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  4הרצאה מספר 
  

  אלגברת יחסים
  

  :םמי הקודיםהפעולות שהתחלנו בשיעור 9נמשיך ללמוד את 
  

  :תו הקודמותהרצא ה2- הפעולות שלמדנו ב6חזרה מהירה על 

  Select :σבחירה ) 1
  את הרשומות המקיימות את הפעלת פעולת הבחירה Rפעולה אונרית הבוחרת מתוך יחס 

σג היחס " עR .ה יחס בעל סכימה זהה לזו של התשובה שתתקבל תהיR , כאשר מספר

  .Rהשורות החוזרות יהיה קטן או שווה למספר השורות ב 

  Project :Πהטלה ) 2
בתוצאה המוחזרת מספר . Rמתוך יחס ) עמודות(זו היא פעולה אונרית המציגה תכונות 

  ).אלא אם כן היו שורות זהות ( Rהשורות יהיה זהה למספר השורות ביחס המקורי 

  Union : Uאיחוד ) 3
פעולה בינארית היוצרת יחס המכיל את כל הרשומות המופיעות לפחות באחד משני היחסים 

ומתקיימים ) compatible(כאשר יש לוודא שמבנה היחסים אותם רוצים לאחד תואמים 
  :התנאים

  ).אותה דרגה(לשני היחסים יש את אותו מספר תכונות  )1
 .ם בביצוע האיחודשמות הכותרת לא חייבות להיות זהי )2
  ) typeאותו   (R2 ב I זהה לתחום התכונה ה R1 ב Iתחום התכונה ה  )3

  "- "Differenceהפרש ) 4

   כאשרR2 אך שאינן נמצאות ביחס R1פעולה בינארית שמחזירה את הרשומות שנמצאות ביחס 

  . בין התכונותtypeדרושה התאמה של 

  X: מכפלה קרטזית) 5
 הצירופים קבל את כלנ, שרת לשלב מידע הנמצא בשני יחסיםפזו היא פעולה בינארית המא

  ).נחבר את מספר העמודות ונכפיל את מספר השורות בין היחסים(האפשריים בין התכונות 

  Rename :ρכינוי ) 6
  .X את השם Rפעולה אונרית הנותנת ליחס 

  

  :הפעולות שעדיין לא נלמדו

  Intersection :Ωחיתוך ) 7
  ◄► Joinצירוף ) 8

  Join thetaצירוף ) א 8
  Join naturalצירוף )  ב8
  Join outerצירוף )  ג8
  

  

  : Divisionחילוק ) 9
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  ) טבלאות שעליהן נסביר את כל הדוגמאות4מכיל ( לדוגמאנתונים הבסיס 

  
  

Applicant –רשימת מועמדים לעבודה   

a_address a_name a_id 
Tel-Aviv Oren 460480 

Netanya Dana 495332 
Herzeliia Batya 572460 
Hadera Shalom 487725 

Tel-Aviv Rami 552731 
  

Jobs – משרות רשימת  

Job_name job_no 
Programmer 202 

Garden 223 
Secretary 230 
Librarian 240 
Teacher 242 

  
  

  

Qualified – המקצועות להם המועמדים מתאימים רשימת 

job_no a_id 
242 460480 
223 460480 
230 495332 
230 572460 
223 572460 
242 572460 
202 487725 
242 552731 

Wishes – המקצועות בהם המועמדים מעוניינים רשימת 

job_no a_id 
223 460480 

240 495332 
242 495332 
230 572460 
202 487725 
242 487725 
202 552731 
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 ∩: Intersectionחיתוך ) 7
  

  . המופיעות ביחס הראשון וגם ביחס השניtuplesבינארית היוצרת יחס המכיל רק פעולה זו היא 
  

  . של כל תכונהtypeשני היחסים צריכים להיות תואמים מבחינת דרגת היחס ומבחינת ה : הערה
  
  

  :דוגמא

(qualified) ∩ (wish) 
  

  .אזי ביצירת היחס החדש שמות הכותרות ישמרובשני היחסים לחלוטין מכיוון שהכותרות זהות 
    

  
  

  
  

, יונית הפעולות הבסיסיות על מנת לבצע את כל הפעולות באלגברה רלצ6שמספיקות שלמדנו לאור העובדה 

