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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 

Η SQL (Structured Query Language) είναι μια τυπική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται για να 

ορίσουμε (DDL – Data Definition Language) αλλά και για να ανακτήσουμε και να 

τροποποιήσουμε δεδομένα σε μια βάση δεδομένων (DML - Data Manupulation Language). Η 

SQL υλοποιείται σε όλα τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS) είτε αυτά 

είναι εμπορικά (MS Access, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, κλπ) είτε είναι 

ανοιχτού κώδικα (MySQL, PostgreSQL, sqlite, κλπ). 

 

Παρόλο που τα διάφορα DBMS δηλώνουν ότι υλοποιούν κατ' ελάχιστον το standard της 

SQL2, δυστυχώς υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις υλοποιήσεις, αλλά και επεκτάσεις που δεν 

ανήκουν στο standard. Κύριος στόχος της διπλωματικής είναι να μελετήσει και να αναλύσει τις 

υλοποιήσεις της SQL-DML σε τέσσερα DBMS (Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL). 

Θα αναφερθούν οι ομοιότητες και διαφορές τους, αλλά και θα δοθεί και το ελάχιστο κοινό 

σύνολο εντολών που ακολουθεί το standard της SQL. Η συνεισφορά της διπλωματικής είναι 

ότι θα αποτελέσει έναν διδακτικό οδηγό για την κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στα 

DBMS. 
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ABSTRACT 
 

 

 

SQL (Structured Query Language) is a standard language which is used to define (DDL – Data 

Definition Language) and to retrieve and modify data in a database (DML - Data Manupulation 

Language). It is implemented in all Database Management Systems (DBMS) whether these are 

commercial (MS Access, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, etc.) or open source 

(MySQL, PostgreSQL, sqlite, etc). 

 

Although the various DBMSs indicate that they are implementing at least the standard of 

SQL2, differences can be found among implementations and extensions that are not part of the 

standard. The aim of this project is the examination and analysis of the implementations of 

SQL-DML into four DBMSs (Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL). Reference will be 

made on the similarities and differences between DBMSs and we will also report the minimum 

common subset of the instruction set that follows the standard of SQL. The objective of the 

thesis is to become a tutorial for anyone who wants to understand the main differences between 

the various DBMSs. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DBMS 

(DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS) 
 

 

 

 

Σύμφωνα με τους Ramakrishnan & Gehrke (2002), μία βάση δεδομένων περιέχει την συλλογή 

δεδομένων ενός ή περισσοτέρων οργανισμών. Για παράδειγμα, βάση δεδομένων αποτελούν τα 

επιχειρησιακά δεδομένα ενός πανεπιστημίου που καταχωρούν πληροφορίες για:  

o Οντότητες, όπως είναι οι φοιτητές, καθηγητές, μαθήματα και αίθουσες διδασκαλίας, 

o Συσχετίσεις μεταξύ των οντοτήτων, όπως η συμμετοχή φοιτητών σε μαθήματα, η 

χρήση των αιθουσών διδασκαλίας, η διδασκαλία των μαθημάτων από τους καθηγητές. 

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS, Database Management System) είναι 

ένα λογισμικό το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να μας διευκολύνει στον χειρισμό των 

δεδομένων μιας ή περισσοτέρων βάσεων δεδομένων που ανήκουν στο ίδιο σύστημα. Το 

DBMS περιέχει κάποια εργαλεία γενικής χρήσης για να μπορούμε να δημιουργούμε και να 

χειριζόμαστε τα δεδομένα. Τα δεδομένα ενός DBMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 

μορφής ερώτημα (query) για να πάρουμε ό,τι πληροφορίες θέλουμε. 

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, σαν αντικείμενο έρευνας, εφαρμογής, και 

διδασκαλίας, θεωρείται ότι αποτελεί ένα μικρόκοσμο της επιστήμης των υπολογιστών. 

Εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και τεχνικών, όπως: γλώσσες προγραμματισμού, 

αντικειμενοστρέφεια και άλλα προγραμματιστικά παραδείγματα, μεταγλωττιστή, λειτουργικά 

συστήματα, ταυτόχρονο προγραμματισμό, δομές δεδομένων, αλγόριθμους επεξεργασίας 

δεδομένων, θεωρητικά θέματα, παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, χρηστικές διεπαφές, 

έμπειρα συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη, στατιστικές τεχνικές και δυναμικό 

προγραμματισμό. 
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1.1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων χειρίζονται και αποθηκεύουν 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας το σχεσιακό
1
 μοντέλο διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε εγγραφή της βάσης δεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικές με ένα 

μοναδικό θέμα και μόνο με αυτό. Ο όρος σχέση αναφέρεται σε ένα σύνολο γραμμών που 

αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, τα δεδομένα που αφορούν δύο κατηγορίες 

πληροφοριών μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ένας πίνακα.  

 

Ένα Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (relational database management 

system, RDBMS) διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα σε πίνακες. Στους πίνακες αποθηκεύονται 

πληροφορίες για κάποιο θέμα. Πιο συγκεκριμένα, οι στήλες κάθε πίνακα περιέχουν τα 

διαφορετικά είδη των πληροφοριών για αυτό το θέμα και οι γραμμές περιγράφουν όλες τις 

ιδιότητες μιας απλής εμφάνισης ή περίπτωσης του θέματος. Ακόμα και όταν ανακτούνται 

πληροφορίες από έναν ή περισσότερους πίνακες (κάτι που ονομάζεται ερώτημα, query), το 

αποτέλεσμα είναι πάντα ένας άλλος πίνακας.  

(http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html) 

 

Οι ερωτήσεις, είτε από το χρήστη είτε από το λογισμικό, προς τη βάση δεδομένων, γίνονται 

συνήθως μέσω της διαδεδομένης διαλογικής γλώσσας SQL (Structured Query Language). 

Εκτελώντας ερωτήματα ο χρήστης (ή το λογισμικό που εκπροσωπεί το χρήστη) είναι δυνατόν, 

ανάλογα με τα δικαιώματά του, να δημιουργήσει, να μεταβάλλει και να διαγράψει δεδομένα 

στη βάση, ή να ανασύρει πληροφορίες με σύνθετα κριτήρια αναζήτησης. 

 

Μερικά από τα πιο δημοφιλή RDBMSs είναι η Oracle, Sybase, Ingress, Informix, Microsoft 

SQL Server και Microsoft Access. Πέρα από αυτά όμως υπάρχουν και άλλα σχεσιακά DBMS 

όπως η DB2 της IBM, η Foxbase, η Paradox, η Tandem, η Teradata, η MySQL, η PostgreSQL 

κ.α. 

 

 

 

                                                      
1
 Τη σχεσιακή (relational) βάση δεδομένων επινόησε ο Edgar Codd το 1970. 

http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-DataBasesTheory.html
http://el.wikipedia.org/wiki/SQL
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3DDBMS%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DWJp%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle&usg=ALkJrhhOPLROcm8uNs7X4ulInCEdcmKHqA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3DDBMS%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DWJp%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sybase&usg=ALkJrhg2fD8ytAMUWPz_PZV1mp16Q0qMFQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3DDBMS%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DWJp%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ingress&usg=ALkJrhhFISyahZ9dEkFhBWeU48-s7pH26g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3DDBMS%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DWJp%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Informix&usg=ALkJrhgXBMJqxiEgVO5JlzQIZc1pqVoLPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3DDBMS%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DWJp%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server&usg=ALkJrhhjbG_FUr591_H8K8cyTgubLVNEIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3DDBMS%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DWJp%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server&usg=ALkJrhhjbG_FUr591_H8K8cyTgubLVNEIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3DDBMS%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DWJp%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access&usg=ALkJrhhno8FVKpiB_8WGLfywrcMO7xlSVA
http://el.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://el.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1


14 
 

1.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ 

 

 

Το σύστημα διαχείρισης της βάσης στην ουσία παρεμβάλλεται ανάμεσα στα διάφορα 

προγράμματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες και στην ίδια τη βάση. Η 

χρήση του DBMS στην διαχείριση δεδομένων περιλαμβάνει αρκετά προτερήματα. Σύμφωνα 

με τους Ramakrishnan & Gehrke (2002) είναι:  

 

 Ανεξαρτησία δεδομένων: Οι εφαρμογές και ο προγραμματιστικός τους κώδικας 

χρειάζεται να μην εξαρτώνται από λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την 

αναπαράσταση και την αποθήκευση των δεδομένων που επεξεργάζονται. Το 

DBMS υποστηρίζει μία αφηρημένη έννοια οπτικής επί των δεδομένων, σε τρόπο 

ώστε να ανεξαρτητοποιεί τον προγραμματιστικό κώδικα από αυτού του είδους τις 

λεπτομέρειες της εσωτερικής αναπαράστασης της καταχωρημένης πληροφορίας. 

 

 Ακεραιότητα Δεδομένων και ασφάλεια: Το DBMS κατά την προσπέλαση των 

δεδομένων μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς που αφορούν την ακεραιότητα 

τους. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να εφαρμόζονται στα δεδομένα ενός πεδίου 

(γνωρίσματος), ενός πίνακα, ή μπορεί να εφαρμόζονται και στις σχέσεις μεταξύ 

των πινάκων. Για παράδειγμα, πριν καταχωρηθεί ο μισθός ενός υπαλλήλου της 

εταιρείας, το DBMS ελέγχει ώστε η καταχώρηση να μη υπερβαίνει στον 

προϋπολογισμό του αντίστοιχου τμήματος. Επιπλέον, το DBMS μπορεί να 

επιβάλλει ελέγχους στην πρόσβαση των δεδομένων ώστε να υπάρχει η 

κατάλληλη προστασία στη βάση δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

Έτσι τα συστήματα διαχείρισης βάσεων επιτρέπουν στον administrator να ορίσει 

και να επιβάλλει την ασφάλεια της βάσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μορφή 

ονόματος χρήστη και κωδικού έτσι ώστε να ορισθούν οι εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες. Επιπλέον ορίζονται και τα δικαιώματα που μπορεί να έχει ένας χρήστης 

ή ένα γκρουπ χρηστών στους διάφορους πίνακες της βάσης. Αξίζει να 

διευκρινιστεί ότι δίνεται και η δυνατότητα ορισμού διαφορετικών δικαιωμάτων 

για τον ίδιο χρήστη σε κάθε πίνακα της βάσης. 
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 Διαχείριση των δεδομένων: Τα παραδοσιακά συστήματα αρχείων σπαταλούσαν 

αρκετό χώρο με το να αποθηκεύουν τα ίδια δεδομένα σε περισσότερα από ένα 

αρχεία. Αντιθέτως, τα συστήματα βάσεων δεδομένων προσπαθούν να εξαλείψουν 

τον πλεονασμό τελείως ώστε να μην υπάρχουν πολλά αντίγραφα των ίδιων 

δεδομένων. Με την εξαφάνιση ή τον έλεγχο του πλεονασμού των δεδομένων 

ελαττώνουμε τον κίνδυνο εμφάνισης μη συνεκτικών δεδομένων. Εάν τα δεδομένα 

είναι αποθηκευμένα μονάχα μία φορά στη βάση, οποιαδήποτε ενημέρωση στις 

τιμές τους εκτελείται μία φορά και η νέα τιμή είναι κατευθείαν διαθέσιμη σε 

όλους τους τελικούς χρήστες. Εάν πάλι τα ίδια δεδομένα είναι αποθηκευμένα 

περισσότερες από μία φορές στη βάση και το σύστημα διαχείρισης είναι ενήμερο, 

μπορεί να εγγυηθεί ότι όλα τα αντίγραφα θα κρατηθούν ενημερωμένα. Δυστυχώς 

όμως μέχρι και σήμερα δεν μπορούν όλα τα υπάρχοντα στο εμπόριο συστήματα 

διαχείρισης βάσεων να εγγυηθούν αυτή τη συνεκτικότητα των δεδομένων. 

 

 Ταυτόχρονη πρόσβαση και επαναφορά από βλάβη: Το DBMS 

χρονοπρογραμματίζει την ταυτόχρονη πρόσβαση στα δεδομένα, με τρόπο ώστε οι 

χρήστες να θεωρούν ότι μόνον ένας από αυτούς έχει πρόσβαση στην 

καταχωρημένη πληροφορία κάθε μία χρονική στιγμή της επεξεργασίας. Επίσης, 

το DBMS παρέχει όλα τα εφόδια στο χρήστη ώστε να κατοχυρώνει την ασφαλή 

επαναφορά των δεδομένων του, σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα. 

 

 Αυξημένη Παραγωγικότητα: Τα διάφορα συστήματα διαχείρισης παρέχουν 

έτοιμες συναρτήσεις στους προγραμματιστές εφαρμογών ώστε να μην χρειάζεται 

να ανησυχούν για πολύ χαμηλού επιπέδου λεπτομέρειες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των προγραμματιστών και την 

μείωση του χρόνου ανάπτυξης των διαφόρων εφαρμογών με τελικό αποτέλεσμα, 

την μείωση του κόστους μιας τέτοιας εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

Μειονεκτήματα : 
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 Πολυπλοκότητα : Η παροχή όλων των λειτουργιών που απαιτούμε από ένα καλό 

σύστημα διαχείρισης το κάνει ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα. Οι σχεδιαστές, οι 

προγραμματιστές, οι διαχειριστές, ακόμα και οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να 

αντιληφθούν τις λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης για να μπορέσουν να το 

εκμεταλλευτούν. Αποτυχία στο να μπορέσουν να αντιληφθούν τις λειτουργίες του 

συστήματος διαχείρισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις 

σχεδίασης με πολλαπλές συνέπειες.  

 

 Μέγεθος : Η πολυπλοκότητα και το εύρος των λειτουργιών του συστήματος 

διαχείρισης το κάνουν να είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με αρκετές 

απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο και μνήμη για να μπορεί να εκτελεστεί σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. 

 

 Κόστος Αγοράς Συστήματος Διαχείρισης: Το κόστος ενός τέτοιου συστήματος 

κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα ακόμα και για έναν προσωπικό υπολογιστή. 

 

 Επιπρόσθετο Κόστος Υλικού (Hardware): Οι απαιτήσεις σε αποθηκευτικό 

χώρο για το σύστημα διαχείρισης είναι πιθανόν να αυξηθούν με αποτέλεσμα την 

αγορά επιπλέον δίσκων για την κάλυψη των αναγκών της βάσης. Επιπλέον, 

πολλές φορές για να επιτύχουμε την επιθυμητή απόδοση σε χρόνους απόκρισης 

ίσως χρειαστεί η αγορά νέου υπολογιστή. 

 

 Κόστος Μετατροπής : Πολλές φορές το κόστος αλλαγής hardware εξαιτίας των 

παραπάνω λόγων είναι ασήμαντο συγκριτικά με το κόστος μετατροπής των 

διαφόρων προγραμμάτων εφαρμογών έτσι ώστε αυτά να μπορούν να 

συνεργαστούν με ένα καινούργιο σύστημα διαχείρισης της βάσης ή με καινούργιο 

hardware. 

 

 Επιδόσεις Συστήματος : Τυπικά ένα παλιό σύστημα αρχείων είναι γραμμένο για 

μία συγκεκριμένη εφαρμογή με αποτέλεσμα να έχει καλές επιδόσεις. Αντιθέτως, 

ένα σύστημα διαχείρισης είναι γραμμένο πιο γενικά με σκοπό να καλύπτει τις 

ανάγκες πολλών εφαρμογών και όχι μίας μονάχα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 
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εφαρμογές να μην τρέχουν τόσο γρήγορα όπως θα έτρεχαν σε ένα σύστημα 

αρχείων.  

