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Technikai előszó 

1170 óra munka, 19 unit, 633 KB begépelt forráskód, 14152 sor, 63 osztály, 499 eljárás és 

függvény és több mint 22 egyedi megoldás, mindez 3 komponensben. 

A dolgozat tárgyát az általam kifejlesztett osztott lekérdezőnyelv, röviden DQL (Distributed 

Query Language) képezi. A nyelv a 3 elemből álló osztott komponenscsomag legfontosabb része. 

A komponenscsomag Borland Delphi 7 rendszer alatt működik, és feladata az osztott adat-

bázisrendszerek alkalmazásszintű implementálása, valamint az így összekapcsolt adatbázisokon 

értelmezett osztott lekérdezések végrehajtása. 

A csomag legfontosabb eleme a DistributedConnection komponens, amelynek bemenete tetsző-

leges számú, különböző típusú és elérhetőségű adatbázis, esetleg tetszőleges számú előkészített 

táblakimenet, kimenete pedig egyetlen, jól felépített virtuális adatbázis. A felhasználónak meg 

kell adnia a bemeneti adatbázisokat és táblákat, valamint a kimenetet jelentő osztott táblák 

definícióit. Az osztott táblák lehetnek egyszerű (valódi) táblák vagy vízszintesen/függőlegesen 

fragmentált táblák. A fragmentumok egyesítését mindkét esetben a komponens végzi el. 

A virtuális adatbázis felépítésének titka az alias-nevek használatában rejlik, ugyanis ezek a 

nevek teszik lehetővé több adatbázis tábláinak egy adatbázisban való értelmezését, és ezáltal a 

forrástáblák szimbolikus elérését. 

A második komponens, a DistributedDataset feladata a konnekciós komponens tábladefiní-

cióinak adatcsomagok formájában történő továbbítása az adatmodul következő szintjéhez.  

A komponens bemenete egyetlen DistributedConnection osztály. Ugyanitt nyílik lehetősége a 

felhasználónak a kimeneti adatszett típusának a meghatározására is. Három típusú kimenet 

létezik: osztott tábla (a legegyszerűbb kimeneti forma, amely a konnekciós komponens által 

definiált adatcsomagok direkt reprezentációja), metaadat (ezek különböző belső információk 

lehetnek, mint például az aktuális konnekció és azok alias-nevei vagy a belső és az osztott 

tábladefiníciók) és osztott lekérdezés. 

Az osztott lekérdezések alkalmazásával a legkomplexebb, de egyben legáltalánosabb kimenetet 

hozhatjuk létre. Ezekben a lekérdezésekben a felhasználónak lehetősége nyílik kiválogatni a 

kimeneti oszlopokat (akár különböző adatbázisok különböző tábláiból) és sorokat (bizonyos 

feltételek beírásával) úgy, hogy közben összegzési és sorbarendezési feltételek megadására is 

lesz lehetősége. 
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Az osztott lekérdezések szintaxisa megegyezik az SQL-parancsok szintaxisával. A DQL és az 

SQL közötti különbség a végrehajtás módjában nyilvánul meg, hiszen az osztott lekérdezések 

nem csupán egyetlen adatbázisra vonatkoznak, hanem adatbázisok összességére, ezért ezeknek 

a végrehajtása nem tartozik egyetlen adatbázis-kezelő hatáskörébe sem. Továbbá az osztott 

lekérdezésekben fragmentált táblákra is hivatkozhatunk, ami szintén nem megengedett hagyo-

mányos SQL-lekérdezésekben. 

A komponenscsomag utolsó eleme a MemoryDataset, amelynek szerepe a konnekciós kom-

ponens és az adatszettek közötti információátadásban van, ahol egyrészt tartalmazza a vissza-

térített adatszett struktúráját, másrészt pedig magát az adatokat is. A komponens kitűnően 

használható tetszőleges, nem adatbázis-alapú adatok memóriában történő tárolására, ami nagy 

segítséget jelent az osztott adatbázisok adatainak a feldolgozásában. 

A komponenscsomag a bennfoglalt osztott lekérdezőnyelvvel együtt tehát egyedülálló mód-

szert (technológiát) biztosít osztott adatbázisok definícióinak megadására és az osztott adatok 

kinyerésére, az alias-nevek alkalmazásával pedig kikerüli az adatbázisok elérésének címmel 

történő megadását. A csomag önmagában helyettesítheti bármilyen osztott adatbázisokat támo-

gató alkalmazás adathozzáférési rétegét, azaz teljesen általánosan valósítja meg a táblák elérését 

mind helyi, mind pedig távoli szerverek esetén. 

A komponenscsomag használatának részletes leírása megtalálható a 3. fejezetben, a 4. fejezetben 

a komponensek technikai megvalósítását mutatom be, az 5. fejezetben az osztott lekérdezések 

elemzését és végrehajtását ismertetem, a 6. fejezetben pedig összegzem a leírtakat. 
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Előszó 

Az osztott lekérdezőnyelv. Úgy hiszem kevesen vannak, ha egyáltalán vannak, akik hallottak 

már erről a nyelvről. 1+1=1. A matematikusok minden bizonnyal nagyot néznének egy ilyen 

összeadás láttán. E szakdolgozatban új dolgokról lesz szó, új megközelítésben és a legfrissebb 

megoldási javaslatokkal fűszerezve. 

A dolgozatot azt hiszem nevezhetjük kutatómunkának is. Kutatómunka, hiszen szembesültem 

egy problémával (1. fejezet), amire megpróbáltam megoldást keresni, elsősorban a már létező 

ajánlatok közül (2. fejezet), és mivel egyetlen egy ilyen megoldást sem találtam, szükségesnek 

láttam egy olyan „rendszer” kidolgozását, amely igyekszik pótolni e hiányosságot (3. fejezet). 

Éppen ezért olyan komponenscsomagot fejlesztettem ki (4. fejezet), amely a címadó osztott 

lekérdezőnyelv által (5. fejezet) remélhetőleg egyszerű és hatékony gyakorlati segédeszköz-

ként fog szolgálni a jövő programozói számára. E munka során tehát feltártam, megvizsgáltam, 

megoldottam és nem utolsó sorban összegeztem, a szakirodalomnak pedig – remélhetőleg – egy 

új „szikrát” adtam (6. fejezet). Azt hiszem érdemes lesz egy kis időt rászánni e dolgozatra. 

Mindezek mellett remélem, hogy e munka nem csak egyike lesz azon államvizsga dolgoza-

toknak, amelyek a védést követően polcra kerülnek és idővel feledésbe merülnek. Sajnos 

számos ötlet és rengeteg munka végzi hasonlóképpen. Úgy érzem, hogy az egyetem legfőbb 

célja a tanítás mellett az, hogy a diákokat ösztönözze és segítse a haladásban, az új ötletek 

megtalálásában és kidolgozásában, és ha már ebben segített nekik, akkor az eredményeket 

kellőképpen értékelje és felhasználja. 

Köszönet illeti tehát azon tanárokat, diákokat és szakembereket, akik a tanulókat munkára és 

kutatásra ösztönzik, és segítenek nekik ebben. Külön ajándéknak tekinthetjük a különböző 

versenyeket, különös tekintettel az ETDK-t és egyes konferenciákat, amelyeknek éppen az a 

céljuk, hogy ösztönözzenek és értékeljenek. Az államvizsga dolgozat a következő nagy lehe-

tőség, amelyen mindenki bizonyíthat. Az egyéni és csoportos projekt tantárgyaknak szintén 

gyakorlati ösztönző szerepük van. De azt hiszem, hogy mindez nem elég: az egyetemnek még 

több kutatómunkára, kutatócsoportra, lelkes diákra és tanárra lenne szüksége. A hallgatókban 

van igény munkára, a gyakorlatra, csak egy kicsit ösztönözni kell őket, hogy teljesítőképessé-

gük legjavát mutathassák meg. 
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Itt szeretném megköszönni a segítséget minden tanáromnak, akik legjobb tudásuk szerint 

igyekeztek minket minél jobban „kiképezni” az előttünk álló küldetésekre. Nekik továbbra is 

jó munkát kívánok! 

Külön köszönet illeti dr. Varga Ibolya tanárnőmet, aki folyamatos ösztönzésével és biztatá-

sával olyan helyzetbe „kényszerített” engem, hogy tanuljak, dolgozzam és gondolkodjam. Neki 

köszönhetem, hogy az adatbázis-kezelés egy új területével (az osztott adatbázisrendszerekkel) 

megismerkedhettem, és rálátást kaptam a terület hiányosságaira, ami ösztönzően hatott rám. 

Külön hálás vagyok az általa biztosított szakirodalomért és szakmai tanácsokért. 

Másodsorban köszönettel tartozom vezetőtanáromnak, dr. Csörnyei Zoltánnak, aki a fordító-

programok tantárgy révén egy külön világ felé nyitotta ki a szememet. Sikerült átadnia azt a 

lelkesedést és hozzáállást, amellyel ő maga is rendelkezik a fordítás iránt, és amely a progra-

mozóknak abból az erős vágyából fakad, hogy egy rendszertelen leírásban logikát találjanak, 

általánosítsák és leegyszerűsítsék azt, vagyis az emberek bonyolult nyelvét a számítógép bo-

nyolult nyelvére alakítsák. Ezt az egyik legszebb és legérdekesebb dolognak találom, amelyet 

programozó végezhet. 

Végül pedig hálás köszönetet mondok Lukács Sándor kollégámnak, akivel az elején közösen 

vágtunk bele e feladat megoldásába, de aki mindvégig hasznos gyakorlati segítséggel és taná-

csokkal látott el. Tőle tanultam a lelkesedést és a kitartást, ő volt aki a nehéz pillanatokban is 

kiállt mellettem és biztatott. Részben neki köszönhetem, hogy e komponenscsomag és e dol-

gozat elkészült. 

A szakemberek azt tartják, hogy egy kézikönyvnek csak a harmadik kiadása használható iga-

zán. Mivel nem áll módomban e dolgozatnak rögtön a harmadik, javított változatával előállni 

– de idővel szeretnék –, kérem Önöket, hogy megjegyzéseiket, javaslataikat, kritikai észrevé-

teleiket osszák meg velem, hogy egy következő változatban már ezeket is figyelembe vehessem. 

 

Kolozsvár, 2004. június 13. 

Buzogány László 
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H O N N A N  S Z Á R M A Z I K  A Z  Ö T L E T ?  
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1.1. Az osztott komponenscsomag története 

Ezt az ötletet – amelyet e dolgozatban igyekszem részletesen ismertetni – elsősorban a kény-

szer szülte. Ez így működik valahányszor egy hallgató valamilyen feladatot kap és azt nem 

akarja, nem tudja, vagy csak nagyon nehezen tudja elvégezni. Ilyen esetekben az illető diák 

gondolkozni kezd, hogyan lehetne másképpen megközelíteni a problémát, hogyan lehetne 

kicselezni vagy esetleg kikerülni a feladatot? Megoldást keres, természetesen a maga módján, 

és az esetek többségében talál is. 

1.1.1. A végzetes feladat 

Egyetemünkön az informatika csoportok általában tanulják az adatbázis-kezelés alapjait, majd 

ennek folytatásaként az osztott adatbázisrendszerek nevezetű tantárgyat. E tárgyak keretében 

a hallgatók megismerkednek az adatbázis-kezelés alapfogalmaival, megtanulják a legismer-

tebb adatbázis-kezelő rendszerek használatát, és olyan projekteken dolgoznak, amelyek hozzá-

segítik a terület szakmai-gyakorlati részének a megismeréséhez és elsajátításához. 

Az osztott adatbázis-kezelő rendszerek tanulmányozása céljából olyan alkalmazást kellett 

írnunk, amely az adatokat különböző típusú adatbázisokból gyűjti össze, ezeket mégis valami-

lyen célból egy egységként kezeli, összefüggőnek látja. Ennek egyszerűbb változata – amikor 

az egyes adatbázisok ugyanazon rendszerben találhatók – mindennapi feladatnak számít a 

gyakorlatban. Az adatok különböző típusú és elérésű adatbázisokból való lekérdezése és 

„napratétele”, illetve az egyes feladatok összehangolása (szinkronizálása) viszont már jóval 

nehezebb feladat. 

1.1.2. Dilemma 

Az ilyen feladatokat általában bonyolult programozási technikákkal oldják meg, és a legtöbb 

esetben nem nyújtanak kellő biztonságot, nem garantálják az adatok mindenkori elérését, sőt a 

műveletek szinkronizálását sem. Továbbá ezen alkalmazások többsége erősen testre szabott, 

egyedi környezetet igényel és csak a konkrét feladatra optimalizált. Ennek folyományaként a 

későbbi javítások nagyon nehezen végezhetők el, egyes esetekben pedig teljességgel lehetet-

lenek. Nem volt ez másként a mi feladatunk esetén sem. 
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Lukács Sándor társammal együtt tehát döntenünk kellett: a hagyományos utat választjuk és 

egy egyszerű, „egyszeri használatú” alkalmazást írunk, amely a feladat követelményeinek 

minimálisan megfelel ugyan, de egyébre nem használható, vagy valami sokkal jobbat találunk ki. 

Előbb az első lehetőséggel kísérleteztünk, de sajnos nem az általunk elvárt eredményt hozta, 

ezért végül elhatároztuk: belevágunk és sokkal nagyobb erőfeszítéssel, de valami maradandót 

és használhatót alkotunk, ami reményeink szerint a jövőben sok más, hasonló helyzetben levő 

programozón segít majd. Végül egy olyan módszert sikerült kidolgoznunk, amely az eredeti 

bonyolult (heteket igénylő) feladatot egy délutános kattintgatással oldja meg. 

1.1.3. Az alapötlet 

Adott tehát több különböző típusú és elérhetőségű adatbázis. A feladat egy olyan rendszer 

kidolgozása, amely az adatbázisok tábláin műveleteket képes végezni, és lehetővé teszi olyan 

lekérdezések megfogalmazását, amelyek ugyanúgy működnek helyi, központi, és összesített 

adatok esetén is. 

A megoldás leegyszerűsítése céljából olyan komponenscsomagot dolgoztunk ki, amely egy-

időben tetszőleges számú és típusú adatbázishoz, illetve táblához képes kapcsolódni. Az így 

„összegyűjtött” adatokat a felhasználó ezután becenévvel (alias-névvel) látja el, és ezáltal 

egyetlen, nagy, „virtuális adatbázishoz” jut. A komponenscsomag egy másik eleme lehetővé 

teszi az ily módon létrehozott adatbázisokból való lekérdezések végrehajtását. 

1.1.4. Megvalósítás: ki, mit, hogyan? 

Az ötlet egyedisége miatt ki kellett dolgoznunk a tervet az első lépéstől az utolsóig. Ez nem 

volt könnyű feladat, hiszen minden új ötlet felvetése újabb kérdéseket, akadályokat és ellen-

érveket hozott magával. Az elején a társammal közösen dolgoztunk, próbáltuk a legjobb 

megoldást megtalálni. A feladatot különösen bonyolították a különböző típusú adatbázisok, a 

szinkronizációs problémák, a komponensek közti viszonyok, a lekérdezőnyelv alapfilozófiája, 

az adatok begyűjtésének és módosításának kérdései. Ekkor értettük meg, hogy korábban miért 

nem foglalkoztak mások is e témával. 

Végül körvonalazódni kezdett a feladat, az ábrák lassan algoritmusokká alakultak, és az 

elmélet gyakorlati formát öltött. Elkészítettük az első változatokat, és prototípusok segítségé-

vel tesztelni kezdtük az ötleteinket. Úgy tűnt a rendszer működőképes lesz. 



H O N N A N  S Z Á R M A Z I K  A Z  Ö T L E T ?  

 14 

A problémát két jól elkülöníthető részre osztottuk: 

 A társam a két alapvető – DistributedConnection és DistributedDataset nevű – komponens 

megírására vállalkozott. Az első a különböző adatbázisrendszerekhez való kapcsolódást 

végzi, míg a második az így felépített virtuális adatbázisból képez valamilyen adatcsomagot. 

Egy ilyen adatcsomag lehet a virtuális adatbázis egy táblája, valamilyen metaadat vagy 

osztott lekérdezés. A komponensek felépítését a 4. fejezetben mutatom be. 

 Az én feladatom az osztott lekérdezőnyelv kidolgozása és megvalósítása volt. Ez az ún. 

lekérdező-végrehajtó motor logikailag a DistributedConnection komponensben helyezkedik el. 

E nyelv feladata az osztott adatbázisokon értelmezett lekérdezések elemzése és végrehaj-

tása, vagyis az adatok különböző adatbázisokból való begyűjtése és összesítése. Ez a kom-

ponenscsomag azon része, amely az előzőleg begyűjtött információk alapján elvégzi az 

osztott adatbázis-műveleteket (5. fejezet). 

1.1.5. Babérok 

A komponenscsomag első, bemutató jellegű változatával jelentkeztünk a 2003-as Erdélyi 

Tudományos Diákköri Konferenciára (ETDK), ahol az ötletünket első díjjal jutalmazták. 

1.1.6. A siker buzdító hatása 

Az ETDK-n való szereplés azonban csak a kezdet volt. Úgy gondolom, hogy a projekt teljes 

kidolgozása akár két évet is igénybe venne, és eközben rengeteg más, újabb megoldandó 

problémát vetne fel. Tehát e téma körbejárása akár egy élet kutatómunkája is lehetne. 

A kezdeti sikerektől és eredményektől felbuzdulva úgy döntöttem, hogy folytatom a megkez-

dett munkát. Éppen ezért a komponenscsomagot tovább fejlesztettem, létrehozva egy műkö-

dőképes, a végcélhoz sokkal közelebb álló programot. 

Ezen túlmenően igyekeztem a dolgozatot elméleti szempontból is megalapozni: utánanéztem 

a már létező, hasonló jellegű munkáknak és rendszereknek, illetve a saját rendszeremen belül 

törvényszerűségeket, szabályokat próbáltam felállítani. Új fogalmakat vezettem be a szakiro-

dalomba, és tisztáztam az egyes komponensek szerepkörét, a lekérdező és végrehajtó mecha-

nizmusok működését, valamint általánosítottam a felhasznált algoritmusokat. A kutatás ered-

ményeit összefoglaltam, ezáltal munkámat a tudományág egy bizonyos területébe illesztettem. 
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1.2. A kutatás lépései 

A komponenscsomag és a dolgozat jelen formájához több lépésen keresztül jutottam. Ezek a 

kutatási lépések a következők voltak: 

1. A probléma feltárása. Miután az osztott rendszereken alapuló alkalmazás megírásánál 

problémák merültek fel, igyekeztem meghatározni azokat a tényezőket, és igényeket, amelyek 

egy ilyen rendszer megvalósításánál jelentkeznek. Ezek alapján egy követelményrendszert 

állítottam fel, amelyekhez a következőkben igazodni próbáltam. 

2. Az ötletek begyűjtése. A felmerülő problémákra megoldási javaslatokat tettem, amelyeket 

egy előzetes összehasonlítás után rangsoroltam. A legjobb ötleteket kiválasztottam és elké-

szítettem a komponenscsomag vázlatát. 

3. A prototípus elkészítése. A vázlatok alapján az ötleteket néhány általam összeállított pél-

dára alkalmaztam, és megállapítottam, hogy milyen elvárt eredményhez kellene jutnom. 

4. A komponenscsomag elkészítése. A felvázolt elméleti adatstruktúrákat és algoritmusokat 

implementáltam, és elkészítettem a komponenscsomag első változatát. 

