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Bevezetés
Ez a jegyzet elsősorban azoknak a diákoknak készült, akiket tanítok, ezért a jegyzet
erőteljesen hiányos. Az olvasó egy percig se gondolja azt, hogy a témakörhöz ennyi
információ tartozik. A jegyzetben csak azokat a területeket érintettem, amit szükségesnek
ítéltem meg, és amiről úgy gondoltam, hogy megfelelő alapot biztosít a továbbfejlődéshez.
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Mi az adatbázis kezelés?
A 20. század az információrobbanás százada. A rádió, a televízió, az újságok, a reklámok, sőt
az Internet is önti ránk az információt. Ennek nagy része feldolgozatlanul folyik át rajtunk,
más részét megjegyezzük, tároljuk, beépítjük információs bázisunkba. és ha szükség van rá,
előkeressük, más információkkal összekapcsoljuk, döntéseinkben felhasználjuk. Vagyis nap
mint nap használjuk saját "adatbázisunkat".
A gazdasági élet működéséhez szintén nagy mennyiségű adatra, információra van szükség.
Tudni kell, mi van a nyersanyagraktárban, elegendő-e ez a termeléshez, miből és kitől kell
rendelni, mennyi a cég által előállított késztermék, kinek kell kiszállítani, kik a cég dolgozói,
milyen a cég pénzügyi helyzete, stb.
A nagy mennyiségű adatot meg kell jegyezni, vagyis tárolni kell, megkeresni az éppen
szükségeset, esetleg különböző műveleteket kell végezni adatainkkal. ezek adatbázis-kezelő
feladatok.
A tárolás és a visszakeresés egyszerűbbé tételéhez megpróbáljuk az egy témakörhöz
kapcsolódó adatokat azonos szerkezetben tárolni. A telefonkönyv is adatbázis, ahol minden
bejegyzés azonos szerkezetű: név, cím és telefonszám tartozik minden adathoz.
Az élet minden területén találkozunk adatbázisok használatával.

Adatbázis-kezelés számítógép nélkül
Nézzünk egy egyszerű, mindnyájunk által jól ismert példát. A gyermekorvosi rendelőben
minden kezelt gyermek adatait nyilvántartásba veszik, hogy egészségi állapotát, betegségeit,
az alkalmazott gyógyszereket folyamatosan figyelemmel kísérhessék. Korábban, és még ma is
néhány helyen ez fiókokban tárolt beteglapokon, kartonokon történt. A beteglap minden
gyermekre vonatkozóan azonos adatokat tartalmaz: név, születési idő és hely, anyja neve,
lakcíme, kezelés dátuma, egyéb kezelési információk.
Amikor a szülő orvoshoz viszi beteg gyermekét, jelentkeznie kell a kartonozóban dolgozó
hölgynél. Ha először jött, adatait fel kell vinni egy új kartonra. A felvétel előtt azonban
ellenőrizni kell, hogy a betegnek valóban nincs még kartonja. Ha régi beteg, a kartonját ki kell
keresni a rengeteg beteglap közül. Mivel ez a leggyakrabban előforduló művelet, fontos, hogy
a keresés gyors legyen.
Hogyan találja meg a beteg gyermek kartonját a felvételi szobában dolgozó hölgy? Úgy, hogy
a kartonokat tartalmazó fiókokra ráírták a születésidátum-tartományt. A szülő jelentkezésekor
megmondja gyermeke születési dátumát és nevét. A születési dátum alapján könnyű
megtalálni a megfelelő kartont tartalmazó fiókot. Mivel a fiókban a gyermekek kora szerint
sorban jönnek a kartonok, már csak az azonos napon született gyerekek kartonjai között kell
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keresni. Ha az egykorú gyermekek kartonjait ábécé-sorrendben vannak, könnyű megtalálni a
keresettet. Sokkal gyorsabb, mint ameddig a folyamat leírása, vagy elolvasása tart.
Ez azonban csak azért igaz, mert a kartonokat születési dátum és névsor szerint rendezték. Ha
az orvos a bárányhimlőn átesett gyermekek kartonjait szeretné kiválogatni, az összes lapot
végig kellene néznie, hiszen betegségek szerint nincsenek rendezve. Ez akár több napig is
eltarthatna.
Ha egy gyermek a körzeten belül máshova költözött, módosítani kell a kartonon rögzített
lakcímadatot. Ha más körzetbe költözött, lapját át kell küldeni az új rendelőbe, a helyi
nyilvántartásból törölni kell.
A beteg gyermekek adatnyilvántartása tipikus adatbázis-kezelő tevékenység, s tartalmazza az
adatbázis-kezelő programok legfontosabb feladatait.
Mint láthattuk, adatbázis-kezelési feladatokat számítógép nélkül is meg lehet oldani. Ez
azonban nehézkes, és minél nagyobb és bonyolultabb az adatbázis, annál nehézkesebb és
lassúbb.
Adatbázis-kezelő feladatok jellemzői:






Nagy mennyiségű adatot kell kezelni. ez azonban csak egyik jellemzőjük, hiszen a
már jól ismert szövegszerkesztő programok is nagy mennyiségű adatot kezelnek, ha
például könyvet írunk velük.
Az adatokat kötött szerkezetbe foglalva tudjuk tárolni. Az adatok olyan egyedekre
bonthatók, melyeket azonos tulajdonságokkal írhatunk le. Előző példánkban minden
gyermekről azonos információkat tárolunk
A tárolt adatokkal különböző műveleteket kell végezni. Bővíteni, módosítani, törölni,
esetleg valamilyen szempont szerint válogatni, keresni, sorba rendezni, különböző
célú lekérdezéseket, listákat készíteni.

Fontos megemlíteni, hogy a jó adatbázis nagyon nagy érték, létrehozása hatalmas munka,
elvesztése esetén az adatokat sokszor lehetetlen pótolni. Ennek megfelelően mindig nagy
gondossággal kezeljük, és ne feledkezzünk el a biztonsági másolatok készítéséről.

Adatbázis-kezelés számítógéppel
Miután megértettük, az élet milyen feladatai hozták az adatbázis-kezelés igényét, nézzük meg,
hogyan fejlődtek ki a mai számítógépes adatbázis-kezelő programok.
A számítástechnika hőskorában minden program maga állította elő, tárolta és kezelte azokat
az adatokat, amelyeket feldolgozott.