  :י שימוש בפעולות הבסיסיות" לממש את פעולת החיתוך עונראה כיצד יכולנ

 
 
 
R1 ∩ R2 = (R1 U R2) – [ (R1 – R2) U (R2 – R1) ] 
 

  
  
  

R1 ∩ R2 = R1 – (R1 – R2) = R2 – (R2 – R1) 
  
  
  
  

ולנצל לבנות דוגמא של הכדורים בתוך השקים מומלץ , מנת לראות את הפתרון בצורה קלה יותר ומובנתעל  ***

 .את העובדה שאלגברת היחסים בנויה על תורת הקבוצות

Qualified  ∩   Wishes 

job_no a_id 
223 460480 
230 572460 
202 487725 

R1∩R2 
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  Theta Join :     θצירוף ) 8.1

  
  

  .θהמקיימות את תנאי רשומות חרת ו ובR2 ל R1בינארית המבצעת מכפלה קרטזית בין פעולה זו היא 

  :כללים

  .2R ולתכונה אחת ביחס 1R מתייחס לתכונה אחת ביחס θתנאי ה  )1

 . , < , >≠, =  סימני  יכול להכילθתנאי ה  )2

  .היחס החדש שנוצר בעקבות פעולת הצירוף יכיל את התכונות של שני היחסים )3

  

  ?פעולות בסיסיות יכולות לתאר את פעולת הצירוףאיזה 

 מכפלה קרטזית  )1

  .הבוחרת את השורות מתוך המכפלה לפני התנאי שהגדרנו SELECTפעולת  )2

  
  
  

  שהסכמה כך , א מהם" ולצידם את המקצוע של כהמועמדיםשל . ז.נרצה לקבל את רשימת ת: דוגמא
  

  
  : תראה כך)וצאהבת(הסופית 

  
  
 

   ונראה DataBaseעל מנת לקבל יחס עם הסכמה שלהלן נלך לרשימת היחסים הקיימים לנו ב 
  

  .Qualified וליחס Job אנו זקוקים ליחס �באיזה טבלאות יושב לנו המידע המבוקש 
  
  

  
  :בסיסהפעולות  6- שימוש בי " עפתרון לשאלה )א

  
  

Πa_id, job_name ( σ           (Qualified X Job) ) 

  
  
  

R1           R2 
 

a_id Job_name 
  
 

θ 

Qualified.job_no = Job.job_no 
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  :י שימוש בפעולת הצירוף" עפתרון לשאלה )ב
  
  :בסיס אותן מייצגת פעולת צירוף הטטההפעולות  2י פקודות הבסיס נוכל לראות את "עפתרון ב
  

Πa_id, job_name ( σ           (Qualified X Job) ) 

  
  
  

  : תירשם בפורמט הבאטטהצירוף המורכבת הפעולה 
  

Qualified           Job  
 

  Qualified.job_no = Job.job_no   =  θ  : כ מוגדרθכאשר תנאי ה 
  

  
  :פתרון לשאלההתהליך 

  
 

  ):פעולת הצירוף( היחסים ובחירת השורות הרלוונטיות לנו בלבד 2ביצוע המכפלה הקרטזית בין ) 1

 
Qualified           Job  
 
  =   θ  Qualified.job_no = Job.job_no 
 
 

Job_name Job.job_no Qualified.job_no a_id 
    

  
  
  :נבחר כעת רק את התכונות הדרושות לנו מתוך היחס החדש, ביצוע הטלה) 2
  

Πa_id, job_name ((Qualified X Job) ) 

 
 

Job_name a_id 
  

  

θ 

θ 

Qualified.job_no = Job.job_no 

 טטה צירוף –ל בפעולה המורכבת " פעולות הבסיס הנ2את חליף נ

θ 
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       : Natural Joinצירוף טבעי ) 8.2
  
  

  :בינארית המשלבתפעולה זו היא 
  

  .מכפלה קרטזית) 1
  ).זהיםבעלי ערכים ( בעלי המשמעות רשומותבחירת ה) 2
  .ביצוע הטלה כך שלא יהיו ביחס הסופי עמודות כפולות) 3

