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Zmiana wielkości liter ciągu tekstowego

Aby zamienić litery ciągu tekstowego na wielkie lub małe, należy
zastosować odpowiednio funkcje ����� lub �����.

��������������	�
��	
��������������	�
��	

Serwer Oracle udostępnia również funkcję 
�
������������	�
��	,
której zadaniem jest ustanowienie wielkiej litery na początku
każdego słowa ciągu tekstowego i zapewnienie, że pozostałe litery
każdego słowa będą małymi literami.

Baza danych DB2 obsługuje również inne nazwy dla funkcji �����
i ����� — ���� i ����.

Pozostałe funkcje

Wśród funkcji bazy danych Oracle są dostępne dwie, które nie
spełniają kryteriów żadnej z wymienionych kategorii. Nie oznacza
to jednak, że są mniej użyteczne.

������������
��������
������	

Funkcja ta zwraca największą wartość z listy wprowadzo-
nych wartości. Danymi wejściowymi mogą tu być zarówno
liczby, jak i daty bądź ciągi tekstowe.

���������
��������
������	

Funkcja ta zwraca najmniejszą wartość z listy wprowadzo-
nych wartości. Danymi wejściowymi mogą tu być zarówno
liczby, jak i daty bądź ciągi tekstowe.
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Funkcje grupowania i sumowania
Język SQL umożliwia grupowanie wierszy w zbiory, a następnie
zestawianie uzyskanych wyników na wiele sposobów. Ostatecznie
zwracany jest pojedynczy wiersz utworzony na bazie takiego
zbioru. Uzyskanie wspomnianego rezultatu wymaga zastosowa-
nia klauzul �������� lub ���
�� oraz funkcji agregujących.

Funkcje agregujące

Funkcje agregujące pobierają jako dane wejściowe zbiór wartości,
po jednej z każdego wiersza, i zwracają jedną wartość wyniku.
Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji agregujących jest
����. Jej zadanie polega na zliczaniu wszystkich niepustych war-
tości kolumny. Przedstawiona poniżej instrukcja zlicza wszystkie
odsyłacze zapisane w tabeli ������� .

�����������!�"#�������$	
%��&�������� '

Dołączenie do polecenia słów kluczowych ��� i (
��
�� pozwala
na określenie, czy wszystkie niepuste (różne od ����) wartości
zostaną wykorzystane jako dane wejściowe oraz czy odrzucone
zostaną wartości powtarzające się.

�����������(
��
���$)#*$�+��	�
����������������$)#*$�+��	
%��&�������� '

Słowo kluczowe ��� jest dołączane w sposób domyślny — instruk-
cja �������������	 jest tożsama z instrukcją �����������������	.

Funkcja ���� ma szczególny charakter, gdyż umożliwia prze-
kazanie jako argumentu symbolu gwiazdki (,).

�����������,	�%��&�������� '
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W przypadku zastosowania instrukcji �����,	 zliczaniu podle-
gają wiersze, a nie wartości kolumn. Fakt występowania wartości
���� w kolumnie nie ma tu żadnego znaczenia, ponieważ od-
rzucanie wartości pustych występuje jedynie podczas zliczania
wartości kolumn, a nie wierszy jako całości.

W tabeli 3. zostały zestawione najczęściej wykorzystywane funkcje
agregujące. Większość producentów baz danych implementuje
wszystkie z wymienionych funkcji. Na szczególną uwagę za-
sługuje w tym przypadku firma Oracle, która wyposaża swoje
produkty w bardzo wiele funkcji agregujących, choć składnia
ich wywołania często jest dość skomplikowana. Więcej informacji
na ten temat znajduje się w dokumentacji serwera.

Klauzula GROUP BY

Użyteczność funkcji agregujących jest zauważalna dopiero wów-
czas, gdy zastosuje się je do grupy wierszy, a nie do wszystkich
wierszy tabeli. W tym celu trzeba zastosować klauzulę ��������.
Kolejna z prezentowanych instrukcji umożliwia wyznaczenie
liczby atrakcji turystycznych w każdym mieście.

������*�-�./�#*$�+���������,	
%��&�*$�+���*�
�����0�
��������� ��
��������*�$)#*$�+���1���$)#*$�+��
���������*�-�./�#*$�+��'

Tabela 3. Najczęściej wykorzystywane funkcje agregujące

Funkcja Opis

�����	 Zwraca wartość średnią ze zbioru liczb

������	 Zlicza wartości różne od ���� danego zbioru

&�2��	 Zwraca największą wartość ze zbioru

&�(
����	 Zwraca wartość mediany (wartość środkową) danego zbioru liczb.
Zwracana wartość może być wynikiem interpolacji. Funkcja jest
dostępna jedynie w bazie danych Oracle
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&
���	 Zwraca najmniejszą wartość ze zbioru

��((����	 Zwraca wartość odchylenia standardowego dla zbioru wartości.