6

I. Adatbázis-kezelés alapok

Hamar kiderült azonban, hogy különböző programok gyakran hasonló vagy azonos adatokkal
dolgoznak. A vállalat személyzeti nyilvántartása, a bérelszámolás és a munkaügy használta
adatok közül sok azonos. A többszörös adatfelvitel megtöbbszörözi az adatrögzítő munkát és
a rögzítésnél elkövetett hibákat is. Az adatok változásait végig kell vezetni az összes
programban. Ezen úgy lehet segíteni, ha a programok és adatok különválnak, és az azonos
adatokkal dolgozó programok közös adatbázist használnak. De nem csak az adatok közösek,
hanem az adatokkal végzett műveletek is: rögzítés, módosítás, törlés, lekérdezés, rendezés stb.
Ha ezeket közös program végzi il, komoly megtakarítást jelent a programozásban. Ez a
felismerés hívta életre az adatbázis-kezelő programokat.

Az adatbázis adataival a műveleteket az adatbázis-kezelő végzi, így az egyes alkalmazói
programokra csak az adott alkalmazás speciális feladatai hárulnak.

7

I. Adatbázis-kezelés alapok
Eredmény:






kevesebb adatrögzítési munka, kevesebb hibalehetőség,
minden program számára állandóan naprakész adatok (nem fordulhat elő, hogy az
egyik program adatmódosításáról a másik még nem tud, hiszen közös adatbázissal
dolgoznak),
kisebb tároló igény (nincs többszörös tárolás),
kevesebb programozási munka, gyorsabb, könnyebb fejlesztés (a közös feladatokat az
adatbázis-kezelő program elvégzi).

Bár az adatbázis-kezelés igénye nagyon hamar felmerült, sokáig csak a nagy számítógépeknél
alkalmazták. ennek oka elsősorban a nagy háttértárigény, ami a személyi számítógépeknél
eleinte nem volt meg. A merevlemezes háttértárak azonban az adatbázis-kezelést kisebb
teljesítményű gépeken is lehetővé tették. A mai személyi számítógépek teljesítménye
egyébként messze felülmúlja a 20 évvel ezelőtt nagynak nevezett számítógépeket.
A technika fejlődésével az adatbázis-kezelők használata ugyanolyan általánossá vált a PCken, mint a szövegszerkesztés.

Ellenőrző kérdések
-

Mik az adatbázis-kezelő feladatok jellemzői?
Mondjon példát számítógép nélküli adatkezelésre? Mik a hátrányai?
Hogyan történik a programozás, adatkezelés adatbázis-kezelő nélkül?
Mik a hátrányai?
Mi a különbség az adatbázis-kezelővel, illetve a nélkül történő adatkezelésben?
Milyen eredményeket hozott az adtbáziskezelő használata?
Kik használnak ma adatbázis-kezelőt?

Alapfogalmak
Az alapfogalmak tisztázása feltétlenül szükséges, de nem megyünk a részletekbe, hiszen ezek
mindegyikéről vaskos könyvek szólnak. Éppen ezért minden fogalomhoz igyekszem egyszerű
és rövid definíciót megadni.
Adat
Ebben a jegyzetben pontosan nem definiáljuk ezt a fogalmat. Megmaradunk annyiban, hogy a
világ dolgainak, jelenségeinek mérése, megfigyelése, leírása révén keletkezett számok,
szövegek, speciális jelek, jelsorozatok adatot jelentenek.
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Információ
Az első kísérlet az információ fogalmának megalkotására C.E. Shannon nevéhez fűződik, ő
alapozta meg az információelmélet tudományát (1948). Shannon elméletének a lényege az,
hogy az információt jelek, adatok hordozzák, de pontosan nem adta meg, hogy mi is az
információ. Jelen jegyzetben egyszerűen azt mondjuk, hogy az információ értelmezett adat.
Adatbázis
Az adatbázisok fogalma az első számítógépek megjelenése után nem sokkal tehető. Eleinte
puszta, rendezetlen - kapcsolatok nélküli adatokkal dolgoztak, majd a könnyebb átláthatóság kezelhetőség érdekében az adatokat bizonyos tulajdonságaik alapján rendezték, a rendezett
formák adat struktúrákat eredményeztek. A fejlődés során adatmodelleket, adatsémákat
alakítottak ki melyek segítségével jobban kezelhető adategységeket kaptak, továbbá az
adatstruktúrákat kezelő rendszerek is egyszerűsödhettek. Bizonyos fejlődési fázisok után, a
rendszerezett, avagy modellbe foglalt adathalmazokat adatbanknak, később adatbázisnak
(adatbázis: Data Base - DB) nevezték el. A rendszerezés számunkra már alapvetőnek tűnhet,
de idáig is el kellett jutni. A rendszerezés, a modellbe foglalás több fejlődési fázison keresztül
ment keresztül.
Adatbázis-kezelő rendszer
Az adatbázis önmagában semmit sem ér. A felhasználó számára akkor válik értékké, ha
megadunk hozzá egy olyan szoftvert (programnyelvet), amellyel az adatbázist kezelni tudjuk.
Az ilyen szoftver nagyon bonyolult, általában több elemből álló rendszert képez. Ezt a
szoftvert adatbázis-kezelő rendszernek (ABKR) nevezzük. Az adatbázis kezelő rendszereknek
két fő funkciójuk van: az adatdefiníció és a lekérdezés.