5. A példaprogram megírása. Olyan példaalkalmazást készítettem, amely átfogóan bemutatja 

és egyben ellenőrzi a program működését. 

6. Tesztelés. A komponenscsomagot különböző helyzetekben és adatbázisokra kipróbáltam. 

A felmerülő hibákat folyamatosan javítottam, mígnem egy általam elfogadhatónak tartott, 

stabil alkalmazáshoz jutottam. 

7. Összegzés és általánosítás. Az ötleteket és eredményeket még egyszer átgondoltam, a szer-

kezetet letisztítottam, a forráskódot  megjegyzésekkel láttam el, valamint megpróbáltam az 

eredményeket megfelelőképpen értelmezni. 

8. A dolgozat megírása. A komponens szerkezetéhez, illetve a kutatás lépéseihez igazodva 

elkészítettem a dolgozat vázlatát, megrajzoltam a külalaktervet, majd megfogalmaztam és 

leírtam a gondolataimat. Végül a dolgozatot korrektor jelenlétében még egyszer figyelme-

sen átnéztem és kijavítottam. 



  

2. FEJEZET 

R É G I  É S  Ú J  P R O B L É M Á K  
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2.1. Alapfogalmak 

Mielőtt mélyebb adatbázis-kezelési problémák tárgyalásába kezdenék, szükségszerű tisztázni 

néhány nagyon fontos fogalmat, amelyekre a későbbiekben gyakran fogok hivatkozni. 

2.1.1. Mező 

Mezőnek (field) nevezünk egy egységnyi, különálló jellemzőt. Egy mezőbe írhatjuk például 

valakinek a nevét, a telefonszámát vagy az e-mail címét. [5, 438. p.] 

2.1.2. Rekord 

Az egy egységet leíró, logikailag összetartozó mezőket együttesen rekordnak (record) vagy 

bejegyzésnek nevezzük. Például egy személyhez tartozó adatok (név, cím, telefonszám) egy 

rekordot alkotnak. [5, 438. p.] 

2.1.3. Tábla 

Több, azonos szerkezetű bejegyzés táblát (table) alkot. Egy táblában tárolhatjuk például egy 

csoport minden tanulójának a nevét, jegyeit és kedvenc tantárgyait. A táblák, amint a nevük is 

jelzi táblázatos formában tárolják az információt, azaz a sorok jelentik a rekordokat, míg az 

oszlopok egy-egy mezőt azonosítanak. [5, 438. p.] 

2.1.4. Adatbázis 

A logikailag összetartozó adathalmazokat tehát táblákba szervezzük. Előfordulhatnak azonban 

olyan bonyolultabb feladatok is, amelyek adatai nem rögzíthetők egyetlen táblába. (Képzeljünk 

el egy autókölcsönzőt, ahol minden adatot számítógépen tárolnak. Egy tábla a raktáron levő 

autók típusát és darabszámát tárolja, egy másik az autók jellemzőit, egy harmadik a kliensek 

nyilvántartásáért felelős, de a cég alkalmazottjainak is külön táblázatot kell létrehozni.) Ekkor 

célszerű ezen összefüggő adattáblákat valamilyen nagyobb egységbe tömöríteni. Egy ilyen 

összefüggő adatszerkezetet nevezünk adatbázisnak (database). [5, 438. p.] Egy másik megha-

tározás szerint az adatbázis nem más, mint hosszú ideig – gyakran évekig – meglévő informá-

ciók gyűjteménye. [1, 19. p.] 
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2.1.5. Adatállomány 

Többféle adatbázis létezik, amelyek különféle módszereket alkalmaznak az adatok tárolására. 

A legtöbb típusnál az adatbázisok külön fájlokban vannak elhelyezve, ezeket adatállományok-

nak (data file) nevezzük. [5, 438. p.] 

2.1.6. Adatbázis-kezelő rendszer 

Az adatbázis-kezelő rendszer (DBMS – Database Management System) az adatbázisok adatai-

nak a kezelését végzi. Szokás ezeket a rendszereket egyszerűen csak adatbázisrendszereknek 

nevezni. Egy adatbázisrendszerrel szemben a következő elvárásaink vannak: 

 Tegye lehetővé a felhasználók számára új adatbázisok létrehozását, és az adatok sémáját, 

vagyis az adatok logikai struktúráját egy speciális nyelven adhassák meg. Ezt a speciális 

nyelvet adatdefiníciós nyelvnek nevezzük. 

 Engedje meg a felhasználóknak, hogy az adatokat egy megfelelő nyelv segítségével lekér-

dezhessék és módosíthassák. Ez a nyelv a lekérdezőnyelv vagy adatmanipulációs nyelv. 

 Támogassa nagyon nagy mennyiségű adat (gigabájtok vagy még több adat) hosszú időn 

keresztül való tárolását, garantálja az adatok biztonságát a meghibásodásokkal és az ille-

téktelen felhasználókkal szemben, és tegye lehetővé a hatékony adathozzáférést a lekérde-

zések és az adatbázis-módosítások számára. 

 Felügyelje a több felhasználó által egy időben történő adathozzáféréseket úgy, hogy az egyes 

felhasználók műveletei ne legyenek hatással a többi felhasználóra és az egyidejű adathozzá-

férések ne vezethessenek az adatok hibássá vagy következetlenné válásához. [1, 19–20. p.] 

2.1.7. Reláció 

Ted Codd 1970-ben publikált egy híres cikket, amelynek megjelenése után az adatbázisrend-

szerek jelentősen megváltoztak. Codd azt javasolta, hogy az adatbázisrendszereknek a felhasz-

náló felé az adatokat táblázatok formájában kellene megjeleníteniük, ezeket a táblákat nevezzük 

relációknak. A háttérben persze egy bonyolultabb adatstruktúra is lehet, amelyik lehetővé teszi, 

hogy a rendszer gyorsan adjon választ a legkülönbözőbb kérdésekre, de ellentétben a korábbi 

rendszerekkel egy relációs rendszer felhasználójának nem kell törődnie az adatok tárolási 

struktúrájával. A lekérdezések egy olyan magas színtű nyelv segítségével fejezhetők ki, amelyek 

használata jelentős mértékben növeli az adatbázis-programozók hatékonyságát. [1, 22. p.] 
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2.2. Az adatbázis-kezelő rendszerek felépítése 

Az adatbázis-kezelő rendszerek legfontosabb részeit a 2.1. ábrán láthatjuk. [1, 26–28. p.] 

2.2.1. Adatok és metaadatok 

Az 2.1. ábra alján az adatok tárolására szolgáló helyet lemez alakú ábrával jelöltem. Megjegyzem, 

hogy az ábrán azt is jelöltem, hogy ez a rész nem csak adatokat, hanem ún. metaadatokat is 

tartalmaz, ami az adatok szerkezetét írja le. Például ha az adatbázis-kezelő relációs, akkor a 

metaadatok között szerepelnek a relációk nevei, a relációk attribútumainak nevei és az attribú-

tumok adattípusai (mind például egész vagy 20 hosszúságú karakterlánc). 

 

2.1. ábra. Az adatbázis-kezelő rendszerek főbb részei és a köztük levő kapcsolatok 

2.2.2. Indexek 

Az adatbázis-kezelő rendszerek gyakran indexeket használnak az adatok elérésére. Az index 

olyan adatstruktúra, amely lehetővé teszi, hogy az adatelemeket gyorsan megtaláljuk, ha 

ismerjük a hozzájuk tartozó értékek bizonyos részeit. A leggyakrabban előforduló példa egy 

olyan index, amelynek a segítségével egy reláció azon sorait kereshetjük meg, amelyekben az 

egyik attribútum értéke adott. Az indexek a tárolt adatok közé tartoznak, az az információ 

azonban, hogy mely attribútumokra léteznek indexek, a metaadatok részét képezi. 

Adatok 
Metaadatok

Tárkezelő 

Lekérdezés-feldolgozó

Tranzakció-kezelő 

Sémamódosítások Lekérdezések Módosítások 
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2.2.3. Tárkezelő 

Az 2.1. ábrán láthatjuk még a tárkezelőt, amelynek feladata a kért információ beolvasása a 

kérést fogalmaznak meg.  

2.2.4. Lekérdezés-feldolgozó 

Láthatunk még egy olyan komponenst, amelyet lekérdezés-feldolgozónak neveztünk, habár ez 

az elnevezés nem teljesen helyes. Ez a rész ugyanis nem csak a lekérdezéseket kezeli, hanem 

az adatok és a metaadatok módosítására vonatkozó kéréseket is ez adja ki. Ennek a kompo-

nensnek kell megtalálnia egy művelet legjobb végrehajtási módját, és ez adja ki a tárkezelőnek 

szóló utasításokat is. 

2.2.5. Tranzakció-kezelő 

A tranzakció-kezelő rész felelős a rendszer sértetlenségéért. Neki kell biztosítania, hogy az 

egyidőben futó lekérdezések és módosítások ne ütközzenek össze egymással, és hogy a rendszer 

még rendszerhiba esetén se veszíthessen adatokat. Kapcsolatot tart a lekérdezés-feldolgozó-

val, hiszen a konfliktusok elkerüléséhez tudnia kell, hogy az aktuális lekérdezések éppen mely 

adatokon dolgoznak, és épp e konfliktusok megakadályozásáért késleltethet bizonyos lekérde-

zéseket vagy műveleteket. Kapcsolatot tart a tárkezelővel is, mert az adatok védelmére szol-

gáló módszerek többnyire magukba foglalják a módosítások naplózását is. Ha a műveleteket a 

megfelelő sorrendben végzi el a rendszer, akkor a naplóban benne lesznek a változtatások, és 

így egy rendszerhiba után még azok a módosítások is újra végrehajthatók lesznek, amelyeknek 

a lemezre írása eredetileg nem volt sikeres. 

2.2.6. Lekérdezések 

Az 2.1. ábra felső részén az adatbázis-kezelő rendszer három különböző fajta inputját láthatjuk. 

Az első a lekérdezések, amelyek az adatokra vonatkozó kérdések. Ezek két különböző módon 

jöhetnek létre. 

 Egy általános lekérdező-interfészen keresztül. Például a rendszer megengedi a felhasználónak, 

hogy SQL lekérdezéseket gépeljen be, amelyeket aztán a lekérdezés-feldolgozó fog meg-

kapni és végrehajtani. 
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 Egy alkalmazói program interfészén keresztül. Az adatbázis-kezelő rendszerek általában 

megengedik a programozónak, hogy olyan programot írjon, amely az adatbázis-kezelőnek 

szóló hívásokon keresztül kérdezi le az adatbázist. Például egy repülőgép-helyfoglalási 

rendszert használó ügynök egy olyan programot futtat, amelyik a különböző járatok adatait 

kérdezi le az adatbázisból. A lekérdezések egy speciális interfészen keresztül adhatók meg, 

ahol tulajdonképpen mezőket kell kitölteni városok neveivel, időpontokkal vagy egyéb 

adatokkal. Ezen az interfészen keresztül nem tehetünk fel tetszőleges kérdéseket, de amit 

kérdezhetünk azt általában egyszerűbben kérdezhetjük le ezen az interfészen keresztül, 

mintha nekünk kellene megírnunk a lekérdezést SQL-ben. 

2.2.7. Módosítások 

Ezek a műveletek az adatok változtatására szolgálnak. Ugyanúgy, ahogyan a lekérdezéseket, 

ezeket is kiadhatjuk egy általános interfészen, vagy egy alkalmazás interfészén keresztül. 

2.2.8. Sémamódosítások 

Ezeket az utasításokat általában csak az illetékes személyek (adatbázis-adminisztrátorok) 

adhatják ki, akik megváltoztathatják az adatbázis sémáját, vagy akár új adatbázist hozhatnak 

létre. Például, amikor a bankokat arra kötelezték, hogy a kamatfizetéseket az ügyfelek személyi 

számával együtt jelentsék az adóhatóság felé, akkor minden bizonnyal egy új attribútummal – 

a személyi számmal – kellet bővíteniük azt a relációt, amelyik az ügyfelek adatait tárolta. 

2.3. Osztott adatbázisrendszerek jellemzői 

2.3.1. Általános leírás 

Az osztott adatbázisrendszerek tulajdonképpen az informatika két különböző, látszólag egy-

mástól független ágának az egyesítéséből alakultak ki. E két terület az adatbázisrendszerek és 

a számítógép-hálózatok rendszere. A hagyományos adatbáziskezelő-rendszerek alapvető fela-

data az adatok tárolása és rendszerezése. Ezek az adatok egyetlen központi gépen helyezked-

nek el, ahonnan a különböző alkalmazások elérhetik, és felhasználhatják őket saját céljaikra 

(2.2. ábra). Ez a megoldás erős adatfüggőséget okoz, mivel a rendszer esetleges összeomlásával 

az alkalmazás képtelen lesz tovább működni. 
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A fenti probléma megoldásaként születtek meg az osztott adatbázisok, amelyekben az eleme-

ket különböző adatkezelő-rendszerekben, különböző számítógépeken tárolják. Ez esetben az 

adathozzáférés hálózaton (esetleg interneten) keresztül történik. [3, 5. p.] 

 

2.2. ábra. Hagyományos adatbázisok kliens-szerver architektúrája 

A lényeges kérdés az, hogy milyen elemeket oszthatunk meg? Megoszthatjuk egyrészt a feldol-

gozás logikáját, a felhasznált függvényeket, az adatokat, illetve a vezérlést. Mi a továbbiakban 

csak az adatok megosztásával foglalkozunk. 

2.3.2. Adatbázisok kliens-szerver architektúrája 

Az osztott adatbázisrendszerek egyik formája kliens-szerver alapú, azaz egy szerverből és több 

kliensből tevődik össze (2.3. ábra). 

 

2.3. ábra. Több kliens ugyanazon adatbázishoz kapcsolódik 
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A szerver az adatok szolgáltatója, és rendelkezik az osztott rendszerek minden funkciójával: 

van egy adatleíró és egy adatmanipuláló nyelve, felel az adatok helyességért, támogatja a tran-

zakciókat, megoldja az adatvédelmet stb. A szerverhez kapcsolódnak a kliensek, amelyek az 

adatok begyűjtését saját programjaik/módszereik segítségével végzik. Ekkor azt mondjuk, hogy 

a szerver megosztja az adatait a kliensek között. [3, 6–7. p.] 

 

2.4. ábra. Osztott adatbázisrendszerek architektúrája 

Egy másik lehetőség az osztott rendszerek kialakítására az, hogy az adatokat különböző szer-

vereken tároljuk. Ekkor az alkalmazások számára bizonyos adatok helyiek lesznek (azaz saját 

szerverükön érik el), bizonyos adatokat pedig más, távoli szerverekről kérnek le (2.4. ábra). 

Én a továbbiakban erre a típusú osztott rendszerre összpontosítok. 

2.3.3. Adatok felosztása 

Többszerveres architektúra esetén a rendszerhez tartozó adatokat valahogyan megosztjuk. Az 

adatok felosztása/elérése a kliensek szempontjából háromféle lehet [3, 6. p.]: 

1. Bizonyos adatokat csupán a helyi gépen tárolunk (helyi adatelérés). 

2. Bizonyos adatokat csupán egy központi (kiemelt) gépen tárolunk (központosítás) – ekkor a 

kiemelt gép számára ezek az adatok helyinek számítanak. 

3. Bizonyos adatokat a rendszer minden egyes szerverén tárolunk (adattükrözés). 
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Az adatelérési módszereket a 2.5. ábra szemlélteti. Az adatok felosztásának célja általában az 

elérési idő lecsökkentése (helyi adatok esetén), a tárterület minél hatékonyabb kihasználása és 

az adatok logikai felosztása (központi adatok esetén), illetve a biztonságos működés megvalósí-

tása (adattükrözés esetén). [15] 

 

2.5. ábra. Az adatok felosztásának lehetséges módszerei. 1. Kizárólag helyi gépen tárolt adatok; 

2. Kiemelt gépen történő adattárolás; 3. Minden csomópontban ugyanazt az adatot tároljuk – 

ez esetben a lekérdezések történhetnek helyi gépről vagy bármely más gépről, de természetesen 

a helyi gépről történő adatlekérés gyorsabban végrehajtható. 

2.3.4. Táblafragmentációk 

Táblafragmentációról (felosztásról) akkor beszélhetünk, ha egyetlen táblát osztunk fel több 

részre úgy, hogy a különböző szervereken (nem feltétlenül mindeniken) a tábla csak bizonyos 

logikailag jól elkülönített részeit tároljuk. Ekkor a tábla különálló részei használhatók helyi-

leg, azonban az összesítésekhez szükségünk van a tábla további részleteire is. 

A táblákat kétféleképpen fragmentálhatjuk: vízszintesen, illetve függőlegesen. 

Vízszintes fragmentáció esetén a tábla sorait bizonyos feltételek alapján szétosztjuk a szerverek 

között. Ekkor vigyáznunk kell arra, hogy a táblák szerkezete minden szerveren ugyanaz legyen 

(lásd 2.6. ábra). Amennyiben a felosztást helyesen végeztük el, a vízszintesen fragmentált táblák 

egyesítéséből (UNION) visszakaphatjuk a teljes, eredeti táblát. [13] 

1. 

 

 

 

  

2. 3. 



R É G I  É S  Ú J  P R O B L É M Á K  

 25 

 

2.6. ábra. Példa vízszintes fragmentációra 

 

2.7. ábra. Példa függőleges fragmentációra 
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Függőleges fragmentációról akkor beszélünk, ha a táblákat az oszlopok szerint vágtuk külön 

darabokra. Ekkor minden előfordulásban léteznie kell egy közös elsődleges kulcsnak, amely 

segítségével a későbbiekben egyesíteni tudjuk a táblákat. A függőlegesen fragmentált táblákat 

feltételes JOIN-nal összesítjük, ahol a feltétel a kulcsok egyenlősége. [3, 31–34. p.] 

2.3.5. Előnyök 

Az osztott adatbázisok használatának előnyeit az alábbiakban foglalom össze: 

 Helyi autonómia. Az osztott adatbázisrendszerek engedélyezik az adatok tükrözését meg-

valósítva az információk földrajzi felosztását is. A lokális adatokat helyileg tárolják, ami 

logikailag megalapozott, hiszen ezen adatok feldolgozása is általában helyileg történik. 

 Teljesítménynövekedés. A tranzakcióknak köszönhetően az adatokat egyidőben több csomó-

pontból is lekérdezhetjük, ami a tranzakciók párhuzamos végrehajtását jelenti. Ez a mecha-

nizmus nagyobb flexibilitást, helyettesíthetőséget és sebességet biztosít a rendszernek. 

 A biztonság és a készenlét garantálása. Amennyiben az adatokat több csomópontban is 

tároljuk, az adatokat egy részleges leállás vagy valamilyen hálózati meghibásodás esetén is 

ugyanúgy elérhetjük. 

 Gazdaságosság. Ha az adatokat földrajzilag is távol levő csomópontokban tároljuk, és az 

alkalmazásokat ugyanott futtatjuk, ahol az adatok is találhatók, megspórolhatjuk a hálózati 

kommunikáció költségeit.  

 Bővíthetőség. Egy osztott környezetben az adatbázis utólagos bővítése sokkal könnyebben 

elvégezhető, mint a hagyományos adatbázisok esetén. 

 Megoszthatóság. Azok a szervezetek, amelyek a tevékenységeiket megosztják, természete-

sen az adatok is ugyanazon módszerekkel gyűjtik be. [3, 9. p.] 