 

 Μεγαλύτερες Επιπτώσεις Σε Αποτυχία : Η συγκέντρωση όλων των πόρων έχει 

ως αποτέλεσμα να γίνεται το σύστημα πιο ευάλωτο. Από τη στιγμή που όλοι οι 

χρήστες και οι εφαρμογές βασίζονται στην διαθεσιμότητα του συστήματος 

διαχείρισης η αποτυχία οποιουδήποτε μέρους μπορεί να οδηγήσει το σύστημα σε 

προσωρινή παύση.  
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2. SQL 
 

 

2.1. SQL-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σήμερα η γλώσσα διατύπωσης δομημένων αιτημάτων (SQL) αποτελεί την πιο δημοφιλή και 

διαδεδομένη εμπορική έκδοση γλώσσας για την διαχείριση σχεσιακής βάσης δεδομένων. Η 

αρχική μορφή της SQL αναπτύχθηκε από την IBM, πιο συγκεκριμένα με τα ερευνητικά 

προγράμματα της εταιρείας τα οποία έφεραν τις κωδικές ονομασίες SEQUEL-XRM και 

SYSTEM-R, κατά την περίοδο 1974-1977. Αμέσως μετά, άρχισαν να εμφανίζονται στην 

αγορά προϊόντα λογισμικού DBMS με SQL και από άλλους κατασκευαστές. Όλα αυτά στη 

συνέχεια οδήγησαν στο να αποτελεί σήμερα η γλώσσα SQL πρότυπο για τις σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων. Η SQL προσαρμόζεται και βελτιώνεται συνεχώς ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες 

των βάσεων δεδομένων στην επεξεργασία της πληροφορίας. Το πρότυπο SQL έχει περάσει 

από μια σειρά αναθεωρήσεων: (http://en.wikipedia.org/wiki/SQL#Standardization) 

 SQL-86 

 SQL-89 

 SQL-92 

 SQL: 1999 

 SQL: 2003 

 SQL: 2006 

 SQL: 2008 

 SQL: 2011 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/SQL#Standardization
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SQL-92&usg=ALkJrhiQu8k1huC66IuEBpkS-kQDfKLqzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SQL:1999&usg=ALkJrhjFlDe5-FdvZwMn8pyb0KFbWi-ycg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SQL:2003&usg=ALkJrhiddpJDCnKav3LNa_WDSLBDf_UzMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SQL:2003&usg=ALkJrhiddpJDCnKav3LNa_WDSLBDf_UzMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SQL:2003&usg=ALkJrhiddpJDCnKav3LNa_WDSLBDf_UzMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SQL:2011&usg=ALkJrhjy9vx7_08edWdFmJug6uWbN83Kgw
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2.2. SQL-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Όπως αναφέρουν οι Ramakrishnan & Gehrke (2002), η SQL περιλαμβάνει ένα αριθμό από 

επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως: 

 

 Η γλώσσα ορισμού των δεδομένων (DDL): Ένα υποσύνολο εντολών SQL οι οποίες 

διεκπεραιώνουν την δημιουργία, την διαγραφή και την μετατροπή των δηλώσεων 

πινάκων και όψεων. Κατά τη δημιουργία ενός πίνακα ή αργότερα, δηλώνονται 

περιορισμοί ακεραιότητας. Η DDL παρέχει επιπλέον την δυνατότητα να καθορίζονται 

δικαιώματα ή προνόμια για την πρόσβαση σε πίνακες και όψεις. 

 

 Η γλώσσα διαχείρισης των δεδομένων (DML): Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της 

SQL δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει, να διαγράφει και να ενημερώνει 

πλειάδες πινάκων. 

 

 Ενσωματωμένη και δυναμική σύνταξη SQL: Επιτρέπει την ενσωμάτωση του κώδικα 

της γλώσσας μέσα σε κώδικα της λεγόμενης γλώσσας υποδοχής (π.χ. C, Cobol). 

 

 Εναύσματα: Το πρότυπο SQL:1999 περιλαμβάνει την υποστήριξη εναυσμάτων, 

δηλαδή ενέργειες οι οποίες δηλώνεται ότι θα εκτελούνται αυτόματα από το DBMS 

κάθε φορά στην βάση δεδομένων όταν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. 

 

 Ασφάλεια: Η SQL διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου όσον αφορά στην πρόσβαση των 

χρηστών σε αντικείμενα της βάσης δεδομένων, όπως είναι οι όψεις και οι πίνακες. 

 

 Διαχείριση των συναλλαγών: Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του εντολές με τις οποίες 

μπορεί να επέμβει και να ελέγχει συγκεκριμένες στιγμές στη λειτουργικότητα του 

τρόπου διεκπεραίωσης των συναλλαγών από το σύστημα. 

 

 Λειτουργικότητα Πελάτη-Εξυπηρέτη και πρόσβαση σε απομακρυσμένες βάσεις 

δεδομένων: Οι εντολές αυτές ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο μία εφαρμογή πελάτης 

μπορεί να συνδέεται σε έναν SQL εξυπηρέτη βάσεων δεδομένων, με τον οποίο να 

συλλειτουργεί και με τον τρόπο αυτό να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα μέσα από ένα 

δίκτυο.  
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2.3. SQL-92 

 
Υπάρχουν πολλές διάλεκτοι της SQL που διαφέρουν ελαφρώς από το ένα σύστημα στο άλλο. 

Οι κυριότερες είναι οι τυποποιημένες ANSI/ISO
2
 SQL. Η SQL-92 ήταν η τρίτη αναθεώρηση 

της SQL. Οι περισσότερες υλοποιήσεις προσπαθούν να μείνουν πιστές στην SQL-92. Υπάρχει 

επίσης το πρότυπο IBM DB2 το οποίο είναι ένα είδος de facto σταθεράς που σχετίζεται με την 

διάλεκτο που χρησιμοποιείται στο DB2, το σχεσιακό σύστημα της IBM. Τέλος, υπάρχουν 

πάρα πολλές ακόμα διάλεκτοι, οι οποίες είναι ουσιαστικά οι εκδόσεις της γλώσσας που 

χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα εμπορικά συστήματα, για παράδειγμα της Ingres, του 

Microsoft SQL Server και της Oracle. (http://en.wikipedia.org/wiki/SQL#Standardization) 

 

2.4. SYNTAX «SELECT» SQL-92  

 
 

 

2.4.1. ΣΥΝΤΑΞΗ «EXCEPT/INTERSECT» SQL 

 
 
Το EXCEPT μας δίνει ως αποτέλεσμα στοιχεία που επιλέγει από τον πρώτο πίνακα και στη 

συνέχεια αφαιρεί σειρές (στοιχεία) που επίσης επέστρεψε από τον δεύτερο πίνακα με την 

εντολή SELECT. Η σύνταξή του είναι όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. 

(http://www.tutorialspoint.com/sql/sql-except-clause.htm) 

 

                                                      
2 ANSI/ISO: American National Standards Institute/ International Standards Organization 

 

 

Πίνακας 1: : Σύνταξη SELECT με SQL-92 

SELECT [ DISTINCT | ALL ] 

 column1, column2,.... 

 [ FROM tables] 

 [ WHERE conditions ] 

 [ GROUP BY expression1, expression2,.... ] 

 [ HAVING having_expression ] 

 [ ORDER BY order_column_expr1, order_column_expr2,.... ] 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SQL&usg=ALkJrhieAY6IW8VNQydIr87khbKRxi0pNg
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL#Standardization
http://www.tutorialspoint.com/sql/sql-except-clause.htm
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Όταν χρησιμοποιούμε INTERSECT επιστρέφουμε ως αποτέλεσμα τις γραμμές (στοιχεία) που 

επιλέγονται από όλα τα ερωτήματα (SELECT). Εάν υπάρχει μια εγγραφή σε ένα ερώτημα και 

όχι στην άλλη, θα παραλειφθεί από τα αποτελέσματα. Η σύνταξή του είναι όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 3. (http://www.tutorialspoint.com/sql/sql-intersect-clause.htm) 

 
 

 

SELECT column1, column2,... column_n 

FROM table1, table2,... table_k 

WHERE conditions 

 

INTERSECT 

 

SELECT column1, column2,... column_n 

FROM table1, table2,... table_k 

WHERE conditions 

 

Πίνακας 3: Δομή INTERSECT στη standard SQL. 

 
 

2.4.2. SYNTAX «SELECT» SQL-92 - ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 
 
ALL/DISTINCT: Πρόκειται για προαιρετικές εντολές και μπορεί να καθοριστεί μόνο μία από 

αυτές: 

 ALL: Εννοείται εάν δεν περιλαμβάνει το DISTINCT. Εμφανίζει όλες τις εγγραφές από 

έναν ή περισσότερους πίνακες όπου μπορεί να είναι διπλότυπα. 

 DISTINCT: Παραλείπει τις εγγραφές που περιέχουν διπλότυπα δεδομένα στα 

επιλεγμένα πεδία.  

 

SELECT column1, column2,... column_n, * 

FROM table1, table2,... table_k 

WHERE  conditions 

 

EXCEPT 

 

SELECT column1, column2,... column_n 

FROM table1, table2,... table_k 

WHERE conditions 
 

Πίνακας 2: Δομή EXCEPT στην standard SQL. 

http://www.tutorialspoint.com/sql/sql-intersect-clause.htm
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SELECT * : Χρησιμοποιώντας το * αντί να βάλουμε τα πεδία τα οποία θα θέλαμε να έχουμε 

στο αποτέλεσμα μας, επιστρέφονται όλα τα πεδία του πίνακα που επιλέξαμε (FROM table). 

FROM table1,table2,..table_k: Συμπληρώνουμε τους πίνακες τους οποίους 

θέλουμε να εξετάσουμε. 

o table1,table2,..table_k: Δείχνει τον πίνακα ή τους πίνακες από τους οποίους 

θα ανακτήσουμε τις εγγραφές.  

WHERE: Δείχνει την κατάσταση ή τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για να ανήκει μια 

εγγραφή στο αποτέλεσμα. conditions είναι μια έκφραση που όταν αποτιμάται σε true 

επιλέγεται να ανήκει στο αποτέλεσμα η συγκεκριμένη εγγραφή. Εάν δεν υπάρχει ο όρος 

WHERE, δηλαδή εάν δεν υπάρχει κάποια συνθήκη επιλέγουμε και εμφανίζουμε όλες τις 

εγγραφές.  

GROUP BY: Ο όρος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το SELECT για να ομαδοποιήσει τις 

εγγραφές του αποτελέσματος. 

HAVING: Πρόκειται για προαιρετικό όρο. Θέτει συνθήκες καταλληλότητας σχετικά με τις 

ομάδες που θα συμπεριλάβει στον πίνακα αποτελεσμάτων. Οι ομάδες είναι αυτές που 

προσδιορίζονται από το όρο GROUP BY.  

ORDER BY : Πρόκειται για προαιρετικό όρο. Ταξινομεί τα αποτελέσματα του ερωτήματος 

από μία ή περισσότερες στήλες σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.  

o ASC: Για να ταξινομήσουμε με αύξουσα σειρά, προσθέτουμε το ASC. 

o DESC: Για να ταξινομήσουμε με φθίνουσα σειρά, προσθέτουμε το DESC. 

 
 
 

2.5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «SELECT» 

 
 
Στους παρακάτω Πίνακες, δημιουργούμε κάποια απλά παραδείγματα SELECT για να δούμε 

πως λειτουργεί η SQL σε απλά ερωτήματα. Δημιουργούμε έναν πίνακα Employee με στοιχεία 

ID (όπου είναι το κλειδί του πίνακα και μοναδικό για κάθε υπάλληλο), First Name, Last Name, 

Start Date, End Date, Salary, City, Description. Στη συνέχεια εισάγουμε δεδομένα στον πίνακα 

και θα εξετάσουμε διάφορα ερωτήματα SELECT. 
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create table Employee( 

  ID                 VARCHAR2(4 BYTE)  NOT NULL, 

  First_Name         VARCHAR2(10 BYTE), 

  Last_Name          VARCHAR2(10 BYTE), 

  Start_Date         DATE, 

  End_Date           DATE, 

  Salary             Number(8,2), 

  City               VARCHAR2(10 BYTE), 

  Description        VARCHAR2(15 BYTE) 

 ); 
 

Πίνακας 4: Δημιουργία πίνακα Employee 

 
 

insert into Employee (ID, First_Name, Last_Name, Start_Date, 

End_Date, Salary, City, Description) values ('01','Jason',  

'Martin', to_date('19960725','YYYYMMDD'), 

to_date('20060725','YYYYMMDD'), 1234.56, 'Toronto', 'Programmer') 

 

insert into Employee (ID, First_Name, Last_Name, Start_Date, 

End_Date, Salary, City, Description) 

values('02','Alison',  'Mathews', to_date('19760321','YYYYMMDD'), 

to_date('19860221','YYYYMMDD'), 6661.78, 'Vancouver','Tester') 

 

insert into Employee (ID, First_Name, Last_Name, Start_Date, 

End_Date, Salary, City, Description) 

values('03','James', 'Smith', to_date('19781212','YYYYMMDD'), 

to_date('19900315','YYYYMMDD'), 6544.78, 'Vancouver','Tester') 

 

insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date, 

End_Date, Salary, City, Description) 
values('04','Celia',  'Rice', to_date('19821024','YYYYMMDD'), 

to_date('19990421','YYYYMMDD'), 2344.78, 'Vancouver','Manager') 
 

...................... 
 

Πίνακας 5: Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα Employee. 

 

Στη συνέχεια, στον Πίνακα 6, δημιουργούμε ένα ερώτημα SELECT όπου ζητάμε να μας 

εμφανίσει ολόκληρο τον πίνακα Employee.  

 

 

 

http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/UsetheALLoperatorinaWHEREclausetocompareavaluewithallofthevaluesinalist.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/UsetheALLoperatorinaWHEREclausetocompareavaluewithallofthevaluesinalist.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/UsetheALLoperatorinaWHEREclausetocompareavaluewithallofthevaluesinalist.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/UsetheALLoperatorinaWHEREclausetocompareavaluewithallofthevaluesinalist.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/UsetheALLoperatorinaWHEREclausetocompareavaluewithallofthevaluesinalist.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/UsetheALLoperatorinaWHEREclausetocompareavaluewithallofthevaluesinalist.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/UsetheALLoperatorinaWHEREclausetocompareavaluewithallofthevaluesinalist.htm
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select * from Employee; 

 

 

ID   FIRST_NAME LAST_NAME  START_DAT END_DATE      SALARY CITY       DESCRIPTION 

---- ---------- ---------  --------- ---------    -------- -------   ----------- 

01   Jason      Martin     25-JUL-96 25-JUL-06    1234.56 Toronto    Programmer 

02   Alison     Mathews    21-MAR-76 21-FEB-86    2334.78 Vancouver  Tester 

03   James      Smith      12-DEC-78 15-MAR-90    2334.78 Vancouver  Tester 

04   Celia      Rice       24-OCT-82 21-APR-99    2334.78 Vancouver  Manager 

05   Robert     Black      15-JAN-84 08-AUG-98    2334.78 Vancouver  Tester 

06   Linda      Green      30-JUL-87 04-JAN-96    2334.78 New York   Tester 

07   David      Larry      31-DEC-90 12-FEB-98    2334.78 New York   Manager 

08   James      Cat        17-SEP-96 15-APR-02    2334.78 Vancouver  Tester 
 

 

Πίνακας 6: Ερωτημα SELECT για να εμφανίσει όλο τον πίνακα Employee. 

 

 

Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε ότι θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα εαν στο ερώτημα 

SELECT θα γράφαμε: 

 

Select all * from Employee; 

 

 

 

Στον Πίνακα 7, δημιουργούμε ένα ερώτημα SELECT όπου ζητάμε να μας εμφανίσει τα 

στοιχεία City, Description από τον πίνακα Employee. Παραλείπει τα αρχεία που περιέχουν 

διπλότυπα δεδομένα στα επιλεγμένα πεδία χρησιμοποιώντας το DISTINCT. 

 

 

 

SELECT DISTINCT City, Description FROM Employee; 

 

CITY       DESCRIPTION 

---------- --------------- 

New York   Manager 

Vancouver  Tester 

Toronto    Programmer 

Vancouver  Manager 

New York   Tester 
 

 

Πίνακας 7: Δημιουργία ερωτήματος SELECT με DISTINCT. 

 

Στον Πίνακα 8, δημιουργούμε ένα ερώτημα όπου ζητάμε να μας εμφανίσει όλα τα στοιχεία 

από τον πίνακα Employee όπου ο μισθός να είναι μεγαλύτερος από 4000 (salary > 4000). 

 

 

http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/RememberthattheDISTINCToperatorappliestotheentireselectlist.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/RememberthattheDISTINCToperatorappliestotheentireselectlist.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/RememberthattheDISTINCToperatorappliestotheentireselectlist.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/RememberthattheDISTINCToperatorappliestotheentireselectlist.htm
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Στη συνέχεια στον Πίνακα 9, δημιουργούμε ένα ερώτημα όπου ζητάμε να μας εμφανίσει τον 

κωδικό του υπαλλήλου (id) και το όνομα (first_name) όπου ο μισθός του είναι μεγαλύτερος 

από 2000 (salary>2000). 

 

 

SELECT id, first_name  

FROM employee  

WHERE salary > 2000; 

 

ID   FIRST_NAME 

---- ---------- 

02   Alison 

03   James 

04   Celia 

05   Robert 

06   Linda 

07   David 
 

Πίνακας 9: Δημιουργία ερωτήματος SELECT με συνθήκη 

 

Δημιουργούμε ένα ερώτημα όπου ζητάμε να μας εμφανίσει την πόλη (City) και τον μέσο όρο 

των μισθών, από τον πίνακα Employee ομαδοποιώντας τον πίνακα κατά πόλη (City) και 

έχοντας μέσο όρο μισθού πάνω από 500 (AVG (Salary)> 500)). 