Ellenőrző kérdések
-

Mi a különbség adat és információ között?
Mi az adatmodell?
Mi az adatbázis?
Miért van szükség adatbázis-kezelő rendszerekre?
Mik a főbb funkciói az adatbázis-kezelő rendszereknek?
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Adatbázis-kezelő rendszerek feladatai
Az adatbázisokkal lényegében két fontos műveletet kell elvégezni, ennek megfelelően az
adatbázis-kezelő rendszereknek két fő funkciója az adatbázis létrehozása és az adatok
lekérdezése, de ezeken kívül további „segédfeladatokat” is ellátnak.
Adatbázis létrehozása
Az adatbázis szerkezetének definiálása és a szerkezeti feltöltése konkrét adatokkal, illetve
ezek módosítása, törlése.
Az adatok lekérdezése
Az adatok visszakeresése az adatbázisból különféle csoportosításban, feltételekkel.
Adatvédelem, adatbiztonság
Nem minden felhasználónak van joga az adatbázis minden adatához hozzáférni. Amikor a
felhasználó programján keresztül az adatbázishoz fordul, egy jelszóval kell azonosítania
magát. Ezt az adatbázis-kezelő rendszer értékeli, és csak azokhoz az adatokhoz engedi
hozzáférni, amelyekhez annak jogosultsága van. Az adatok védelme nagy adatbázisoknál
rendkívül fontos, hiszen az adatbázis tönkretétele nagy károkat okozhat.
Integritási feltételek teljesülésének figyelése
Az adatbázis adataival kapcsolatban gyakran meg lehet fogalmazni olyan feltételeket,
amelyek ellenőrzésével az adatbázis létrehozásakor kiszűrhetők azok a bemenő adatok,
amelyek nem az adott adatbázisba valók, vagyis hibásak. Az adatbázis belső szerkezete is
hordozhat olyan információkat, amelyek meghatározzák, hogy új adatok bevitele esetén ezek
illeszkednek-e az adatbázishoz. PL. kiköthetjük, hogy 1900-as évek előtti dátumot nem
vihetünk fel. Az ilyen típusú információkat integritási feltételeknek nevezzük, ezek vizsgálata
is az adatbázis-kezelő feladata.
Szinkronizáció
Különösen hálózatban üzemelő nagy adatbázisoknál, egyidejűleg nagyon sok felhasználó
fordulhat esetleg ugyanazon adathoz. Ráadásul úgy, hogy az egyik éppen módosítani akarja, a
másik pedig lekérdezni. Ezeknek az ún. holtpont helyzeteknek a megoldása nagyon nehéz
feladat, de az adatbázis-kezelő rendszernek ezt tudnia kell megoldani.
Naplózás
Az adatbázis kezelő rendszerekben az adatokhoz való hozzáférés a központi szoftver
vezérlése alatt megy végbe, ezért az ilyen rendszerek minden, az adatokkal kapcsolatos
műveletről (a művelet típusáról és számáról) feljegyzést vezetnek, mindent naplóznak.
Ezeknek az adatoknak a felhasználásával azokhoz a műveletfajtákhoz, amelyek gyakran
szerepelnek különféle gyorsításokat hajthat végre a rendszer.
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Ellenőrző kérdések
-

Mik a főbb funkciói az adatbázis-kezelő rendszereknek?
Hogyan ügyel az adatbázis-kezelő rendszer a biztonságra?
Mit nevezünk integritási feltételnek?
Mi a szinkronizáció lényege?
Vajon miért szükséges a naplózás?

Adatmodellek alapelemei
Az adatmodell három alapegységből áll: az egyedekből, a tulajdonságokból és a
kapcsolatokból.

Az egyed fogalma


Egyed - egyedtípus: minden olyan dolgot egyednek nevezünk, melynek jellegzetes
tulajdonságai vannak. Ezen jellegzetes tulajdonságoknak lehetővé kell tenniük az
egyedek megkülönböztetését. Az így megkülönböztetett dolgokról, most már
egyedekről adatot, adatokat tárolunk. Egyszerűbben, minden egyed, amiről adatot
tudunk tárolni.



Egyedhalmaz: Az egyed egy általános dolog megfogalmazásakor, pl. a számítógép,
mint egyed megadásakor sok ezer típusú számítógépet foglal magába. Ezen egyedhez
tartozó elemek halmazát egyedhalmaznak nevezzük.



Egyedérték: Az egyes egyed konkrét értéke az egyedérték.

A tulajdonság fogalma


Tulajdonság - attribútum: Az egyedeket tulajdonságaik alapján jellemezzük,
különböztetjük meg ezeket a tulajdonságokat tároljuk el az egyedről. A tulajdonságok
lehetnek összetettek is, állhatnak több alrendű tulajdonságból is. Pl.: A számítógép
esetében a gép tulajdonsága a processzor, az alaplap típusa, a memória mérete, illetve
az egyéb perifériák fajtái.



Kulcs: Az egyed azon tulajdonságát vagy tulajdonságait mely(ek) már egyértelműen
meghatározzá(k), hogy az egyed mely értékéről van szó, kulcsnak nevezzük.
Egyszerűbben azon tulajdonság mely azonosítja az egyedet. Pl.: Vegyünk új példát:
van egy bolti számlázó rendszerünk, s van egy számla nevű egyedünk. Az egyedet a
számlaszám alapján egyértelműen azonosíthatjuk, hisz minden egyednek más a
számlaszáma. De még egyszerűbb példa az emberek esetén a személyi szám.
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A kapcsolat fogalma, fajtái

12



Kapcsolat: Kapcsolatnak nevezzük az egyedek közötti viszonyt, összefüggést.



Egy-egy (1:1) kapcsolat: Az egy-egy kapcsolat során az egyik egyedhalmaz minden
egyes eleméhez, pontosan egy másik egyedhalmazbeli elem tartozik. Egyszerűbben:
kölcsönösen egyértelmű a két egyedhalmaz közötti megfeleltetés. Jelölése, 1:1
kapcsolat. Pl.: Mindenkinek csak egy személyi száma van, és minden egyes személyi
számhoz csak egy ember tartozik.



Egy-több (1:N) kapcsolat: Azt mondjuk, hogy az A egyed és B egyed között egytöbb kapcsolat áll fent, ha az A egyedhalmaz mindegyik eleméhez a B egyedhalmaz
több eleme is tartozhat. Jelöltése: 1:N kapcsolat. Pl.: előzőekben azt a példát akartam
felvetni, hogy mindenkihez csak egy anyanév tartozik. De hirtelen eszembe jutott,
hogy egy anyanévhez viszont már tartozhat több személy neve is. Így ez az 1:1
kapcsolat helyett, az 1:N kapcsolat kiváló példája.



Több-több (N:M) kapcsolat: Több-több kapcsolatról beszélünk amennyiben A
egyedhalmaz minden eleméhez a B egyedhalmaz több eleme tartozik és fordítva (B
egyedhalmaz minden egyes eleméhez több A egyedhalmazbeli elem tartozik.).