2.3.6. Hátrányok 

Az osztott adatbázisok használatának rengeteg hátránya is van, ami miatt néha le kell monda-

nunk egy ilyen szerkezet megvalósításáról: 

 A tapasztalat hiánya. Az osztott adatbázisrendszerek napjainkban még nem túl elterjedtek. 

 Költség. Az osztott rendszerek további hardver- és szoftverelemeket igényelnek, amelyek 

jelentősen növelik a rendszer kiépítésének költségeit. 
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 Bonyolultság. Az osztott rendszerek esetén jóval több problémával kell szembenéznünk, mint a 

központosított adatoknál, mivel a hagyományos problémák mellett számolni kell az osztott-

ságból adódó nehézségekkel is – mint például hálózati, sebességi és szinkronizációs problémák. 

 A vezérlés megosztása. Ez a pont egyben előny is, hiszen szinkronizálási és vezérlési prob-

lémákat vet fel. 

 Biztonság. Az adatok védelme könnyen ellenőrizhető a központosított adatbázisok esetén, 

azonban egy osztott rendszerben már problémák adódhatnak. 

 A technológia frissítésének problémája. Sok cég nagy befektetéseket árán fejlesztette ki 

központosított rendszerét. Jelen pillanatban nem léteznek olyan eszközök és technológiák, 

amelyek segítenék a felhasználókat a központosított adatok osztottakká alakításában. [3, 10. p.] 

2.3.7. Általános problémák 

Az osztott adatbázisrendszerek témakörében még egy sor megoldatlan probléma létezik. Ezeket 

az alábbiakban röviden ismertetem: 

 Osztott adatbázisrendszerek tervezése. A probléma itt főként az adatbázisok és az ezeket 

használó alkalmazások elhelyezésében nyilvánul meg az egyes csomópontok között. Két 

alapvető lehetőség kínálkozik: a felosztás és a tükrözés. Felosztásról (fragmentációról) álta-

lában akkor beszélünk, ha az adatbázist különálló részekre bontjuk és az egyes részeket 

más-más csomópontokban tároljuk. A tükrözés lehet teljes tükrözés, ha a teljes adatbázist a 

rendszer minden csomópontjában tároljuk, vagy lehet részleges tükrözés, ha az adatokat 

esetleg több csomópontban tároljuk, de nem mindenikben. A két alapvető probléma tehát 

az osztott rendszerek tervezésekor a fragmentáció (az adatbázis fragmentumoknak nevezett 

részekre bontása) és a megosztás (a fragmentumok optimális szétosztása). Ezen a területen 

sok kutatás használ matematikai programozásokat azért, hogy csökkentse az adatok tárolá-

sára szánt összegeket, a tranzakciók számát és a kommunikáció intenzitását. Az általános 

probléma NP-teljes. A legtöbb esetben a javasolt megoldások csupán heurisztikusak. 

 A kérések megosztásának problémája. Ez esetben az alapvető probléma egy olyan stratégia 

megtalálása, amely a hálózaton keresztül történő kérések azok költsége szerint hajtja végre. 

A megoldást több tényező is befolyásolja, mint például az adatok megosztása, a kommu-

nikáció költsége, és a rendelkezésünkre álló helyi információ hiánya. A probléma szintén 

NP-teljes, és a létező megoldások ez esetben is heurisztikusak. 



R É G I  É S  Ú J  P R O B L É M Á K  

 28 

 A könyvtárak osztott kezelése. Egy könyvtár információt tartalmaz az adatbázis bizonyos 

egységeiről (mint például leírás és elérhetőség). Egy könyvtár lehet globális az egész 

osztott adatbázisrendszerre nézve, vagy lokális minden csomópont esetén; lehet összesített 

egy adott csomópontban, vagy lehet felosztott több csomópontban; lehet egyetlen másolat, 

vagy előfordulhat több példányban is. 

 Az osztott konkurenciavezérlés. Az adatbázisok integritásának megtartása érdekében a kon-

kurenciavezérlés megköveteli az osztott adatbázisok adathozzáférésének szinkronizálását. 

Ez az egyik legtöbbet kutatott terület az adatbázis-kezelés területén. A konkurenciavezérlés 

problémája mást jelent központosított és osztott adatbázisok esetén. Ez utóbbi esetben nem 

elegendő garantálni csupán egyetlen adatbázis helyességét, hanem a rendszernek felelnie 

kell az összes másolat integritásáért. 

 Az osztott holtpontok kezelése. Itt ugyanazok a problémák állnak fenn, mint az operációs 

rendszerek esetén. A felhasználók adathozzáférési versengése holtponthoz vezet akkor, ha 

a szinkronizációs mechanizmus blokkolási technikán alapul. 

 Osztott adatbázisrendszerek biztonsága. Az előbbiekben láttuk, hogy az osztott rendszerek 

egyik legnagyobb előnye a biztonság és a készenlét. Ez a tulajdonság azonban nem adódik 

magától. Nagyon fontos, hogy azok a mechanizmusok, amelyek garantálják az adatok 

integritását, ugyanúgy képesek legyenek érzékelni a meghibásodásokat és helyreállítani a 

veszteségeket. [3, 10–11. p.] 

2.4. Elemzés, problémafeltárás 

Az osztott rendszerek alkalmazása rengeteg előnnyel jár, egy jól felépített osztott rendszer 

nagymértékben növelheti az alkalmazás teljesítményét és sebességét, az adatok biztonságát, 

továbbá gazdaságos működést és nagyfokú bővíthetőséget biztosít. Azonban a megvalósítás során 

nagyon sok olyan probléma merül fel, amelyekkel a központosított rendszerek esetén nem kellett 

számolni: hálózati, sebességi és szinkronizációs problémák, a kiépítés költségei, a vezérlés-

megosztás kérdése, a biztonság garantálása és a technológiával való lépéstartás nehézségei. 

Egy osztott rendszerben a táblák vízszintes vagy függőleges fragmentációjával jelentős sebes-

ségnövekedés érhető el a helyi adatok feldolgozásában, azonban az összesített adatok begyűj-

tése már jóval időigényesebb, mivel azokat több távoli szerverről kérjük le. 
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Amennyiben az adatainkat mindenik szerveren párhuzamosan tároljuk, az adathozzáférés 

(lekérdezés) sebessége megnő, azonban az adatok napratevésének sebessége a szinkronizáció 

miatt igencsak lecsökken. Ebben az esetben problémát okozhat egy szerver kiesése vagy a 

hálózat túlterheltsége is. Ilyenkor a többi szerver naplóállományokat készít a „kiesett” szerver 

számára, amelyet a következő kapcsolatfelvételkor az illető szerver figyelembe vesz. Ennek a 

megvalósításnak köszönhetően a rendszer biztonságosabban tud működni – sajnos a sebesség 

rovására. Kérdés, hogy megéri-e ilyen szerkezetet kialakítani? 

A legnagyobb probléma, hogy a ma működő adatbázis-kezelő rendszerek közül nagyon kevés 

támogatja az osztott adatbázisok használatát. Például az Oracle rendelkezik olyan eszközökkel, 

amelyekkel létrehozhatunk osztott adatbázisokat, sőt lehetőséget ad többtáblás lekérdezések vég-

rehajtására is, viszont mindezt csak saját adatbázisai számára teszi lehetővé és olyan módon, hogy 

a felhasználónak pontosan meg kell adnia az egyes adatbázisok pontos elérési útvonalait. Az 

Oracle ezentúl nem támogatja a fragmentált táblák használatát. A másik legismertebb adatbázis-

kezelő, a Microsoft SQL Server már nem nyújt semmilyen hasonló jellegű szolgáltatást, a 

Microsoft Accessről és a MySQLről nem is beszélve. [16, 17, 18, 19] 

Mindezek mellett egyetlen olyan rendszer sem ismeretes, amelyik általános hozzáférést biztosí-

tana különböző adatbázisokhoz, illetve ezeken lekérdezéseket értelmezne, mindezt úgy, hogy 

a felhasználó elől elrejtse azok forrását. Munkám során egy ilyen rendszer megvalósítására 

vállalkoztam. 



  

3. FEJEZET 

M E G O L D Á S I  J A V A S L A T  
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3.1. Tipikus feladat 

A dolgozat tárgyát képező komponenscsomag bemutatását egy – az osztott adatbázisok esetén 

tipikusnak és általánosnak számító – példán keresztül teszem. A feladat ismertetése után, 

elemzést végzek, amelyben megállapítom, hogy milyen adatszerkezetekre, struktúrákra és 

modulokra lesz szükség az alkalmazás megírásához, majd megmutatom, hogyan szokás ezt 

hagyományosnak számító módszerekkel megvalósítani. 

3.1.1. Leírás 

Egy vállalkozó üzlethálózatot indít, amely általános fogyasztási cikkek (például élelmiszerek) 

árusításával foglalkozik. Mivel a tulajdonos kolozsvári lakos és innen tudja beszerezni a legol-

csóbb termékeket, elsőként Kolozsváron indítja be ígéretesnek tűnő vállalkozását. Itt egy nagy 

raktárat és több kisebb üzletet üzemeltet, amelyek azonos körülmények között működnek. 

 

3.1. ábra. Egy tipikus üzlethálózat struktúrája (a nyilak az áruterjesztés irányát jelzik) 

Kis idő elteltével a vállalkozó terjeszkedni kezd, és két újabb fiókot hoz létre, egyet Marosvásár-

helyen és egyet Székelykeresztúron. Itt is kisebb üzleteket és egy-egy raktárat hoz létre, ahová 

viszont a termékeket már Kolozsvárról szállítja (3.1. ábra). Azért, hogy a szállítás költségei 

megtérüljenek, e két városban a központinál valamivel magasabb árakkal dolgozik. 
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3.1.2. Követelmények 

Az üzlet jól működik, azonban a hálózat bővítésével a nyilvántartási rendszer egyre bonyolul-

tabbá és átláthatatlanabbá válik. Éppen ezért a vállalkozó egy programozót bíz meg egy olyan 

számítógépes rendszer kiépítésével, amely nyilvántartást vezet a vállalat alkalmazottjairól és a 

raktárakban levő árukról. 

A tulajdonos azt szeretné, ha a nyilvántartását minden egység saját maga végezhetné, de ő a 

kolozsvári központból mindenik adataihoz hozzáférhessen és ellenőrizhesse az egész vállalat 

működését – azonban nem kívánja, hogy e kérése a nyilvántartás költségeinek növekedésével 

járjon. A vállalkozó tehát egy megbízható, hatékony és olcsó rendszert szeretne birtokolni. 

3.1.3. Elemzés 

Esetünkben három különálló egységről van szó, tehát három különálló adatbázisra lesz szük-

ségünk, amelyek földrajzilag is egymástól távol helyezkednek el. Világos, hogy az egységek 

között valamilyen kapcsolatot kell létrehozni, hiszen folyamatosan kommunikálniuk kell egy-

mással. Ez a kapcsolat lehet egy kifejezetten erre a célra létrehozott kisebb hálózat, de össze-

köttetésként használhatjuk az internetet is, természetesen a megfelelő biztonsági intézkedések 

mellett. A 3.2. ábrán a három összekapcsolt adatbázis látható. 

 

3.2. ábra. Az üzlethálózat osztott adatbázisrendszerének egy lehetséges felépítése 
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Miután az adatbázisokat (Kolozsvar, Vasarhely és Keresztur) létrehoztuk, el kell döntenünk, mit 

tárolunk az egyik, illetve mit a másik egységnél. Mivel a főnök kérése az volt, hogy a nyilvántar-

tását mindenik maga végezze, az alkalmazottak adatait minden egységnél külön tároljuk. Minden 

alkalmazott esetén megjegyezzük annak nevét (Nev), végzettségét (Vegzettseg), azt az üzletet, 

amelyikben dolgozik (Uzlet), és egy egyedi azonosítóval látjuk el (ID). Ezeket a táblákat a 

három adatbázisban, egységesen Alkalmazottak néven, helyileg mentjük el (lásd 2.6. ábra). 

Az áruk nyilvántartása már nem ilyen egyszerű. Vegyük észre, hogy míg a kolozsvári raktár-

ban különböző áruk fordulhatnak meg, addig Vásárhelyre és Keresztúrra csak a Kolozsvárról 

érkező termékek kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a három raktárban ugyanazon áruk szerepelnek, 

csak mindenütt más és más mennyiségben. Továbbá figyelembe véve a szállítási költségeket, 

azzal is kell számolnunk, hogy a két alegységben más árakat kérnek ugyanazért a termékekért. 

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy maguk a termékek ugyanazok minden egység esetén, 

azonban a mennyiség és az ár egységenként változó lehet. 

A fenti filozófia alapján az áruk nyilvántartását két részre bontjuk. A központban (és csak itt!) 

tároljuk a termékek megnevezését (AruNev), a mértékegységet (MertekE), a gyártó (Gyarto) 

és a forgalmazó (Forgalmazo) nevét. Viselje ez a tábla az Aruk nevet. Emellett minden egység 

adatbázisában (beleértve a központét is!) létrehozunk egy-egy Raktar nevezetű táblát, amely 

azt tárolja, hogy egy adott áruból mennyi van az illető raktárban (Menny) és, hogy abban a 

városban mennyiért adják az adott terméket (EgysegAr). Mindkét táblában a sorokat egyedi 

azonosítóval (ID) látjuk el, ezzel téve egyértelművé, hogy melyik termékről van szó, de ugyan-

ezt a mezőt használjuk az Aruk és a Raktar táblák összekapcsolására is (lásd 2.7. ábra). 

A fenti szerkezettel tulajdonképpen egy osztott adatbázist hoztunk létre, hiszen egyrészt meg-

osztottuk az alkalmazottak adatait az egységek között (vízszintes fragmentáció), másrészt 

szétválasztottuk az áruk konstans és változó tulajdonságait (függőleges fragmentáció). A 3.2. 

ábrán jól látszik, hogy mindenik adatbázisnak két táblája van, kivéve a központot, ahol egy 

külön táblában tároljuk a termékek alapvető jellemzőit is. 

3.1.4. Hagyományos megoldás 

Amint az előbbiekben láttuk egy osztott adatbázisrendszer adatbázisszintű megvalósítása nem 

túl nehéz feladat, hiszen ezeket is ugyanúgy kell létrehozni és feltölteni, mint a hagyományos 

adatbázisokat. Ez azonban csak az adatbázis-kezelő szintjén van így! Az igazi probléma akkor 

jelentkezik, amikor ezeket az adatokat alkalmazás szinten kell feldolgozni, azaz: bevinni, 
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módosítani, törölni és összesíteni. Jelen példában megtalálható mind a helyi, mind pedig a 

központosított adatelérés, tükrözött adatokkal viszont nem kell dolgoznunk. Emellett el kell 

végeznünk a fragmentumok egyesítését, ami azt jelenti, hogy egy részlegről egyidőben el kell 

tudjuk érni az összes többi egység adatbázisát is. De vegyük csak sorjában! 

Amennyiben az alkalmazást Delphi 7 rendszerben készítjük el, különböző komponenseket kell 

használnunk az adatelérés megvalósítására.  

A legegyszerűbben a helyi (lokális) adatbázishoz férhetünk hozzá. Ekkor használjunk például egy 

ADOConnection komponenst, amellyel könnyűszerrel rácsatlakozhatunk az adatbázisra. Ahhoz, 

hogy egyetlen táblát lekérdezzünk, szükséges még egy ADOTable komponenst is betennünk 

az adatmodulban. Miután a kívánt táblát kiválasztottuk, az eredményt a kezelőfelület számára 

is elérhetővé tesszük. Ehhez egy DataSource komponenst használunk (3.3. ábra). A központi 

táblák lekérdezése hasonlóan történik, ez esetben csak az elérhetőség fog megváltozni. 

 

3.3. ábra. A példában szereplő osztott rendszer „hagyományos” implementálásához szükséges 

Delphi-komponensek. Összesen: 18 komponens és rengeteg forráskód 

Az 3.3. ábrán látható legbonyolultabb komponens-együttes a vízszintesen fragmentált táblák 

összesítését végzi. Ehhez a művelethez szükségünk van három ADOConnection komponensre, 

amelyek rendre a három egység adatbázisához kapcsolódnak. További három ADOTable kom-

ponenssel lekérhetjük mindhárom adatbázisból az Alkalmazottak nevű táblákat. Mivel a válla-

lathoz tartozó összes alkalmazott adatait szeretnénk visszakapni, valahogyan létre kell hoznunk 

a három tábla egyesítését. Más módszerünk nem lévén az a táblákat soronként végigjárjuk, 
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minden sor esetén pedig a mezőket külön kiolvassuk. Ezt a műveletet minden egyes táblára 

elvégezzük. A következő probléma, amivel szembe kell néznünk az adatok tárolása, hiszen a 

beolvasott mezőket valahogyan meg kell őriznünk ahhoz, hogy a későbbiekben felhasználha-

ssuk. Erre a célra használhatunk dinamikus tömböket, de ha az eredményt a képernyőn is meg 

szeretnénk jeleníteni, akkor ajánlatos például a StringGrid komponens használata. Minkét 

esetben a programozó feladata a táblák mező-kompatibilitásának az ellenőrzése, a típusok vizs-

gálata és az esetleges konverziók végrehajtása. De mi történik akkor, ha nem három, hanem 

több tíz vagy száz adatbázisunk van? Erre a választ csak azok a programozók tudják, akik már 

implementáltak hasonlóan nagy osztott rendszereket. 

Az ábra utolsó komponenscsoportja a függőlegesen fragmentált táblák egyesítéséért felelős. 

Ha az előző műveleteket esetleg könnyűnek találtuk volna, akkor ez esetben ne számítsunk ilyen 

kellemes meglepetésre. Itt ugyanis két (vagy több tábla) feltételes összecsatolásáról van szó. 

Ugyanúgy kezdjük, mint az előbb: beállítjuk a konnekciós komponenseket, majd táblákat kér-

dezünk le. Ezután megvizsgáljuk, hogy a tábláknak mely mezői képezik az elsődleges kulcsot, 

majd olyan mezőkombinációkat képezünk, amelyben az elsődleges kulcsok megegyeznek. Az 

eredménybe bekerülnek az elsődleges kulcs mezői (egyetlen példányban), illetve az összes 

tábla összes többi mezője, úgy ahogy az eredeti táblában szerepeltek. Egy ilyen függőleges 

táblacsatolás implementálása „művészi” feladatnak tekinthető, főleg akkor, ha egy alkalmazás 

során nagyon sok előfordul belőle. Mindenkinek kellemes „alkotást” kívánunk, azoknak pedig 

akik ezt egyszerűbben szeretnék megoldani, javasoljuk az osztott komponenscsomagot. [10] 

3.2. Az osztott komponenscsomag bemutatása 

Az osztott komponenscsomag 3 darab Delphi-komponenset tartalmaz, kifejezetten az osztott 

adatbázisok implementálásának a megkönnyítésére. 

3.2.1. A DistributedConnection komponens 

Az első és legfontosabb komponens a DistributedConnection (Osztott kapcsolat), amelynek a 

feladata az osztott adatbázist alkotó összes adatbázisból és táblából egyetlen, jól meghatá-

rozott, kompakt „virtuális adatbázis” felépítése. Bemenetként tehát megadhatunk tetszőleges 

számú és elérhetőségű adatbázist (például adatbáziskonnekció formájában) vagy tetszőleges 

számú táblakimenetet (adatszett formájában). Az első esetben minden kapcsolathoz egy-egy 
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alias-nevet rendelünk, amellyel a későbbiekben a konnekcióra hivatkozunk, hiszen klasszikus 

esetben egy-egy adatbázist reprezentáló konnekciós komponensnek nincs adatbázisneve. A tábla-

kimenetek esetén előbb meg kell határoznunk annak a képzeletbeli részadatbázisnak a nevét, 

amely az összes független táblakimenetet magába foglalja, majd külön névvel kell ellátnunk 

az egyes táblakimeneteket is – ezek egyfajta táblaneveknek tekinthetők (lásd 3.4. ábra). 