W serwerze SQL Server w nazwie funkcji ��(�� występuje tylko
jedna litera (

��&��	 Zwraca wartość sumy liczb zbioru

���
�����	 Zwraca wartość wariancji dla zbioru wartości. W serwerze SQL

Server funkcja ta ma nazwę ���. Nie występuje natomiast
w bazach danych DB2 i MySQL

Podczas wykonywania tego typu zapytania baza danych w pierw-
szej kolejności sortuje wiersze, a następnie grupuje je zgodnie
z wyrażeniem określonym w klauzuli ��������.

&!-$+$-3��������$��!� )��4��+
&!-$+$-3���������"" 5��6!�
&!-$+$-3��������7$6/� ����4!�+

�"�)+�4- �������4 37�� ���+� ��4*6�-5

��-�4����������8!$-�5��� �*��4$+�
��-�4����������� *6" �0��49
��-�4����������%$-"�-)$���-$: �+$�5

� �*;�+��������� - 5����$4-�"��$")"$; �� ;!3 

���

Grupy mogą się niekiedy składać tylko z jednego wiersza. Gru-
powanie wymaga zazwyczaj przeprowadzenia pewnej formy
sortowania danych. Niemniej, jak można zauważyć na powyższym
przykładzie, sortowanie musi być wykonywane jedynie do pew-
nego etapu — do chwili pogrupowania stosownych wierszy.

Po utworzeniu grup każda funkcja agregująca jest wykonywana
tylko raz na danej grupie. Wartość zastosowanej w tym przypadku
funkcji �����,	 jest wyznaczana oddzielnie dla każdej grupy.

&!-$+$-3�������<
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&!-$+$-3
&!-$+$-3

�"�)+�4- ������=

��-�4����������<
��-�4��
��-�4��

� �*;�+��������=

���

Wszystkie kolumny, którym nie odpowiada żadna wartość funkcji
agregującej, zostały zastąpione jednym wpisem.

&!-$+$-3�������<
�"�)+�4- ������=
��-�4����������<
� �*;�+��������=
���

W praktyce sprowadzenie wielu wierszy do jednego wiersza
wartości zagregowanych oznacza, że funkcja agregująca musi zo-
stać zastosowana w odniesieniu do dowolnej kolumny nie objętej
klauzulą ��������.

Użyteczne techniki
stosowania klauzuli GROUP BY

W dalszej części tego podrozdziału zostały opisane niektóre, czę-
ściej stosowane techniki budowania zapytań z klauzulą ��������.
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Zmniejszenie liczby kolumn
w klauzuli GROUP BY

Niekiedy zachodzi konieczność umieszczenia danej kolumny
w sekcji ����� zapytania z klauzulą ��������, ale bez umieszcza-
nia tej kolumny w klauzuli ��������. Jako przykład można roz-
ważyć przedstawione poniżej zapytanie, w którym nazwa miasta
wynika z identyfikatora miasta.

������*�$)#*$�+����-�-�./�#*$�+���������,	
%��&�*$�+���*�
�����0�
��������� ��
��������*�$)#*$�+���1���$)#*$�+��
���������*�$)#*$�+����*�-�./�#*$�+��'

W takim przypadku, zamiast grupowania względem dwóch ko-
lumn, znacznie korzystniejsze będzie przeprowadzenie grupowa-
nia jedynie względem kolumny �����	�. Skróceniu ulega w ten
sposób klucz sortowania. Sortowanie grupujące będzie prawdo-
podobnie wykonane znacznie szybciej i zużyje mniej przestrzeni
dyskowej. Jednym ze sposobów osiągnięcia zamierzonego efektu
jest zastosowanie następującego zapytania.

������*�$)#*$�+����&�2�*�-�./�#*$�+��	�������,	
%��&�*$�+���*�
�����0�
��������� ��
��������*�$)#*$�+���1���$)#*$�+��
���������*�$)#*$�+��'

Kolumna ������	� została usunięta z klauzuli ��������. Jedno-
cześnie do sekcji ����� zostało dodane wywołanie funkcji &�2.
Dzięki temu spełnione jest założenie, że wszystkie wyrażenia
nie objęte klauzulą �������� muszą być uwzględnione w funkcji
agregującej. W rezultacie otrzymujemy tak samo użyteczną war-
tość nazwy miasta. Wynika to z faktu, że wszystkie nazwy miast
należące do grupy miast o jednakowej wartości �����	� są takie
same. Funkcja &�2 może więc zwrócić tylko tę jedną nazwę.
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Grupowanie przed złączeniem

W prezentowanych wcześniej przykładach zastosowania klauzuli
�������� definiowane były złączenia wykonywane przed operacją
grupowania. Wykorzystanie podzapytań umożliwia wykonanie
zapytania w inny sposób, tak by złączenie zostało wykonane po
zakończeniu działania funkcji agregującej.