I. Adatbázis-kezelés alapok

Indexelések
Az adatbázisok többségében az adatokat valamilyen sorrend szerint kell megjeleníteni. Ez a
sorrend azonban eltérő megjelenés esetén más és más lehet. Szükség van tehát az adtok
rendezettségére a megjelenítéshez, de az adatbázisban való gyors kereséshez is. Az
adatbázisban szereplő adatok azonban fi8zikailag csak egyféle sorrendben helyezkedhetnek
el. Az indexelés segítségével azonban különféle logikai sorrendeket is felállíthatunk, így az
adatok megjelenítése megváltoztatható. Az adatbázis-kezelők használata során meg kell tehát
különböztetni a logikai és a fizikai rendezést. A fizikai az adatok sorrendjének valódi
megváltoztatásához vezet, az adatok a rendezést követően már az új sorrendben kerülnek
tárolásra is. Ezzel szemben a logikai rendezés (indexelés) esetén az adatbázis rekordjaiból
nem építünk fel új rendezett sorrendű adatbázist, csupán azt jegyezzük le, hogy a rekordoknak
milyen sorrendben kell egymást követniük. Ez esetben teát a gép többnyire egy másik,
úgynevezett indexállományt hoz létre, amely állományban a gép a valós adatállományban
lévő adatok sorrendjét tartja nyilván. A logikailag rendezett állományt midig az
indexállományban megadott sorrendben látjuk, így kényelmesen bővíthetjük vagy
módosíthatjuk, hiszen az indexállomány mindezeket képes automatikusan követni.

Ellenőrző kérdések
-

Milyen alapelemei vannak egy adatmodellnek?
Mi az egyed, egyedhalmaz?
Mit nevezünk tulajdonságnak?
Milyen szerepe van a kulcsnak?
Milyen kapcsolattípusokat ismerünk?
Mondjon példákat a különböző kapcsolattípusokra?
Mit nevezünk indexállománynak?
Mikor érdemes indexelni?

Adatmodellek
Mi az adatmodell? Most a már ismertetett fogalmakkal pontosabban definiálhatjuk:


Az adatmodell egyedek, attribútumok, és kapcsolatok halmaza, a valóság, a valós
objektumok tükörképeként.

Az egyedek és attribútumaik megadásával még nem definiálható az adatmodell, szükséges
hozzá a kapcsolatok típusainak, formáinak is definíciója. A definiált adatmodell segítségével
már kialakíthatjuk az adatbázisunkat.
Számos adatmodell jött létre, s fejlődött az elmúlt 30 év során, a hálós, hierarchikus, és
végül napjaink relációs adatmodellje. Ezek közül konkrétan a használatban lévő,
legelterjedtebb relációs adatmodellel foglalkozunk majd bővebben.
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Adatmodell szintjei




Fogalmi: az egyedtípusok, tulajdonságok és kapcsolatok megismerése.
Logikai: a fogalmi modell finomítása.
Fizikai: tényleges adatbázis.

Hierarchikus modell
A hierarchikus modell volt a legelső az adatbázis-kezelőkben és egyben a leginkább
korlátozott. Az adatbázis több egymástól független fából állhat. A fa csomópontjaiban és
leveleiben helyezkednek el az adatok. A közöttük levő kapcsolat, szülő gyermek kapcsolatnak
felel meg. Jellemzője, hogy egy gyökér adatból kiindulva elérhető az összes adat. Ilyen pl. a
DOS könyvtár szerkezete is. Egy szülőhöz tartozhat több gyerek, de minden gyereknek csak
egy szülője lehet.

Hálós modell
A hierarchikus szerkezet továbbfejlesztett változata. Egy szülőhöz tartozhat több gyerek, de
egy gyereknek is lehet több szülője. Nagygépes adatbázis-kezelők használják ezt a
szerkezetet.
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Relációs modell
A reláció nem más mint egy táblázat, a táblázat soraiban tárolt adatokkal együtt. A relációs
adatbázis pedig relációk és csak relációk összessége. A reláció helyett sokszor a tábla vagy
táblázat, a sor helyett a rekord, az oszlop helyett pedig az attribútum, illetve tulajdonság
elnevezés is használatos.

A relációs adatmodell az egyik legáttekinthetőbb és a 80-as évektől kezdve a legelterjedtebb
adatmodell, támogatják a legismertebb adatbázis-kezelő programok. A továbbiakban ezzel
fogunk majd foglalkozni.
Reláció foka: a tulajdonságok száma.
Reláció számossága: a relációban előforduló sorok száma.

Objektum orientált modell
Ez az adatmodell a kezdeti és jelenlegi nehézségek ellenére is fejlődni látszik, ugyanis számos
előnnyel rendelkezik társaihoz képest (könnyű csapatmunka, könnyebb adatelérés, jobban
áttekinthető). Ugyanakkor OO adatmodell még fejlődési fázisban van, számos megoldandó
problémát kell még kiküszöbölni. Az OO adatmodellű adatbázisokat az ODBMS (Object Data
Base Management System) adatbázis-kezelő rendszer menedzseli. Jelenleg még megtalálható
az OO adatbázis relációs adatbázisokra történő leképezésével működő ORDBMS (Object
Relational Data Base Management System) rendszerek is, bár a szakma véleménye szerint
nem ezek lesznek a jövőbe mutató rendszerek. Az biztos, hogy az OO adatmodell valamely
szabványosított, kiforrott változata a későbbiekben átveheti, átveszi a relációs adatmodell, a
relációs adatbázisok helyét.
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Ellenőrző kérdések
-

Mi az adatmodell?
Milyen adatmodelleket ismerünk?
Jellemezze a különböző adatmodelleket!
Melyik a legelterjedtebb adatmodell?
Miből áll egy reláció?
Mit mutat meg a reláció foka?
Mit mutat meg a reláció számossága?