 

3.4. ábra. A DistributedConnection komponens bemenetei és az osztott tábladefiníciók 

Miután az összes bemenetet rákapcsoltuk a komponensre, következik az osztott tábladefiníciók 
(vagyis a lehetséges kimenetek) meghatározása. Ez az a rész, amelyben beállíthatjuk, hogy a 
bemenetként szolgáló adatbázisok, illetve táblák közül melyek és milyen formában jelenjenek 
meg a kimenetben. A komponens támogatja mind a vízszintes, mind pedig a függőleges tábla-
fragmentációk használatát. Az itt meghatározott tábladefiníciók az adatmodul következő szint-
jén (a DistributedDataset-ben) már csak egyetlen, kompakt adatbázisként jelennek meg, mivel a 
konnekciós komponens ezeket a felosztásokat a háttérben, a külvilág számára teljesen transz-
parensen végzi el. Az adatszettek szintjén ugyanis bármilyen SQL lekérdezés, táblára történő 
hivatkozás vagy a kezelőfelület VCL kontrolljai számára már nincs jelentősége a háttérben 
történő felosztásnak. 
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Ősszegzésként tekintsük a 3.4. ábra példáját. A komponens bemeneteként három konnekció 

szolgál, amelyek egy-egy adatbázist érnek el. Ezeket kiegészítettük egy Segesvar nevet viselő 

virtuális adatbázissal, amely két adatszettet foglal magába, mindenik külön alias-névvel ren-

delkezik. Ezután az osztott tábladefiníciók szintjén megmondtuk, hogy a külvilág számára három 

adatszettet fogunk szolgáltatni: 

 Alkalmazottak. Ezt a táblát a vízszintesen felosztott Alkalmazottak nevezetű táblafragmen-

tumok egyesítéséből kapjuk. Itt látható, hogy az alias-neveknek köszönhetően mennyire 

egyszerűen hivatkozhatunk a valódi táblákra – ez esetben a teljesség kedvéért a hálózatot 

kiegészítettük egy segesvári székhelyű fiókkal is, amelynek a tábláit külön adattszettként 

illesztettük be az adatbázisba. 

 AlkalmazottakKeresztur. Ez a tábladefiníció nagyon egyszerű, mivel egyetlen „valódi” táblát 

tartalmaz: a keresztúri Alkalmazottakat. A komponens ilyenkor is kéri a fragmentáció mód-

jának a meghatározását, azonban egyetlen tábla esetén ennek nincs jelentősége. 

 RaktarKeresztur. Itt egy függőleges fragmentációt definiáltunk, amely a központi árujel-

lemzőket tartalmazó táblát és a keresztúri raktárat kapcsolja össze. Kimenetként szintén 

egyetlen, összefüggő adatszettet kaptunk. 

Az ily módon előkészített tábladefiníciók tehát a komponens kimenetét fogják képezni, ame-

lyeket aztán a DistributedDataset komponens dolgoz fel. 

3.2.2. A DistributedDataset komponens 

A DistributedDataset (Osztott adatcsomag) az osztott komponenscsomag másik nélkülözhetetlen 

összetevője. Ennek a feladata az osztott konnekciós komponens tábladefinícióinak adatszett 

formájában történő továbbítása az adatmodul következő szintjéhez. A komponens bemenete 

tehát egyetlen DistributedConnection osztály. Ugyanitt nyílik lehetősége a felhasználónak a 

kimeneti adatszett típusának a meghatározására. Három típusú kimenet létezik: 

 Osztott tábla (DistTable). Ez a legegyszerűbb kimeneti forma, amely a konnekciós kompo-

nens által definiált adatszettek direkt reprezentációja. Itt a felhasználónak egyetlen virtuális 

osztott táblát kell kiválasztania – ami valójában valamilyen fragmentáció eredménye. 

 Metaadat (Metadata). Az osztott adatcsomag kimeneteként metaadatokat is meghatározha-

tunk. Ezek különböző belső információkat takarnak, mint például az aktuális konnekció és 

azok alias-nevei, a belső (valós) és az osztott tábladefiníciók stb. Természetesen ezeket az 

adatokat is táblázatos formában (azaz adatszettként) fogja továbbítani. 
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 Osztott SQL (DistSQL). Ez a legkomplexebb kimenettípus, hiszen itt a létező tábladefiníciók 

tetszőleges kombinációját létrehozhatjuk ún. osztott lekérdezések (DQL-ek) alkalmazásával. 

Ezek a lekérdezések a standard SQL-lekérdezések osztott változatainak tekinthetők. Ezekről 

bővebben az 5. fejezetben lesz szó. 

 

3.5. ábra. Példa a DistributedDataset használatára 

A 3.5. ábrán mindhárom kimenettípusra látható egy-egy szemléletes példa. Az első, DistSQL 

típusú kimenetben egy olyan osztott lekérdezést adtunk meg, amelyben arra vagyunk kíváncsiak, 

hogy a vállalat összes alkalmazottjai közül melyek dolgoznak a 6-os és az annál nagyobb sor-

számú üzletekben. Amennyiben az üzleteket létrehozásuk sorrendjében számoztuk, akkor ez a 

lekérdezés a 6. után felállított üzletek dolgozóit adja vissza (beleértve a 6.-at is). 

A DistTable típusú adatcsomagnál a keresztúri alkalmazottakról kapunk információt. A Metadata 

adatszettben a teljes virtuális adatbázis (adatbázis)elemeit listázzuk ki. Itt -1 sorszámot kapott 

a különálló adatszetteket összefogó képzeletbeli adatbázis, amelyet Segesvar-nak neveztünk el. 

A DistributedDataset komponenst tehát az osztott konnekció által összegyűjtött adatbázisok 

valamely résztábláját képezi, direkt hivatkozás, metaadat vagy osztott lekérdezés formájában. 
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3.2.3. A MemoryDataset komponens 

A MemoryDataset komponens nem csak osztott rendszerek esetén használható. Szerepe a kon-

nekciós komponens és az adatszettek közötti információátadásban van, ahol egyrészt tartal-

mazza a visszatérített adatszett struktúráját, másrészt pedig magát az adatokat is. A komponens 

kitűnően használható tetszőleges, nem adatbázis alapú adatok memóriában történő tárolására. 

A MemoryDataset tehát egy magasabb színtű, adatszett alapú komponens, amely megkönnyíti 

a különböző adatbázis-műveletek elvégzését. 

3.3. A feladat megoldása az osztott komponenscsomaggal 

Az osztott komponenscsomag bemutatása után már körvonalazódni kezd a megoldás. A csomag 

segítségével egyetlen összefüggő szerkezettel modellezni tudjuk a teljes osztott adatbázist. 

Lássuk hogyan! 

 

3.6. ábra. A feladat megoldása a DistributedConnection és a DistributedDataset komponensek 

segítségével. Összesen: 12 komponens és 0 forráskód 

A 3.6. ábrán látható sémát követve három darab konnekciós komponensből (ADOConnection) 

indulunk ki, amelyek a három adatbázishoz (Kolozsar, Vasarhely és Keresztur) kapcsolódnak. 

Ezután az adatmodulba beillesztünk egy DistributedConnection komponenst, amelynek beme-

nete a három konnekció lesz. Ezek alkotják majd a virtuális adatbázist. 

Helyi  
táblalekérdezés 

Központi 
táblalekérdezés 

Vízszintesen 
fragmentált táblák 

összesítése 

Függőlegesen 
fragmentált táblák 

összesítése 
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Ezután következik az osztott tábladefiníciók meghatározása. Helyi és központosított táblák 

esetén ez egyetlen táblahivatkozást jelent. Vízszintes és függőleges fragmentáció esetén sem 

kell egyebet tennünk, mint beállítanunk a fragmentáció módját és megadnunk a fragmentumokat. 

Mindez elvégezhető néhány másodperc alatt. 

Most következik a DistributedDataset komponensek beillesztése az adatmodulba. Annyi ilyen 

osztott adatcsomagot kell elhelyeznünk, ahány kimeneti adatszettel szeretnénk dolgozni, igaz a 

feladat egyetlen komponenssel is megoldható, ha a paramétereket a forráskód szintjén adjuk meg. 

Esetünkben négy osztott adatszettet fogunk használni a különböző típusú adatelérésekhez. 

Mivel mindenik egy-egy osztott tábla, itt csak az adott tábla alis-nevét kell kiválasztanunk egy 

előre definiált listából. 

Végül mindenik adatszetthez egy-egy DataSource komponenset rendelünk, de ha a begyűjtött 

adatokat nem kívánjuk a Delphi VCL kontroljai számára is elérhetővé tenni, akkor ezekre az 

elemekre sem lesz szükségünk. 

Ez volt tehát a kezdeti, tipikus feladat megoldása az osztott komponenscsomaggal. Látható, 

hogy a példa esetén minimális darabszámú és viszonylag egyszerű szerkezetű adatbázissal 

dolgoztunk, az adatlekérések pedig a lehető legegyszerűbb formájúak voltak. De mi történik 

akkor, ha bonyolult táblaműveleteket vagy osztott lekérdezéseket kell végrehajtani egy nagy 

adatbázis esetén? Ha a komponenscsomagot használjuk semmi különös... 

Ezek után, azt hiszem, a hagyományos és az osztott komponenscsomaggal történő megoldás 

közötti különbség már magáért beszél. 

 



  

4. FEJEZET 

A Z  O S Z T O T T  K O M P O N E N S C S O M A G  
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4.1. A komponensek általános szerepköre 

Ebben a részben bemutatom, hogyan lehet az osztott komponenscsomagot összességében egy 

adatbázis-feladat megoldására alkalmazni, illetve, hogy milyen kapcsolatok állnak fenn az 

adatmodul egyes elemei között. Ezen belül megvizsgálom az adatok áramlásának irányát és 

módját, valamint elemzem az adateléréssel, adattovábbítással és -szűréssel, illetve az adatok 

felhasználásával kapcsolatos problémákat. 

4.1.1. Adatelérés 

Térjünk vissza ismét a 3.1. részben bemutatott példához. Ebben a feladatban három különálló 

egység egy-egy adatbázist használt az adatok nyilvántartására. Ilyen esetekben az osztott 

komponenscsomag nagyon jól alkalmazható a raktárak nyilvántartására, ha mindenik raktár 

esetén azonos szerkezetű, de különböző adatokkal rendelkező adatbázist használunk. Továbbá 

szükségünk van olyan táblákra is, amelyek azonosak mindenik egység számára – ezeket egy 

másik, központi szerveren helyezzük el. De előfordulnak olyan helyzetek is, amikor egyetlen 

szerverről kell elérnünk mindenik szerver tartalmát – például globálisan a teljes vállalatra 

vonatkozó lekérdezések végrehajtásakor. 

Egy ilyen rendszert például a 4.1. ábra szerint is felépíthetünk. Adott tehát a három adatbázis: 

egy az első, egy a második és a egy központi részleg számára. A továbbiakban a két (nem köz-

ponti) részleg működését vizsgáljuk meg. 

Az első részleg egy InterBase szerveren tárolja a raktár adatait. Ez a szerver lokálisan elérhető 

a részleg számára. Ugyancsak ez a részlet (például TCP/IP) hálózaton keresztül kapcsolódik a 

központi adatbázishoz is, amely Oracle szerveren tárolja az adatokat. Ahhoz, hogy egy adott 

pillanatban az első részleg működőképes legyen, elegendő, ha ez a két szerver elérhető. Éppen 

ezért ez a két adatbázist egy egységként fogjuk fel a helyi részleg számára – ahogyan ezt az 

ábrán is jelöltük. Amikor viszont egy, a cég mindkét raktárára vonatkozó lekérdezést végzünk, 

akkor a második egység raktárának az adatbázisához is hozzá kell férnünk. Ezt az adatbázist 

tárolhatjuk például SQL Serveren.  

A szerverekhez történő kapcsolódási mechanizmus a komponenscsomagban tetszőleges lehet: 

BDE – Borland Database Engine, ADO – ActiveX Data Objects, dbExpress vagy IB – InterBase. 
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4.1. ábra. Egy lehetséges osztott adatbázisrendszer felépítése 
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A második részleg esetén a kapcsolódás éppen az első fordítottja szerint történik. Ez esetben 

az SQL Server adatbázist tekintjük helyinek és az InterBase-t pedig hálózaton érjük el. A köz-

ponti adatbázis mindkét részlegnél ugyanaz, és az elérési mód sem változik. 

4.1.2. Adattovábbítás és -szűrés 

A kapcsolódást követően mindkét részlegnél egy-egy DistributedConnection komponenssel 

hozzuk létre a belsőleg nyilvántartott virtuális adatbázisunkat. Ezen a szinten már nem fontos, 

hogy az illető adatbázis SQL Serveren vagy Oracle szerveren volt tárolva, hiszen mindenik 

konnekciót már egyedi alias-névvel láttuk el. 

Ezután, attól függően, hogy a begyűjtött adatokat milyen célra és milyen formában szeretnénk 

felhasználni, tetszőleges számú DistributedDataset komponenst használunk, amelyeket az előző 

fejezetben már bemutatott módon paraméterezünk. 

4.1.3. Felhasználás 

Az adatmodulok elkészítésére gyakorlatilag két módszerünk is kínálkozik. Az első szerint az 

adatkezelő részt (Data Access Layer) különálló, akár külön gépen futó szerverként írjuk meg 

(mint ahogy ezt a példában szereplő első részleg esetében is tettük). Ekkor egy távoli adat-

modult (Remote Data Module) készítünk, amely ún. adatszolgáltatók (Provider) segítségével 

továbbítja az adatokat az alkalmazás felé – alkalmazás szinten ezért újabb adatszetteket hasz-

nálunk a táblák tárolására. 

A másik, az egyszerűbb módszer az, hogy helyi adatmodult (Local Data Module) készítünk, 

amelyet beépítünk közvetlenül az alkalmazásba. Példánkban a második részlegnél ezt a módszert 

alkalmaztuk. 

4.2. Osztályhierarchia 

Ebben a részben a komponensek belső felépítését mutatom be, követve az osztályok közötti 

kapcsolatokat és az adatmozgást. Nem áll szándékomban az összes részletes technikai meg-

valósításra kitérni, csupán a működési mechanizmus fontosabb elemeit és osztályait fogom 

ismertetni. A komponensek három legfontosabb osztálya a TDistributedConnection  (konnekciós 

komponens), a TDistributedDataset (osztott adatszett) és a TMemoryDataset (memória adatszett). 

Az osztályhierarchiát a 4.2. ábra szemlélteti. 
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4.2. ábra. Az osztott komponenscsomag osztályhierarchiája 
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4.2.1. A TDistributedConnection osztály 

A legfontosabb komponens a TDistributedConnection, amely a TCustomConnection osztály-

ból van származtatva. Minden egyes külső konnekciós komponenset (amellyel egy szerverhez 

kapcsolódik a rendszer) egy-egy TDistConnItem objektummal reprezentál a konnekciós kom-

ponens. Minden ilyen objektum egy-egy alias-névvel van ellátva, amely az objektum által 

megtestesített adatbázist azonosítja. Ezeknek a külső kapcsolatoknak az összességét egy TDist-

ConnColl kollekcióba rendezzük. 

Ugyanakkor a konnekciós komponens elfogad más, az adatmodulon elhelyezett adatszetteket 

is bementként, mindeniket egy-egy táblának tekintve egyetlen, a konnekciós komponensben 

meghatározott alias-nevű alapértelmezett adatbázis alatt. Minden ilyen bemeneti adatszettet 

egy-egy TSourceDataSet objektum, összességüket pedig egy TSourceDataSetColl kollekció 

reprezentál. 

Ahhoz, hogy az egyes adatbázisok minden egyes tábláját külön-külön el lehessen érni, a rendszer 

minden egyes tábla számára egy TInternalTable objektumot hoz létre, majd ezeket adatbázi-

sonként egy-egy TInternalTableColl kollekcióba szervezi. Minden egyes adatbázishoz ugyanakkor 

egy TInternalDatabase objektum tartozik, majd ezeket a maguk során egy TInternalDatabase-

Coll kollekcióba szervezi a rendszer. Ezeket az adatbázisokat reprezentáló objektumoknak 

ugyanakkor fontos végrehajtó-lekérdező szerepük is van: ezek alatt van lehetőség egy-egy tábla-

lekérdezés vagy a DQL értelmező-optimalizáló által elkészített, a forrásadatbázisokat megcélzó 

DQL utasítás végrehajtására. 

A táblafelosztások definícióit a TDistTable objektumok tárolják. Ezeket a rendszer a TDist-

TableColl kollekcióba szervezi. Ezeknek a definícióknak a szerkesztését egy erre specializált 

TTableBuilder tulajdonságszerkesztővel (Property Editor) lehet elvégezni a Delphi IDE-ben. 

A rendszer három különálló lexikális, illetve szintaktikai/szemantikai elemzővel rendelkezik. 

Egy elemzőpáros – TSQLLexer és TSQLParser – elemzi a DQL lekérdezések lexikális és 

szintaktikai egységeit. Az így kapott adatokat ezután a TSQLSemanticConverter osztály  

ellenőrzi szemantikailag, de ennek a feladata a végrehajtási fa felépítése is. A fát végül a 

TSQLOptimizer osztály optimalizálja. Ezek az osztályok nagyon komplexek, hiszen a DQL 

nyelv egy különálló programozási nyelvnek tekinthető. Éppen ezért a DQL utasítások fordítá-

sával egy külön fejezet, az 5. foglalkozik. 



A Z  O S Z T O T T  K O M P O N E N S C S O M A G  

 47 

Egy hasonló páros – TTableLexer és TTableParser – elemzi az osztott táblák definícióit, míg 

egy harmadik elemzőpáros – TMetadataLexer és TMetadataParser – a speciális metaadatok 

(a belső szerkezetet, felosztást és forrásszervereket leíró adatok) elemzéséért felelős. 

4.2.2. A TDistributedDataset osztály  

A második legfontosabb komponens a TDistributedDataset, amelyet a TDataSet absztrakt osz-

tályból származtattam. A két alaposztály, a TDistributedConnection és a TDistributedDataset 

egymással egyfajta kliens-szerver kapcsolatban áll, hiszen az adatszett különböző kéréseket 

intéz az osztott konnekció felé, amelyekre a konnekció válaszként egy-egy adatszettet küld. 

Az osztott adatszett segítségével tehát lekérdezhetünk táblákat, végrehajthatunk lekérdezése-

ket vagy metaadat utasításokat. Mindezt a háttérben az adatszett kérésére a konnekciós osztály 

szolgáltatja. 

A DQL lekérdezések paraméterezhetők is, azaz tetszőleges számú – értékváltoztatás esetén 

újabb lexikális-szintaktikai elemzést nem igénylő – paramétert adhatunk meg. Minden egyes 

paraméter számára egy TSQLParameter objektumot, az összes paraméter számára pedig egy 

TSQLParamColl kollekciót tartalmaz az adatszett komponens. 

Az adatszett belsejében található egy TPreparedCommand objektum is, amely tulajdonképpen 

a TTableSettings, TMetadataSettings és TSQLSettings köré épített burokobjektumnak  tekinthető. 