 

 

 

SELECT * 

FROM employee 

WHERE salary > ALL (2000, 3000, 4000); 

 

 ID   FIRST_NAME LAST_NAME  START_DAT END_DATE      SALARY CITY       DESCRIPTION 

---- ---------- ---------- --------- --------- ---------- ---------- ------------- 

02   Alison     Mathews    21-MAR-76 21-FEB-86    6661.78 Vancouver  Tester 

03   James      Smith      12-DEC-78 15-MAR-90    6544.78 Vancouver  Tester 

06   Linda      Green      30-JUL-87 04-JAN-96    4322.78 New York   Tester 

07   David      Larry      31-DEC-90 12-FEB-98    7897.78 New York   Manager 
 

Πίνακας 8: Δημιουργία ερωτήματος SELECT με συνθήκη  

http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/UsetheALLoperatorinaWHEREclausetocompareavaluewithallofthevaluesinalist.htm
http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/UsetheALLoperatorinaWHEREclausetocompareavaluewithallofthevaluesinalist.htm
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SELECT City, AVG(Salary) AS "Average Salary" 

FROM Employee 

GROUP BY City 

HAVING AVG(Salary) > 500; 

 

CITY       Average Salary 

---------- -------------- 

New York          6110.28 

Toronto           1234.56 

Vancouver         3823.78 
 

 

Πίνακας 10: Δημιουργία SELECT με ΗAVING. 

 
Δημιουργούμε ένα ερώτημα όπου ζητάμε να μας δώσει τον κωδικό (id), την πόλη (City), το 

όνομα (First_Name) και το επίθετο (Last_Name) των υπαλλήλων (employee) όπου η πόλη 

είναι η New York και ο μισθός είναι μεγαλύτερος από 500 (City ='New York' AND 

Salary>500). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργούμε ένα ερώτημα όπου ζητάμε να μας δώσει το πλήθος, την πόλη και την περιγραφή 

από τον πίνακα των υπαλλήλων (employee) όπου είναι ομαδοποιημένα κατά πόλη (City) και 

περιγραφή (description). 

 

 

 

SELECT ID, City, First_Name, Last_Name  

FROM Employee 
WHERE City ='New York' AND Salary > 500; 
 
 ID   CITY       FIRST_NAME LAST_NAME 
---- ---------- ---------- ---------- 
06   New York   Linda      Green 
07   New York   David      Larry 
 

Πίνακας 11: Δημιουργία SELECT με διπλή συνθήκη (AND) 

http://www.java2s.com/Code/Oracle/Select-Query/UsingtheHAVINGClause.htm
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SELECT count(*), city, description 

FROM employee 

GROUP BY city, description; 

 

   COUNT(*) CITY       DESCRIPTION 

---------- ---------- --------------

        1 New York   Manager 

        4 Vancouver  Tester 

        1 Toronto    Programmer 

        1 Vancouver  Manager 

        1 New York   Tester 

 

Πίνακας 12: Δημιουργία SELECT με GROUP BY και count. 
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3. ORACLE 
 

 

Η Οracle είναι ένα σύστημα λογισμικού για την δημιουργία και διαχείριση σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων. Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόπιστα και ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που δημιουργήθηκε από την εταιρεία τη Oracle 

Corporation. Είναι επίσης γνωστή ως Oracle RDBMS και μερικές φορές απλά Oracle. 

Αναπτύχθηκε το 1977 από τον Lawrence Ellison και άλλους προγραμματιστές. Το σύστημα 

είναι δημιουργημένο γύρω από μια σχεσιακή βάση δεδομένων στην οποία τα αντικείμενα 

δεδομένων μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση από τους χρήστες μέσω δομημένης γλώσσας 

ερωτημάτων (SQL). Το σύστημα διαχείρισης της βάσης μπορεί να εκτελεστεί σε υπολογιστές 

που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα Linux, Windows, Solaris, κ.ά. 

(http://www.techopedia.com/definition/8711/oracle-database) 

 

3.1. ORACLE DATABASE ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

Η Oracle Database συναγωνίζεται την SQL Server της Microsoft στην αγορά των βάσεων 

δεδομένων των επιχειρήσεων. Η Oracle λειτουργεί με τις μεγαλύτερες πλατφόρμες, 

συμπεριλαμβανομένων των Windows, UNIX, Linux και Mac OS. Διαφορετικές εκδόσεις του 

λογισμικού είναι διαθέσιμες, με βάση τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό. Οι εκδόσεις της 

Oracle Database είναι ιεραρχικά κατανεμημένες ως εξής: 

(http://www.techopedia.com/definition/8711/oracle-database) 

 Enterprise Edition: Προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, 

συμπεριλαμβανομένης της υψηλής απόδοσης και της ασφάλειας, καθώς είναι η πιο 

ισχυρή.  

 Standard Edition: Πρόκειται για μία προσιτή και πλήρως εξοπλισμένη λύση 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων που είναι ιδανική για επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. 

 Express Edition (XE): Πρόκειται για μία δωρεάν έκδοση που είναι πολύ απλή στη 

διαχείριση. Προσφέρεται με περιορισμούς στα Windows και Linux. 

 Oracle Lite: Πρόκειται για φορητές συσκευές.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/Linux
http://el.wikipedia.org/wiki/Windows
http://el.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%29
http://www.techopedia.com/definition/8711/oracle-database
http://www.techopedia.com/definition/8711/oracle-database
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3.2. SQL*PLUS 

 

 
Η SQL*Plus, σύμφωνα με 

τον Urman (2002), είναι 

πιθανώς το απλούστερο 

από όλα τα εργαλεία 

ανάπτυξης εφαρμογών 

PL/SQL. Δίνει στον 

χρήστη την δυνατότητα 

να εισάγει εντολές της 

SQL και PL/SQL μπλοκ 

με «διαλογικό» τρόπο, 

στην προτροπή που 

εμφανίζει. Οι εντολές 

αυτές στέλνονται 

απευθείας στην βάση 

δεδομένων και τα αποτελέσματα επιστρέφονται στον χρήστη, εμφανιζόμενα στην οθόνη.  

 

Γενικά, η SQL*Plus περιλαμβάνεται στο πακέτο Oracle server και είναι διαθέσιμη σαν μέρος 

της στάνταρ εγκατάστασης Oracle.  

 

3.3. PL/SQL 

 

Η PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) είναι ένα σημαντικό εργαλείο, 

ειδικά σχεδιασμένο για την διαχείριση δεδομένων εσωτερικά στην Oracle, όπως περιγράφει ο 

Urman (2002). Αναπτύχθηκε από την Oracle Corporation στις αρχές της δεκαετίας του 90 για 

την ενίσχυση των δυνατοτήτων της SQL. Πρόκειται για μια προηγμένη γλώσσα 

προγραμματισμού η οποία χρησιμοποιείται για την προσπέλαση βάσεων δεδομένων της Oracle 

από διάφορα περιβάλλοντα. Είναι ενοποιημένη με τον Oracle server, πράγμα που σημαίνει ότι 

ο κώδικας που γράφεται με την PL/SQL μπορεί να εκτελείται γρήγορα και αποτελεσματικά 

στις βάσεις δεδομένων.  

(http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14357/qstart.htm) 

 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από το SQL * Plus για τα Windows 

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14357/qstart.htm
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Η PL / SQL περιλαμβάνει είτε διαδικαστικές εντολές, είτε εντολές SQL. Με τον όρο 

διαδικαστικές εντολές (procedural statements) χαρακτηρίζονται οι δηλώσεις των μεταβλητών, 

οι κλήσεις διαδικασιών και οι βρόχοι. Διαθέτει εκείνες τις λειτουργίες και δυνατότητες που μας 

επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε με πολλούς, προχωρημένους τρόπους τα δεδομένα μας.  

 

Πρόκειται για μία γλώσσα με μοναδική φύση, επειδή συνδυάζει την ευελιξία της SQL με την 

ισχύ και τις δυνατότητες διαμόρφωσης μια γλώσσας τρίτης γενιάς. Διαθέτει τις απαραίτητες 

διαδικαστικές δομές, καθώς και την δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων. Μάλιστα, 

τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ενσωματωμένα στην ίδια την γλώσσα. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα μια “εύρωστη”, ισχυρή γλώσσα, ιδιαίτερα κατάλληλη για την σχεδίαση και την 

ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρμογών. 

 

 

3.3.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ PL/SQL 

 

 

Κάποια από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της PL/SQL, όπως αναφέρει ο Urman (2002), 

είναι: 

 

 Μπλοκ: Στην PL/SQL, η βασική μονάδα είναι το μπλοκ (block), ένα τμήμα κώδικα. 

Όλα τα προγράμματα που γράφονται με την PL/SQL απαρτίζονται από μπλοκ τα 

οποία μπορούν να είναι ένθετα το ένα μέσα στο άλλο. 

 Χειρισμός Εξαιρέσεων: Η ενότητα χειρισμού εξαιρέσεων (exception handling) ενός 

μπλοκ χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πως θα ανταποκρίνεται το πρόγραμμα 

στα σφάλματα που μπορεί να συναντήσει κατά τον χρόνο εκτέλεσης του. 

Διαχωρίζοντας τον κώδικα που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό των σφαλμάτων 

από το κύριο τμήμα του προγράμματος (τον κώδικα που εκτελεί την εργασία για την 

οποία δημιουργήθηκε το πρόγραμμα), η δομή του προγράμματος γίνεται σαφέστερη. 

 Μεταβλητές και Τύποι: Οι πληροφορίες διακινούνται μεταξύ της PL/SQL και της 

βάσης δεδομένων με την χρήση μεταβλητών. Μία μεταβλητή είναι μία θέση 

αποθήκευσης από την οποία μπορεί να διαβάσει μία τιμή, ή στην οποία μπορεί να 

εκχωρήσει μία τιμή, ένα πρόγραμμα. 
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 Εκτέλεση υπό συνθήκες: Ένα πρόγραμμα γραμμένο με την PL/SQL μπορεί να 

εκτελεί διαφορετικά τμήματα του κώδικα του, ανάλογα με το αποτέλεσμα ενός 

ελέγχου. Μία τέτοια εντολή αναφέρεται συνήθως με τον όρο “εντολή εκτέλεσης υπό 

συνθήκες” (π.χ. IF). 

 Βρόχοι: Η PL/SQL υποστηρίζει διάφορα είδη βρόχων. Ένας βρόχος (loop) μας 

επιτρέπει να εκτελούμε μία αλληλουχία εντολών κατ’ επανάληψη. 

 Cursors: Ένας cursor χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πολλαπλών γραμμών 

(εγγραφών) οι οποίες ανακτώνται από την βάση δεδομένων (με μία εντολή 

SELECT). Χρησιμοποιώντας έναν cursor, το πρόγραμμα μπορεί να διατρέξει, το 

σύνολο των γραμμών που επιστρέφονται από την βάση δεδομένων, μία προς μία, και 

να τις επεξεργαστεί.  

 Διαδικασίες και Συναρτήσεις: Οι διαδικασίες (procedures) και οι συναρτήσεις 

(functions), οι οποίες συλλογικά αποκαλούνται υποπρογράμματα, είναι PL/SQL 

μπλοκ ειδικού τύπου τα οποία μπορούν να αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων σε 

μεταγλωττισμένη μορφή και κατόπιν να καλούνται από άλλα μπλοκ. 

 Πακέτα: Τα υποπρογράμματα, μαζί με τις μεταβλητές και τους τύπους δεδομένων, 

μπορούν να ομαδοποιούνται σε πακέτα. Ένα πακέτο (package) έχει δύο μέρη: την 

προδιαγραφή (specification) και το κυρίως τμήμα ή κορμό (body). Τα πακέτα 

επιτρέπουν την αποθήκευση σχετιζόμενων αντικειμένων μαζί, στην βάση 

δεδομένων. 

 Συλλογές: Στην PL/SQL, οι συλλογές (collections) είναι παρόμοιες με τις μήτρες ή 

διατάξεις (arrays) που υπάρχουν σε άλλες γλώσσες τρίτης γενιάς. Η PL/SQL 

υποστηρίζει τρεις διαφορετικούς τύπος συλλογών:  

o πίνακες βασισμένους σε ευρετήρια,  

o ένθετους πίνακες και  

o μήτρες μεταβλητού αριθμού στοιχείων. 

 

3.4. SYNTAX «SELECT» ORACLE 

 

Η δήλωση SELECT επιστρέφει έναν πίνακα ως αποτέλεσμα από έναν ή περισσότερους 

πίνακες. Μια δήλωση SELECT ανακτά μηδέν ή περισσότερες εγγραφές από έναν ή 

περισσότερους πίνακες της βάσης δεδομένων. Στις περισσότερες εφαρμογές, η SELECT είναι 

η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εντολή.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dselect%2Bsql%2B%25CF%2584%25CE%25B9%2B%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B9%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Djiw%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Table_%28database%29&usg=ALkJrhhoiXI6T6HJX95KsUZYnB5A5QxZnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dselect%2Bsql%2B%25CF%2584%25CE%25B9%2B%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B9%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Djiw%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dsb%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Database_Tables&usg=ALkJrhjLYgGz_G6b36--FU058HfmhyxFBw
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H σύνταξη του SELECT στην Oracle περιγράφεται στον Πίνακα 13 και η εξήγηση των 

συστατικών του στην επόμενη ενότητα. 

(http://tangra.si.umich.edu/~radev/654/resources/oracledefs.html#SQL). 

 

 

  SELECT [DISTINCT | ALL] { * 

            | { [schema.]{table | view | snapshot}.* 

             | expr [c_alias] } 

            [, { [schema.]{table | view | snapshot}.* 

             | expr [c_alias] } ]... } 

  FROM [schema.]{table | view | snapshot}[@dblink] [t_alias] 

   [, [schema.]{table | view | snapshot}[@dblink] [t_alias] ]... 

  [WHERE condition ]  

  [ [START WITH condition] CONNECT BY condition] 

  [GROUP BY expr [, expr]... [HAVING condition] ] 

  [ORDER BY {expr|position} [ASC | DESC] 

      [, {expr|position} [ASC | DESC]]...] 

  [FOR UPDATE [OF [[schema.]{table | view}.]column 

         [, [[schema.]{table | view}.]column]...] [NOWAIT] 

 

 
 

Πίνακας 13: Σύνταξη SELECT με DBMS ORACLE. 

 

 

3.4.1. SYNTAX «SELECT» ORACLE - ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 

 

Παρατηρούμε στον Πίνακα 13, ότι ο βασικός κορμός της σύνταξης του SELECT στην Oracle 

είναι ίδιος με αυτόν της standard SQL που αναπτύξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.     

 
SELECT [DISTINCT | ALL]*  

FROM table1, table2,..., table k 

WHERE [conditions] 

 

Παρόλο αυτά παρατηρούμε κάποιους όρους που δεν είδαμε στον Πίνακα 3, της standard SQL.  

 

view | snapshot: Μπορούμε να επιλέξουμε να έχουμε ως αποτέλεσμα πεδία, όχι μόνο 

ενός table αλλά και μιας view ή snapshot. 

http://tangra.si.umich.edu/~radev/654/resources/oracledefs.html#SQL
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c_alias: Χρησιμοποιείται για να δώσει ένα ψευδώνυμο σε μία εγγραφή του 

αποτελέσματος. Το όνομα αυτό δεν επηρεάζει το πραγματικό όνομα του πεδίου. Το ίδιο μπορεί 

να γίνει και με έναν πίνακα του ερωτήματος.  

@dblink: Πρόκειται για προαιρετικό συστατικό. Χρησιμοποιείται για να δώσει το όνομα 

της απομακρυσμένης βάσης που βρίσκεται ο πίνακας που δηλώσαμε στο FROM. Αυτή η βάση 

δεδομένων δεν είναι απαραίτητο να είναι Oracle. Εάν παραλείψουμε το συγκεκριμένο 

συστατικό υποτίθεται ότι ο πίνακας βρίσκεται στην τοπική βάση δεδομένων. 

CONNECT BY:  Επιστρέφει εγγραφές σε μια ιεραρχική σειρά. 

FOR UPDATE: Κρατάει τις συγκεκριμένες εγγραφές για ενημέρωση. 

NOWAIT: Πρόκειται για ένα προαιρετικό όρο όπου λέει την Oracle να μην περιμένει σε 

περίπτωση όπου ο πίνακας έχει κλειδωθεί από άλλο χρήστη. Ο έλεγχος επιστρέφει αμέσως στο 

πρόγραμμά μας. 

 

 

3.5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΤΗΝ ORACLE 
 

Η PL / SQL παριέχει δύο κατηγορίες για τις συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας που 

σχετίζονται με τους εξής τύπους δεδομένων: 

(http://www.tutorialspoint.com/plsql/plsql_date_time.htm) 

 DATETIME  

 INTERVAL  

Στον Πίνακα 14, περιγράφονται όλοι οι όροι που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο DBMS 

και αφορούν Date & Time. 