Adattípusok
Alapvető adattípusok
A tárolt adatoknak előre definiált formátumúaknak kell lenniük. A formátumok a későbbi
feldolgozás szempontjából meghatározó szerepet játszanak. Egy szöveges formátumban
felvitt számadattal nem lehet matematikai műveleteket végrehajtani, és egy szám formátumú
adattal szöveges műveleteket.
A típus az adat fontos jellemzője, mivel meghatározza, hogy az adat milyen jeleket (értékeket)
tartalmazhat és velük milyen műveleteket lehet végezni. Az adatbázis kezelők által használt
alapvető adattípusok: karakteres vagy szöveges, numerikus, dátum, logikai.
Numerikus: Lehet egész szám és valós szám, amely törtet is tartalmaz.
Karakteres: Bármilyen karaktersorozat lehet.
ASCII kódrendszerben egy karakter egy bájton tárolódik.
Dátum:

Vagy karakteres, vagy numerikus adatként tárolódik.
Speciális dátumműveletek
 Két dátum különbsége: (Dátum1 - Dátum2) az eredmény szám, az eltelt
napok számát adja eredményül.
 Dátum és egész szám összege, különbsége: (Dátum ± egész szám) az
eredmény dátum.

Logikai:

Két értéket vehet fel: Igen/Nem, ezért tárolására 1 bit is elegendő lenne, de
általában 1 bájton tárolódik.

Adattípusok Accessben
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Szöveg:

Olyan tetszőleges karaktert tartalmazó szöveg, amely maximális hossza előre
meghatározandó. Ez a hossz legfeljebb 255 karakter lehet.

Feljegyzés:

Nem feldolgozható, csak mellékes feljegyzést tartalmazó, maximum 65535
karakter hosszú szöveg lehet.
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Szám:

Bájt:
0 – 255 közötti egész szám.
Egész:
-32768 – 32767 közötti egész szám.
Hosszú egész: -2147483648 – 2147483647 közötti egész szám.
Egyszeres: tetszőleges szám, ami 4 bájton lebegőpontos formátumban
tárolható.
Dupla: tetszőleges szám, ami 8 bájton lebegőpontos formátumban tárolható.
Replikációs azonosító: 16 bájton tárolt globális egyedi azonosító
Decimális:
-1038 – 1038-1 közötti 28 tizedes pontos 12 bájton tárolt szám.

Dátum/idő: Általános dátum:
Hosszú dátum:
Egyszerű dátum:
Rövid dátum:
Hosszú idő:
Közepes idő:
Rövid idő:

dátum és idő 1994. 06. 19. 17:34:23 formátumban
dátum 1994. június 19. formátumban
dátum 94. jún. 19. formátumban
dátum 94. 06. 19. formátumban
idő 17:34:23 formátumban
idő 5:34 DU formátumban
idő 17:34 formátumban

Pénznem:

Pénz jellegű adatok megjelenítésére szolgáló numerikus formátum.

Számláló:

Olyan pozitív egész szám, amely minden új rekord hozzáadásakor eggyel
nagyobb lesz.

Igen/nem:

Kétféle választási lehetőséget tartalmazó logikai érték (Igen/Nem, True/False)

OLE objektum: Külső Windows objektum, például kép
Hivatkozás: Internetes vagy hálózatos eléréseknél használható URL van UNC cím.
Melléklet:

Csatolt állomány azonosítására szolgáló cím.

Ellenőrző kérdések
-

Miért fontos az adatok típusának előre meghatározása?
Milyen adattípusok alkalmasak szöveg tárolására?
Milyen adattípusok alkalmasak számok tárolására?
Hány féle képpen tárolhatjuk a dátumot?
Hány féle képpen tárolhatjuk az időt?
Lehet-e dátumot és időt együtt tárolni?
Melyik az a típus, amelyik csak kétféle érték tárolására alkalmas?
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Adatbázis tervezése
Az adatbázisrendszerek tervezésékor abból a tényből kell kiindulni, hogy az adatbázisrendszer
is egy számítógépen futó program, egy szoftvertermék, ezért az általános szoftverfejlesztési
irányelvek itt is érvényesek. A szoftverfejlesztés általános metodikája mellett természetesen
az adatbázisrendszerek sajátosságait is figyelembe kell venni.
Egy adatbázis létrehozását mindig az adatbázis tervezés előzi meg. Gondosan fel kell mérni
az igényeket és meg kell fogalmazni a problémákat. Egy adatbázist manapság néhány hónap
alatt fejlesztenek ki. Ennek körülbelül 70-75%-a a tervezésre, 10-15%-a a programozásra, a
maradék pedig a tesztelésre fordított idő. Alapos tervezés nélkül a rendszer átláthatatlan lesz
és utólagos módosítás már nagyon körülményes.
Nézzük tehát a tervezés lépéseit:
1. fázis. Az igények összegyűjtése, elemzése.
2. fázis. Koncepcionális terv elkészítése.
3. fázis. Adatbázis-kezelő rendszer kiválasztása.
4. fázis. Adatbázis-kezelő rendszertől függő leképezés.
5. fázis. Fizikai tervezés.
6. fázis. Megvalósítás

1. fázis: Az igények összegyűjtése, elemzése, a feladat specifikációja
A folyamat során nagyon gondosan, átgondoltan fel kell deríteni a fő alkalmazási területeket,
tanulmányozni kell az adott területtel rokon, már meglévő alkalmazásokat és azok
dokumentációit. Meg kell vizsgálni a jelenlegi megvalósításokat (még a nem számítógépes
megoldásokat is), valamint a körülményeket. A felhasználói igények, elvárások összegyűjtése
érdekében célszerű a későbbi felhasználókkal is elbeszélgetni.
Az adatok, információk összegyűjtése után olyan specifikációt kell készíteni, mely
tartalmazza a felhasználói igényeket kielégítő tárolandó adatokat, valamint a feldolgozási
műveleteket, tranzakciókat, lekérdezéseket.

2. fázis: A koncepcionális terv elkészítése
A terv készítésének folyamán kell a magas szintű modellt kialakítani. A modell segítségével
meg kell fogalmazni az előre tervezhető lekérdezéseket és tranzakciókat. A terv előnyei:
közérthető formában mutatja az adatbázis szerkezetét, az adatcsoportokat és azok
kapcsolatait, valamint a korlátozásokat, olyan terv, leírás, amit az adatbázis-kezelő rendszer
kiválasztásával, vagy a belső séma módosítása esetén nem kell megváltoztatni,
nélkülözhetetlen abból a szempontból is, hogy mind a felhasználóknak, mind pedig a
programozóknak újabb ötleteket ad, mivel könnyen megérthető, segíti a felhasználó és a
programozó közötti párbeszédet.
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A koncepcionális terv elkészítéséhez leggyakrabban az egyed-kapcsolat modellt használják,
mivel kifejezők (az adattípusok mellett a kapcsolatok típusait is ábrázolják), egyszerűek
(laikusok is viszonylag könnyen megérthetik), kevés fogalmat használnak (így rövid idő alatt
megtanulható), szemléletes ábrákat használnak és egyértelműek, szinte nem lehet félreérteni
azokat.
Amennyiben hasonló igények fogalmazódnak meg adatra vagy tranzakcióra vonatkozóan, az
igényeket össze kell fésülni.