A TPrepareCommand egy végrehajtásra előkészített DQL-parancs, táblalekérdezés vagy meta-

adat utasítás számára jelent megfelelő absztraktizálást. 

4.2.3. A TMemoryDataset osztály 

Az adatszett a belső rekordokat egy TMemoryRecords objektumban tárolja, amely pontos 

módszert nyújt struktúra nélküli, fix méretű rekordok rendszerezésére, bejárására, felépítésére 

és törlésére. Ugyanerre a rekordgyűjteményre épül rá TMemoryDataset komponens is, amelynek 

legfontosabb szerepe a konnekciós komponens és az adatszettek közötti információátadásban 

van, ahol egyrészt tartalmazza a visszatérített adatszett struktúráját, másrészt pedig magát az 

adatokat is a bennfoglalt TMemoryRecords objektum segítségével. Nagyon fontos és erőteljes 

tulajdonsága e felépítésnek, hogy mind a TMemoryDataset, mint pedig a TDistributedDataset 

adatszettek dinamikusan le tudják cserélni a tárolt rekordgyűjteményt (azaz a TMemoryRecords 

objektumaikat), amennyiben a két rekordgyűjtemény szerkezete azonos. 
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4.3. Előkészítés és végrehajtás 

A komponenscsomag a DQL-, metaadat- és táblalekérdezéseket két nagy lépésben hajtja végre: 
egy előkészítő-analizáló (prepare) és egy végrehajtó-szintetizáló (execute) fázisban. 

 

4.3. ábra. Az előkészítés folyamata 

Az előkészítő lépésben – amelynek folyamatát a 4.3. ábrán láthatjuk – az adatszett komponens 
egy csomagot küld a konnekciós komponens számára. Ez a csomag a TPreapredCommand 
objektumot, valamint az utasítás szövegét és típusát tartalmazza. Ezt követően a konnekciós 
komponens a csomagot a megfelelő elemzőkkel teszteli lexikálisan, szintaktikailag és szeman-
tikailag – DQL-ek esetén ezenkívül felépíti a szintaxisfát, majd átalakítja egy ún. végrehajtási 
fává, amit végül optimalizál. Az elemzés után a TDistributedConnection osztály visszaküldi a 
már megfelelően inicializált TPreparedCommand-ot. 
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A végrehajtási lépésben – amelynek a folyamatát a 4.4. ábrán láthatjuk – az adatszett a már 

előkészített TPreparedCommand objektumot elküldi a konnekciós komponensnek, amely a 

választ egy dinamikusan létrehozott TMemoryDataSet-ben adja vissza. A végrehajtás során 

nagyon fontos, hogy a visszatérített rekordokat nem másoljuk át TDistDataSet újra a kompo-

nensbe, mert ez már egy objektumreferencia módosításával közvetlenül fel tudja használni a 

rekordokat tároló TMemoryRecords-ot, ezáltal felgyorsítva a teljes folyamatot. 

 

4.4. ábra. A végrehajtás folyamata 

A végrehajtás során a konnekciós komponens a TMemoryDataset belső feltöltését – azaz az 

előkészített TPreparedCommand konkrét végrehajtását – három belső rutinban oldja meg. 

Ezek a maguk során már csak az előkészített utasításban lévő TSQLSettings / TTableDefSet-

tings / TMetadataSettings objektumot és a kitöltendő adatszettet kapják paraméterül (azaz a 

TPreparedCommand burok szerepe itt már véget ér). 

A metaadat lekérdezések végrehajtása a lekérdezés típusától függően a különböző TInernal-

Table / TInternalDatabase objektumok és ezen objektumok kollekcióinak a bejárásával, vagy 

ehhez hasonlóan a tábladefiníciós vagy konnekciós kollekciók feldolgozásával történik. Ezekből a 

objektum-struktúrákból határozza meg egy-egy metaadat lekérdezés a visszatérített rekordok 

és mezők tartalmát. 
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A táblázatok tartalmának lekérdezésében fontos kulcsszerepet játszik a TTableDefSettings 

objektum, amely a definíció szintaktikai és szemantikai elemzése során már az összes rész-

táblához tartozó TInternalTable objektumhoz meghatároz egy-egy mutatót. Ezek alapján a 

táblázatok tartalma elég egyszerűen felépíthető. 

4.4. Osztott táblák definiálása 

Az osztott táblák definiálása nagyon egyszerű szintaxis szerint történik: vesszővel elválasztva, 

egymás után fel kell sorolnunk a résztáblák neveit Adatbázisaliasnév.Táblanév formában. 

Például: SQLServer.RAKTAR1, IBServer.RAKTAR2. Az objektumszerkesztőben  természetesen 

azt is meg kell adnunk, hogy a táblák milyen irányú fragmentálással vannak felosztva. 

Vízszintes fragmentálás esetén az összes résztáblának azonos szerkezetűnek (azonos mező-

nevek, típusok stb.) kell lennie. Külön figyelmet kell fordítani az ID mezők generálására, mert 

általában ez nem oldható meg klasszikus automatikusan generált (AutoInc) mezőkkel anélkül, 

hogy ez konfliktushoz vezetne. Függőleges felosztás esetén fontos, hogy a táblázat különböző 

részei azonos elsődleges kulccsal rendelkezzenek, valamint, hogy a további mezők (név szerint) 

mindig csupán egyetlen résztáblában szerepeljenek. 

4.5. Metaadatok és metaadat-lekérdezések 

A rendszer erősségét és flexibilitását növeli a metaadatok kezelése, a metaadat lekérdezések 

és utasítások végrehajtása. Lehetőségünk van például metaadat táblaként lekérdezni az összes 

forrásszerver nevét, vagy az egyes osztott adattáblák felosztását és szerkezetét. 

A rendszer által támogatott legfontosabb metaadat utasítások a következők: 

 CONNECTIONS 

Visszatéríti az összes külső adatbázisszerverhez tartozó konnekció indexét és alias-nevét. 

 CREATE HORIZONTAL osztott_tabla AS ab1.tabla1 [ , ab2.tabla2 ... ] 

A paraméterként megadott forrástáblákból létrehozza a vízszintes felosztású, osztott_tabla 

alias-nevű osztott táblát. 

 CREATE VERTICAL osztott_tabla AS ab1.tabla1 [ , ab2.tabla2 ... ] 

A paraméterként megadott forrástáblákból létrehozza a függőleges felosztású, osztott_tabla 

alias-nevű osztott táblát. 
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 DELETE osztott_tabla 

Törli az osztott_tabla alias-nevű osztott adattábla definícióit. 

 INTERNALTABLES 

Visszatéríti az összes belső adattáblát reprezentáló objektum (TInternalTable) tartalmát 

egy „hagyományos” tábla formájában. 

 STRUCTURE osztott_tabla1 [ , osztott_tabla2 ] 

Visszatéríti a paraméterként megadott osztott táblák felosztását. 

 TABLES 

Visszatéríti az összes osztott tábla nevét. 

A metaadat utasítások ugyanakkor lehetővé teszik, hogy egyszerű, az adatszett komponenseken 

kiadott utasításokkal futási időben dinamikusan határozzunk meg új osztott táblákat, vagy 

régieket töröljünk le. 

 



  

5. FEJEZET 

A Z  O S Z T O T T  L E K É R D E Z Ő N Y E L V  
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5.1. Általános bemutatás 

Ebben a fejezetben a DQL-nyelv használatát és működési mechanizmusát fogom bemutatni. 

Szemléletes példák segítségével igyekszem illusztrálni az elemzés és végrehajtás során végbe-

menő belső folyamatokat, és külön kitérek a megvalósítás technikai részleteire is. Mivel ez a 

nyelv a komponenscsomag magját képezi, a dolgozatban is a lekérdezőnyelv elemzésére fek-

tetem a hangsúlyt. 

5.1.1. Definíció 

Az előzőekben a kimeneti táblákat általában úgy állítottuk elő, hogy figyelembe vettünk bizonyos 

fragmentálási szabályokat. Az eredményben szereplő sorok és oszlopok különböző adatbázisok 

különböző táblái lehettek. A komponenscsomag által ez az osztottság ki-, illetve felhasználá-

sának a legegyszerűbb formája. 

A kimeneti táblák összeállításának egy sokkal komplexebb és emiatt jóval általánosabb felépítési 

módja, ha lehetővé tesszük az adatok tetszőleges összeválogatását az egyes adatbázisokból. 

Ekkor a felhasználónak lehetősége nyílik kiválogatni a kimeneti oszlopokat (akár különböző 

adatbázisok különböző tábláiból) és sorokat (bizonyos feltételek beírásával) úgy, hogy közben 

összegzési és sorbarendezési feltételek megadására is lesz lehetősége. Erre a legkézenfekvőbb 

megoldás, ha a feltételeket SQL-parancsok formájában tudja megadni. 

A komponenscsomag legnagyobb erőssége, hogy képes olyan „SQL-szerű” utasítások végre-

hajtására, amelyek az általam definiált virtuális adatbázisok terén értelmezettek és, amelyek 

eredményeképpen olyan sorokat kapunk, amelyek mezői akár különböző típusú és elérhető-

ségű adatbázisok különböző soraiból is származhatnak.  

Itt szükséges tisztáznom, hogy ezen utasításokat nem azért nevezem SQL-szerűeknek, mert 

szintaxisuk nem felel meg a standard SQL-lekérdezőnyelv szabályainak. Sőt ezen utasítások 

kívülről, a felhasználó számára teljes hasonlóságot mutatnak a megszokott lekérdezésekhez, 

hiszen az általunk létrehozott nyelv alapjául éppen az 1992-ben nemzetközileg is elfogadott, 

ISO szabvány szerinti SQL-nyelv szolgál, amelynek pontos specifikációja megtalálható a [6] 

elektronikus irodalomban. A lényeges különbség viszont a nyelv belső értelmezésében, illetve  

a végrehajtás módjában és annak környezetében nyilvánul meg, ami miatt nem nevezhetjük 

ezt a nyelvet SQL-nek. 
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Az egyértelmű megkülönböztethetőség kedvéért az általam definiált nyelvet osztott lekérdező-

nyelvnek kereszteltem, amelyet röviden csak DQL-nek, esetleg DSQL-nek (Distributed Structural 

Query Language) nevezek. 

Mindezek mellett elmondhatom, hogy egy ilyen nyelv létrehozása egyedülálló kísérletnek 

számít a szakirodalomban. Amint azt az előzőekben már elemeztem, az Oracle rendelkezik ugyan 

hasonló jellegű megoldásokkal, az általa biztosított nyelv azonban igencsak bonyolult címzési 

mechanizmusokkal, illetve parancsok szintjén történő adatkapcsolásokkal igyekszik áthidalni 

a problémát. Ezzel szemben az osztott lekérdezőnyelv – utasítás szinten – már csak egy jól 

felépített virtuális adatbázist lát, teljesen elrejtve ezáltal a felhasználók elől a háttérben 

kialakított struktúrák bonyolult mutatókapcsoltát és a tényleges adatbázis-eléréshez szükséges 

hivatkozásokat. Ezek alapján elmondható, hogy a DQL-nyelv e téren egyedülálló lekérdező-

nyelvnek számít, amely forradalmasítja az osztott adatbázisokon használt adatelérést. 

Összefoglalva, az osztott komponenscsomag a bennfoglalt lekérdezőnyelv segítségével az alábbi 

logika szerint működik: 

 Tetszőleges számú és elérhetőségű adatbázist egyetlen struktúrába szervez. Szükség esetén 

ezt az adatbázist egyedi alias-névvel ellátott, kisebb képzeletbeli adatbázissal egészít ki, 

amelyek táblái szintén tetszőlegesen elérhetőségűek lehetnek. 

 A forrásként szolgáló adatbázisok tábláiból egyszerű és osztott (fragmentált) táblákat hoz létre, 

amelyeket egy virtuális adatbázisba szervez. A DQL-lekérdezéseket az így felépített táblán 

értelmezi. 

A továbbiakban egy példán keresztül vizsgálom meg a DQL-lekérdezőnyelv működését és 

egy követelményrendszert állítok fel, amelyet a továbbiakban szem előtt tartok. 

5.1.2. Példa 

Térjünk vissza ismét a 2.6. és a 2.7. ábrán látható adatbázis-szerkezethez. Tegyük fel, hogy a 

vállalathoz három egység tartozik: Kolozsvár (központ), Vásárhely és Keresztúr. Az egységek 

adatbázisait egymástól földrajzilag is távol lévő, külön szervereken tároljuk. 

Most vegyünk egy tipikus esetet, amikor a keresztúri székhelyről szeretnénk elérni a vállalat 

adatbázisait. Innen általában a cég alkalmazottjaira, a saját alkalmazottakra és a raktáron levő 

árukra (azok tulajdonságaira, mennyiségére és árára) szoktunk hivatkozni. Ezért, a már ismert 

módon hozzuk létre a megfelelő kapcsolatokat (ADOConnection), majd csatlakoztassuk ezeket 
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egy osztott konnekciós komponenshez (DistributedConnection). Ezután a feladatnak megfele-

lően hozzunk létre három darab osztott táblát az 5.1. ábrán látható módon, majd egy-egy osztott 

adatszett (DistributedDatase) segítségével tegyük ezeket elérhetővé. 

 

5.1. ábra. Példa osztott táblákra 

Ha minden paramétert helyesen állítottunk be, az osztott adatszettek számára három osztott 

tábla lesz elérhető, amelyek mezői a következők: 

Alkalmazottak(ID, Nev, Vegzettseg, Uzlet) 

KereszturiAlkalmazottak(ID, Nev, Vegzettseg, Uzlet) 

KereszturiAruk(ID, AruNev, MertekE, Gyarto, Forgalmazo, Menny, EgysegAr) 

Egy, a konnekcióhoz kapcsolt DistributedDataset osztott adatszettben típusként (DatasetType) 

válasszuk a DistSQL-t – azaz osztott lekérdezést –, majd a CommandText mezőbe írjuk be az 

alábbi DQL utasítást: 

SELECT ID, AruNev AS Nev, EgysegAr 

  FROM KereszturiAruk 

  WHERE EgysegAr>20000 AND Forgalmazo='Billa Zilnic' 

A fenti osztott lekérdezés azon keresztúri raktárban található termékek azonosítóját (ID), nevét 

és egységárát jeleníti meg, amelyeket a cég a Billából vásárolt és áruk meghaladja a 20000 lejt. 

A lekérdezés eredménye az 5.2. ábrán látható. 
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A továbbiakban ennél a példánál maradva megvizsgáljuk, hogy egy ilyen osztott lekérdezés 

kiadásakor mi történik a komponens hátterében, és mit jelent a visszaadott eredmény. 

 

5.2. ábra. A DQL-lekérdezés eredménye. Jól látható, hogy a fejlécben csak a felsorolt mezők 

jelennek meg (a második mező Nev-ként szerepel, hiszen a lekérdezésben ezt egy új alias-névvel 

láttuk el). Figyeljük meg, hogy az osztott komponenscsomag miként válogatta ki a mezőket a 

különböző adatbázisokból (a Nev a kolozsvári Aruk adatbázisból, míg az EgysegAr a keresztúri 

raktár adatbázisából származik; az ID mező mindkét adatbázisban előfordul, de elsődleges 

kulcsként az ő feladata a két tábla összekapcsolása is). 

5.2. Az elemzés fázisai 

Amint azt a komponenscsomag felépítésénél már láthattuk, a DQL-lekérdezések eredményét 

(vagyis a táblákat) két egymástól jól elkülöníthető fázisban állítom elő [7, 5–9. p.]: 

1. Analízis vagy előkészítési (Prepare) fázis. Ebben a részben a DQL-utasításokat lexikális, 

szintaktikai és szemantikai elemzését végezzük. A „hagyományos” programozási nyelvek 

fordítóprogramjaival ellentétben, itt az optimalizálás is az előkészítési fázisban történik. 

2. Szintézis vagy végrehajtási (Execute) fázis. Ebben a részben az előzőekben már előkészített 

lekérdezéstervet hajtjuk végre, létrehozva ezáltal az eredményben megjelenő adatszettet. 

A fenti csoportosításnak gyakorlati jelentősége van, hiszen azt mutatja, hogy a lekérdezéseket 

végrehajtó forrásprogram logikai egységei (az osztályok és unitok), hogyan kapcsolódnak 

egymáshoz. A háttérben azonban a lekérdezés-feldolgozó három fő feladatot lát el: 

1. A DQL-nyelven megfogalmazott lekérdezés elemzése (gondolok itt a lexikális és szintak-

tikai elemzésre), azaz átalakítása egy elemzőfává, amely a lekérdezés szerkezetének egy jól 

használható reprezentációját adja. 

2. Az elemzőfa átalakítása egy, a relációs algebrával (vagy más hasonló jelölésrendszerrel) 

megfogalmazott kifejezésfává, amit logikai lekérdezéstervnek nevezünk (ezt az mi esetünk-

ben a szemantikus elemző végzi). 
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3. A logikai lekérdezésterv olyan fizikai lekérdezéstervvé alakítása, amely már nem csak a 

végrehajtásra kerülő műveleteket mutatja, hanem ezek végrehajtási sorrendjét, az egyes 
lépések végrehajtásához használt algoritmusokat és az adatok vándorlásának az irányát az 

egyes programrészek között. Ez a terv tartalmazza azokat a csatolásokat is, amelyeket a 

lekérdezésterv és a konkrét adatbázisok közötti kommunikációban használunk, és amelyek 

a fa leveleiben az adatok adatbázisszintű elérését teszik lehetővé. [2, 357. p.] 

Az 5.3. ábrán a lekérdezés-feldolgozó részeit láthatjuk, külön feltüntetve az egyes modulok 

által létrehozott adatszerkezeteket és a köztük lezajló kommunikáció irányát. 

 

5.3. ábra. A lekérdezés-feldogozó részei 

A továbbiakban tehát a lekérdezés-feldolgozó szerepét és annak működését mutatom be. Az 
5.3. részben a lexikális elemző működését tárgyalom, amelynek feladata a DQL-lekérdezések 

atomi szintű elemzése és a lexikális egységek szolgáltatása a következő szint fele. Logikailag 

e fölött áll a szintaktikus elemző, amelyet az 5.4. részben fogok bemutatni. Ennek a feladata a 

lekérdezések szintaxisának az ellenőrzése, illetve a szintaxisfa felépítése – a szintaxisfa 
szerkezetét külön részben, az 5.4.7. alcím alatt mutatom be. A következő lépés a lekérdezések 

szemantikai elemzése, amelyben a változók érvényességi körét és a típusok kompatibilitását 

vizsgálom (5.5. rész). Ugyancsak a szemantikus elemző feladataként jelöltem meg a logikai, 
majd a fizikai lekérdezésterv előállítását is, amelyet végrehajtási fának neveztem el, a fa szer-

kezetét pedig az 5.5.3. részben ismertetem. Az elemzés utolsó fázisának, az optimalizálásnak a 

bemutatása az 5.6. rész tárgyát képezi. A lekérdezések végrehajtásának folyamatát az 5.7. 

részben tárgyalom. 
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5.3. Lexikális elemzés 

Ebben a részben a lexikális elemzés folyamatát mutatom be, külön kitérve az elemző kimene-
tének szerkezetére, és az alkalmazás elkészítésében felhasznált segédprogramokra. 