  
  

  :נקבלטבעי הצירוף ההפעלת י "ע , S1(R1) , S2(R2):  סכמות נתונות2 יחסים ו 2עבור : הגדרה פורמלית

R1           R2 = ΠS1 U S2 ( σ R1.a1=R2.a1 (R1 X R2) ) 

  
  
  
  
  
  
  

  :הסבר סכמתי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R1           R2 
 

יתבצע איחוד של 
העמודה המשותפת 

  היחסים2ב 

קיום תנאי השוויון 
 בין ערכי השורות

R1: 
 
X Y Z 
1 2 3 
4 5 6 

 

R2: 
 
Z W 
3 7 
3 8 
2 1 

 

R1 X R2: 
 
X Y R1.Z R2.Z W 
1 2 3 3 7 
1 2 3 3 8 
1 2 3 2 1 
4 5 6 3 7 
4 5 6 3 8 
4 5 6 2 1 

 

R1           R2: 
 

X Y Z W 
1 2 3 7 
1 2 3 8 

  
  .מכפלה קרטזית) 1
  בחירת שורות עם תכונות ) 2

  .    שוות בעמודה המשותפת
   ללא הטלת על עמודות) 3

 .    הצגת עמודות כפולות

R1           R2: 
 
X Y R1.Z R2.Z W 
1 2 3 3 7 
1 2 3 3 8 

  
  .מכפלה קרטזית) 1
  בחירת שורות עם תכונות ) 2

  .    שוות בעמודה המשותפת
 

θ 

θ = R1.Z = R2.Z 
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  Outer Join         : צירוף עם שמירת מידע) 8.3
  
  

  .בינאריתפעולה 
  

י שימוש בצירוף עם שמירת "ע, נניח ואנו מעוניינים לבצע את השאילתא אבל חלק מהנתונים לא קיימים לנו

  .מידע נוכל עדיין לבצע את פעולת הצירוף מבלי לאבד מידע החיוני לנו

  
  :דוגמא להמחשה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :הסבר מפורט
 

  .בדוגמא זו רצינו לבצע צירוף של שני היחסים כדי לקבל עבור כל סטודנט את ציוני המבחן והתרגילים שלו

 הגיש תרגילים היינו מאבדים את אם היינו מבצעים צירוף רגיל אזי לאור העובדה שאבי ניגש למבחן אך לא

יין סטודנט ונרצה לדעת את הנתונים עליו נשתמש אך לאור העובדה שאבי עד, )איבוד מידע(שלו הרשומות 

 השורות כלא שבעת ביצוע הצירוף אנו ניקח את "ז) הרגליים לכיוון שמאל(בצירוף עם שמירת מידע שמאלה 

  .Null ואם אין שורה מתאימה נרשום 2R ואליהן נחבר את השורות המתאימות ב 1Rהקיימות ביחס 

  . בשדה המבחןNullשל ליאת שהיה מכיל הרשומות ינה היינו מקבלים את י ביצוע צירוף עם שמירת מידע ימ"ע *

ואז היינו  )תצדדי-צירוף עם שמירת מידע דו(קיימת האפשרות לבצע צירוף עם שמירת מידע ימינה ושמאלה * 

  . שורות הכולל גם את השורה של אבי וגם את השורה של ליאת4מקבלים יחס עם 

  .טזית חשוב להבין שצירוף עם שמירת מידע דו צדדית שונה מביצוע מכפלה קר*

R1           R2 

 

R1: 
 
Name Exam 
Avi 85 
Or 73 

Dan 98 
 

R2: 
 
Name Exercises 

Or 95 
Dan 90 
Liat 83 

 

R1         R2: 
 

Name Exam Exercise 
Avi 85 Null 
Or 73 95 

Dan 98 90 

 

R1           R2: 
 

Name Exam Exercise 
Or 73 95 

Dan 98 90 
Liat Null 83 

 

R1           R2: 
 

Name Exam Exercise 
Avi 85 Null 
Or 73 95 

Dan 98 90 
Liat Null 83 

 

  צדדית-דועם שמירת מידע ירוף צ  ימינהעם שמירת מידע ירוף צ  עם שמירת מידע שמאלהירוף צ