3. fázis: Az adatbázis-kezelő rendszer kiválasztása
Az adatbázis-kezelő rendszer kiválasztásában igen sok tényező játszhat szerepet, mint
például:
- a feladat természete (hierarchikus 1:N kapcsolat esetén választhatunk hierarchikus
modellen alapuló rendszert, egyéb esetben hálós, vagy relációs modellen alapuló
rendszert célszerű választani),
- gazdaságossági megfontolások (a hardver és szoftver költségei, betanítási és
karbantartási stb. költségek),
- a rendszer szolgáltatásai, felhasználóbarát felület.
Egyszerűbb, pontosan tervezhető feladatok elvégzésére nem kell feltétlenül adatbázis-kezelő
rendszert használni. Néha előnyösebb lehet egy házi fejlesztésű program, mint egy bonyolult
és költséges rendszer. Akkor érdemes adatbázis-kezelő rendszert használni, ha:
- több program is használja ugyanazt az adatbázist,
- az adatok gyorsan szaporodnak, módosulnak,
- nagy az adatbázis,
- a különböző adattípusok között bonyolult kapcsolatrendszer áll fent és
- az adatellenőrzésre, az adatbiztonságra nagy az igény.

4. fázis: Adatbázis-kezelő rendszertől függő leképezés
A leképezés lényegében a logikai adatmodelltől függő szabályok alkalmazása.
A folyamat automatizálható az ún. CASE (Computer Aided Software Engineering Tools)
programok segítségével. Ezek az eszközök a kiválasztott adatbázis-kezelő rendszer adatleíró
nyelvén leírják az adatbázis szerkezetét.
Ebben a fázisban történik a lekérdezések megtervezése is, relációs műveletek sorozatával. A
lekérdezések leírásához használhatunk relációs algebrát, vagy használhatunk későbbi
fejezetben áttekintett – ún. SQL-szerű utasításokat is.
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5. fázis: Fizikai tervezés
Itt kell dönteni a tárolási szerkezetről és a hozzáférési módokról, melybe az adatbázis-kezelő
rendszeren kívül az operációs rendszer is beleszólhat.
Relációs adatmodell használata esetén a fizikai tervezésben fontos szerepet játszik az
indexelés. Döntő fontosságú lehet a lekérdező és aktualizáló – vagyis a beszúró, törlő és
módosító – műveletek gyakorisága és egymáshoz való viszonya. Az indexelésnél azt is
figyelembe kell venni, hogy az adatok elérésének gyorsítása mellett ez többlet helyfoglalással
jár. (Ezekről később még szó esik.)

6. fázis: Megvalósítás
Az adatleíró nyelven írt sémák alapján létrejön az adatbázis szerkezete (meta adatok) és az
üres fájlok. Az így kapott adatbázist feltölthetjük adatokkal.
A programozók megírják a tranzakciók kódjait, vagy a felhasználói programokat, melyek
használhatják az adatbázis-kezelő nyelv parancsait (ez általában az SQL). Korszerű
rendszerek felhasználóbarát grafikus felülete lehetővé teszi, hogy komolyabb programozási
ismeretek nélkül hozzunk létre kódokat. Néhány szolgáltatás, amit a mai rendszerek
biztosítanak:
- összetartozó adatcsoportok adatainak bevitelére alkalmas űrlapok létrehozása,
- 1:N és N:M kapcsolatok adatainak megjelenítésére alkalmas lekérdezések létrehozása,
- menük, gombok és egyéb objektumok létrehozása kódok bevitelére, rekordokkal
kapcsolatos műveletek végzésére,
- adatbevitel ellenőrzése,
- jelentések sémáinak elkészítése.
Valódi adatok felvitele előtt célszerű a rendszert mintaadatokkal kipróbálni, hogy ne túl későn
derüljenek ki az esetleges hibák. Ezt már csak azért is célszerű megtenni, mert még ekkor is
előfordulhat, hogy mind a felhasználó, mind a programozó olyan újabb lehetőségeket fedez
fel, amire eddig nem is gondolt.
A rendszer megvalósítása után használat közben felmerülhetnek problémák, amiket orvosolni
kell. Egyéb módosítási igények is jelentkezhetnek – részben új felhasználói kívánságok,
részben a változó külső körülmények következtében –, amelyeket utólag szintén be kell
építeni.

Ellenőrző kérdések
-
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Miért fontos az adatbázis megtervezése?
Mik a tervezés fázisai?
Mik történnek az egyes tervezési fázisokban?
Mikor érdemes adatbázis-kezelő rendszert használni?
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Az adatbázis-kezelést segítő eszközök
Adattábla
Ebben definiáljuk az adatbázis szerkezetét, az adatok típusát, tulajdonságait, és itt
helyezkednek el az adatok.

Lekérdezés
Az adatbázisból információkat nyerhetünk. Lekérdezés készítésekor meg kell gondolni, hogy
milyen adatokat szeretnénk megkapni, illetve milyen kérdésekre szeretnénk választ kapni. A
lekérdezés lefuttatása után egy dinamikus eredményhalmazt kapunk, amelynek tartalma
változhat.
Lekérdezés célja lehet:
- adatok szűkítése,
- adatok szűrése,
- adatok összesítése,
- számítások végrehajtása,
- lekérdezés használata űrlap, jelentés vagy másik lekérdezés adatforrásaként,
- adatok módosítása, frissítése
Lekérdezés készíthető:
- adattábláról,
- meglévő lekérdezésről.