5.3.1. A lexikális elemző feladata 

Az elemzés első lépése a felhasználó által megadott DQL-parancs lexikális elemzése. A lexi-
kális elemzőnek két alapvető feladata van: 

 Az elemzendő karaktersorozat lexikális egységekre bontása és egy szimbólumsorozat elő-
állítása, illetve a szimbólumok szövegének, típusának és helyének a meghatározása. A lexikális 
elemző a bemeneti karaktersorozatot tehát egy szimbólumsorozattá alakítja át. 

 Annak az eldöntése, hogy a sorozat tartalmaz-e lexikális hibákat vagy sem. Mindkét esetben 
az eredményt a szintaktikus elemző kapja meg. [7, 11. p.] 

5.3.2. Lexikális egységek 

A lexikális elemző bemenete a DQL-utasítás szövege. Azt mondtuk, hogy az elemző feladata 
ebből a karaktersorozatból meghatározni az egyes szimbólikus egységeket. Esetünkben ezek a 
szimbólikus egységek a lekérdezésben fellelhető konstansok, változók, kulcsszavak és operá-
torok lesznek. Az továbbiakban a szimbólumok felismeréséről és azok tárolásáról lesz szó. 

5.3.3. A szimbólumsorozat tárolása 

A szimbólumsorozat tárolására egy külön kollekciós osztályt (TTokens) hoztam létre, amelyben 
a szimbólumokat TSQLToken típusú objektumokkal kódoltam. Minden szimbólum esetén 
tároltam annak típusát és helyét az eredeti karaktersorozatban. Ez utóbbi jellemzőt mind sor 
és oszlop, mind pedig a kezdő és a végző karakterpozíció formájában megőrizzük – az elsőt a 
hibaüzenetekben, a hiba helyének meghatározására használjuk, a másodikat pedig a szimbólum 
szövegének az elérésére (ennek főleg a konstansok és változónevek esetén van jelentősége).  
A konstans szimbólumok esetén ezenkívül egy Variant típusú adattagot tartunk fenn az érték 
(egész vagy valós szám, karaktersorozat) tárolására. 

A kollekciós osztályban lehetőségünk van új szimbólumok beszúrására, a teljes lista törlésére 
(új DQL-utasítás kiadásakor), illetve a lexikális egységek elérésére. Ugyanakkor ez az osztály 
képezi a szintaktikus elemző felé küldendő csomag magját, azaz a lexikális elemző kimenetét. 
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5.3.4. A lexikális elemzést végző függvény 

A lexikális elemző fizikailag az SQLLexer unitban helyezkedik el. Ebben található a szimbólum-

sorozat tárolásáért felelős (fent említett) adatstruktúra és a tulajdonképpeni elemzést végző 

Tokenize függvény is. Ez utóbbi bemenete egy SQL nevű, string típusú paraméter, és kimenete 

egy TTokens típusú kollekciós objektum, amennyiben a karaktersorozat lexikálisan helyes volt, 

illetve egy hibaüzenet, ha valamilyen lexikális hiba lépett fel. A függvény az elemzést végző 

automata implementációját tartalmazza. 

5.3.5. Az automata definíciója 

A lexikális elemzést egy véges determinisztikus automatával végezzük. Az automata 32 álla-

pottal és 551 állapotátmenettel rendelkezik és szinte minden, az SQL-szabvány szerint előírt 

lexikális elemet felismer.  

Az automata jellegzetessége, hogy tartalmaz egy semleges állapotot (NONE), amely egyben a 

kezdőállapot is – az automata ide lépik vissza valahányszor egy fehér karaktert talál. 

Aszerint, hogy lehet-e végállapot vagy sem, az állapotokat különböző csoportokba soroljuk: 

 Az első csoportba tartoznak azok az állapotok, amelyek egyben végállapotok is. 

 A második csoport azon állapotokat tartalmazza, amelyeken a leállás hibához vezet, de egy 

következő állapotátmenettel lehetséges, hogy az automata helyes állapotba jut.  

 A harmadik csoport a végzetes hibákat jelenti. Ez az állapot biztosan hibát térít vissza, füg-

getlenül a következő lexikális elem típusától (FATALERROR). 

Az osztott lekérdezőnyelv lexikális elemzéséhez felhasznált automata modelljét az 5.4. ábrán 

szemléltetem. Itt világos színnel és duplavonallal jelöltem azokat az állapotokat, amelyek lehetnek 

végállapotok; a nem végállapotok közül sötétebbel a végzetes hibát, és világosabb szürkével 

azokat az állapotokat, amelyeken csak a leállás számít hibának, az áthaladás nem. 

Az automata állapotátmeneteihez jelzőkaraktereket (flageket) rendeltem, amelyeknek a puffer 

kezelésében van szerepük. Az elemzéshez a program ugyanis egy puffert használ, amelyben 

mindig azt a karaktersorozatot őrzi meg, amelyet a későbbiekben menteni szeretne. Például 

egy azonosító esetén meg kell jegyeznünk annak nevét, míg egy karaktersorozatnál csak a 

idézőjelek közti jelsorozatra van szükségünk, az idézőjelekre nincs. Hasonlóan a megjegyzé-

seket és a fehér karaktereket is figyelmen kívül hagyjuk. A pufferbe az automata mindig csak 

azokat a karaktereket teszi, amelyeket a későbbiekben menteni kíván. [8] 
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A komponens 5 féle jelzőkaraktert használ: a puffer tartalmának mentése, majd a puffer ürítése 

(+), a puffer ürítése (–), a puffer állapotának változatlanul hagyása (0), az aktuális karakter 

pufferbe helyezése (*), az aktuális karaktert figyelmen kívül hagyása (/). 

 

5.4. ábra. A lexikális elemzéshez használt véges determinisztikus automata egy része 

Az állapotátmenetek és a jelzőkarakterek ismeretében az automatát egy szöveges állományba 

írtam, amelynek szerkezete az ábrán látható automata esetén így nézne ki: 

sNONE         sIDENTIFIER   ['A'..'Z','a'..'z','_']                                      -* 
sNONE         sINTNUMB      ['0'..'9']                                                   -* 
sNONE         wSTRING       ['''']                                                       -/ 
sIDENTIFIER   sNONE         [' ',#13,#10,#9]                                             +/ 
sIDENTIFIER   sIDENTIFIER   ['A'..'Z','a'..'z','_','0'..'9']                             0* 
sIDENTIFIER   eFATALERROR   [#0..#255]-['A'..'Z','a'..'z','_','0'..'9',' ',#13,#10,#9]   0/ 
sREALNUMB     sREALNUMB     ['0'..'9']                                                   0* 
sREALNUMB     eFATALERROR   [#0..#255]-['0'..'9']                                        0/ 
sINTNUMB      sNONE         [' ',#13,#10,#9]                                             +/ 
sINTNUMB      sINTNUMB      ['0'..'9']                                                   0* 
sINTNUMB      wREALNUMB     ['.']                                                        0* 
sINTNUMB      eFATALERROR   [#0..#255]-[' ',#13,#10,#9,'0'..'9','.']                     0/ 
wREALNUMB     sREALNUMB     ['0'..'9']                                                   0* 
wREALNUMB     eFATALERROR   [#0..#255]-['0'..'9']                                        0/ 
wSTRING       wSTRING       [#0..#255]-['''']                                            0* 
wSTRING       sNONE         ['''']                                                       +/ 

A fenti leírásban az első oszlop jelenti a forrás-, a második a célállapotot, a harmadik azokat a 

karaktereket, amelyek hatására az átmenet megtörténik, az utolsó oszlop pedig a jelzőkarakte-

reket tartalmazza, amelyet a pufferkezelő vezérlésére használ a rendszer. 
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5.3.6. Az automata implementációja 

Az állapotátmeneteket tartalmazó szövegállomány elkészítése – és ezáltal az automata leírása 

– után egy segédprogramot írtam, amely az állapotátmenetek általam megadott listájából egy 

Delphi konstanstömböt generál. A tömb annyi oszlopos ahány állapotunk van és annyi soros 

ahány lehetséges karaktert elfogadhatunk bemenetként (tehát 32×256-os). A tömb minden eleme 

egy rekord, amely tartalmazza az új állapotot és a jelzőkaraktereket. 

Miután a táblázatot elkészítettem már csak a Tokenize függvényt kellet megírnom, amely a 

következő algoritmus szerint működik: 

Tokenize: 

  Állapot ← NONE 

  Puffer ← '' 

  TokenekSzáma ← 0 

  Pozíció ← 1 

  Ciklus amíg (Pozíció < Hossz(SQL)) és (Állapot ≠ FATALERROR) 

    Állapot ← Táblázat[SQL[Pozíció],Állapot] 

    Ha Állapot.Flag1 = '+' akkor 

      TokenekSzáma ← TokenekSzáma + 1 

      Tokenek[TokenekSzáma].Típus ← ÁllapotTokennéAlakítása[Állapot] 

      Tokenek[TokenekSzáma].Érték ← Puffer 

      többszavas_kulcsszavak_keresése 

    Ha vége 

    Ha Állapot.Flag1 ≠ '0' akkor 

      Puffer ← '' 

    Ha vége 

    Ha Állapot.Flag2 ≠ '*' akkor 

      Puffer ← Puffer + SQL[Pozíció] 

    Ha vége 

    Pozíció ← Pozíció + 1 

  Ciklus vége 

  egyszavas_kulcsszavak_keresése 

  Ha ÁllapotTokennéAlakítása[Állapot] = Error akkor 

    HibaKivételtGenerál('Hiba a ' + Pozíció + ’ pozícióban!') 

  Ha vége 

Az algoritmusban a Tokenek tömbben tároljuk a felismert szimbólumokat. Az ÁllapotTokenné-

Alakítása vektor egy terminális szimbólumot alakít át egy őt reprezentáló típussá. Az SQL 

karaktersorozat a lexikális elemző bemenete, vagyis a DQL-parancs szövege. 
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5.3.7. Kulcsszavak 

A kulcsszavakat mindig az azonosítókból próbáljuk felismerni. Az algoritmus alapján jól lát-

ható, hogy előbb a többszavas kulcsszavakat keressük (például IS NOT NULL), és csak 

ezután vizsgáljuk meg, hogy maradt-e a sorozatba egyszavas kulcsszó (például a NOT vagy a 

NULL). Mindkét esetben az aktuális lexikális elem (az azonosító) új típust kap és értéke (azaz 

a puffer tartalma) törlődik, mivel ez esetben a típus egyértelmű azonosító. [9] 

5.3.8. Hibakezelés 

Az elemzés során felfedezett végzetes hibákat kivételek generálásával kezeljük le. A kivételek 

ellenőrzését mindig egy felsőbb szinten végezzük, vagyis a lexikális elemző hibáit a szintaktikus 

elemző kapja meg, a szintaktikus hibák pedig a szemantikus elemzőhöz továbbítódnak. 

5.3.9. Példa 

A fejezet elején felvetett példánál maradva nézzük meg miként ismeri fel a lexikális elemző a 

szimbólumokat az első (kezdeti), majd a második menetben (amikor a kulcsszavakat keresi). 

Az 5.5. ábrán a tokeneket (lexikális egységeket) tartalmazó vektor egy részlete látható, amelyben 

a szimbólumok típusát és az eredeti karaktersorozatban elfoglalt helyét (sor-oszlop) tároljuk. 

 

5.5. ábra. A lexikális egységek felismerése és tárolása 

'SELECT' 

SELECT ID, AruNev AS Nev, EgysegAr  
FROM KereszturiAruk  
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5.4. Szintaktikus elemzés 

Miután a lekérdezés lexikális elemeit meghatároztuk, következik a szintaktikus elemzése és a 

szintaxisfa felépítése. Az alábbiakban ennek a résznek a megvalósítását mutatom be. 

5.4.1. A szintaktikus elemző feladata 

A szintaktikus elemző feladata a program struktúrájának a felismerése, az összefüggések „meg-

értése”. Ezt a folyamatot hasonlíthatjuk ahhoz, amikor egy mondatban alanyt, állítmányt, tárgyat, 

határozót vagy jelzőt keresünk. [7, 7. p.]  

A szintaktikus elemzőnek kell meghatároznia például, hogy a SELECT kulcsszó után milyen 

mezőneveket soroltunk fel, a FROM után milyen táblákra hivatkoztunk, vagy a WHERE zára-

dékban milyen kifejezéseket használtunk és ezek milyen összefüggésben állnak egymással. 

A programozó által írt programot a lexikális elemző egy terminális szimbólumokból álló soro-

zattá alakítja. Ez a terminálisokból álló sorozat a szintaktikus elemzés inputja. A szintaktikus 

elemző feladata eldönteni azt, hogy ez a szimbólumsorozat a nyelv egy mondata-e. A szintak-

tikus elemzőnek ehhez meg kell határoznia a szimbólumsorozat szintaxisfáját, ismerve a szin-

taxisfa gyökérelemét és a leveleit, elő kell állítania a szintaxisfa többi pontját és élét, vagyis 

meg kell határoznia a program egy levezetését. [7, 21. p.] 

5.4.2. Szintaktikus egységek 

Egy nyelv szintaxisát ún. szintaktikus egységek segítségével írhatjuk le. Az egységek lehetnek: 

 Atomok, melyek lexikai elemek, mint például kulcsszavak (pl. SELECT), attribútumok vagy 

relációk nevei, konstansok, zárójelek, operátorok (pl. + vagy <) és egyéb sémaelemek. 

 Szintaktikus kategóriák. Ezek nevek, amelyek a lekérdezések olyan részegységeit képviselik, 

amelyek hasonló szerepet töltenek be a lekérdezésekben. A szintaktikus kategóriákat kisebb-

nagyobb jelek közé tett informatív nevekkel jelöljük. Az <SFW> például a megszokott 

„select-from-where” alakú lekérdezéseket reprezentálja, míg a <Feltétel> olyan tetszőleges 

kifejezést jelöl, ami egy feltétel, vagyis a DQL-ben a WHERE után állhat. [2, 359–363. p.] 

Ha egy csomópont atom, akkor annak nincsenek gyerekei. Ha azonban a csomópont egy szintak-

tikus kategória, akkor annak gyerekeit a nyelvet megadó nyelvtan valamely szabálya írja le. 
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Például egy leegyszerűsített DQL-részletet leíró nyelvtant így adhatnánk meg: 

<Lekérdezés> ::= <SFW> 

<Lekérdezés> ::= ( <Lekérdezés> ) 

<SFW> ::= SELECT <SelLista> FROM <FromLista> WHERE <Feltétel> 

<SelLista> ::= <Attribútum> , <SelLista> 

<SelLista> ::= <Attribútum> 

<FromLista> ::= <Reláció> , <FromLista> 

<FromLista> ::= <Reláció> 

<Feltétel> ::= <Feltétel> AND <Feltétel> 

<Feltétel> ::= <Sor> IN <Lekérdezés> 

<Feltétel> ::= <Attribútum> = <Attribútum> 

<Feltétel> ::= <Attribútum> LIKE <Minta> 

A fenti leírásban a ::= szimbólum a szokásos módon azt jelenti: „úgy fejezhető ki, hogy”. 

5.4.3. A szintaktikus elemzést végző függvény 

A szintaktikus elemző fizikailag az SQLParser unitban helyezkedik el. Ebben található a szin-

taxisfa szerkezetét leíró adatstruktúra és a tulajdonképpeni elemzést végző Parse függvény 

implementációja is. Ez utóbbi bemenete a lexikális elemző által létrehozott szimbólumsorozat, 

és kimenete egy TParseTree típusú objektum, amely a már felépített és elemzett szintaxisfát 

tartalmazza, illetve egy hibaüzenet, ha valamilyen szintaktikus hiba lépett fel. 

5.4.4. A szintaktikus elemző grammatikája 

A DQL-lekérdezések struktúráját, az utasítások felépítését környezetfüggetlen grammatikával 

adjuk meg. A grammatika elkészítésekor az SQL 92-es ISO szabványában előírt grammatikából 

indultam ki, de az implementált rész természetesen valamivel szűkebb ennél, hiszen figye-

lembe vettem, melyek azok az utasítások, amelyeket a Delphi rendszere is támogat, és csak 

ezek kerültek be a komponenscsomagba. 

A grammatika terminális szimbólumai a lexikális elemek. A nyelv leírása összesen 102 darab 

nemterminális szimbólumot és ugyanennyi helyettesítési szabályt tartalmaz. A grammatika 

kezdőállapota mindig egy Start nevű nemterminális szimbólum, amelyet a szimbólumsorozat 

végét jelző # jel követ. Ennek az „üres utasítások”, illetve a leállási feltétel megadásánál lesz 

szerepe. [7, 16. p.] 
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A grammatika alapján az elemző vázlatosan az alábbi DQL-parancsokat ismeri fel: 

SELECT [DISTINCT] mezőlista 

  FROM táblalista 

  [WHERE keresési_feltétel] 

  [ORDER BY sorbarendezési_lista] 

  [GROUP BY csoportképzési_lista] 

  [HAVING feltételek_csoport_szinten] 

  [UNION újabb_select_utasítás] 

A fenti utasítás egy vagy több egyesített kiválasztást jelent. Megadhatjuk az eredményben 

szereplő mezőket és táblákat, feltételeket szabhatunk a sorokra, csoportosíthatjuk ezeket, majd 

a csoportokra külön feltételeket adhatunk meg, vagy akár rendezhetjük névsor szerint. 

INSERT INTO tábla(mező1 [ , mező2 ...])  

  VALUES (érték1 [ , érték2 ...]) 

UPDATE tábla SET mező = új_érték 

  WHERE mező = régi_érték 

DELETE FROM tábla 

  WHERE mező = érték 

Az első utasítással új sort szúrhatunk be a táblába, úgy hogy megadjuk a mezőket és azok 

értékeit, a másodikkal egy adott tábla bizonyos feltételnek megfelelő soraiban kicserélhetünk 

egy mezőt, míg az utolsó adott tábla, adott feltételnek megfelelő sorainak törlésére való. 

A mezőlista, valamint a feltételek esetén a DQL-ekben további függvényeket adhatunk meg, 

amelyeket csoportosításra vagy egyéb átalakításokra használhatunk. 

COUNT(*) megszámolja a kiválasztásban levő sorokat 

SUM(mező) a megadott mezők értékeinek összege 

AVG(mező) a megadott mezőértékek átlagát adja vissza 

MIN(mező) a megadott mezőértékek közül a legkisebb 

MAX(mező) a megadott mezőértékek közül a legnagyobb 

SUBSTRING(mező FROM 1 TO 10) adott hosszúságú karaktersorozat kivágása a kiválogatott 
mezőkből 

EXTRACT(YEAR FROM dátum_mező) egy megadott dátummezőből kiválaszt egy összetevőt 
(például az évet, hónapot, órát stb.) 

mezőnév LIKE ”IBM%” a mezőértéket egy adott maszkkal hasonlítja 
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mezőnév BETWEEN érték1 AND érték2 megvizsgálja, hogy a megadott mezőérték két adott másik 
érték között van-e 

UPPER(string_mező) mezőérték nagybetűssé konvertálása 

LOWER(string_mező) mezőérték kisbetűssé konvertálása 

TRIM(”+” FROM mezőnév) a megadott karaktersorozatból levágja az idézőjelbe tett 
részsorozatot 

EXIST(selec_utasítás) értéke igaz, ha a zárójelben szereplő SELECT utasításnak 
van legalább egy sora 

A fenti függvényeket az eredmény érdekében tetszőlegesen kombinálhatjuk. Továbbá azt is 

nyilvánvalónak tekintjük, hogy az egyes relációs, logikai és karakterlánc műveletek is tetsző-

leges sorrendben és számban követhetik egymást. 

