כללי על( )S1,S2,…,S6המתמצתים אותם
מבחינה פרקטית ,ליצירת תוצאה זהה
לתוצאת העץ הראשוני.
• עבור כל ביטוי שממנו מורכבת השאילתא
בחירת פרוצדורת הביצוע היעילה ביותר.
התחשבות במפתחות ,אינדקסים ,גודל
טבלאות וערכים שונים בטבלה .הפרוצדורה
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המתאימה תבחר מתוך סט פרוצדורות
שקיימות בקטלוג.
• אלגוריתמים לביצוע פעולות ה,Selection-
 Projectionו Join-למדתם בהרצאה.
• בשלב הסופי ייווצר קוד ביצוע לשאילתא.
דוגמא:
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עץ ראשוני:

לאחר שני שלבים ראשונים:
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לאחר שלב :3

לאחר שלב :4
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לאחר שלב  ,5העץ האופטימלי:

רשימת השלבים:
 )0מכינים עץ שאילתא ראשוני.
 )1נפרק את כל פעולות ה σ-שהיו בAND-
)2נוריד למטה בעץ (נעלה ב ) Level-את פעולות
ה σ -לתחתית העץ ככל הניתן ובלבד שתעמוד
בתנאי ה Select-של השאילתא.
)3נסדר את עלי העץ(עלה = טבלה) כך שהעלים
עם ההחמרה הגדולה ביותר ב σ -יהיו בתחתית
העץ(כלומר ,יתבצעו ראשונות) .נבצע צירופי
טבלאות( " ) "joinבהתחשב בגודל הטבלאות.
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 )4נמיר את המכפלות הקרטזיות ופעולות הσ -
לפעולת  joinמקבילה.
 – )5נוריד את פעולות  πככל שניתן לתחתית
העץ ,ניצור פעולות  πאשר חוסכות באחזור שדות
מיותרים.
סיכום שלבי האופטימיזציה:
)1נקודת המוצא – הצגת עץ שאילתא ראשוני.
)2הגעה לעץ שאילתא אופטימאלי:
על סמך כללי טרנספורמציות וחוקי שקילות
על פי נתונים אודות מופע ה( DB-גודל טבלה,
כמות רשומות העומדות בתנאי נתון)
)3בחירת אלגוריתם ביצוע עבור כל ביטוי:
על סמך סטטיסטיקות ביצועי עבר.
על פי נתונים אודות מופע ה( DB-גודל טבלה,
כמות רשומות העומדות בתנאי נתון)
)4יצירת קוד ביצוע.

בהצלחה לכולם בבחינה ובהמשך התואר!
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