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Overview

1 Projection

2 Selection

3 Cross Join

4 Vertical Join

5 Inner Join

6 Outer Join



Projection(π)

operatia care afiseaza selectiv anumite coloane din una sau mai multe
tabele
ex. πArtist,Genre(SONGS)



Slectia sau Restrictia(σ)

este operatia care preia si afiseaza toate liniile(sau liniile care
indeplinesc una sau mai multe conditii) din una sau mai multe tabele
ex. σGenre=Rock(SONGS)



Cross Join(×)

este operatia care preia si afiseaza toate liniile(sau liniile care
indeplinesc una sau mai multe conditii) din una sau mai multe tabele
ex. σGenre=Rock(πTitle,Artist,Genre,Released(SONGS)) ×GENERATIONS



Cross Join(×)



Vertical Join - Union(∪)

este rezultatul obtinut prin afisarea liniilor comune si neconume dintre
doua sau mai multe tabele
ex. σGenre=Rock(SONGS) ∪ σGenre=HipHop(SONGS)



Vertical Join - Union(∪)



Vertical Join - Intersect(∩)

este rezultatul obtinut prin afisarea liniilor comune dintre două sau
mai multe tabele
ex. πArtist(σReleased=1982(SONGS)) ∩ πArtist(σReleased=1984(SONGS))



Vertical Join - Intersect(∩)



Vertical Join - Minus(\)

este rezultatul obtinut prin afisarea liniilor care apartin numai unei
singure tabele conform conditiilor specificate
ex. πArtist(σReleased=1982(SONGS)) \ πArtist(σReleased=1984(SONGS))



Vertical Join - Minus(\)



Inner Join - Natural Join(▷◁)

combină liniile din două relaţii, cu condiţia ca atributele comune să
aibă valori identice;
ex. π∗(SONGS) ▷◁ π∗(FOLDERS)



Inner Join - Natural Join(▷◁)



Inner Join - Equi Join(▷◁=)

este rezultatul obținut prin concatenarea coloanelor din una sau mai
multe tabele conform condițiilor specificate (in acest caz se pun
conditii de egalitate)
ex.
πTitle,Artist(SONGS s1) ▷◁s1.InspiredBy=s2.SongId πTitle,Artist(SONGS s2)



Inner Join - Equi Join(▷◁=)



Inner Join - Theta Join(▷◁θ)

este rezultatul obținut prin concatenarea coloanelor din una sau mai
multe tabele conform condițiilor specificate (in acest caz fie tabelele
nu au coloane comune, fie sunt folosi si alti operatori in afara de =)
ex.
πTitle,Artist,Released(SONGS)
▷◁SONGS.Release∈[GENERATIONS.AdultLow,Generations.AdultHigh]
πName,AdultLow,AdultHigh(GENERATIONS)



Inner Join - Theta Join(▷◁θ)



Inner Join - Theta Join(▷◁θ)



Outer Join

A LEFT OUTER JOIN B returnează toate înregistrările din tabela
A și, în cazul în care nu găsește o corespondență în tabela B va
întoarce NULL, altfel va întoarce valorile selectate din tabela B.
A RIGHT OUTER JOIN B returnează toate înregistrările din tabela
B și, în cazul în care nu găsește o corespondență în tabela A va
întoarce NULL, altfel va întoarce valorile selectate din tabela A.
A FULL OUTER JOIN B returnează toate înregistrările din tabela
A și B și, în cazul în care nu găsește o corespondență în tabela A sau
B va întoarce NULL, altfel va întoarce valorile selectate din tabela A
sau B.



Left Outer Join



Left Outer Join



Right Outer Join



Right Outer Join



Full Outer Join



Full Outer Join



Join Types



The End
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