Űrlap
Az űrlap segítségével tölthetjük fel az adatbázist adatokkal, módosíthatjuk és megtekinthetjük
a már bevitt adatokat. Az űrlapot tetszőleges formátumúra készíthetjük, feliratokat, címeket,
magyarázatokat, nyomógombokat stb. helyezhetünk el rajta. Az űrlap segítségével
felhasználóbarát felületet hozhatunk létre.

Jelentés
A jelentés az igényeknek megfelelően szervezett és a formázott információ. Lehetőséget kínál
arra, hogy a számunkra fontos adatokat visszakereshessük, és nyomtatott formában
használjuk, terjesszük. A jelentéseket akkor használjuk, ha hivatalos formában akarjuk az
adatainkat elrendezni és kinyomtatni. Jelentések például a postai címkék, a számlák, az
értékesítési összefoglalók, telefonjegyzékek. A jelentésekben a szöveges részek formázásán
kívül alkalmazhatunk képeket, diagramokat is. A rendszeresen használt információk
kinyomtatására készíthetünk jelentés terveket (sablonokat) is.

21

I. Adatbázis-kezelés alapok
Jelentés segítségével:
- csoportokba szervezhetjük és csoportokban jeleníthetjük meg adatainkat,
- összegeket és összegek százalékát számíthatjuk ki,
- összefoglalhatunk segédűrlapokat, segédjelentéseket és diagramokat,
- az adatokat képekkel, vonalakkal és különleges betűtípusokkal ellátva szép
formátumban jeleníthetjük meg, stb.
Jelentés készíthető:
- adattábláról,
- lekérdezésről,
- űrlapról.

Ellenőrző kérdések
-

Milyen adatbázis-kezelést segítő eszközöket ismer?
Mire szolgál a tábla?
Mi az űrlap lényege?
Mi lehet a célja egy lekérdezésnek?
Mi a jelentés? Mikor alkalmazzuk?

Lekérdezések fajtái
Választó lekérdezés
A választó lekérdezés a leggyakrabban előforduló lekérdezés típus. Egy vagy több táblából
hív le adatokat, és az eredményt egy adatlapon jeleníti meg, ahol a rekordokat frissíteni lehet
(bizonyos keretek között). A választó lekérdezés ezenkívül használható rekordok
csoportosítására, valamint összegek, átlagok és más jellemzők kiszámítására.

Módosító lekérdezés
A módosító lekérdezés több rekordot változtat meg egyetlen művelet során. A módosító
lekérdezésnek négy típusa van:
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Törlő lekérdezés:
A törlő lekérdezés egy rekordcsoportot töröl egy vagy több
táblából. Törölhetjük például a törlő lekérdezéssel azokat a termékeket, amelyek
gyártása befejeződött, vagy amelyek iránt nincs kereslet. A törlő lekérdezéssel csak
teljes rekordokat lehet törölni, a rekordok egyes mezőit nem.
Frissítő lekérdezés:
A frissítő lekérdezés globálisan változtatja meg a rekordok
egy csoportját egy vagy több táblában. Emelhetjük például a tejtermékek árát 10%-kal,
vagy emelhetjük az azonos munkakörben dolgozók fizetését. A frissítő lekérdezéssel
már meglévő táblák adatait lehet megváltoztatni.

I. Adatbázis-kezelés alapok




Hozzáfűző lekérdezés:
A hozzáfűző lekérdezés egy vagy több tábla
rekordcsoportjait toldja más táblák végéhez. Vegyünk példának egy adatbázist, amely
új vevők adatait tartalmazza. Ahelyett, hogy ezeket az adatokat mind újra beírnánk az
adatbázisunkba, egyszerűen hozzáfűzhetjük őket a Vevők táblához.
Táblakészítő lekérdezés:
Egy vagy több tábla adataiból új táblát hoz létre.
Segítségével olyan táblát is készíthetünk, amelyet más adatbázisba vagy régi adatokat
tároló táblába szeretnénk exportálni.

Paraméteres lekérdezés
A paraméteres lekérdezés, végrehajtásakor, a hozzá tartozó párbeszédpanelen kéri be a
szükséges adatokat – például a rekordok kikeresésének feltételeit vagy egy mező leendő
értékét. Úgy is megtervezhető a lekérdezés, hogy egyszerre több adatot, például két időpontot
kérjen be. Ezután a program kikeresi az összes olyan rekordot, amely e két időpont közé esik.
A paraméteres lekérdezések űrlapok, jelentések és adatelérési lapok alapjául is könnyen
használhatók. Készíthetünk például havi jövedelem-kimutatást paraméteres lekérdezés
alapján.

Kereszttáblás lekérdezés
A kereszttáblás lekérdezéssel számításokat végezhetünk az adatokon, és az adatokat
elemzésük megkönnyítése érdekében átszervezhetjük. A kereszttáblás lekérdezés összeget,
átlagot, darabszámot és egyéb összegtípusokat számít kétféle információ szerint csoportosított
adatokra.

SQL lekérdezések
Az SQL lekérdezés SQL utasításokból készül. Az SQL nyelvet (Structured Query Language,
strukturált lekérdezőnyelv) használhatjuk a relációs adatbázisok, mint például az Access
adatbázisok lekérdezésére, frissítésére és karbantartására. Az SQL lekérdezésekről később
részletesebben szólunk.

Ellenőrző kérdések
-

Milyen lekérdezéseket ismer?
Milyen típusai vannak a módosító lekérdezésnek?
Hogyan működik a paraméteres lekérdezés?
Milyen lekérdező nyelvet használunk relációs adatbázisok lekérdezéséhez?
Melyik a leggyakrabban előforduló lekérdezés típus?
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Operátorok
Az operátorok egy kifejezésben végrehajtandó számítást meghatározó jelek vagy
szimbólumok. Léteznek matematikai, összehasonlítási, logikai és hivatkozási műveleti jelek.
Az Access több különböző operátortípust is támogat, például az aritmetikai operátorokat – +,
-, szorzás (*) és osztás (/) –, a szövegösszefűzésre használatos összehasonlító operátorokat,
valamint az igaz vagy hamis érték megállapítására szolgáló logikai operátorokat. A jelen cikk
a fenti operátorok használatával kapcsolatos részleteket tartalmazza.