 

 

ORACLE - PL / SQL  
Όνομα Περιγραφή 

ADD_MONTHS(x, y) 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστρέφει την ημερομηνία που προκύπτει όταν προσθέτουμε y μήνες με x.  

 

 

 

 
 

 

LAST_DAY(x)  

 

 

 

 

 

 

Επιστρέφει την τελευταία ημέρα του μήνα.  

 
 

 
 

 

 

http://www.tutorialspoint.com/plsql/plsql_date_time.htm
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MONTHS_BETWEEN(x, y)  

 

 

 

 

 

 

Επιστρέφει τον αριθμό των μηνών μεταξύ x και y.  

 

 
 

 

 

NEXT_DAY(x, day)  

 

 

 

 

 

 

Επιστρέφει την ημερομηνία και ώρα της επόμενης ημέρας μετά το x 

 
 

 

 
 

NEW_TIME 

 

 

 

Επιστρέφει την ώρα και την ημέρα τη ζώνη που καθορίζεται από το χρήστη.  

 
 

 

ROUND(x [, unit])  

 

 

 

 

Στρογγυλοποιεί τον x  

 

 

SYSDATE()  

 

 

 

 

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.  

 

 
 

CURRENT_TIMESTAMP ()  

 

 

 

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.  

 

 
 

 

CURRENT_DATE () 
 

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία. 

EXTRACT({ YEAR | MONTH | 

DAY | HOUR | MINUTE | SECOND 

} | { TIMEZONE_HOUR | 

TIMEZONE_MINUTE } | { 

TIMEZONE_REGION | } 

TIMEZONE_ABBR) FROM x)  

 

 

 

 

 

Επιστρέφει τον χρόνο, μήνα, ημέρα, ώρα, λεπτό,  δευτερόλεπτο, ή  ώρας από το 

x 

FROM_TZ (x, TIME_ZONE)  

 

 

 

 

 

 

Μετατρέπει την TIMESTAMP x και τη ζώνη ώρας που ορίζεται από 

TIME_ZONE σε TIMESTAMP WITH TIMEZONE. 

 
 

LOCALTIMESTAMP () 

 

 

 

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. 

SYSTIMESTAMP () 

 

 

 

 

 

 

Επιστρέφει την ημερομηνία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 

των κλασματικών δευτερόλεπτων. 

 
 

SYS_EXTRACT_UTC (x)  

 

 

 

 

 

Μετατρέπει το TIMESTAMP ΜΕ TIMEZONE x για μια χρονική σήμανση που 

περιέχει την ημερομηνία και την ώρα σε UTC.  

 

 

TO_CHAR (datetime)  

 

 

 

Mετατρέπει έναν αριθμό ή την ημερομηνία σε string.  

 
 
 

TO_TIMESTAMP (x, [μορφή])  

 

 

Μετατρέπει τη συμβολοσειρά x σε μια χρονική σήμανση.  

 
 

TO_TIMESTAMP_TZ (x, [μορφή]) 

 

 

Μετατρέπει τη συμβολοσειρά x σε TIMESTAMP ΜΕ TIMEZONE.  

 
 

NUMTODSINTERVAL (x, 

interval_unit) 

 

Μετατρέπει τον αριθμό x σε INTERVAL DAY TO SECOND. 

 
 
 

NUMTOYMINTERVAL (x, 

interval_unit) 

 

Μετατρέπει τον αριθμό x σε INTERVAL YEAR TO MONTH. 

 

 
 

TO_DSINTERVAL (x)  

 

 
Μετατρέπει τη συμβολοσειρά x για ένα διάστημα. 

TO_YMINTERVAL (x)  

 

 
Μετατρέπει τη συμβολοσειρά x για ένα διάστημα. 

 

Πίνακας 14: Εντολές τύπου DATE και TIME στην PL/SQL 

Σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε να ορίσουμε εμείς την μορφή της ώρας, της ημερομηνίας, του 

έτους και οτιδήποτε άλλο αφορά date και time, που θα εμφανιστεί στην οθόνη μας. Σε αυτό 

μας βοηθάει ο Πίνακας 15. 

(http://www.oracle-dba-online.com/sql/date_operators_functions.htm). 

http://www.oracle-dba-online.com/sql/date_operators_functions.htm
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ΜΟΡΦΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

D Ημέρα της εβδομάδας 

DD Ημέρα του μήνα 

DDD Ημέρα του έτους 

DAY Πλήρη όνομα την ημέρας 

DY Η ημέρα με όνομα τους τρεις πρώτους χαρακτήρες της 

W Η εβδομάδα του μήνα 

WW Εβδομάδα του έτους 

MM Μήνας με δύο ψηφία (1-Ιαν, 2-Φεβ,... 12-Δεκ) 

MON Ο μήνας με όνομα τους τρεις πρώτους χαρακτήρες της. 

MONTH Πλήρη όνομα του μήνα 

RM Ο μήνας με λατινικούς χαρακτήρες  

Q Τρίμηνο του Μήνα 

YY Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους. 

YYYY Το έτος (π.χ. 2014) 

YEAR Έτος σε λέξεις όπως «χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα" 

HH Ώρες σε μορφή 12 ωρών 

HH12 Ώρες σε μορφή 12 ωρών 

HH24 Ώρες σε 24-ωρη μορφή 

MI Λεπτά 

SS Δευτερόλεπτα 

FF Κλάσματα Δευτερολέπτων 

SSSSS Χιλιοστά δευτερολέπτου 

Πίνακας 15: Μορφή ημερομηνίας 

 

Στη συνέχεια υπάρχουν κάποια παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των όρων. 
 

 

SELECT SYSDATE  

FROM DUAL; 

------------------------ 

12/10/2014 5:25:34 PM 
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SELECT TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD-MM-YYYY HH:MI:SS')  

FROM DUAL; 

------------------------------------------------------------- 

10-12-2014 05:26:14 

 

 

SELECT ADD_MONTHS(SYSDATE, 5)  

FROM DUAL; 

------------------------------- 

05/10/2015 5:26:31 PM 

 

 

SELECT CURRENT_TIMESTAMP  

FROM DUAL; 

-------------------------- 

10-Dec-15 10.58.24.853421 PM -07:00 

 

 

SELECT LOCALTIMESTAMP  

FROM DUAL; 

--------------------------- 

10-DEC-15 03.58.24 AM 

 
 

SELECT SYSTIMESTAMP 

FROM DUAL; 

---------------------------- 

11-14-21 20:4 
 

 

SELECT TO_CHAR(sysdate,’DAY’)  

FROM DUAL; 

------------------------------- 

THURSDAY 

 

SELECT TO_CHAR(sysdate,’Day, ddth Month, yyyy’)  

FROM DUAL; 

------------------------------------------------- 

Friday, 12th December, 2014  

3.6. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ORACLE  

 

3.6.1. EXCEPT/MINUS 
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Στην Oracle για να δηλώσουμε την διαφορά δύο συνόλων δεν χρησιμοποιούμε τον τελεστή 

EXCEPT όπως στην Standard SQL αλλά τον τελεστή MINUS καθώς το συγκεκριμένο DBMS 

δεν υποστηρίζει το συγκεκριμένο όρο. Ο τελεστής MINUS μας δίνει ως αποτέλεσμα εγγραφές 

που επιλέγει από τον πρώτο πίνακα και στη συνέχεια αφαιρεί τις εγγραφές που επίσης 

επέστρεψε από τον δεύτερο πίνακα με την εντολή SELECT. Επιπλέον, τα διπλότυπα 

απαλείφονται αυτόματα στο τελικό αποτέλεσμα. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται η σύνταξή 

του. (http://www.techonthenet.com/oracle/minus.php) 

 

 

 

SELECT column1, column2,... column_n 

FROM table1, table2,... table_k 

WHERE condition 

 

MINUS 

 

SELECT column1, column2,... column_n 

FROM table1, table2,... table_k 

WHERE condition; 
 

Πίνακας 16: Δομή MINUS στην Oracle 

http://www.techonthenet.com/oracle/minus.php
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4. MySQL 
 

 

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που έχει πολλά 

εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνομά της από την κόρη του ιδρυτή της Monty 

Widenius, My. Το πρόγραμμα τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση πολλών 

χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων. Σύμφωνα με τον Dubios (2013), πρόκειται για ένα 

σύστημα διαχείρισης σχεσιακής βάσης ανοικτού κώδικα (relational database management 

system - RDBMS) που χρησιμοποιεί την Structured Query Language (SQL). Επειδή είναι 

σύστημα ανοικτού κώδικα (open source), οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει την MySQL και 

να την διαμορφώσει ανάλογα με τις ανάγκες του, σύμφωνα, όμως, πάντα με την γενική άδεια 

που υπάρχει. Η MySQL είναι γνωστή κυρίως για την ταχύτητα, την αξιοπιστία, και την 

ευελιξία που παρέχει.  

 

Εικόνα 2: Σύνδεση στο MySQL Query Browser 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Server
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://www.isites.gr/clients/
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Η MySQL είναι δημοφιλής βάση δεδομένων για διαδικτυακά προγράμματα και ιστοσελίδες. 

Χρησιμοποιείται σε κάποιες από τις πιο διαδεδομένες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως Flickr, 

YouTube, Wikipedia, Google, Facebook και Twitter. 

 

Η MySQL ανήκει και χρηματοδοτείται από τη σουηδική εταιρεία MySQL AB, όπου τώρα 

ανήκει στην Oracle Corporation. Η επίσημη έκδοση της MySQL αναπτύσσεται ενεργά από την 

Oracle και είναι ελεύθερα διαθέσιμη για χρήση. 

 

4.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ MYSQL 

 
Μερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL, Microsoft SQL και 

Oracle. H MySQL έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως χαμηλό κόστος, εύκολη διαμόρφωση και 

μάθηση και ο κώδικας προέλευσης είναι διαθέσιμος. 

 

 Απόδοση: Η MySQL είναι χωρίς αμφιβολία γρήγορη. Πολλές από αυτές τις 

δοκιμές δείχνουν ότι η MySQL είναι αρκετά πιο γρήγορη από τους ανταγωνιστές. 

 Χαμηλό κόστος: Η MySQL είναι διαθέσιμη δωρεάν, με άδεια ανοικτού κώδικα 

(Open Source) ή με χαμηλό κόστος, αν πάρουμε εμπορική άδεια σε περίπτωση που 

απαιτείται από την εφαρμογή μας. 

 Ευκολία Χρήσης: Οι περισσότερες μοντέρνες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν 

SQL. Αν έχουμε χρησιμοποιήσει ένα άλλο σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων δεν θα υπάρχει πρόβλημα να προσαρμοστούμε σε αυτό. 

 Μεταφερσιμότητα: Η MySQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά 

συστήματα Unix όπως επίσης και στα Microsoft Windows. 

 Πηγαίος Κώδικας: Μπορούμε να πάρουμε και να τροποποιήσουμε τον πηγαίο 

κώδικα της MySQL. 

 

4.2. MYSQL ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Η MySQL είναι η πιο δημοφιλής βάση δεδομένων ανοικτού κώδικα στον κόσμο. Η MySQL 

μπορεί να μας βοηθήσει προσφέροντας υψηλές επιδόσεις και κλιμακούμενες εφαρμογές 

βάσεων δεδομένων. Η MySQL Community Edition είναι η ελεύθερη (downloadable) έκδοση.  

http://el.wikipedia.org/wiki/Flickr
http://el.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://el.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://el.wikipedia.org/wiki/Google
http://el.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://el.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden&usg=ALkJrhi6NeYvU_KwSH3PJN6JsT28RN_Bog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB&usg=ALkJrhhI7BUdYMBLUVOLWmlZz642Q6aicA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation&usg=ALkJrhgk010sV7r_4qF_3aohz5gKoLbT4w
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Πελάτες με μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την ευελιξία να επιλέξουν από πολλαπλές εκδόσεις για 

να καλύψουν τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές και τεχνικές απαιτήσεις: 

(http://www.mysql.com/products/#)  

 MySQL Standard Edition  

 MySQL Enterprise Edition  

 MySQL Cluster Carrier Grade Edition  

 

4.3. SYNTAX «SELECT» MYSQL 
 

Η σύνταξη του SELECT της Mysql περιγράφεται στον Πίνακα 17 και αναλύεται στην επόμενη 

ενότητα. 

 (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/select.html) 
 
SELECT 

  [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] 

   [HIGH_PRIORITY] 

   [STRAIGHT_JOIN] 

   [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT] 

   [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS] 

  select_expr [, select_expr...] 

  [FROM table_references 

  [WHERE condition] 

  [GROUP BY {col_name | expr | position} 

   [ASC | DESC],... [WITH ROLLUP]] 

  [HAVING where_condition] 

  [ORDER BY {col_name | expr | position} 

   [ASC | DESC],...] 

  [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}] 

  [PROCEDURE procedure_name(argument_list)] 

  [INTO OUTFILE 'file_name' export_options 

   | INTO DUMPFILE 'file_name' 

   | INTO var_name [, var_name]] 

  [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]] 

 

Πίνακας 17: Σύνταξη SELECT με MySQL 

 

 

4.3.1. SYNTAX «SELECT» MYSQL – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 

http://www.mysql.com/products/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.mysql.com/products/standard/&usg=ALkJrhhwlnQMEHgE1hMbZJC6Zu7tprgAbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.mysql.com/products/enterprise/&usg=ALkJrhgGeJAHp8WHnnc1-tQxZqBFmcbPsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.mysql.com/products/cluster/&usg=ALkJrhhwx7XZSLsnpwNn_jMBjBmNMsLwww
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/select.html
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Παρατηρώντας την σύνταξη του SELECT της Mysql βλέπουμε αρκετούς όρους που δεν τους 

είδαμε στη standard SQL. Υπάρχουν πολλοί όροι που ξεκινάνε SQL_ καθώς είναι επεκτάσεις 

της standard SQL. 

 

HIGH_PRIORITY: Πρόκειται για ένα προαιρετικό όρο. Λέει να τρέξει το SELECT πριν από 

οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης που μπορεί να είναι σε αναμονή. Ο όρος αυτός θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται σε ερωτήματα που πρέπει να εκτελεστούν αμέσως. 

STRAIGHT_JOIN: Πρόκειται για ένα προαιρετικό όρο. Με τον συγκεκριμένο όρο ενώνουμε 

τους πίνακες με τη σειρά που παρατίθενται στην ενότητα FROM.  

SQL_SMALL_RESULT ή SQL_BIG_RESULT: Πρόκειται για ένα προαιρετικό όρο. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με GROUP BY ή DISTINCT ώστε να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα για 

λίγες ή πολλές εγγραφές αντίστοιχα. Χρησιμοποιεί προσωρινούς πίνακες για την αποθήκευση 

των αποτελεσμάτων. 

SQL_BUFFER_RESULT: Πρόκειται για ένα προαιρετικό όρο. Χρησιμοποιεί προσωρινούς 

πίνακες για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

υποερωτήματα). 

SQL_CACHE/ SQL_NO_CACHE: Πρόκειται για προαιρετικούς όρους: 

 SQL_CACHE: Αποθηκεύει τα αποτελέσματα στη μνήμη cache του συστήματος. 

 SQL_NO_CACHE: Δεν αποθηκεύει τα αποτελέσματα στη μνήμη cache του 

ερωτήματος. 

SQL_CALC_FOUND_ROWS: Υπολογίζει πόσες εγγραφές είναι στο σύνολο του 

αποτελέσματος (μη λαμβάνοντας υπόψη τον τροποποιητή LIMIT). Ο συγκεκριμένος όρος 

μπορεί στη συνέχεια να ανακτηθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία FOUND_ROWS. 

INTO: Πρόκειται για ένα προαιρετικό όρο. Εάν αυτό προβλέπεται, μας επιτρέπει να γράψουμε 

το σύνολο των αποτελεσμάτων σε ένα αρχείο ή μεταβλητή. 

 INTO OUTFILE 'filename' options: Γράφει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε ένα 

αρχείο του server. Για τις επιλογές, μπορούμε να καθορίσουμε: 

 FIELDS ESCAPED BY 'character' 

 FIELDS TERMINATED BY 'character' [ OPTIONALLY ENCLOSED BY 

'character' ] 

 LINES TERMINATED BY 'character' 

 INTO DUMPFILE ‘filename’: Γράφει μόνο μια γραμμή των αποτελεσμάτων σε ένα 

αρχείο του server. 
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 INTO @variable1, @variable2,... @variable_n: Γράφει το αποτέλεσμα, σε μία ή 

περισσότερες μεταβλητές. 

FROM table1, table2, … tablek: Συμπληρώνουμε τους πίνακες τους οποίους 

θέλουμε να εξετάσουμε. 

o select_expr: δείχνει μια στήλη που θέλετε να ανακτήσετε. Πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον μία select_expr.  

o table_references: δείχνει τον πίνακα ή τους πίνακες από τους οποίους θα ανακτήσουμε 

τις εγγραφές.  

