
26. Különbözõ szerkezetû sorokból álló lista

1. Készítsünk egy listát, amely egy paraméterrel megadott termékrõl
megjeleníti, hogy legyártható vagy sem! Írassuk ki, a termék kódját
és nevét, valamint azt, hogy legyártható, vagy nem gyártható le!

A feladatnak több megoldását megtalálhatjuk a 16. fejezetben. Megoldhatjuk
például a következõképpen is:

SELECT termék.kód,  név, 
IIf(EXISTS   

(SELECT szerkezet.kód
FROM szerkezet, anyag 
WHERE szerkezet.azonosító = anyag.azonosító

AND mennyiség > készlet 
AND szerkezet.kód = p_kód),

'nem gyártható le', 'legyártható') AS gyártható 
FROM    termék
WHERE    termék.kód = p_kód;

2. Készítsünk egy listát, amely üres, ha egy paraméterrel megadott
termék legyártható, és ha nem gyártható le, akkor a terméknek adja
meg azokat az anyagait, amiknek a kis készlete miatt a terméket
nem tudjuk legyártani!

SELECT kód,  anyag.azonosító,  neve
FROM    szerkezet, anyag 
WHERE    szerkezet.azonosító = anyag.azonosító

AND   mennyiség > készlet  
AND   kód = p_kód;

3. Egyesítsük a két listát, azaz egy termékrõl elõször állapítsuk meg,
hogy legyártható vagy sem, majd, ha nem gyártható le, listázzuk
azokat az anyagokat, amelyekbõl a készlet kevesebb, mint amenynyi
a termék legyártásához szükséges!

Az eredménynek tehát kétféle sorból kell állnia. Egyrészt a termékre vonatko-
zó sorban meg kell jelennie a termék kódjának, nevének és annak az informáci-
ónak, hogy legyártható-e vagy sem, másrészt, amennyiben a termék nem gyárt-
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ható le, ki kell egészíteni a listát olyan sorokkal, amelyek azoknak az anyagok-
nak azonosítóját, nevét, készletét, mértékegységét, a legyártáshoz szükséges
mennyiségét és a gyárthatósághoz szükséges hiányt tartalmazza, amelyek miatt
nem lehet legyártani az adott terméket.

A feladatot két szerkezetileg különbözõ SELECT utasítás egyesítésével tudjuk
megoldani.

Tervezzük meg elõször az eredménytáblát. Határozzuk meg, hogy az összetett
táblázatban a két különbözõ lekérdezésbõl származó sorokból melyik mezõk ke-
rüljenek egymás alá, és mik legyenek az egyesített táblában a mezõnevek.

Az oszlopok számának és az egymás alatt lévõ oszlopok típusának meg kell
egyezniük, ezért az elsõ SELECT utasításban üres oszlopokat kell definiálni. A
második SELECT utasításban a mezõk címének (az AS után megadott karakte-
reknek) nincs jelentõsége. Azt, hogy a numerikus típusú üres oszlopban ne jelen-
jen meg a 0 érték, az oszlophoz rendelt formátummal vagy Null érték kiíratásá-
val lehet megoldani.

A megjelenõ sorok megfelelõ rendezettségérõl is gondoskodjunk! A para-
méterrel meghatározott termékre vonatkozó információt az elsõ sorban a kell
kiíratni. Tekintettel arra, hogy a kód mezõnek csak az elsõ sorban lesz ürestõl
különbözõ érték, ezért a rendezés elsõ szempontja legyen a kód mezõ, csök-
kenõ sorrendben. A második szempont az anyagazonosító növekvõ sorrenddel
legyen. Ezzel a rendezéssel elérhetjük, hogy elöl lesz a termékre vonatkozó
egyetlen sor, utána azonosító növekvõ sorrendben a legyárthatóságot akadá-
lyozó anyagok. A rendezés az utasítás utolsó záradéka, és az egész eredmény-
táblára vonatkozik.
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SELECT termék.kód,  név, 
IIf(EXISTS   

(SELECT kód     
FROM szerkezet, anyag 
WHERE szerkezet.azonosító = anyag.azonosító

AND mennyiség > készlet 
AND kód = p_kód),

'nem gyártható le', 'legyártható') AS gyártható, 
Null AS azonosító,  Null AS neve,  
Null AS készlet,  Null AS szükséges,  
Null AS hiányzik,  Null AS mértékegység

FROM    termék
WHERE    termék.kód = p_kód

UNION

SELECT Null AS x,  Null AS y, 
'            mert:' AS gyártható, 
anyag.azonosító,  neve,  készlet,
mennyiség,  mennyiség-készlet,  mért_egys

FROM    szerkezet, anyag 
WHERE    szerkezet.azonosító = anyag.azonosító

AND   mennyiség > készlet  
AND   kód = p_kód

ORDER BY kód DESC,  azonosító;

Az eredménytábla formázása már erõsen rendszerfüggõ, ezért ezzel itt nem
foglalkozunk.

Gyakorló feladatok

1. Készítsünk egy paraméteres lekérdezést, amely a tárolt adatokból elõállít egy
„számlát” (hasonlót egy számlához)! Az eredménytáblának legyen külön fej-
sora, és legyenek tételsorai.

2. Készítsünk egy listát, amelyik megjeleníti külön sorokban az „a” betûvel kez-
dõdõ termékek és külön sorokban az elõállításukhoz szükséges anyagok min-
den adatát! A rendezettség biztosítása érdekében a lekérdezés utolsó oszlopá-
ban képezzünk a termék nevébõl, kódjából és az anyag azonosítójából össze-
épített mezõt.

3. Készítsünk egy lekérdezést, amelyik a legnagyobb rendelésszámú megrende-
lésnek az anyagszükségletét mutatja meg! A lekérdezés elsõ sora a megrende-
lés adataiból a RENDELÉSFEJ adatait jelenítse meg.

161

26. Különbözõ szerkezetû sorokból álló lista