������*�-�./�#*$�+�����3��"$�.9�#���
%��&�*$�+���*�
�����0�
��
���������$)#*$�+���������,	�"$�.9�#���
���%��&�������� 
������������$)#*$�+��	��3�
���*�$)#*$�+���1��3��$)#*$�+��'

Zaletą zastosowania tej wersji zapytania jest to, że złączenie jest
wykonywane na znacznie mniejszej liczbie wierszy, niż gdyby było
przeprowadzone przed agregacją danych. Dodatkową korzyścią
jest zmniejszenie ilości potrzebnej przestrzeni dyskowej oraz pa-
mięci operacyjnej. Wiersze poddawane grupowaniu nie zawierają
bowiem żadnych informacji pochodzących z tabeli *$�+��.

Klauzula HAVING

Klauzula ���
�� nakłada ograniczenia na wiersze zwracane przez
zapytanie zawierające klauzulę ������ ��. Na przykład w celu
pobrania nazw tylko tych miast, w których występuje więcej niż
jedna atrakcja turystyczna, można zastosować instrukcję:

������*�-�./�#*$�+���������,	
%��&�*$�+���*�
�����0�
��������� ��
��������*�$)#*$�+���1���$)#*$�+��
���������*�-�./�#*$�+��
���
��������,	�>�='

Nigdy nie należy umieszczać w klauzuli ���
�� warunku, który nie
obejmuje funkcji agregacji. Rozważmy kolejne zapytanie, które
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udostępnia informacje na temat liczby atrakcji turystycznych
Keweenaw Peninsula.

������*�-�./�#*$�+���������,	
%��&�*�*$�+���
�����0�
��������� ��
��������*�$)#*$�+���1���$)#*$�+��
���������*�-�./�#*$�+��
���
���*�-�./�#*$�+���
�
���?466 �����94�?��?��-�4��?	'

Znacznie efektywniejsze jest zastosowane zapytania, w którym
ograniczenia nakładane na nazwy miast są wyrażone za pomocą
klauzuli �����.

������*�-�./�#*$�+���������,	
%��&�*�*$�+���
�����0�
��������� ��
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Klauzula ����� zmniejsza liczbę wierszy podawanych działaniu
klauzuli ��������. Konieczne jest więc zapisanie mniejszej liczby
wierszy i wykonanie mniejszej liczby operacji funkcji agregującej.
Klauzula ���
�� znajduje zastosowanie w przypadku filtrowania
wierszy będących wynikiem operacji ��������, jeśli filtrowaniu
podlegają agregowane wartości.

Rozszerzenia klauzuli GROUP BY
(Oracle)

W bazach danych Oracle zostało zaimplementowanych kilka
użytecznych rozszerzeń klauzuli ��������. Należą do nich: ������,
��� oraz �����
�������. Funkcje poszczególnych opcji zostały
omówione w kolejnych podrozdziałach. Dodatkowo opisane zo-
stały również pewne funkcje skalarne, które ułatwiają przetwa-
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rzanie danych pozyskanych w wyniku zastosowania wspomnia-
nych rozszerzeń.

Rozszerzenie ROLLUP (Oracle)

Rozszerzenie klauzuli �������� o słowo kluczowe ������ powoduje
dodanie wiersza podsumowania do każdej grupy danych.
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Poniżej został zamieszczony wynik wykonania instrukcji. Wiersze
pogrubione zostały wygenerowane w wyniku użycia opcji ������.
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Dołączenie klauzuli �������� spowodowało wygenerowanie stan-
dardowego podsumowania względem miast. Słowo kluczowe
������ odpowiada za dodanie podsumowań na wszystkich po-
zostałych poziomach — wygenerowanych dla poszczególnych
hrabstw i dla całego zestawienia. Hrabstwo Marquette ma pięć
atrakcji turystycznych, natomiast całe zestawienie informuje
o dwudziestu atrakcjach.
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Opcja ������ nie musi być stosowana w odniesieniu do wszystkich
kolumn klauzuli ��������. Przykładowy, przedstawiony poniżej,
fragment zapytania umożliwia zliczenie atrakcji wszystkich miast
i wszystkich hrabstw, ale nie powoduje wygenerowania ogólnej
wartości sumy, widocznej w poprzednim przykładzie.
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Rozszerzenie CUBE (Oracle)

Dodanie do instrukcji słowa kluczowego ��� powoduje wygene-
rowanie podsumowań dla wszystkich możliwych kombinacji ko-
lumn wymienionych w zapytaniu oraz dołączenie ogólnej wartości
sumy.
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Rozszerzenie GROUPING SETS (Oracle)

Wprowadzona w bazie danych Oracle 9i opcja �����
������� umo-
żliwia wyznaczanie dowolnych obszarów grupowania.