WHERE: Δείχνει την κατάσταση ή τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για να δοθεί το σωστό 

αποτέλεσμα. condition είναι μια έκφραση που όταν αποτιμάται σε true επιλέγεται μια 

εγγραφή. Εάν δεν υπάρχει ο όρος WHERE, δηλαδή εάν δεν υπάρχει κάποια συνθήκη 

επιλέγουμε και εμφανίζουμε όλες τις εγγραφές.  

GROUP BY: Ο όρος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το SELECT για να ομαδοποιήσει τις 

εγγραφές του αποτελέσματος. H Mysql επεκτείνει το GROUP BY ώστε να μπορεί επιπλέον να 

ταξινομεί τις εγγραφές που επιλέξαμε στο SELECT, ενώ στη standard sql η ταξινόμηση 

γινόταν στον όρο ORDER BY. 

 

SELECT a, COUNT(b) FROM test_table GROUP BY a DESC; 

 

HAVING: Πρόκειται για προαιρετικό όρο. Θέτει συνθήκες καταλληλότητας σχετικά με τις 

ομάδες που θα συμπεριλάβει στον πίνακα αποτελεσμάτων. Οι ομάδες είναι αυτές που 

προσδιορίζονται από το όρο GROUP BY.  

ORDER BY: Πρόκειται για προαιρετικό όρο. Ταξινομεί τα αποτελέσματα του ερωτήματος 

από μία ή περισσότερες στήλες σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.  

o ASC: Για να ταξινομήσουμε με αύξουσα σειρά, προσθέτουμε το ASC. 

o DESC: Για να ταξινομήσουμε με φθίνουσα σειρά, προσθέτουμε το DESC. 

LIMIT: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει τον αριθμό των εγγραφών που 

επιστρέφονται από το SELECT.  

FOR UPDATE/LOCK IN SHARE MODE: Πρόκειται για έναν προαιρετικό όρο:  

 FOR UPDATE: Πρόκειται για όρο με τον οποίο οι εγγραφές επηρεάζονται από το 

ερώτημα και είναι κλειδωμένες μέχρι η συναλλαγή να ολοκληρωθεί. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dhttp://docs.oracle.com/cd/E17952_01/refman-5.0-en/select.html%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://docs.oracle.com/cd/E17952_01/refman-5.0-en/select.html&usg=ALkJrhh02oJyeQBy4IZGxfs_WzPJOMtdyQ
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 LOCK IN SHARE MODE: Πρόκειται προαιρετικό όρο όπου οι εγγραφές που 

επηρεάζονται από το ερώτημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες συναλλαγές, 

αλλά δεν μπορούν να ενημερωθούν ή να διαγραφούν από τις άλλες συναλλαγές.  

 

4.4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΤΗ MySQL 

 

Όλα τα DBMS δεν υποστηρίζουν τις ίδιες εντολές όσον αφορά τα δεδομένα τύπου DATE και 

TIME. Στον Πίνακα 18, σας παρουσιάζουμε όλες τις εντολές όπου είναι συμβατές απο την 

MySql. (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html) 

MySQL 

Όνομα Περιγραφή 

ADDDATE()  
Προσθέτει ημερομηνίες 

ADDTIME() 
Προσθέτει ώρα 

CONVERT_TZ()  
Μετατρέπει από μία ζώνη ώρας στην άλλη 

CURDATE()  
Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία 

CURRENT_DATE(), CURRENT_DATE
3
 Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία 

CURRENT_TIME(), CURRENT_TIME
4
 Επιστρέφει την τρέχουσα ώρα 

CURRENT_TIMESTAMP(), 

CURRENT_TIMESTAMP
5
 Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα 

CURTIME() 
Επιστρέφει την τρέχουσα ώρα 

DATE_ADD()  
Προσθέτει δύο ημερομηνίες 

DATE_FORMAT() 
Oρίζει μορφές ημερομηνίας 

DATE_SUB()  
Αφαιρεί δύο ημερομηνίες 

DATE()  
Επιστρέφει ένα τμήμα μιας ημερομηνίας ή datetime έκφρασης 

DATEDIFF()  
Αφαιρεί δύο ημερομηνίες 

DAY()
6
 Επιστρέφει την ημέρα του μήνα (1-31)  

DAYNAME()  
Επιστρέφει το όνομα της ημέρας της εβδομάδας 

DAYOFMONTH() 
Επιστρέφει την ημέρα του μήνα (1-31) 

DAYOFWEEK()  

Επιστρέφει το δείκτη της ημέρας της εβδομάδας, 

 (1 = Κυριακή, 2 = Δευτέρα,..., 7 = Σάββατο) 

DAYOFYEAR()  
Επιστρέφει η ημέρα του έτους (1 - 366) 

EXTRACT  
Επιστρέφει μέρος μιας ημερομηνίας 

FROM_DAYS()  
Μετατρέπει έναν αριθμό ημερών σε μια ημερομηνία 

FROM_UNIXTIME()  
Επιστρέφει την ημερομηνία με μορφή timestamp UNIX 

HOUR()  
Εξάγει την ώρα 

                                                      
3
 CURRENT_DATE και CURRENT_DATE() είναι συνώνυμα της CURDATE().  

4
 CURRENT_TIME και CURRENT_TIME() είναι συνώνυμα της CURTIME(). 

5
 CURRENT_TIMESTAMP και CURRENT_TIMESTAMP() είναι συνώνυμα της NOW()  

6
 DAY() είναι συνώνυμο για DAYOFMONTH () 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_adddate
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_addtime
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_convert-tz
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_curdate
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_current-date
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_current-time
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_current-timestamp
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_current-timestamp
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_curtime
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_date-add
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_date-format
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_date-sub
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_date
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_datediff
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_day
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_dayname
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_dayofmonth
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_dayofweek
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_dayofyear
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_extract
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_from-days
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_from-unixtime
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_hour
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_current-date
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_current-date
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_curdate
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_current-time
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_current-time
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_curtime
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_current-timestamp
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_current-timestamp
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_now
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_day
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LAST_DAY  
Επιστρέφει την τελευταία ημέρα του μήνα  

LOCALTIME(), LOCALTIME 
Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα 

LOCALTIMESTAMP, 

LOCALTIMESTAMP() 
Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα 

MAKEDATE()  

Επιστρέφει μια ημερομηνία, που προκύπτει από τις μέρες που 

δηλώνει. 

MAKETIME 

Επιστρέφει μια τιμή που υπολογίζεται από την hour, minute, 

και second. 

MICROSECOND()  
Επιστρέφει τα μικροδευτερόλεπτα  

MINUTE()  
Επιστρέφει το λεπτό  

MONTH()  
Επιστρέφει το μήνα από την ημερομηνία που πέρασε 

MONTHNAME() 
Επιστρέφει το πλήρες όνομα του μήνα 

NOW()  
Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα 

PERIOD_ADD()  
Προσθέτει N μήνες για την περίοδο που δηλώνουμε 

PERIOD_DIFF()  
Επιστρέφει τον αριθμό των μηνών μεταξύ περιόδων 

QUARTER()  
Επιστρέφει το τρίμηνο από ένα την ημερομηνία 

SEC_TO_TIME()  
Μετατρέπει τα δευτερόλεπτα σε μορφή «HH: MM: SS»  

SECOND()  
Επιστρέφει τα δεύτερο (0-59) 

STR_TO_DATE()  
Μετατρέπει ένα string σε μια ημερομηνία 

SUBDATE()  
Συνώνυμο με DATE_SUB () 

SUBTIME()  

Αφαιρεί τις δύο ημερομηνίες, αλλά πρέπει να εκφράζονται με 

την ίδια μορφή. 

SYSDATE()  
Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα 

TIME_FORMAT() 
Χρησιμοποιείται σαν το DATE_FORMAT () 

TIME_TO_SEC()  
Μετατρέπει την ώρα σε δευτερόλεπτα 

TIME()  
Επιστρέφει τμήμα του χρόνου  

TIMEDIFF()  
Αφαιρεί το χρόνο 

TIMESTAMP() 

Επιστρέφει την ημερομηνία ή την ημερομηνία και ώρα της 

έκφρασης, προσθέτοντας τις δύο εκφράσεις. 

TIMESTAMPADD()  
Προσθέτει ένα διάστημα σε μια έκφραση datetime 

TIMESTAMPDIFF()  
Αφαιρεί ένα διάστημα από μία έκφραση datetime 

TO_DAYS()  
Μετατρέπει την ημερομηνία σε μέρες 

UNIX_TIMESTAMP() 
Επιστρέφει μια χρονική σήμανση UNIX 

UTC_DATE()  
Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία UTC 

UTC_TIME() 
Επιστρέφει την τρέχουσα ώρα UTC 

UTC_TIMESTAMP() 
Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα UTC 

WEEK()  
Επιστρέφει τον αριθμό της εβδομάδας 

WEEKDAY()  

Επιστρέφει το δείκτη της ημέρας της εβδομάδας, 

 (1 = Κυριακή, 2 = Δευτέρα,..., 7 = Σάββατο) 

WEEKOFYEAR()  

Επιστρέφει την ημερολογιακή εβδομάδα από την ημερομηνία 

(1-53) 

YEAR()  
Επιστρέφει το έτος 

YEARWEEK()  
Επιστρέφει το έτος και την εβδομάδα 

 

Πίνακας 18: Εντολές τύπου DATE και TIME στη MySql 

http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_last-day
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_localtime
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_localtimestamp
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_localtimestamp
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_makedate
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_maketime
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_microsecond
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_minute
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_month
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_monthname
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_now
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_period-add
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_period-diff
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_quarter
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_sec-to-time
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_second
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_str-to-date
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_subdate
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_subtime
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_sysdate
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_time-format
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgY495BksNxuAXYvkFwTVW87PgXTQ#function_date-format
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_time-to-sec
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_time
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_timediff
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_timestamp
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_timestampadd
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_timestampdiff
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_to-days
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_unix-timestamp
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_utc-date
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_utc-time
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_utc-timestamp
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_week
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_weekday
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_weekofyear
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_year
http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_yearweek
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Παρακάτω υπάρχουν κάποια παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των εντολών. 

 

CURDATE (): Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία ως τιμή σε 'YYYY-MM-DD' ή 

YYYYMMDD μορφή, ανάλογα με το αν η λειτουργία χρησιμοποιείται σε ένα string ή αριθμητικό 

πλαίσιο.  

mysql> SELECT CURDATE(); 

-> '2014-12-14' 

 

mysql> SELECT CURDATE() + 0; 

-> 20141214 

 

CURTIME ():Επιστρέφει την τρέχουσα ώρα ως μια αξία στο 'HH:MM:SS' ή 

HHMMSS.uuuuuu μορφή, ανάλογα με το αν η λειτουργία χρησιμοποιείται σε ένα string ή 

αριθμητικό πλαίσιο. Η τιμή αυτή εκφράζεται στην τρέχουσα ζώνη ώρας.  

 mysql> SELECT CURTIME(); 

     -> '23: 50: 26' 

 

 mysql> SELECT CURTIME() + 0; 

     -> 235026.000000 

 

 

DATE (expr): Εξάγει την ημερομηνία ή μέρος της ημερομηνίας ή την ημερομηνία και 

ώρα της έκφρασης expr. 

 

 mysql> SELECT DATE('2014-12-31 01:02:03'); 

     -> «31.12.2014» 

 

DAYNAME (date): Επιστρέφει το όνομα της ημέρας της εβδομάδας για date. 

 mysql> SELECT DAYNAME('2014-06-1'); 

    -> 'Σαββάτου’ 

 

 

DATEDIFF (expr1, expr2): Επιστρέφει τη διαφορά expr1 - expr2 εκφράζεται σε 

ημέρες. Οι τιμές πρέπει να έχουν τη φοργή ημερομηνία για τον υπολογισμό τους.  

mysql> SELECT DATEDIFF('2007-12-31 23:59:59','2007-12-30'); 

  

    -> 1 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_curdate
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_curtime
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&rurl=translate.google.gr&sl=en&tl=el&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgY495BksNxuAXYvkFwTVW87PgXTQ#function_datediff
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EXTRACT(unit FROM date): Εξάγει ένα μέρος από την ημερομηνία.  

 mysql> SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2009-07-02'); 

    -> 2009 

 

 mysql> SELECT EXTRACT(YEAR_MONTH FROM '2009-07-02 01:02:03'); 

    -> 200.907 

 

 mysql> SELECT EXTRACT(DAY_MINUTE FROM '2009-07-02 01:02:03'); 

    -> 20102 

 

 mysql> SELECT EXTRACT(MICROSECOND 

   -> FROM '2003-01-02 10:30:00.000123'); 

     -> 123 

 

GET_FORMAT({DATE|TIME|DATETIME},{'EUR'|'USA'|'JIS'|'ISO'|'INTER

NAL'}: Επιστρέφει ένα string. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη σε συνδυασμό με την 

DATE_FORMAT() και τη STR_TO_DATE() λειτουργία.  

 

Συνάρτηση Αποτέλεσμα 

GET_FORMAT(DATE,'USA')  '%m.%d.%Y' 

GET_FORMAT(DATE,'JIS')  '%Y-%m-%d' 

GET_FORMAT(DATE,'ISO')  '%Y-%m-%d' 

GET_FORMAT(DATE,'EUR')  '%d.%m.%Y' 

GET_FORMAT(DATE,'INTERNAL')  '%Y%m%d' 

GET_FORMAT(DATETIME,'USA')  

'%Y-%m-%d 

%H.%i.%s' 

GET_FORMAT(DATETIME,'JIS')  

'%Y-%m-%d 

%H:%i:%s' 

GET_FORMAT(DATETIME,'ISO')  

'%Y-%m-%d 

%H:%i:%s' 

GET_FORMAT(DATETIME,'EUR')  

'%Y-%m-%d 

%H.%i.%s' 

GET_FORMAT(DATETIME,'INTERNAL')  '%Y%m%d%H%i%s' 

GET_FORMAT(TIME,'USA')  '%h:%i:%s %p' 

GET_FORMAT(TIME,'JIS')  '%H:%i:%s' 

GET_FORMAT(TIME,'ISO')  '%H:%i:%s' 

GET_FORMAT(TIME,'EUR')  '%H.%i.%s' 

GET_FORMAT(TIME,'INTERNAL')  '%H%i%s' 
Πίνακας 19: Συναρτήσεις GET_FORMAT στη MySQL 

 

 

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2003-10-03',GET_FORMAT(DATE,'EUR')); 

-> '03.10.2003 ' 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgctZZpEgjdGJ9tbMg1Q2sGyPkeYw#function_date-format
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgctZZpEgjdGJ9tbMg1Q2sGyPkeYw#function_str-to-date
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_get-format
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mysql> SELECT STR_TO_DATE('10.31.2003',GET_FORMAT(DATE,'USA')); 

-> «10.31.2003» 
 

 

Στον Πίνακα 20, τα σύμβολα που περιγράφονται όταν τα χρησιμοποιούμε βοηθούν στην 

διαμόρφωση της μορφής της date value. 

 

Σύμβολο Περιγραφή 

%a Συντετμημένη ονομασία καθημερινές (Sun.. Sat) 

%b Συντετμημένο όνομα μήνα (Jan.. Dec) 

%c Μήνας, αριθμητική (0.. 12) 

%D Ημέρα του μήνα με αγγλική κατάληξη (0th, 1st, 2nd, 3rd,...) 

