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Dzisiejsze zajęcia będą przedostatnimi, podczas których poznajemy podstawy języka SQL. 

Dzisiaj zajmiemy się jedną operacją – złączeniami (JOIN). Stosujemy ją wtedy, gdy musi-

my/chcemy wybrać dane z jednej tabeli w zależności od danych pochodzących z innej tabeli. 

Niestety, choć można by się cieszyć, że materiału jest niewiele, to spieszę wyjaśnić - operacja 

JOIN jest konstrukcyjnie dość zawiła. Ale spróbujemy rozłożyć ją na „czynniki pierwsze”. 

Przypominam, że wszystkie przykłady są wykonywane w przeglądarce wspierającej WebSQL 

(u mnie jest to Opera). 

Na początek odrobina teorii. Otóż jeśli w zapytaniu potrzebne nam są dane z tabeli1 i tabeli2, 

to musimy wpisać ich nazwy zaraz po słowie FROM (tak jak to robimy w standardowych 

zapytaniach) a następnie odwoływać się do kolumn z tych tabel używając: 

nazwy konkretnej tabeli, operatora kropki "." oraz nazwy żądanej kolumny 

wg schematu.:  

SELECT tabela.kolumna, tabela.kolumna2 

FROM tabela, tabela2 

WHERE tabela2.kolumna = tabela.kolumna 

Operator "." jest skrótem od słowa kluczowego JOIN, które oznacza zebranie wymienionych 

tabel w jedną dużą i operowanie na niej. Możliwe jest łączenie trzech i więcej tabel. Działa to 

analogicznie jak w przypadku dwóch tabel. 

Pamiętajmy o jednym wymogu: tabele, które złączamy muszą mieć „wspólną” kolumnę. 

To teraz przykład: 

Spójrzmy najpierw na tabelę „Orders”, 

 

A następnie na tabelę: „Customers” 
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Co wynika z tego porównania? Spójrzmy jeszcze raz 

  

Jak widać „CustomerID” z „ ” odpowiada „CustomerID” z „Orders ”. Zatem relacja Customers

między tymi dwiema tabelami odbywa się poprzez kolumnę „CustomerID”.  

Spróbujmy zatem wykonać złączenie tych dwóch tabel. Analiza będzie etapowa (dla poprawy 

czytelności: pierwszy zrzut, to znane nam tabele, niżej: treść zapytania).  

Orders 

 

Customers 

 

 

 

Znów pojawiają się nazwy analizowanych tabel. 

A na zakończenie „informujemy” SQL-a, o wspólnych identyfikatorach występujących w 

analizowanych tabelach.  

Potrzebna jest jeszcze odrobina teorii.  

1. Mamy tu do czynienia z tzw. iloczynem kartezjańskim. Na tym etapie nauki wystarczy wiedzieć, że 

INNER JOIN wybiera te wiersze, dla których warunek złączenia jest spełniony. W żadnej z łączo-

nych tabel kolumna użyta do łączenia nie może mieć wartości NULL 

2. W złączeniach tabel istotne są klucze główne i klucze obce. Warto przypomnieć sobie tzw. model 

relacyjny baz danych. 
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Wykonajmy zatem analizowane zapytanie: 

 

A oto jego efekt: 

 

A teraz praca domowa: 

Ponieważ na wstępie zaznaczyłem, że temat jest dość zawiły proponuję, żebyście samodziel-

nie stworzyli zapytanie z wykorzystaniem JOIN; sami zdecydujecie, które kolumny będziecie 

łączyli: 

 Uczniowie, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku: należy połączyć Supliers i Pro-

ducts (wspólne są SuplierID), 

 Uczniowie, którzy mają parzysty numer w dzienniku: należy połączyć Products i Order-

Details (wspólne są ProductID). 

 

Jako odpowiedź proszę przesłać zrzut ekranowy obejmujący zapytanie (SQL Statement) i 

fragment wyniku (wystarczy „Number of Records” i pierwszy wiersz nagłówkowy).  

Przypominam: praca domowa wykonana błędnie, ma status pracy domowej wykonanej!  

Nie urwę nikomu głowy za niepoprawne rozwiązanie.  

 
 