���������	
��
��
����
����	
��
��
��
�
�������������
���
��
�����������




44 SQL. Leksykon kieszonkowy

� �!����
����
���"��� �#�"����
��
��
��������������
����
�$�������
����
�
�����"��� �#�"��
��
���%�

��������������
��
�$�
�����
��

& ��'�()
��& ��'"�&��������	
��
��
����
����	
��
��
��
�
*+,"�&�������
���
��
������-�./

��@��#������������@��#&
�������������
@��
AAAAAAAAAAAAAAA�AAAAAAAAAAAAAAA�AAAAAAAAAA
�"3 �������������������������������������<
�4!37�4-���������������������������������<
&��B! �� ��������������������������������D
������������������-�4��������������������<
����������������
+76 *$-3����������������C
����������������&��B! �� ����������������<
����������������&!-$+$-3�����������������<

Zastosowane w tym przykładzie rozszerzenie �����
������� powo-
duje wykonanie funkcji agregującej dla hrabstw i miast. Uzyska-
nie takiego samego wyniku bez wykorzystania opcji �����
�������
wymagałoby zrealizowania dwóch zapytań.

Funkcje związane z klauzulą GROUP BY
(Oracle)

Jako kolejne zostaną przedstawione funkcje, których stosowanie
wraz z dostępnymi w bazie Oracle rozszerzeniami klauzuli �����
�� bywa bardzo użyteczne.
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Funkcja ta zwraca wartość 1, jeśli wynikiem operacji ���,
������ lub �����
������� była wartość ����. W przeciwnym
przypadku wynikiem jest wartość 0.
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Działanie tej funkcji jest podobne do funkcji �����
��. Róż-
nica polega na tym, że w jej wyniku zwracany jest wektor
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bitów o wartościach 1 lub 0, zależnych od tego, czy odpo-
wiadające im kolumny zawierają wartości ����, wygenero-
wane przez rozszerzenia klauzuli ��������. Funkcja ta jest
dostępna w bazie danych Oracle w wersji 9i i kolejnych.

�����#
(�	

Funkcja ta umożliwia wyznaczenie duplikowanych wierszy,
generowanych przez opcje ���, ������ i �����
�������. Wyni-
kiem jej działania jest wartość z przedziału od 0 do n–1, od-
powiadająca każdemu wierszowi zbioru o n duplikatach.
Poprzez wykorzystanie zwracanej przez funkcję wartości
można zdecydować o tym, ile zduplikowanych wierszy po-
winno pozostać w wyniku. Aby wyeliminować wszystkie du-
plikaty, wystarczy zastosować klauzulę ���
��������#
(�	1E.

Rozszerzenia klauzuli GROUP BY
(SQL Server)

W serwerze SQL, podobnie jak w bazie danych Oracle, również
zaimplementowane zostały rozszerzenia ��� i ������. Niestety
sposób ich wykorzystania jest nieco odmienny i mniej elastyczny.

Rozszerzenie ROLLUP (SQL Server)

Opcja ������ dodaje wiersz podsumowania dla każdej grupy
danych.
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Uzyskany rezultat jest identyczny z prezentowanym podczas
omawiania rozszerzenia ������ bazy danych Oracle. Serwer SQL
Server nie pozwala jednak na stosowanie opcji ������ jedynie
w odniesieniu do wybranych kolumn klauzuli ��������. Rozsze-
rzenie obejmuje wszystkie kolumny lub nie obejmuje żadnej z nich.

Rozszerzenie CUBE (SQL Server)

Opcja ��� generuje podsumowania dla wszystkich kombinacji
kolumn ujętych w klauzuli ��������. Dodaje także ogólne pod-
sumowanie.
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Uzyskany wynik nie odbiega w żaden sposób od rezultatu wyko-
nania zapytania z opcją ��� w bazie danych Oracle (opisanego
wcześniej). Podobnie jak w przypadku rozszerzenia ������, nie
można stosować opcji ��� jedynie w odniesieniu do wybranych
kolumn klauzuli ��������.