%d Ημέρα του μήνα, αριθμητική (00.. 31) 

%e Ημέρα του μήνα, αριθμητική (0.. 31) 

%f Μικροδευτερόλεπτα (000000.. 999999) 

%H Ώρα (00.. 23) 

%h Ώρα (01.. 12) 

%I Ώρα (01.. 12) 

%i Πρακτικά, αριθμητική (00.. 59) 

%j Ημέρα του έτους (001.. 366) 

%k Ώρα (0.. 23) 

%l Ώρα (1.. 12) 

%M Όνομα του μήνα (January.. December) 

%m Μήνας, αριθμητική (00.. 12) 

%p AM ή PM 

%r Χρόνος, 12-ώρα (hh:mm:ss ακολουθείται από AM ή PM) 

%S Δευτερόλεπτα (00.. 59) 

%s Δευτερόλεπτα (00.. 59) 

%T Χρόνος, 24-ωρη (hh:mm:ss) 

%U 
Εβδομάδα (00.. 53), όπου η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας? WEEK() 

λειτουργία 0 

%u 
Εβδομάδα (00.. 53), όπου η Δευτέρα είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας? WEEK() 

λειτουργία 1 

%V 
Εβδομάδα (01.. 53), όπου η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας? WEEK() 

λειτουργία 2? χρησιμοποιείται με %X  

%v 
Εβδομάδα (01.. 53), όπου η Δευτέρα είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας? WEEK() 

λειτουργία 3? χρησιμοποιείται με %x 

%W Όνομα της ημέρας (Sunday.. Saturday) 

%w Ημέρα της εβδομάδας (0 = Κυριακή.. 6 = Σάββατο) 

%X 
Έτος για την εβδομάδα, όπου η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, 

αριθμητικά, τέσσερα ψηφία? χρησιμοποιείται με %V 

%x 
Έτος για την εβδομάδα, όπου η Δευτέρα είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, 

αριθμητικά, τέσσερα ψηφία? χρησιμοποιείται με %v 

%Y Έτος, αριθμητική, τέσσερα ψηφία 

%y Έτος, αριθμητικά (δύο ψηφία) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_week
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_week
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_week
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_week
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_week
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_week
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_week
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html&usg=ALkJrhgh6gsiTJFxg9MmH4XOw61eaYAwfA#function_week
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%% Μια κυριολεκτική " % "χαρακτήρα 

%x x, για κάθε " x "που δεν αναφέρονται παραπάνω 
 

Πίνακας 20: Σύμβολα προσδιορισμού τύπου date 

 

Παρακάτω δίνουμε κάποια μικρά παραδείγματα: 

 
 

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2009-10-04 22:23:00', '%W %M %Y'); 

   -> "Sunday Οκτώβριος 2009» 

 

 

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2007-10-04 22:23:00', '%H:%i:%s'); 

     -> '22: 23: 00 ' 

 

 

mysql> SELECT DATE_FORMAT('1900-10-04 22:23:00', 

   -> '%D %y %a %d %m %b %j'); 

   -> "4 00 Πέμ 04 10 Οκτώβρη 277 ' 

 

 

mysql> SELECT DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00', 

   -> '%H %k %I %r %T %S %w'); 

   -> '22 22 10 10:23:00 μμ 22:23:00 00 6 ' 

 

 

mysql> SELECT DATE_FORMAT('1999-01-01', '%X %V'); 

     -> «1998 52» 

 

 

mysql> SELECT DATE_FORMAT('2006-06-00', '%d'); 

   -> '00' 

 

 

 

 

4.5. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η MYSQL 

 

4.5.1. JOIN ΣΤΗ MYSQL 

 
 
 
Ο όρος JOIN στην SQL χρησιμοποιείται για να συνδυάσει τα πεδία από δύο ή περισσότερους 

πίνακες σε μια βάση δεδομένων. Η ANSI-SQL πρότυπο προσδιορίζει πέντε είδη JOIN :  
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 INNER JOIN (μερικές φορές ονομάζεται JOIN),  

 LEFT OUTER JOIN (μερικές φορές ονομάζεται LEFT JOIN), 

 RIGHT OUTER JOIN (μερικές φορές ονομάζεται RIGHT JOIN), 

 FULL OUTER JOIN, 

 CROSS JOIN. 

 

 

H MySql, όμως, δεν υποστηρίζει την FULL OUTER JOIN και την CROSS JOIN. Σε 

περίπτωση που υπάρχει ένα ερώτημα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το FULL OUTER 

JOIN μπορούμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας UNION ή τον συνδυασμό 

των JOIN όπου υποστηρίζει η MySql. Η FULL OUTER JOIN μας δίνει ως αποτέλεσμα την 

εσωτερική σύζευξη (inner join) των πινάκων και επιπλέον όλες τις εγγραφές του αριστερού 

πίνακα που δε συμμετέχουν στην εσωτερική σύζευξη συνδυασμένες με την κενή εγγραφή του 

δεξιού πίνακα και όλες τις εγγραφές του δεξιού πίνακα που δε συμμετέχουν στην εσωτερική 

σύζευξη συνδυασμένες με την κενή εγγραφή του αριστερού πίνακα. 

 

Η σύνταξη των JOINS αλλά και τα σχήματα που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες είναι 

όπως περιγράφονται στο (http://www.techonthenet.com/mysql/joins.php). 

 

 

 
 
 
 
 
Ο όρος INNER JOIN μας δίνει την εσωτερική σύζευξη των δύο πινάκων, όπως φαίνεται στην 

σκιασμένη περιοχή: 

 
Εικόνα 3: Αποτέλεσμα INNER JOIN 

 

 

SELECT columns 

FROM table1  

INNER JOIN table2 

ON table1.column = table2.column; 

Πίνακας 21: Σύνταξη INNER JOIN 

http://www.techonthenet.com/mysql/joins.php
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SELECT columns 

FROM table1 

LEFT [OUTER] JOIN table2 

ON table1.column = table2.column; 

Πίνακας 22: Σύνταξη LEFT OUTER JOIN 

 

 

Σε ορισμένες βάσεις δεδομένων, η LEFT OUTER JOIN καλείται LEFT JOIN και μας δίνει την 

εσωτερική σύζευξη (inner join) των πινάκων και επιπλέον όλες τις εγγραφές του αριστερού 

πίνακα που δε συμμετέχουν σε αυτή. 

 

Εικόνα 4: Αποτέλεσμα LEFT OUTER JOIN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σε ορισμένες βάσεις δεδομένων, η RIGHT OUTER JOIN καλείται RIGHT JOIN και μας δίνει 

την εσωτερική σύζευξη (inner join) των πινάκων και επιπλέον όλες τις εγγραφές του δεξιού 

πίνακα που δε συμμετέχουν σε αυτή. 

 

 
Εικόνα 5: Αποτέλεσμα RIGHT OUTER JOIN 

 

SELECT columns 

FROM table1 

RIGHT [OUTER] JOIN table2 

ON table1.column = table2.column; 

Πίνακας 23: Σύνταξη RIGHT OUTER JOIN 
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4.5.2. INTERSECT/EXCEPT ΣΤΗ MYSQL 

 
 
Η MySQL, σύμφωνα με τον Gennick (2010), δεν υποστηρίζει τον όρο INTERSECT αλλά ούτε 

τον EXCEPT. Παρόλο που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το EXCEPT στην MySQL θα 

μπορούσαμε να συντάξουμε ένα τέτοιο ερώτημα χρησιμοποιώντας το NOT IN όπου 

υποστηρίζεται από την MySQL έχοντας το ίδιο αποτέλεσμα, όπως συντάσσεται στον Πίνακα 

24. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SELECT column1, column2  

FROM table1  

WHERE NOT EXISTS  

(SELECT column1, column2  

 FROM table2  

 WHERE table1.column1=table2.column1  

 AND table1.column2=table2.column2); 

  
 

Πίνακας 26: Δομή NOT EXISTS στην MySQL 

 

 

 

SELECT DISTINCT column1, column2  

FROM table1  

WHERE (column1, column2) NOT IN  

(SELECT column1, column2 FROM table2); 
 

Πίνακας 24: Δομή NOT IN στην MySQL 

 

SELECT DISTINCT column1, column2  

FROM table1  

WHERE (column1, column2) IN  

(SELECT column1, column2 FROM table2); 
 

Πίνακας 25: Δομή IN στην MySQL 
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SELECT column1, column2  

FROM table1  

WHERE EXISTS  

(SELECT column1, column2  

 FROM table2  

 WHERE table1.column1=table2.column1  

 AND table1.column2=table2.column2); 

  
 

Πίνακας 27: Δομή EXISTS στην MySQL 

 
Παρακάτω θα δώσoυμε κάποια μικρά παραδείγματα για να καταλάβουμε πως μπορούμε να 

δημιουργήσουμε ερωτήματα στα οποία στην Standard SQL θα χρησιμοποιούσαμε EXCEPT ή 

INTERSECT ενώ στη MySQL δεν μπορούμε. 

 

Π.χ. Έχουμε δύο απλούς πίνακες: 
 

 

+------+ 

| x | y | 

+------+- 

| 1 | A | 

| 2 | B | 

| 3 | C | 

| 4 | D | 

+------+- 

Πίνακας a 
 

 

+------+ 

| x| y | 

+------+ 

| 1| A | 

| 3| C | 

+------+ 

Πίνακας b 
 

 
 

Όπως είπαμε στην MySQL δεν χρησιμοποιούμε ούτε MINUS ούτε EXCEPT, αλλά το ίδιο 

ερώτημα μπορούμε να το γράψουμε με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους για να έχουμε το 

ίδιο αποτέλεσμα. 

 
 
SELECT *  

FROM a WHERE (x,y) NOT IN (SELECT * FROM b);  

 

 

+-------+  

| x | y |  

+-------+  

| 2 | B |  

| 4 | D |  

+-------+  
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SELECT * FROM a  

WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM b WHERE b.x = a.x AND b.y = 

a.y);  

 

 

 

+-------+  

| x | y |  

+-------+  

| 2 | B |  

| 4 | D |  

+-------+  

 

 

SELECT DISTINCT a.x AS x, a.y AS y  

FROM a LEFT OUTER JOIN b USING (x, y) WHERE b.x IS NULL;  

 

 

 +-------+  

| x | y |  

+-------+  

| 2 | B |  

| 4 | D |  

+-------+  

 

 

Από ότι παρατηρούμε με όλα τα ερωτήματα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο 

θα ήταν καλό να αναφέρουμε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος και για μεγαλύτερες βάσεις 

δεδομένων είναι χρησιμοποιώντας LEFT OUTER JOIN. 

 

 

Παρακάτω δημιουργώ ένα ερώτημα χωρίς το INTERSECT καθώς δεν υποστηρίζεται από 

την MySQL αλλά έχοντας το ίδιο αποτέλεσμα. 

 

 

SELECT *  

FROM a  

WHERE (x,y) IN (SELECT * FROM b); 

  

 

 

 

+-------+  

| x | y |  

+-------+  

| 1 | A |  

| 3 | C |  

+-------+  
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SELECT *  

FROM a  

WHERE EXISTS (SELECT * FROM b WHERE b.x=a.x AND b.y = a.y);  

 

 

 

 

+-------+  

| x | y |  

+-------+  

| 1 | A |  

| 3 | C |  

+-------+  

 

 

SELECT DISTINCT a.x AS x, a.y AS y  

FROM a INNER JOIN b USING (x,y);  

 

+-------+  

| x | y |  

+-------+  

| 1 | A |  

| 3 | C |  

+-------+  

 
 

 

Βλέπουμε ότι όλα τα ερωτήματα έχουνε το ίδιο αποτέλεσμα. Παρόλο αυτά το πιο 

αποτελεσματικό ερώτημα, όταν έχουμε μεγαλύτερες βάσεις είναι χρησιμοποιώντας INNER 

JOIN. 
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5. POSTGRESQL 
 

 

Η PostgreSQL είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων ανοικτού κώδικα με πολλές δυνατότητες. 

Όπως περιγράφεται από τον Silberschatz (2011), αναπτύχθηκε στο Berkeley από τον Mike 

Stonebraker και τους φοιτητές του αρχίζοντας το 1986. Στη συνέχεια, Οι Andrew Yu και Jolly 

Chen προσάρμοσαν την Postgresql στην SQL και βελτίωσαν τη βάση του κώδικα. 

  

Η ανάπτυξη της διαρκεί ήδη πάνω από δύο δεκαετίες και βασίζεται σε μια αποδεδειγμένα καλή 

αρχιτεκτονική η οποία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή αντίληψη των χρηστών της γύρω από την 

αξιοπιστία, την ακεραιότητα δεδομένων και την ορθή λειτουργία. 

Η PostgreSQL, όπως περιγράφεται από τους Worsley και Drake (2002), τρέχει σε όλα τα βασικά 

λειτουργικά συστήματα, στα οποία περιλαμβάνονται το Linux, το UNIX (AIX, BSD, HP-UX, 

SGI, IRIX, MAC OS X, Solaris, Tru64) και τα Windows. Είναι συμβατή με ACID, και 

συμπεριλαμβάνει τους περισσότερους SQL92 και SQL99 τύπους δεδομένων 

συμπεριλαμβανομένων INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, 

INTERVAL και TIMESTAMP. Επίσης υποστηρίζει αποθήκευση μεγάλων δυαδικών 

αντικειμένων (binary), όπως εικόνες, ήχοι ή βίντεο. Διαθέτει επίσης περιβάλλοντα 

προγραμματισμού για τις γλώσσες προγραμματισμού C, C++, Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, και 

υποστήριξη για την πλατφόρμα .NET και το πρότυπο ODBC, ενώ περιλαμβάνει και εξαιρετικό 

εγχειρίδιο χρήσης. 

 

5.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ POSTGRESQL  

 

5.1.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ POSTGRESQL 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα πλεονεκτήματα της Postgresql: 

(http://www.postgresql.org/about/advantages/) 

http://el.wikipedia.org/wiki/Linux
http://el.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=AIX&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/BSD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=HP-UX&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=SGI&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/IRIX
http://el.wikipedia.org/wiki/MAC_OS_X
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Solaris&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Tru64&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Windows
http://el.wikipedia.org/wiki/ACID
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/C
http://el.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://el.wikipedia.org/wiki/Java
http://el.wikipedia.org/wiki/Perl
http://el.wikipedia.org/wiki/Python
http://el.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://el.wikipedia.org/wiki/Tcl
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=.NET&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ODBC&action=edit&redlink=1
http://www.postgresql.org/about/advantages/
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 Χαμηλό κόστος: Το PostgreSQL είναι ένα πολύ ισχυρό σχεσιακό σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοικτού κώδικα. Έτσι το κόστος είναι μηδενικό αφού 

διατίθεται δωρεάν με όλα τα απαιτούμενα πακέτα και εργαλεία μέσω internet.  

 

 Συμβατότητα: Το PostgreSQL είναι συμβατό με τα περισσότερα λειτουργικά 

συστήματα.  

 

 Υψηλή υποστήριξη: Για την PostgreSQL διατίθενται open-source εργαλεία τρίτων 

για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρήση του συστήματος διαχείρισης.  

 

 Επεκτασιμότητα: Ο κώδικας είναι διαθέσιμος σε όλους οπότε οποιαδήποτε αλλαγή ή 

επέκτασή του είναι δυνατή.  

 

 Αποθηκευτική Ισχύ: Η PostgreSQL μπορεί να διαχειριστεί αποδοτικά ταυτόχρονα 

μεγάλο αριθμό χρηστών και δεδομένων.  

 

5.2. SYNTAX «SELECT» POSTGRESQL 

 

 

Στον Πίνακα 28 παρουσιάζεται η πλήρης σύνταξη του SELECT στη Postgresql: 

(http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/sql-select.html) 

 

http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/sql-select.html
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[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [,...] ] 

SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON (expression [,...]) ] ] 

  * | expression [ [ AS ] output_name ] [,...] 

  [ FROM from_item [,...] ] 

  [ WHERE condition ] 

  [ GROUP BY expression [,...] ] 

  [ HAVING condition [,...] ] 

  [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL ] select ] 

  [ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [ NULLS { 

FIRST | LAST } ] [,...] ] 

  [ LIMIT { count | ALL } ] 

  [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ] 

  [ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY ] 

  [ FOR { UPDATE | SHARE } [ OF table_name [,...] ] [ NOWAIT ] 

[...] ] 
 

 

Πίνακας 28: Σύνταξη SELECT με PostgreSQL 

5.2.1. SYNTAX «SELECT» POSTGRESQL – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 

 

Όπως και σε άλλα DBMS παρατηρούμε ότι ο βασικός κορμός της σύνταξης του SELECT είναι 

ίδιος με της standard sql. Παρόλο αυτά συναντάμε όρους που δεν τους είχαμε δει εκεί. 

 

WITH: Ο όρος with επιτρέπει να ορίσουμε ένα ή περισσότερα υποερωτήματα στο κυρίως 

ερώτημα. Τα υποερωτήματα αποθηκεύονται ως προσωρινοί πίνακες ή views για την διάρκεια 

του κυρίως ερωτήματος. 

LIMIT/ FETCH/ OFFSET: Εάν ορίσουμε LIMIT (ή FETCH FIRST) ή OFFSET, η εντολή 

SELECT επιστρέφει μόνο ένα υποσύνολο εγγραφών ως αποτέλεσμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να περιορίσει τον αριθμό των εγγραφών που επιστρέφονται από το SELECT.  

FOR UPDATE/ SHARE: Πρόκειται για έναν προαιρετικό όρο:  

 FOR UPDATE: Πρόκειται για όρο με τον οποίο οι εγγραφές επηρεάζονται από το 

ερώτημα και είναι κλειδωμένες μέχρι η συναλλαγή να ολοκληρωθεί. 

 FOR SHARE: Πρόκειται για όρο που συμπεριφέρεται παρόμοια με FOR UPDATE.  

Μόνο οι πίνακες που ορίζονται στο FOR UPDATE ή FOR SHARE μπορούν να κλειδωθούν, οι 

υπόλοιποι που βρίσκονται στο SELECT διαβάζονται κανονικά. Αν οι όροι FOR UPDATE ή 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dhttp://docs.oracle.com/cd/E17952_01/refman-5.0-en/select.html%26biw%3D1440%26bih%3D789&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://docs.oracle.com/cd/E17952_01/refman-5.0-en/select.html&usg=ALkJrhh02oJyeQBy4IZGxfs_WzPJOMtdyQ
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FOR SHARE εφαρμόζονται σε μία όψη, ή σε ένα υποερώτημα, επηρεάζουν όλους τους πίνακες 

που χρησιμοποιούνται σε αυτή την όψη ή το υποερώτημα. 