5.4.5. A szintaktikus elemző implementációja 

Az általam definiált grammatikához ε-os LL(1) elemzőt készítettem. Felülről lefele elemzést 

végeztem és a rekurzív leszállás módszerét alkalmaztam. A lexikális elemzőnél az automata 

állapotaiból egy táblázatot generáltam. A szintaktikus elemzés számára is készítettem egy 

segédprogramot, amely most az egész, elemzést végző programot generálja, beleértve az eljá-

rások fejlécét, azok implementációját, illetve a hibakódok előállítását is. 

Az első lépésben a grammatika helyettesítési szabályai alapján előállítottam az összes FIRST1 

halmazt, s mivel a grammatika tartalmazhat ε-okat is, a FOLLOW1 halmazokat is meghatá-

roztam. Ennek érdekében a grammatika szimbólumai között relációkat határoztam meg, ezeket 

a relációkat mátrixokba helyeztem, majd különböző mátrixműveletek (például a Warshall-

algoritmus) alkalmazásával eljutottam a FIRST1(β) és FOLLOW1(A) halmazokhoz. Ezeket 

az algoritmusokat a [7, 25–57. p.] és a [8] irodalom alapján dolgoztam ki. 

A következő lépésben az adatok alapján generáltam a forráskódot, majd utólag „apró” átala-

kításokat végeztem rajta – kézzel. 

5.4.6. A rekurzív leszállás módszere 

A segédprogram által generált kódon kívül a szintaktikus elemzés számára három, igen fontos 

eljárást implementáltam. Ezek az eljárások olvassák a bemeneti adatokat és szolgáltatják a 

szintaktikus elemzést végző modul számára. 
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NEXTTOKEN: 

  AktuálisSzimbólumSorszáma ← AktuálisSzimbólumSorszáma + 1 

  AktuálisSzimbólum ← SQLLexer.Tokenek[AktuálisSzimbólumSorszáma] 

ERROR(Hibakód): 

  Helyes ← HAMIS 

  HibaKivételtGenerál('Hiba: ' + Hibakód) 

ACCEPT(Szimbólum,Hibakód): 

  Ha AktuálisSzimbólum = Szimbólum akkor 

    NEXTTOKEN 

  különben 

    ERROR(Hibakód) 

  Ha vége 

Az ACCEPT eljárás feladata „jóváhagyni” az átadott lexikális elemet. Ha az aktuális elem 

valóban a várt szimbólum, akkor áttérhetünk a következő elemre, különben hibát jelzünk.  

A hibakódokat a segédprogram automatikusan generálja, a mi feladatunk csak az lesz, hogy a 

hibaüzeneteket beírjuk, természetesen a hiba helyének figyelembe vételével. 

A NEXTTOKEN feladata beolvasni a következő szimbólumot. Ehhez a lexikális elemző által 

létrehozott Tokenek tömböt használja, amelyet előzőleg kitöltött az SQLLexer. Az ERROR 

eljárás a hibát a Helyes változóval jelzi, majd egy hibakivételt generál. 

Az elemző többi részét az általam készített segédprogram generálja. A helyettesítési szabályok 

felépítésének függvényében a generált kódot a következő összetevőkből határoztam meg: 

1. Az A → a típusú szabályokhoz rendeljük az ACCEPT(a, Hibakód) eljárást. 

2. Az A → B típusú szabályokhoz rendeljük hozzá a B eljárás végrehajtását. 

3. Az A → X1X2...Xn típusú szabályokhoz egy blokkot rendelünk. A blokk szerkezete: 

begin 

  T(X1); 

  T(X2); 

  ... 

  T(Xn); 

end; 

4. Az A → α1 | α2 | ... | αn–1 | ε típusú szabályokhoz az alábbi kódot rendeljük: 
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case AktuálisSzimbólum of 

  FIRST1(alpha1): T(alpha1); 

  FIRST1(alpha2): T(alpha2); 

  ... 

  FIRST1(alphan): T(alphan); 

  FOLLOW1(A): /* skip */; 

  else 

    ERROR(AktuálisSzimbólum, Hibakód); 

end; 

Ez utóbbi esetben megengedtük, hogy valamely szabályban szerepeljen az ε is. Ha ezt az 

alternatívát választjuk nincs végrehajtandó eljárásunk, tehát az elemzést az aktuális eljárást 

meghívó procedúra következő szimbólumával fojtatjuk. Az itt található szimbólumokkal az 

elemzésünk a FOLLOW1(A) ágra kerül, azaz nem tesz semmit, hanem csak a rekurzív vissza-

téréskor fog újabb szimbólumot kiolvasni.  

Amennyiben sem a FIRST1, sem pedig a FOLLOW1 halmazok között nem szerepel az 

aktuális szimbólum, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy szintaktikus hibával állunk 

szemben, az elemzés pedig nem folytatódhat. 

5.4.7. A szintaxisfa 

Habár a szintaxisfa felépítése a szintaktikus elemező másodlagos feladata, ez a rész is külön 

figyelmet érdemel, hiszen a fa képezi az elemző kimenetét. 

 

5.6. ábra. A szintaxisfa egy csúcsának felépítése 

Gyerek3 

CSÚCS 

Szimbólum Érték Ős 

Gyerek1 Gyerek2 Gyerekn ... 

Ős 

Gyerek1 Gyerek2 ... 
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A szintaxisfa szerkezetileg egy több gyereket is tartalmazó fa, amelynek csúcspontjain a nem-

terminális, levelein pedig terminális szimbólumok helyezkednek el. Minden csúcs tartalmazza 

a szimbólum típusát, ha szükséges az értékét, illetve egy listát a gyerekeire mutató pointerekből. 

Továbbá mindenik csúcs tartalmaz egy mutatót az őse fele is (lásd 5.6. ábra). 

A szintaxisfa szerkezete mindenik bemenet esetén azonos, ezért kimenetként elegendő csak a 

fa gyökerének címét visszaadni. 

Mivel a szintaxisfa reprezentációja egy adott DQL-utasításra megegyezik azzal az úttal, amelyet 

a szintaktikus elemzőprogram kódja bejár, a fa felépítése az elemzéssel egy időben történik.  

A faépítés rutinjait ezért a generált szintaktikus elemzőprogramba írtam. Ugyanakkor ezek az 

eljárások valósítják meg a mutatók átadását is, vagyis az aktuális csúcsok nyilvántartását. 

5.4.8. Példa 

Térjünk vissza ismét a már ismert lekérdezésünkhöz. Az 5.7. ábrán a lekérdezéshez tartozó 

szintaxisfa egy vázlata látható. A valóságban ez a fa sokkal bonyolultabb, sokkal több és mélyeb-

ben egybefonódó nemterminális szimbólumot tartalmaz akár 10-es mélységekben. 

 

5.7. ábra. Leegyszerűsített szintaxisfa 

select 

SELECT mezőlista 

attribútum 

ID 

FROM táblalista WHERE feltétel 

Kereszturi 
Aruk

relációnév 

lekérdezés 

feltétel feltétel AND 

attribútum attribútum > 

EgysegAr egész_szám 

attribútum attribútum= 

Forgalmazo karaktersor.

Billa Zilnic 20000 attribútum 

alias 

, attribútum 

EgysegAr 

, 

AruNev Nev AS 
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5.5. Szemantikus elemzés 

Ebben a részben a szemantikus elemzőt mutatom be, majd részletesen ismertetem az elemzés 

kimenetét képező végrehajtási fa szerkezetét, felépítésének és használatának módját. 

5.5.1. A szemantikus elemző feladata 

A szemantikus elemző elsődleges feladata bizonyos szemantikai jellegű tulajdonságok vizsgá-

lata, mint például a változók érvényességi körének és a leírás helyességének a vizsgálata, és a 

típusok, illetve típuskonverziók megfelelő használatának az ellenőrzése. 

Habár nem tartozik szorosan a szemantikához, mégis két másik, igen fontos feladatot bíztam a 

szemantikus elemzőre: 

 A logikai lekérdezésterv előállítása. Mivel a szemantikus tulajdonságok vizsgálatához a 

szintaxisfát mindenképpen be kell járnunk, s közben különböző összefüggéseket kutatnunk, 

célszerű ezt a folyamatot összekötni egy hasonló jellegű művelettel, a logikai lekérdezés-

terv előállításával. A művelet során a szintaxisfát logikailag „értelmezzük”, majd bizonyos 

relációs algebrai szabályok segítségével felépítünk egy újabb fát, ami az eredeti lekérdezést 

matematikai műveletek sorozataként értelmezi. (Ezen a szinten már nem számít hová tettünk 

vesszőt vagy, hogy helyesen írtuk-e a kulcsszavakat. Itt egyetlen dolog számít: a lekérde-

zésnek legyen értelme, azaz létezzenek a táblák, amelyekre hivatkozunk, egyezzenek a típusok 

stb.) Ha egy lekérdezés eddig a szintig eljut, akkor a továbbiakban teljesen általánosan 

dolgozhatunk a kifejezésben szereplő relációkkal, könnyedén felcserélhetjük ezeket (ezt az 

optimalizálás folyamán előszeretettel alkalmazzuk), de a relációk kapcsolatából adódóan a 

végrehajtás fázisa is nagyon leegyszerűsödik. 

  A fizikai lekérdezésterv előállítása. Viccesen fogalmazva azt mondhatnám, hogy a logikai és 

a fizikai lekérdezésterv között az a különbség, hogy a logikai nem biztos, hogy helyes, míg 

a fizikai terv garantáltan végrehajtható. Így igaz ez, hiszen az előző lépésben előállított 

logikai lekérdezéstervben még nem került sor semmilyen ellenőrzésre. Egy ilyen fában a 

levelekben találhatók a mező, illetve táblahivatkozások. Jelen fázisban a fő feladat ezen 

hivatkozások érvényességének az ellenőrzése, és amennyiben a hivatkozás hiteles, úgy a 

levelekhez olyan mutatók hozzárendelése, amelyek az illető tábla vagy mező valós előfor-

dulására (a konkrét fizikai táblára vagy annak mezőjére) mutatnak. 
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5.5.2. Relációs algebrai alapfogalmak 

A relációkon értelmezett műveletek tanulmányozásának elkezdéséhez ismerkedjünk meg egy 

speciális algebrával, a relációs algebrával, amely néhány egyszerű, de hathatós módszert ad 

arra nézve, hogy miként építhetünk új relációkat a régi relációkból.  

A relációs algebrai kifejezések alapjait képezik a relációk, mint operandusok. Egy reláció 

megadható a nevével (pl. Aruk vagy Alkalmazottak) vagy közvetlenül, sorainak egy listájával. 

Ezután, alkalmazva az alábbiakban bemutatásra kerülő operátorokat a relációkra vagy 

egyszerűbb relációs algebrai kifejezésekre, fokozatosan egyre bonyolultabb kifejezéseket 

építhetünk fel. Egy lekérdezés tulajdonképpen egy relációs algebrai kifejezés. Ilyenformán a 

relációs algebra az első konkrét példánk lekérdezőnyelvre. 

A relációs algebrai műveletek négy osztályba sorolhatók: 

1. Elsőként a hagyományos halmazműveletek – egyesítés, metszet és különbség – relációkra 

alkalmazva. 

2. Műveletek, amelyek a reláció egyes részeit eltávolítják: a „kiválasztás” kihagy bizonyos 

sorokat, a „vetítés” bizonyos oszlopokat hagy ki. 

3. Műveletek, amelyek két reláció sorait kombinálják: a „Descartes-szorzat”, amely a relációk 

sorait párosítja az összes lehetséges módon és a különböző típusú „összekapcsolási” műve-

letek, amelyek szelektíven párosítják össze a kért reláció sorait. 

4. Egy művelet, az „átnevezés”, amelyik nem befolyásolja a reláció sorait, de megváltoztatja 

a reláció sémáját, azaz az attribútumok neveit és/vagy a reláció nevét. [1, 196–197. p.] 

Ezek a műveletek nem elegendők a relációkon elvégezhető összes számításhoz, tulajdonképpen 

eléggé korlátozott lehetőséget biztosítanak. Ennek ellenére mégis jelentős részét tartalmazzák 

mindazoknak a műveleteknek, amelyeket az adatbázisokkal valójában tenni akarunk. 

A szemantikus elemző másodlagos feladataként megjelölt logikai lekérdezésterv felépítése, ilyen 

relációs algebrai műveleteken alapul. A logikai és a fizikai lekérdezésterv közötti átalakítás 

leegyszerűsítése érdekében, mindkettőt ugyanazzal az adatszerkezettel, a végrehajtási fával 

írjuk le, amely egyrészt magába foglalja a relációs algebrai műveleteket, de tartalmazza az 

adatbázisokhoz való kapcsolódáshoz szükséges mutatókat, és a végrehajtás számára megírt 

rutinokat is – ez utóbbiak feladata a csúcsban jelzett művelete konkrét implementálása. 



A Z  O S Z T O T T  L E K É R D E Z Ő N Y E L V  

 72 

Mivel a klasszikus relációs algebrában nem található meg az összes, SELECT utasításban 

használható reláció, új függvényekkel bővítettem ki a sorozatot. Az alábbiakban összefoglalom 

az általam használt (hagyományos és kibővített) relációs algebrai kifejezéseket. [1, 197–215. p.] 

Kiválasztás σC(R) az R relációból kiválogatja a C feltételnek megfelelő sorokat; a C 
gyakorlatilag megfelel a WHERE záradék után szereplő feltételnek 

Vetítés πL(R) 
az R reláció L listára történő vetítése, azaz bizonyos mezők 
kiválasztása, akár feltételek és átnevezések megadásával; ez a 
SELECT záradék után következő mezőlista reprezentációja 

Descartes-szorzat R × S 

az R és az S reláció Descartes-szorzata, amelyet úgy kapunk, hogy 
az R mindenik sorához rendre hozzátoldjuk az S mindenik sorát; 
ilyen relációkat úgy kaphatunk, ha a FROM záradékban több 
táblanevet is felsorolunk, de nem adunk meg semmilyen feltételt 
rájuk 

Természetes 
összekapcsolás R ∞ S 

két vagy több reláció összetoldása bizonyos feltételek 
megadásával; ez a művelet gyakorlatilag egy szorzatból és az azt 
követő kiválasztásból és vetítésből épül fel, azaz egy πL(σC(R × S)) 
relációt jelent; ez a JOIN művelet relációs megfelelője 

Théta-
összekapcsolás R ∞C S ez a művelet hasonlít az előzőre, azzal a különbséggel, hogy itt a 

relációk összefűzésére vonatkozóan megadhatunk egy C feltétel is 

Ismétlődések 
kiküszöbölése δ(R) 

eredményül olyan halmazt ad, ami az R relációban egyszer vagy 
többször előforduló sorokból egyetlen példányt tartalmaz; a 
DISTINCT utasítás megfelelője 

Csoportosítás és 
összesítés γL(R) 

ezzel a művelettel egyszerre végezhetünk csoportosításokat és 
adhatunk ki összegzési kéréseket; gyakorlatilag a GROUP BY és a 
HAVING záradékok megfelelője 

Rendezés τL(R) az R reláció sorait adja vissza az L listában felsorakoztatott mezők 
szerint rendezve (ORDER BY) 

Egyesítés R ∪ S az R és S reláció sorainak összefésülése (UNION) 

Átnevezés ρS(L)(R) 
az R reláció oszlopainak neveit az L listában szereplő nevekre 
cseréli, az eredményt pedig egy S nevű relációba helyezi; a relációs 
algebrában ez reprezentálja az AS kulcsszó utáni alias-neveket 

A fent felsorolt műveletek kizárólag relációkra (azaz táblákra és adatszettekre) használhatók.  

A továbbiakban ezeket még kiegészítem a „hagyományos matematikai” műveletekkel, amelyeket 

a feltételek és a mezőkiválasztások esetén használok a (névvel ellátott és névtelen) változók 

értékeinek a kiszámítására, valamint a feltételek kiértékelésére. 

5.5.3. A végrehajtási fa 

A relációs műveletek ismeretében már kezd körvonalazódni a végrehajtási fa szerepe. Ez a fa 

tulajdonképpen a kezdeti (osztott) lekérdezés egy matematikai műveletekkel megfogalmazott 

változatát jelenti, amelyben a gyökér a lekérdezés eredményét reprezentálja. A fa felépítése 

mindig több lépésben, fokozatosan történik. 
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A komponenshez egy nagyon hatékony, többfunkciós, könnyen átrendezhető, általános végre-

hajtási fa modellt dolgoztam ki. Tegyük fel, hogy a végrehajtási fában minden csúcspont egy  

műveletet jelent, de ugyanitt tároljuk a művelet eredményét is. Minden relációs műveletet egy 

objektum reprezentál, amelynek adattagjai a művelet paraméterei. A paraméterek között sze-

repel a csomópont típusa (Reláció típusa), a reláció értéke (Érték) – amennyiben ez egyetlen 

változóval kifejezhető –, a reláció eredményét jelentő adatszett (Eredménytábla) vagy egy arra 

mutató pointer (Mutató) és annak fejléce (Rekordmezők) – amennyiben a reláció egy relációs 

algebrai műveletet jelöl. A csomópont továbbá tartalmazza az ős (reláció) és a gyerek relációk 

címeit. Az elsőt a fa bejárásában, a másodikat a reláció értékének a meghatározásánál vagy a 

hozzá tartozó adatszett felépítésénél használjuk. A fa szerkezetét az 5.8. ábrán láthatjuk. 

 

5.8. ábra. A végrehajtási fa egy csúcsának felépítése 

Egyes esetekben a fa, a fent említetteken kívül további relációhivatkozásokat használ. Ezen 

relációknak a feltételes relációs algebrai műveleteknél van szerepük, mint például a „kiválasztás” 

műveletben a feltétel, vagy a „vetítés”-ben a lista tárolására. Ezeket a paramétereket a fában 

Mezőknek neveztük el és nem tévesztendők össze a Rekordmezőkkel, amelyek az adatszett fejlécét 

tartalmazzák és amelyet a faépítésnél a típusok és mezőnevek ellenőrzésére használunk fel. 

Reláció3 
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Reláció1 Reláció2 Reláción ... 
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Execute 

Mezők 

Mező1 Mező2 Mezőn ... 

Mező3 Mező1 Mező2 ... 
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A végrehajtási fa még egy nagyon fontos elemet tartalmaz, az Execute metódust, amely a 

csomópont által jelzett művelet végrehajtására szolgált. Ezeket a műveleteket, mindig a fa 

leveleitől indulva hajtjuk végre, az eredményt pedig minden csúcspontban a relációkból, illetve 

a mezőkből határozzuk meg (kivételt képeznek a levelek, amelyek értékeit a jelzett adatbázisból 

kapjuk). Fontos kiemelni, hogy a végrehajtás során nem minden reláció esetén másoljuk át a 

teljes adatszettet vagy annak valamilyen változatát. Mivel egyes műveleteknél az adatok nem 

változnak, a illető csomópontban egy mutatóval jelezzük az eredeti (de is érvényes) adatszettet. 

A relációs objektumokat a tárolt adatok típusától, illetve a művelet jellegétől függően több 

típusba sorolhatjuk: 

 Valódi relációk, mint a végrehajtási fa gyökere, a kiválasztás (WHERE), a vetítés (SELECT), 

a Descartes-féle (FROM) és természetes (JOIN) összekapcsolások, a rendezés (SORT BY), 

az átnevezés (AS), a mezők, a csoportosítás és összesítés (GROUP BY), az ismétlődések 

kiküszöbölése (DISTINCT), az egyesítés (UNION), a metszet (INTERSECT), a különbség 

(EXCEPT) és a továbbítás (INTO). 