Aritmetikai operátorok
Az aritmetikai operátorok két vagy több számmal végzett műveletekhez, illetve a számok
előjelének módosításához használhatók.
OPERÁTOR

RENDELTETÉS:

+

Két szám összeadása

-

Két szám különbségének megállapítása vagy egy szám negatív értékének
jelzése

*

Két szám összeszorzása

/

Az első szám osztása a második számmal

\

Mindkét szám egész számmá kerekítése, majd az első szám osztása a második
számmal, végül az eredmény egész számmá csonkolása

Mod

Az első szám osztása a második számmal, majd a maradék visszaadása

^

A szám hatványkitevőre emelése

Összehasonlító operátorok
Az összehasonlító operátorok az értékek összehasonlítására szolgálnak, és Igaz, Hamis vagy
Null értéket adhatnak vissza.
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OPERÁTOR

RENDELTETÉS

<

Igaz érték visszaadása, ha az első érték kisebb a másodiknál

<=

Igaz érték visszaadása, ha az első érték kisebb a másodiknál, illetve egyenlő
azzal

>

Igaz érték visszaadása, ha az első érték nagyobb a másodiknál

>=

Igaz érték visszaadása, ha az első érték nagyobb a másodiknál, illetve egyenlő
azzal

=

Igaz érték visszaadása, ha az első érték egyenlő a másodikkal

<>

Igaz érték visszaadása, ha az első érték nem egyenlő a másodikkal

I. Adatbázis-kezelés alapok
A fenti esetekben, ha az első vagy második érték Null, a végeredmény is Null lesz. Mivel a
Null egy ismeretlen értéket jelöl, a Null értékkel való bármilyen összehasonlítás szintén az
ismeretlen Null értéket adja vissza.

Logikai operátorok
A logikai operátorok két logikai érték kombinálására, majd Igaz, Hamis vagy Null érték
visszaadására szolgálnak. A logikai operátorokat gyakran Boolean operátoroknak is nevezik.
OPERÁTOR

RENDELTETÉS

And

Igaz érték visszaadása, ha Kif1 és Kif2 egyaránt igaz

Or

Igaz érték visszaadása, ha Kif1 vagy Kif2 igaz

Eqv

Igaz érték visszaadása, ha Kif1 és Kif2 egyaránt igaz, illetve ha Kif1 és Kif2
egyaránt hamis

Not

Igaz érték visszaadása, ha Kif értéke nem Igaz

Xor

Igaz érték visszaadása, ha Kif1 vagy Kif2 értéke Igaz, de nem mindkettő értéke
Igaz

Összefűző operátorok
Az összefűző operátorok két szöveges érték egyesítésére használhatók.
OPERÁTOR

RENDELTETÉS

&

Két karakterlánc egyesítése egy karakterlánccá

+

Két karakterlánc egyesítése egy karakterlánccá Null érték propagálásával (ha az
egyik érték Null, a teljes kifejezés értéke Null lesz)

Speciális operátorok
A következő táblázat a speciális operátorok Igaz vagy Hamis érték visszaadására történő
használatát ismerteti.
OPERÁTOR

RENDELTETÉS

Is Null vagy Is Not
Null

Annak megállapítása, hogy egy érték Null vagy nem Null

Like "minta"

Karakterlánc érétkeinek illesztése a ? és a * helyettesítő operátor
használatával

Between érték1 And
érték2

Annak megállapítása, hogy egy numerikus vagy dátumérték egy adott
tartományba esik-e

In(érték1,érték2...)

Annak megállapítása, hogy egy érték megtalálható-e egy adott
értékcsoportban
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Ellenőrző kérdések
-

Milyen operátorokat használhatunk lekérdezésekben?
Sorolja fel az aritmetikai operátorokat!
Sorolja fel az összehasonlító operátorokat!
Sorolja fel a logikai operátorokat!
Sorolja fel az összefűző operátorokat!
Sorolja fel a speciális operátorokat!

Kifejezések a lekérdezésekben
A kifejezések számos célra alkalmazhatók: például matematikai számításokra, szövegek
összefésülésére és szétválasztására, valamint az adatok érvényességének ellenőrzésére. A
kifejezések a következők kombinációjából állhatnak: beépített vagy felhasználó által definiált
függvények, azonosítók, operátorok és állandók, amelyek kiértékeléskor egyetlen értéket
adnak vissza.

Azonosító
Azonosítónak a mezők, tulajdonságok és vezérlőelemek nevét hívjuk. Az azonosítóknak a
kifejezésekben történő használatával az adott mező, tulajdonság vagy vezérlőelem értékére
lehet hivatkozni.
Operátor
Számos operátor használható, például az általános aritmetikai operátorok, mint a +, -, *
(szorzás) és / (osztás). Az értékek összehasonlítására szolgálnak a < (kisebb mint) és >
(nagyobb mint) operátorok, míg a szöveges operátorok, az & és + szövegek összefűzésére
használhatók. A logikai operátorokkal, mint a Not és az And, igaz és hamis értéket visszaadó
kifejezések határozhatók meg
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Függvény
A függvények beépített eljárások, amelyek a kifejezésekben is használhatók. A
függvényekkel sokféle műveletet lehet elvégezni, például értékeket lehet számítani, szöveget
és dátumokat átalakítani, valamint adatokat összesíteni. Bizonyos függvények
argumentumokat is igényelnek. Az argumentumok olyan értékek, amelyek a függvény
bemeneteként szolgálnak. Ha egy függvényhez egynél több argumentum szükséges, akkor az
argumentumokat pontosvesszővel kell elválasztani egymástól.
Állandó
Az állandók olyan elemek, amelyeknek az értéke nem változik a program futása során. Az
Igaz, a Hamis és a Null állandó gyakran használatos a kifejezésekben.
Literál
A kifejezésekben literálokat is használhat, például az 1,254 szám vagy az "Adjon meg egy 1
és 10 közötti számot" karakterlánc. A literál nem más, mint a program szövegében direkt
módon beleírt adat. A literálokról tudni kell, hogy:
 van értékük (értéket képviselnek)
 van típusuk
A literál típusa az alakjából van kikövetkeztetve. Ezt a következtetést, típusfelismerést a
program végzi.

Ellenőrző kérdések
-

Miből áll egy kifejezés?
Mi az a függvény?
Mi a különbség az állandó és a literál között?
Tudjuk-e a literál típusát?
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