 

 

5.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΤΗ POSTGRESQL 

 
Η παρακάτω περιγραφή και επεξήγηση των όρων είναι σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του 

συγκεκριμένου DBMS. 

(http://db-engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server%3BMySQL%3BOracle%3BPostgre 

SQL). 

 

Postgresql 
Όνομα Περιγραφή 

AGE(timestamp, timestamp) 

Μας επιστρέφει ένα διάστημα. Στο δεύτερο timestamp βαζουμε την ημερομηνία 

γέννησης ενώ στο πρώτο την ημερομηνία που θέλουμε και έχουμε ως αποτέλεσμα 

το διάστημα από την ημερομηνία που βάλαμε στο πρώτο timestamp μέχρι το 

δεύτερο σε χρόνια, μήνες και μέρες.  

 

 
 

AGE(timestamp) 
Μας δίνει ως αποτέλεσμα διάστημα. Στο timestamp βαζουμε την ημερομηνία 

γέννησης και έχουμε ως αποτέλεσμα την ηλικία σε χρόνια, μήνες και μέρες μέρχι 

σήμερα.  

 
 

CURRENT_DATE Παραδίδει την τρέχουσα ημερομηνία.  

 
 

CURRENT_TIME 
Παραδίδει την τρέχουσα ώρα. 

CURRENT_TIMESTAMP Παραδίδει τις τιμές με τη ζώνη ώρας.  

 

 
 

 

CURRENT_TIME(precision) Παραδίδει την τρέχουσα ώρα. Προαιρετικά δέχεται μια παράμετρο ακρίβειας. 

 

CURRENT_TIMESTAMP(precision) Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Προαιρετικά δέχεται μια παράμετρο 

ακρίβειας. 

DATE_PART(text, source) Eίναι μέρος του EXTRACT. Επιστρέφει μέρος μιας ημερομηνίας  

 
 

 

DATE_TRUNC(text, source) 

Αυτή η λειτουργία είναι εννοιολογικά παρόμοια με τη λειτουργία TRUNC για τους 

αριθμούς. Η τιμή επιστροφής είναι τύπου timestamp ή διάστημα. Στρογγυλοποιεί 

στο text που επιλέγουμε (year, month, day, hour…) 

 

 
 

 
 

 

EXTRACT()  Επιστρέφει μέρος μιας ημερομηνίας  

 

 
 

LOCALTIME Παραδίδει τιμές χωρίς ζώνη ώρας.  

 

 
 

 

LOCALTIMESTAMP Παραδίδει τιμές χωρίς ζώνη ώρας.  

 

 
 

 

http://db-engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server%3BMySQL%3BOracle%3BPostgre%20SQL
http://db-engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server%3BMySQL%3BOracle%3BPostgre%20SQL
http://www.tutorialspoint.com/postgresql/postgresql_date_time.htm#function_extract
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LOCALTIME(precision) Παραδίδει τιμές χωρίς ζώνη ώρας. Προαιρετικά δέχεται μια παράμετρο ακρίβειας  

 
 

 

LOCALTIMESTAMP(precision) Παραδίδει τιμές χωρίς ζώνη ώρας.. Προαιρετικά δέχεται μια παράμετρο ακρίβειας.  

 
 

 

TRANSACTION_TIMESTAMP () Επιστρέφει την τρρέχουσα ημερομηνία και ώρα..  

 

 

 

STATEMENT_TIMESTAMP () Επιστρέφει την τρρέχουσα ημερομηνία και ώρα.  

 

 
 

CLOCK_TIMESTAMP () 
Επιστρέφει την πραγματική τρέχουσα ώρα, και ως εκ τούτου την αξία του αλλάζει 

ακόμα και μέσα σε μία μόνο εντολή SQL.  

 
 

 
 

 

TIMEOFDAY () 
Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα (όπως clock_timestamp), αλλά ως 

μια συμβολοσειρά κειμένου.  

 

 
 

 
 

 

NOW()  Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα  

 
 

 

 

JUSTIFY_DAYS (interval) Ρυθμίζει το διάστημα σε χρονικές περιόδους 30 ημερών και επιστρέφει το 

αποτέλεσμα. 

 
 

JUSTIFY_HOURS (interval) Ρυθμίζει το διάστημα σε χρονικές περιόδους 24 ωρών και επιστρέφει το διάστημα.  

 
 

 

 
 

JUSTIFY_INTERVAL (interval) 
Ρυθμίζει το διάστημα χρησιμοποιώντας JUSTIFY_DAYS και JUSTIFY_HOURS, 

με πρόσθετες προσαρμογές. 

 

 
 

 
 

 

ISFINITE (date) Δοκιμές για καθορισμένη ημερομηνία.  

 

 
 

 
 

 

 

ISFINITE (timestamp) Δοκιμές για πεπερασμένο χρονικό διάστημα.  

 
 

 
 

 

 

Πίνακας 29: Εντολές τύπου DATE και TIME στη Postgresql 

 

 

Υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στα DBMS όσον αφορά τις εντολές Date/Time Functions.  

Το PostgreSQL δεν υποστηρίζει την εντολή ADDDATE() και DATE_ADD() όπου 

υποστηρίζουν άλλα DBMS. Παρόλο αυτά μπορούμε να δημιουργήσουμε ερώτημα όπου να 

έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. (http://www.sqlines.com/postgresql/how-to/dateadd) 

 

Π.χ. θέλουμε να προσθέσουμε 1 ημέρα από την τρέχουσα ημερομηνία και να μας εμφανίσει το 

αποτέλεσμα (τρέχουσα ημερομηνία 21/11/2014). 

 

 
SELECT CURRENT_DATE + INTERVAL '1 day'; 

------------------------------------------- 

2014-11-22 17:22:01 

 

http://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-date-time-functions.htm#function_now
http://www.sqlines.com/postgresql/how-to/dateadd
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Το ίδιο γίνεται και με την εντολή ADDTIME() όπου δεν υποστηρίζει το συγκεκριμένο DBMS. 

 

 

Παρακάτω αποδίδουμε κάποια μικρά παραδείγματα: 

 

 
SELECT AGE(timestamp '2001-04-10', timestamp '1957-06-13'); 

------------------------- 

43 years 9 mons 27 days 

 

 

 

SELECT CURRENT_TIME; 

---------------------------- 

08:01:34.656+05:30 

 

 

 

SELECT CURRENT_DATE; 

----------------------- 

2014-12-12 

 

 

SELECT CURRENT_TIMESTAMP; 

------------------------------- 

2014-12-12 08:01:45.375+05:30 

 

 

SELECT CURRENT_TIMESTAMP(2); 

------------------------------ 

2014-12-12 08:01:50.89+05:30 

 

 

SELECT LOCALTIMESTAMP; 

------------------------ 

2014-12-12 08:01:55.75 

 

SELECT EXTRACT(CENTURY FROM TIMESTAMP '2000-12-16 12:21:13'); 

------------------------------------------------------------ 

20 

 

 

SELECT EXTRACT(DAY FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40'); 

------------------------------------------------------------ 

16 
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SELECT justify_days(interval '35 days'); 

------------------------------------------ 

1 mon 5 days 

 

 

SELECT date_trunc('hour', TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40'); 

-------------------------------------------------------------- 

2001-02-16 20:00:00 

 

 

SELECT date_trunc('year', TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40'); 

-------------------------------------------------------------- 

2001-01-01 00:00:00 

 

SELECT justify_hours(interval '27 hours') 

------------------------------------------ 

1 ημέρα 3:00:00 

 

 

SELECT justify_interval(interval '1 mon -1 hour') 

------------------------------------------------- 

29 ημέρες 23:00:00 

 

 

SELECT justify_hours(interval '27 hours'); 

---------------- 

 1 day 03:00:00 
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6. MICROSOFT SQL SERVER 
 

Ο Microsoft SQL Server είναι ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που 

αναπτύχθηκε από τη Microsoft. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις του Microsoft SQL 

Server που στοχεύουν σε διαφορετικές εργασίες που κυμαίνονται από μικρές μέχρι μεγάλες 

εφαρμογές που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα πολλούς χρήστες.  

 

O SQL Server βγήκε για πρώτη φορά στην αγορά το 1989 σε συνεργασία με την Sybase. 

Παραδοσιακά ήταν στραμμένο προς το μικρό και το μεσαίο στρώμα της αγοράς. Τα τελευταία 

χρόνια, όμως, έχει εμπλουτιστεί σε λειτουργίες για να καλύψει και τις βάσεις δεδομένων των 

μεγάλων επιχειρήσεων.  

 

6.1. MICROSOFT SQL SERVER ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

Οι βασικές εκδόσεις της Microsoft SQL Server είναι:  

(http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-

express.aspx) 

 Enterprise: Η SQL Server Enterprise Edition προσφέρει ολοκληρωμένες δυνατότητες 

για υψηλές απαιτήσεις. 

 

 Standard: Διαφέρει από την έκδοση Enterprise στο ότι υποστηρίζει λιγότερες ενεργές 

παρουσίες και δεν περιλαμβάνει κάποιες λειτουργίες.  

 

 

 Business Intelligence: Η SQL Server Business Intelligence παρέχει μια ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα λειτουργιών για την δημιουργία και την ανάπτυξη διαχειρίσης δεδομένων. 

 

 Express: SQL Server Express Edition είναι μια απλοποιημένη, δωρεάν έκδοση του 

SQL Server. Αν και δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των χρηστών, περιορίζεται 

στη χρήση ενός επεξεργαστή, μνήμη 1 GB και 10 GB αποθηκευτικού χώρου ανά βάση 

δεδομένων.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database_management_system&usg=ALkJrhhH_v47C4F6x2hrYjcq1Z43r2D9eQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft&usg=ALkJrhhqu6HASdOHc6yIAAuA5En4OXl24A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Concurrent_user&usg=ALkJrhiPtpzo3anVL-BBFhBofWbNkZvNNw
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Express
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6.2. SYNTAX «SELECT» MICROSOFT SQL SERVER 

 
 
Στον Πίνακα 30, παρουσιάζεται η σύνταξη του SELECT και η περιγραφή στην επόμενη 

ενότητα. (http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa259187%28v=sql.80%29.aspx) 
 

 

 

SELECT column1, column2,.... 

[ INTO new_table ]  

FROM table1,table2,..table_k 

[ WHERE conditions]  

[ GROUP BY expression1, expression2,....]  

[ HAVING having_expression]  

[ ORDER BY 

order_column_expr1,order_column_expr2,.... [ ASC | 

DESC ] ] 

 
 

Πίνακας 30: Σύνταξη SELECT με MICROSOFT SQL SERVER 

 
 

6.2.1. SYNTAX «SELECT» MICROSOFT SQL SERVER – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΕΝΤΟΛΩΝ 

 
Σε αντίθεση με τα DBMS που αναλύουμε στα προηγούμενα κεφάλαια, η Microsoft Sql Server 

δεν έχει κάποιο όρο στη σύνταξή του SELECT που δεν έχουμε δει στη standard sql. 

 
 
INTO: Πρόκειται για προαιρετικό συστατικό. Δημιουργεί ένα νέο πίνακα και εισάγει τις 

εγγραφές που έχουμε ως αποτέλεσμα από το ερώτημα αυτό. 

SELECT * : Χρησιμοποιώντας το * αντί να βάλουμε τα πεδία τα οποία θα θέλαμε να έχουμε 

στο αποτέλεσμα μας, επιστρέφονται όλα τα πεδία του πίνακα που επιλέξαμε (FROM table). 

FROM table1,table2,..table_k: Συμπληρώνουμε τους πίνακες τους οποίους 

θέλουμε να εξετάσουμε. 

o table1,table2,..table_k: Δείχνει τον πίνακα ή τους πίνακες από τους οποίους 

θα ανακτήσουμε τις εγγραφές.  

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa259187%28v=sql.80%29.aspx
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WHERE: Δείχνει την κατάσταση ή τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για να δοθεί το σωστό 

αποτέλεσμα. conditions είναι μια έκφραση που αποτιμάται σε true για να επιλεγεί κάθε εγγραφή. 

Εάν δεν υπάρχει ο όρος WHERE, δηλαδή εάν δεν υπάρχει κάποια συνθήκη επιλέγουμε και 

εμφανίζουμε όλες τις εγγραφές.  

GROUP BY: Ο όρος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το SELECT για να ομαδοποιήσει τις 

εγγραφές του αποτελέσματος. 

HAVING: Πρόκειται για προαιρετικό όρο. Θέτει συνθήκες καταλληλότητας σχετικά με τις 

ομάδες που θα συμπεριλάβει στον πίνακα αποτελεσμάτων. Οι ομάδες είναι αυτές που 

προσδιορίζονται από το όρο GROUP BY.  

ORDER BY : Πρόκειται για προαιρετικό όρο. Ταξινομεί τα αποτελέσματα του ερωτήματος από 

μία ή περισσότερες στήλες σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.  

o ASC: Για να ταξινομήσουμε με αύξουσα σειρά, προσθέτουμε το ASC. 

o DESC: Για να ταξινομήσουμε με φθίνουσα σειρά, προσθέτουμε το DESC. 

 

 

6.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΤΗ MICROSOFT SQL SERVER 

 

 

Οι λειτουργίες για την ημερομηνία και την ώρα που αναφέρονται στον Πίνακα 31. Όλες οι τιμές 

ημερομηνίας και ώρας προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή στον οποίο 

εκτελείται η παρούσα λειτουργία. (http://technet.microsoft.com/en-

us/library/aa258863%28v=sql.80%29.aspx) 

 

MICROSOFT SQL SERVER 
Όνομα Περιγραφή 

SYSDATETIME () Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και την ώρα του υπολογιστή στον οποίο 

εκτελείται η λειτουργία.. Η μετατόπιση ζώνης ώρας δεν συμπεριλαμβάνεται.  

 
 
 

 

SYSDATETIMEOFFSET () 

Επιστρέφει την τιμή που περιέχει την ημερομηνία και την ώρα του υπολογιστή 

στον οποίο εκτελείται η λειτουργία. Η μετατόπιση ζώνης ώρας 

συμπεριλαμβάνεται.  

 
 
 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa258863%28v=sql.80%29.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa258863%28v=sql.80%29.aspx
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SYSUTCDATETIME () 

Επιστρέφει την ημερομηνία και την ώρα του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η 

λειτουργία. Η ημερομηνία και η ώρα επιστρέφεται ως ώρα UTC (Συντονισμένη 

Παγκόσμια Ώρα). 

 

CURRENT_TIMESTAMP Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και την ώρα του υπολογιστή στον οποίο 

εκτελείται η λειτουργία. Η μετατόπιση ζώνης ώρας δεν συμπεριλαμβάνεται. 

 

GETDATE () 
Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και την ώρα του υπολογιστή στον οποίο 

εκτελείται η λειτουργία. Η μετατόπιση ζώνης ώρας δεν συμπεριλαμβάνεται. 

 

GETUTCDATE () 

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και την ώρα του υπολογιστή στον οποίο 

εκτελείται η λειτουργία. Η ημερομηνία και η ώρα επιστρέφεται ως ώρα UTC 

(Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα). 
 

DATENAME (datepart, ημερομηνία) 
Επιστρέφει ένα string χαρακτήρων που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο 

datepart του από την καθορισμένη ημερομηνία. 

 

DATEPART (datepart, date) 
Επιστρέφει έναν ακέραιο που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο datepart του από 

την καθορισμένη ημερομηνία. 

 

DAY (date) 
Επιστρέφει έναν ακέραιο που αντιπροσωπεύει τις καθημερινές από την 

καθορισμένη ημερομηνία. 

 

MONTH (date) 
Επιστρέφει έναν ακέραιο που αντιπροσωπεύει τον μήνα στη συγκεκριμένη 

ημερομηνία. 

 

YEAR (date) 
Επιστρέφει έναν ακέραιο που αντιπροσωπεύει το έτος στη συγκεκριμένη 

ημερομηνία. 

 

DATEFROMPARTS (year, month, day) Επιστρέφει μια τιμή ημερομηνίας για το συγκεκριμένο έτος, μήνα και ημέρα. 

 

DATETIME2FROMPARTS (year, month, day, 

hour, minute, seconds, fractions, precision) 

Επιστρέφει μια τιμή datetime2 για την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και με 

την καθορισμένη ακρίβεια. 

 

DATETIMEFROMPARTS (year, month, day, 

hour, minute, seconds, milliseconds) 
Επιστρέφει μια τιμή datetime για την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.  

 
 

 

 
 

 

DATETIMEOFFSETFROMPARTS (year, month, 

day, hour, minute, seconds, fractions, hour_offset, 

minute_offset, precision) 

Επιστρέφει μια τιμή datetimeoffset για την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και 

με τις συγκεκριμένες μετατοπίσεις και ακρίβεια. 

 

SMALLDATETIMEFROMPARTS (year, month, 

day, hour, minute) Επιστρέφει μια smalldatetime για την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 
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TIMEFROMPARTS (hour, minute, seconds, 

fractions, precision) 
Επιστρέφει μια τιμή χρόνου για τον καθορισμένο χρόνο, με την καθορισμένη 

ακρίβεια. 

 

DateDiff (datepart, startdate, EndDate) 
Επιστρέφει τον αριθμό (signed integer) των καθορισμένων ορίων datepart όπου 

πέρασε ανάμεσα από την καθορισμένη startdate και EndDate. 

 

DATEADD (datepart, number, date) 

Επιστρέφει μια συγκεκριμένη ημερομηνία με το καθορισμένο χρονικό διάστημα 

αριθμού (signed integer) προστίθεται σε ένα συγκεκριμένο datepart από την εν 

λόγω ημερομηνία. 

 

EOMONTH (start_date [, month_to_add ]) 
Επιστρέφει την τελευταία ημέρα του μήνα που περιέχει την καθορισμένη 

ημερομηνία 

 

SWITCHOFFSET (DATETIMEOFFSET, 

time_zone) 
Διακόπτης αντιστάθμισης αλλάζει τη ζώνη ώρας μετατόπιση αξίας 

DATETIMEOFFSET και διατηρεί την αξία UTC. 

 

TODATETIMEOFFSET (expression, time_zone) 

TODATETIMEOFFSET μετατρέπει μια τιμή datetime2 σε τιμή datetimeoffset. 

Η αξία datetime2 ερμηνεύεται σε τοπική ώρα για την καθορισμένη 

TIME_ZONE. 

 

@@DATEFIRST Επιστρέφει την τρέχουσα αξία, για τη σύνοδο, του SET DATEFIRST. 

 

SET DATEFIRST { number | @number_var } Ορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας σε έναν αριθμό από το 1 έως το 7. 
 

 

SET DATEFORMAT { format | @format_var } Ορίζει τη σειρά των dateparts (μήνας / ημέρα / έτος) για την εισαγωγή datetime ή 

smalldatetime δεδομένα. 

 

@@LANGUAGE 

Επιστρέφει το όνομα της γλώσσας που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. 

@@LANGUAGE δεν επιστρέφει μία ημερομηνία ή την ώρα της λειτουργίας. 

Ωστόσο, η ρύθμιση γλώσσας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της ημερομηνίας 

λειτουργίες. 

 

SET LANGUAGE { [ N ] 'language' | 
@language_var } 

Ρυθμίζει τη γλώσσα του περιβάλλοντος για τα μηνύματα και το σύστημα. Η 

ρύθμιση της ώρας δεν επιστρέφει μία ημερομηνία ή την ώρα της λειτουργίας. 

Ωστόσο, η ρύθμιση γλώσσας επηρεάζει την έξοδο από την ημερομηνία 

λειτουργιών. 

 

sp_helplanguage [ [ @language = ] 'language' ] 
Επιστρέφει πληροφορίες για την ημερομηνία. Τις μορφές του που υποστιρίζει η 

γλώσσα. Sp_helplanguage δεν είναι μια ημερομηνία ή ώρα. Ωστόσο, η ρύθμιση 

γλώσσας επηρεάζει την έξοδο από την ημερομηνία λειτουργιών. 

 

ISDATE (expression) 
Καθορίζει αν μια ημερομηνία ή smalldatetime εισόδου είναι μια έγκυρη 

ημερομηνία ή ώρα αξία. 
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CAST and CONVERT (Transact-SQL)  
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την μετατροπή της ημερομηνίας και ώρας. 

 

Writing International Transact-SQL Statements  

Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη φορητότητα των βάσεων δεδομένων και 

εφαρμογών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούν οι διάφορες γλώσσες. 
 
 

ODBC Scalar Functions (Transact-SQL)  

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με ODBC λειτουργίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε δηλώσεις. Αυτό περιλαμβάνει ODBC λειτουργίες 

ημερομηνίας και ώρας. 

 
 

Πίνακας 31: Εντολές τύπου DATE και TIME στη MICROSOFT SQL SERVER 

 

 

Παρακάτω υπάρχουν κάποια παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των όρων. Τα 

ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί τις έξι εντολές του συστήματος SQL Server που 

επιστρέφουν τρέχουσα ημερομηνία και ώρα ή και τα δύο. 

 

 

Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του συστήματος: 
 
 
SELECT SYSDATETIME() 

  ,SYSDATETIMEOFFSET() 

  ,SYSUTCDATETIME() 

  ,CURRENT_TIMESTAMP 

  ,GETDATE() 

  ,GETUTCDATE(); 

------------------------------------------------------ 

SYSDATETIME()   2014-12-30 13:10:02.0474381 

SYSDATETIMEOFFSET()2014-12-30 13:10:02.0474381 -07:00 

SYSUTCDATETIME()  2014-12-30 20:10:02.0474381 

CURRENT_TIMESTAMP 2014-12-30 13:10:02.047 

GETDATE()     2014-12-30 13:10:02.047 

GETUTCDATE()    2014-12-30 20:10:02.047 

 

\ 

 

Τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος: 

 

 
SELECT CONVERT (date, SYSDATETIME()) 

  ,CONVERT (date, SYSDATETIMEOFFSET()) 

  ,CONVERT (date, SYSUTCDATETIME()) 

  ,CONVERT (date, CURRENT_TIMESTAMP) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187928.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191307.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb630290.aspx
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  ,CONVERT (date, GETDATE()) 

  ,CONVERT (date, GETUTCDATE()); 

----------------------------------------------- 

2014-12-30  

2014-12-30 

2014-12-30 

2014-12-30 

2014-12-30 

 

 

Αντίστοιχα κάνουμε και για την επιστροφή της ώρας μόνο αντί για date βάζουμε time. 

 

 
SELECT CONVERT (time, SYSDATETIME()); 

SELECT CONVERT (time, SYSDATETIMEOFFSET()); 

SELECT CONVERT (time, SYSUTCDATETIME()); 

SELECT CONVERT (time, CURRENT_TIMESTAMP); 

SELECT CONVERT (time, GETDATE()); 

SELECT CONVERT (time, GETUTCDATE()); 

------------------------------------------------ 

18:25:01.6958841 

18:25:01.6958841 

01:25:01.6958841 

18:25:01.6930000 

18:25:01.6930000 

01:25:01.6930000 
 

 

TIMEROMPARTS επιστρέφει την πλήρη μορφή του χρόνου. Αν τα δεδομένα που εισάγουμε 

είναι άκυρα, τότε εγείρεται ένα σφάλμα. Εάν κάποια από τις παραμέτρους είναι null, 

επιστρέφεται null. 

SELECT TIMEFROMPARTS (23, 59, 59, 0, 0) AS Result; 

------------------------------------------------------- 

23:59:59.0000000 

 

 

 

SELECT TIMEFROMPARTS (14, 23, 44, 5, 1); 

SELECT TIMEFROMPARTS (14, 23, 44, 50, 2); 

SELECT TIMEFROMPARTS (14, 23, 44, 500, 3); 

----------------------------------------------------- 

14:23:44.5 

14:23:44.50 

14:23:44.500 
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Παρακάτω δίνουμε κάποια ακόμα μικρά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των όρων. 

 
 

SELECT DATEPART(year, 0), DATEPART(month, 0), DATEPART(day, 0); 

----------------------------------------------------------------

1900  1  1  

 

 

SELECT SMALLDATETIMEFROMPARTS (2010, 12, 31, 23, 59 ; 

--------------------------- 

2011-01-01 00:00:00 

 

 

SELECT DATEFROMPARTS (2010, 12, 31); 

----------------------------------------------- 

2010-12-31 

 

 

SELECT DATETIME2FROMPARTS (2010, 12, 31, 23, 59, 59, 0, 0 ; 

---------------------------------------------------------------- 

2010-12-31 23:59:59.0000000 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

7.1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ DBMS ORACLE /MYSQL 

/POSTGRESQL /MICROSOFT SERVER 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω συγκρίνουμε κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων DBMS. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι η γλώσσα υλοποίησης του 

συστήματος, η MySQL και η Oracle χρησιμοποιούν την C και την C ++, ενώ η Microsoft SQL 

Server και η PostgreSQL την C ++ και την C αντίστοιχα. Η MySQL, η PostgreSQL και η Oracle 

υποστηρίζονται από πολλά λειτουργικά συστήματα όπως Linux, OS X, Solaris, Windows και 

άλλα, ενώ το Microsoft SQL Server υποστηρίζεται μόνο από windows.  

 

 
Τα στοιχεία του Πίνακα 32, είναι συμφωνα με το (http://db-

engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server%3BMySQL%3BOracle%3BPostgreSQL). 
 
 
 

http://db-engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server%3BMySQL%3BOracle%3BPostgreSQL
http://db-engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server%3BMySQL%3BOracle%3BPostgreSQL
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Όνομα 
Microsoft SQL 

Server 
MySQL Oracle PostgreSQL 

Περιγραφή 

 

Microsoft σχεσιακό 

DBMS 

Χρησιμοποιείται ευρέως 

open source RDBMS 

Ευρέως χρησιμοποιούμενο 

RDBMS 

Με βάση το αντικείμενο- 

σχεσιακό DBMS 

Postgres 

Developer Microsoft Oracle Oracle 
PostgreSQL Global 

Group Ανάπτυξης 

Πρώτη έκδοση 1989 1995 1980 1989 

License εμπορική
7
 Open Source εμπορική Open Source 

Γλώσσα 

Εφαρμογής 
C ++ C και C ++ C και C ++ C 

Λειτουργικά 

συστήματα  
Windows 

FreeBSD  

Linux  

OS X  

Solaris  

Windows 

AIX  

HP-UX  

Linux  

OS X  

Solaris  

Windows  

z / OS 

HP-UX  

Linux  

OS X  

Solaris  

Unix  

Windows 

SQL ναι ναι
8
 ναι ναι

9
 

Υποστηριζόμενες 

γλώσσες 

προγραμματισμού 

.Net/ Java/ PHP/ 

Python/ Ruby/ 

Visual Basic 

Ada/ C/ C#/ C++/ D/ 

Eiffel/ Erlang/ Haskell/ 

Java/ Objective-C/ 

OCaml/ Perl/ PHP/ 

Python/ Ruby/ Scheme/ 

Tcl 

C/ C#/ C++/ Clojure/ 

Cobol/ Eiffel/ Erlang/ 

Fortran/ Groovy/ Haskell/ 

Java/ JavaScript/ Lisp/ 

Objective C/ OCaml/ Perl/ 

PHP/ Python/ R/ Ruby/ 

Scala/ Tcl/ Visual Basic 

.Net/ C/ C++/ Java / 

Perl/ Python/ Tcl 

Server-side 

scripts 

Transact-SQL και 

ΝΕΤ γλώσσες 
ναι PL / SQL 

Πραγματοποιείται σε 

γλώσσα PL / pgSQL ή 

με κοινές γλώσσες όπως 

η Perl, Python, Tcl κ.λπ. 
 

Πίνακας 32: Σύγκριση μεταξύ των DBMS στα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

 
 
 
 
 

                                                      
7
 περιορισμένη δωρεάν έκδοση είναι διαθέσιμη 

8
 με ιδιόκτητες επεκτάσεις 

9
 πρότυπο με πολλές προεκτάσεις 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2583%2BDBMS%2Boracle,%2Bdb2%2Bmysql%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D9zs%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1280%26bih%3D913&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://db-engines.com/en/article/RDBMS&usg=ALkJrhh9tHS2q7BPwAecAw2cwpdJ-kVWwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2583%2BDBMS%2Boracle,%2Bdb2%2Bmysql%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D9zs%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1280%26bih%3D913&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://db-engines.com/en/article/RDBMS&usg=ALkJrhh9tHS2q7BPwAecAw2cwpdJ-kVWwg
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7.2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ DATE & TIME 

 
 

 
 

Πίνακας 33: Σύγκριση DATE &TIME μεταξύ των DBMS 

 
Στην Oracle oι όροι SYSDATE, LOCALTIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP, 

LOCALTIMESTAMP, SYSTIMESTAMP μας επιστρέφουν την ημερομηνία μαζί με την ώρα. 

Παρόλο αυτά σε συνδυασμό με άλλους όρους, όπως TO_CHAR (), που υποστηρίζει το 

συγκεκριμένο DBMS μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, μόνο την ώρα ή μόνο την 

ημερομηνία. Από την άλλη η Mysql μπορεί να χρησιμοποιήσει την CURTIME, η Postgresql την 

CURRENT_TIME και η Microsoft Server την TIMEFROMPARTS για να πάρουμε ως 

επιθυμητό αποτέλεσμα την τρέχουσα ώρα χωρίς την ημερομηνία. Εάν επιθυμούμε να 

εμφανίσουμε μόνο την ημερομηνία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την CURDATE, την 

CURRENT_DATE και την DATEFROMPARTS από την Mysql, την Pstgresql και το Microsoft 

Server αντίστοιχα. Εκτός από αυτές τις εντολές που αναφέραμε υπάρχουν κι άλλες σε κάθε 

DBMS όπου μας δίνουν το ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα, τις οποίες παρουσιάσαμε στα 

προηγούμενα κεφάλαια. 

 

Παρακάτω θα δείξουμε πως μπορούμε να εμφανίσουμε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με 

κάθε ένα από τα DBMS που ασχολούμαστε. 
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Oracle: 

SELECT SYSDATE; 

 

SELECT TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'DD-MM-YYYY HH:MI:SS'); 

 

SELECT CURRENT_TIMESTAMP; 

 

SELECT LOCALTIMESTAMP; 

 

SELECT SYSTIMESTAMP; 

 

 

MySql: 

SELECT NOW(; 

SELECT SYSDATE(; 

 

SELECT CURRENT_TIMESTAMP(; 

 

SELECT LOCALTIMESTAMP(;  

 

Postgresql: 

SELECT CURRENT_TIMESTAMP; 

 

SELECT LOCALTIMESTAMP; 

 

Microsoft Server Sql: 

SELECT SYSDATETIME(); 

 

SELECT SYSDATETIMEOFFSET(); 

 

SELECT SYSUTCDATETIME(); 

 

SELECT CURRENT_TIMESTAMP; 

 

SELECT GETDATE(); 

 

SELECT GETUTCDATE(); 

 

 

Με όλους τους παραπάνω όρους έχουμε ως επιθυμητό αποτέλεσμα την τρέχουσα ημερομηνία 

και ώρα. 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_current-timestamp
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_localtimestamp
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Π.χ. Θέλουμε το DBMS να μας εμφανίσει στην οθόνη μας μόνο την τρέχουσα ώρα. 

 

Oracle: 

 

SELECT TO_CHAR(SYSDATE, ‘HH:MI:SS'); 

 

 

MySql: 
 

SELECT CURTIME(); 

 

Postgredql: 

SELECT CURRENT_TIME; 

 

Microsoft Server Sql: 

SYSUTCDATETIME (); 

 

7.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ JOINS 

 

Πίνακας 34: Σύγκριση Joins μεταξύ των DBMS 
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το συστατικό join προσδιορίζει πέντε είδη, cross join, inner join, full 

outer join, left outer join και right outer join. H Μysql είναι το μόνο DBMS, από αυτά που 

παρουσιάσαμε που δεν υποστηρίζει και τις πέντε εντολές. Υποστηρίζει inner join, left outer join 

και right outer join όπου με τον συνδυασμό τους μπορούμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που 

θέλουμε παρόλο που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις άλλες δύο εντολές. 

 

7.4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ INTERSECT/EXCEPT 

 
Η Mysql είναι ένα από τα DBMS όπου δεν υποστηρίζει τον όρο INTERSECT αλλά ούτε τον 

όρο EXCEPT. Παρόλο που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το EXCEPT θα μπορούσαμε να 

συντάξουμε ένα τέτοιο ερώτημα χρησιμοποιώντας το NOT IN έχοντας το ίδιο επιθυμητό 

αποτέλεσμα (όπως αναλύσαμε στο 4
ο
 Κεφάλαιο, στην Mysql). Επιπλέον, μπορούμε να 

δημιουργήσουμε ερώτημα χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τον όρο EXCEPT αλλά να έχουμε το 

ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με την χρήση όρων όπως IN, EXISTS ή INNER JOIN (όπως 

αναλύσαμε στο 4
ο
 Κεφάλαιο, στην Mysql, με παραδείγματα). Τέλος, η Oracle χρησιμοποιεί την 

εντολή MINUS στη θέση της EXCEPT. 

 
 

 

Πίνακας 35: Σύγκριση intersect/except μεταξύ των DBMS 
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