 Ismeretlen reláció, amelyet akkor használunk, amikor még nem eldönthető, hogy az illető 

relációnak milyen típust kellene adni. Az ismeretlen relációkat a fa egy későbbi végigjárása 

során megszüntetem. 

 Belső adatok és konstansok. Ezek a relációk mindig a végrehajtási fa leveleiben helyezkednek el, 

mivel konkrét osztott (DISTTABLE), illetve valódi (INTERNALTABLE) táblákat és mezőket 

(INTERNALFIELD), konstansokat (CONSTANT) és paramétereket (PARAMETER) jelölnek. 

 Érték függvények. Ezek olyan függvények, amelyek egész, valós, karakterlánc vagy logikai 

műveleteket végeznek. Ilyenek például az UPPER és a LOWER, a BETWEEN, a LIKE, vagy 

az IS NULL is. 

 Csoportosító függvények, mint például a COUNT, a MIN, a MAX, a SUM vagy az AVG. 

 Operátorok, amelyek különböző egész, valós, karakterlánc vagy logikai műveleteket jelöl-

nek, mint az összeadás, a kivonás, az AND, az OR és a NOT operátorok, az összefűzési 

operátor, vagy az összehasonlító (<, >, =, >=, <=, <>) operátorok. 

 Jelzések, mint az ALL vagy az ANY, a rendezések esetén pedig az ASC és a DESC. 

A különböző típusú relációk számára a komponenscsomagban a TERelation ősosztályból 

származtattam egy-egy sajátos feladatkörre optimalizált relációs osztályt (TSQLExecuteTree unit). 
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5.9. ábra. A végrehajtási fa az osztott táblával, majd a valódi táblák feltüntetésével 

5.5.4. A szemantikus elemzést végző függvény 

A komponensben tehát egy külön unit (az SQLSemanticConverter) gondoskodik arról, hogy a 
szintaxisfát átalakítsa egy érvényes végrehajtási fává, illetve szemantikus hiba esetén hibaüze-
netet küldjön a felhasználónak. A szemantikus elemző bemenete a szintaktikus elemző által 
előállított TParseTree típusú szintaxisfa, és kimenete a TExecuteTree típusú végrehajtási fa. 

Mind az átalakítás, mind pedig az ellenőrzést a unitban található Convert függvény végzi el, 
amely az alábbi lépéseket hajtja végre: 

1. Egy Range nevű függvény segítségével bejárja a szintaxisfát és egy erre a célra kidolgozott 
terv alapján, ezt egy végrehajtási fává (logikai lekérdezéstervvé) írja át. Ebben a változatban 
a fa levelein az osztott konnekcióban definiált osztott táblák helyezkednek el (5.9. ábra). 

2. Egy másik függvény (a ConvertDistTablesToInternalTables) meghívásával a fát újra bejárja, 
és a levelekben található osztott táblahivatkozásokat valódi táblahivatkozásokká alakítja át: 
a vízszintesen fragmentált táblákat az eredeti táblák egyesítéseként határozza meg, míg a 
függőleges fragmentációból feltételes összekapcsolásokat készít, amelyben a feltétel a kulcsok 

σ 

π  

KereszturiAruk

ID alias: Nev

AruNev

EgysegAr

AND 

> =

EgysegAr 20000 Forgalmazo Billa Zilnic

∞

[Kolozsvar.] Aruk [Keresztur.] Raktar 

= 

Aruk.ID Raktar.ID
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egyenlősége lesz. Ugyanebben a részben történik a valódi (eredeti, azaz nem osztott) táblák 
azonosítása is, amit a szemantikus elemzés egyik elsődleges feladataként jelöltünk meg. 

3. Ezután következik a „takarítási” fázis, amelyben kiküszöböljük az ismeretlen relációkat és 

a fennmaradó osztott táblahivatkozásokat (a Clean függvény). 

4. Ebben a lépésben történik a lekérdezés „valódi” szemantikus ellenőrzése és a fa előkészítése 

a végrehajtás számára. Ezt a folyamatot komplexitása miatt, külön, az 5.5.5. részben elemzem. 

5. Az utolsó fázis az alias-nevek „korrigálása”, vagyis a névtelen mezőnevek azonosítása és 

következetes, értelmes nevekkel való ellátása. Ilyen mezők keletkeznek például, ha a lekér-

dezés SELECT záradékában kifejezéseket (pl. EgysegAr/2) használunk, vagy egymásba 

ágyazott lekérdezéseket alkalmazunk. Ekkor ezeket a mezőket a COLUMN1, COLUMN2 

stb. automatikus nevekkel látja el a rendszer. 

5.5.5. A végrehajtási fa előkészítése és a „valódi” szemantikus ellenőrzés 

Az elemző ezen része (a Prepare függvény) újból bejárja a végrehajtási fát, miközben külön-

böző szemantikus vizsgálatokat végez. A bejárás során azonosítja a még hiányzó adatokat, és 

a begyűjtött információ alapján kiegészíti ezeket. 

Az elemzőben kétirányú adattovábbítás történik (5.10. ábra): 

 A valódi relációk szintjén a levelektől a gyökér fele haladva képezzünk az adatszett külön-

böző, relációs algebrai műveletek által meghatározott változatait. E folyamat során az elemző 

folyamatosan elérhetővé teszi az adatszettek szerkezetét (a meződefiníciókat). Mivel az 

adatok a fában felfele haladnak, az utolsó lépésben éppen az eredményt képező adatszett 

szerkezetét fogjuk meghatározni. Fontos tisztázni, hogy ezen a szinten az adattovábbítás 

nem a táblák adatainak (vagyis a soroknak és oszlopoknak) a továbbítását jelenti – hiszen 

itt még csak az előkészítés fázisban vagyunk –, hanem azok fejléceinek, vagyis a mezők 

neveinek és típusainak az átadásáról van szó. Szemantikai szempontból ez a rész a típusok 

konvertálását végzi – ezt egy előre definiált konverziós táblázat segítségével valósítja meg. 

 A másik irányú (fentről-lefele történő) adattovábbítás akkor történik, amikor a relációs 

műveletek feltételeit vizsgáljuk. Ekkor ugyanis a meződefiníciók nem felfele haladnak a fában, 

hanem egy adott csúcstól (a relációs művelet csúcspontjától) lefele indulnak. Ekkor ezeket 

a meződefiníciókat a kifejezésekben szereplő mezőhivatkozások érvényességének szemantikus 

ellenőrzésére, illetve a típuskompatibilitások vizsgálatára használjuk. 
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5.5.6. Példa 

Az előző részben az osztott példalekérdezésünk szintaxisfáját készítettük el. Ebből kiindulva, 

a szemantikus elemzés során felépítettük a logikai, majd a fizikai lekérdezéstervet reprezentáló 

végrehajtási fát. A fa osztott és valós levelű változatai az 5.9. ábrán láthatók. Az elemző adat-

továbbítási mechanizmusát viszont az 5.10. ábra szemlélteti. 

Ez a példa egyszerűnek mondható abban a tekintetben, hogy csak egyetlen osztott táblára hivat-

kozik. Ha viszont a FROM záradékban több osztott táblát is felsorolunk, akkor a levelekben 

már a logikai lekérdezésterv szintjén egymásba ágyazott Descartes-szorzatok jelennek meg.  

A továbbiakban ezeket az osztott táblákat is ugyanúgy kell felbontani, mint a példa esetén. 

 

5.10. ábra. Az előkészítési folyamat során végbemenő kétirányú adattovábbítás. A relációk 

meződefiníciói felfelé, míg a kifejezésekben szereplő meződefiníciók lefelé haladnak a fában. 

σ

π 

∞

ID alias: Nev

AruNev

EgysegAr 

AND 

> = 

EgysegAr 20000 Forgalmazo Billa Zilnic 

[Kolozsvar.] Aruk [Keresztur.] Raktar

= 

Aruk.ID Raktar.ID 

ID, Menny, 
EgysegAr 

ID, AruNev, MertekE, 
Gyarto, Forgalmazo 

Aruk.ID, Aruk.AruNev, 
Aruk.MertekE, 
Aruk.Gyarto, 

Aruk.Forgalmazo, 
Raktar.ID, Raktar.Menny, 

Raktar.EgysegAr 

Aruk.ID, Aruk.AruNev, 
Aruk.MertekE, 
Aruk.Gyarto, 

Aruk.Forgalmazo, 
Raktar.ID, Raktar.Menny, 

Raktar.EgysegAr 

ID, Nev, EgysegAr 

Aruk.EgysegAr Aruk.Forgalmazo 

Aruk.AruNev

Aruk.ID Raktar.EgysegAr 

Aruk.ID Raktar.ID 
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5.6. Lekérdezés-optimalizálás 

Ebben a részben a lekérdezés-optimalizáló működését mutatom be, külön kitérve azokra az 

algebrai szabályokra, amelyek az optimalizálás alapját képezik.  

5.6.1. A lekérdezés-optimalizáló feladata 

A lekérdezések optimalizálását végző algoritmusok az SQLOptimizer unitban kaptak helyet. 

Az optimalizáló bemenete a végrehajtási fa, és kimenete szintén egy ilyen fa. A komponens 

ezen részének a feladata tehát a végrehajtási fa átalakítása úgy, hogy az eredetinél hatékonyabb 

lekérdezés-végrehajtást kapjunk. 

A lekérdezések végrehajtásának hatékonyságát a végrehajtási fában szereplő relációs algebrai 

műveletek átrendezésével növelhetjük. A lekérdezésterv relációkkal való kódolásának éppen 

az volt a másodlagos célja, hogy ezek a kifejezések könnyen cserélhetők legyenek. 

A hatékonyság növelése alatt általában a lekérdezések végrehajtási sebességének a növelését 

értjük. Ez pedig akkor érhető el, ha a lekérdezéstervet úgy próbáljuk felépíteni, hogy annak 

végrehajtása minél kevesebb adatmozgatással járjon, különös tekintettel a hálózaton történő 

adatbázis-elérés esetén. Ez utóbbi probléma az osztott lekérdezésekben még inkább érvényes, 

hiszen nem egy, hanem tetszőleges számú és elérésű adatbázissal dolgozunk. 

Tehát egy lekérdezés-optimalizálás során két célt igyekszünk megvalósítani: 

 Globális optimalizálás. A lekérdezés előállításához szükséges műveletek sorrendjét meg-

próbáljuk úgy megváltoztatni, hogy az alsóbb szinteken minél több adatot kiszűrjünk. 

 Lokális optimalizálás. Igyekszünk a fát úgy átrendezni, hogy minél kevesebb lemezműveletet 

(távoli szerverek esetén hálózat-, illetve internet-hozzáférést) kelljen végeznünk, vagyis az 

adatbázisok felé minél kevesebb kérést kelljen küldenünk. 

5.6.2. Algebrai szabályok lekérdezések javítására 

A különféle kifejezések egyszerűsítésére használt legáltalánosabb szabályok a kommutatív és 

asszociatív szabályok. Egy operátorra vonatkozó kommutatív szabály alapján az operátorok 

argumentumait tetszőlegesen átrendezhetjük anélkül, hogy az eredmény megváltozna. Az 

asszociatív szabály pedig azt mondja ki, hogyha az operátort kétszer használjuk, akkor egy-

aránt csoportosíthatunk balról vagy jobbról. [2, 367–375. p.] 
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A relációs algebra néhány operátora egyszerre kommutatív és asszociatív is, ami azt jelenti, 

hogy az operandusok tetszés szerint csoportosíthatók és átrendezhetők: 

R × S = S × R  

(R × S) × T = R × (S × T) 

R ∞ S = S ∞ R 

(R ∞ S) ∞ T = R ∞ (S ∞ T) 

R ∪ S = S ∪ R 

(R ∪ S) ∪ T = R ∪ (S U T) 

A kiválasztás művelete döntő jelentőségű a lekérdezés-optimalizálás szempontjából. Mivel a 

kiválasztások lényegesen csökkenthetik a relációk méretét, a hatékony lekérdezés-feldolgozás 

egyik legfontosabb szabálya, hogy a kiválasztásokat vigyük lefelé a fában mindaddig, amíg ez 

nem változtatja meg a kifejezés eredményét. [11, 12, 14]  

A kiválasztással kapcsolatos legfontosabb szabályok a következők: 

σC1 AND C2(R) = σC1(σC2(R)) 

σC1 OR C 2(R) = (σC1(R)) ∪ (σC2(R)) 

σC1(σC2(R)) = σC2(σC1(R)) 

σC(R ∪ S) = σC(R) ∪ σC(S) 

σC(R × S) = σC(R) × S 

σC(R ∞ S) = σC(R) ∞ S 

A kiválasztás tologatása lefelé a fában – azaz a fenti szabályok bal oldalának helyettesítése 

annak jobb oldalával – a lekérdezés-optimalizáló egyik leghatékonyabb eszköze. Sokáig azt 

feltételezték, hogy úgy optimalizálhatunk, ha a kiválasztásra vonatkozó szabályokat ebbe az 

irányba alkalmazzuk. Amikor viszont általánossá vált a nézettáblák támogatása, úgy találták, 

hogy bizonyos esetekben lényeges volt, hogy egy kiválasztást először olyan fentre felvigyünk 

a fában, amennyire lehet, és utána tologassuk lefelé a kiválasztásokat a lehetséges ágakon. [13] 

5.6.3. Példa 

Az 5.10. ábrán szereplő végrehajtási fa egy lehetséges, igen hatékony optimalizálását az 5.11. 

ábrán láthatjuk. Ebben a példában a lokális értelemben vett optimalizálás teljesnek tekinthető, 

hiszen a levelekben feltüntetett SQL-lekérdezéseket közvetlenül a táblát tartalmazó adatbázis-

kezelő hajtja végre, ezért csak minimális adatmennyiséget kell hálózaton keresztül továbbítani. 
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5.11. ábra. Az osztott példalekérdezés egy ideális optimalizálása 

A fenti példa szerencsés esetnek tekinthető, mivel az adatbázisok által visszaadott adatok 

éppen azok, amelyeket a lekérdezésben meg kívánjuk jeleníteni. Az AruNev mező Nev-ként 

történő szerepeltetéséhez azonban szükséges a vetítés, de ez a művelet már semmiféle adatmoz-

gatással nem jár, mivel egyetlen mezőt sem szűrűnk ki az eredeti relációból, csupán a definíción 

változtatunk. A kiválasztás is jó helyen van a fában, hiszen az adatbázisok különbözősége 

miatt ennél a csúcspontnál lennebb már nem kerülhet. 

5.7. Végrehajtás 

Elérkeztünk a felhasználó által megadott DQL-parancsok útjának utolsó megállójára. Az eddig 

bemutatott módszerek a lekérdezés elemzésére/előkészítésére vonatkoztak. Ezek az előkészített 

adatok (lekérdezéstervek) a TDistributedDataset komponens TPreparedCommand objektumába 

kerülnek, és ott lesznek mindaddig, amíg a lekérdezés körülményei meg nem változnak. Ekkor 

a lekérdezést újraelemezzük, a fát pedig az aktuális feltételeknek megfelelően újból felépítjük. 

5.7.1. A végrehajtó rész feladata 

Amikor az adatszett egy végrehajtási kérést küld a konnekciós objektum felé, ez a már előké-

szített adatok ismeretében elvégzi a lekérdezéstervben megjelölt műveleteket, az eredménytáblát 

pedig visszaküldi az adatszettnek. 

∞ 

Kolozsvar Keresztur

= 

Aruk.ID Raktar.ID 

π 

ID alias: Nev 

AruNev 

EgysegAr 

SELECT ID, AruNev 
FROM Aruk 
WHERE Forgalmazo='Billa Zilnic'

SELECT ID, EgysegAr 
FROM Raktar 
WHERE EgysegAr>20000 
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A lekérdezések végrehajtása az adatbázis-specifikus műveletek elvégzésével kezdődik. Mivel 

ezen utasításokat (SQL-parancsokat) már előzőleg meghatároztuk, a hivatkozott adatbázis elérését 

pedig ismertnek tekintjük, ezen utasítások végrehajtása explicit módon történik. 

Az így meghatározott lekérdezések sorait (adatszetteket) a további feldolgozásig temporális 

táblákban (TMemoryDataset) őrizzük meg. A lekérdezésterv fennmaradó része már rendezett 

relációkat tartalmaz.  

Az egyes csomópontokhoz a relációk típusának függvényében külön végrehajtási eljárásokat 

rendeltem (Execute). Ezeknek a metódusoknak a feladata a bemenetként megadott paraméterek 

alapján elvégezni az adott műveleteket, majd az eredményt – szintén egy temporális táblában 

– visszaadni a hívó programnak. Ezt az algoritmust addig folytatjuk, amíg a fa leveleiből 

kiindulva eljutunk a gyökérig, amikor is a visszaadott tábla éppen a lekérdezésnek megfelelő  

5.7.2. A végrehajtást végző algoritmusok 

Azzal, hogy a relációs műveletekhez külön végrehajtó eljárásokat rendeltünk, lehetővé tettük 

azok későbbi, problémamentes lecserélését jobb algoritmusokkal. Ezen algoritmusok egysze-

rűségét tekintve, nem áll szándékomban a dolgozatban ezeket egyenként leírni. 

Példaként tekintsük a sor alapú beágyazott ciklusú összekapcsolás algoritmusát. [2, 304. p.] 

Ekkor egy R(X, Y) ∞ S(Y, Z) összekapcsolást a következő algoritmussal implementálunk: 

Join(R,S): 

  Ciklus az S minden egyes s sorára végezd el 

    Ciklus az R minden egyes s sorára végezd el 

      Ha r és s összekapcsolható egy t sorrá akkor 

        t kiírása 

      Ha vége 

    Ciklus vége 

  Ciklus vége 

Ezeknél az algoritmusoknál feltételezzük, hogy az adatbázisok (vagy memóriatáblák) elérését 

ismerjük, és rendelkezünk a hozzáféréshez szükséges eljárásokkal is. 

5.7.3. Példa 

Magára a végrehajtási műveletre nem adható meg konkrét példa, azonban a végrehajtás ered-

ményét (a visszaadott táblát) az 5.1.2. részben már láthattuk. 



  

6. FEJEZET 

Ö S S Z E F O G L A L Á S ,  E R E D M É N Y E K  
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6.1. Összefoglalás 

Összefoglalásként felsorolom, hogy melyek azok a problémák, amelyeket az osztott  kompo-

nenscsomag megold, illetve, hogy milyen értékes / új / hasznos / ötletes részfeladatokat való-

sítottam meg. 

 Kifejlesztettem egy – tudomásom szerint – egyedülálló módszert az osztott adatbázisok 

definícióinak megadására és az osztott adatok kinyerésére. 

 Megvalósítottam egy olyan komponenscsomagot, amely az alias-nevek használatával kike-

rüli az adatbázisok elérésének címmel történő megadását. Ezen túlmenően a felhasználó a 

DQL-tulajdonságoknak, illetve a táblaszerkesztőknek köszönhetően már fejlesztési időben 

beállíthatja az osztottsági jellemzőket, így a tulajdonképpeni alkalmazásba már semmilyen 

definíciós részt nem kerül. 

 A osztott lekérdezőnyelv (DQL) által egy új fogalmat és módszert ajánlok a szakirodalom 

figyelmébe, amely akár különálló programozási nyelvként is továbbfejleszthető. 

 Egyedülálló DQL-lekérdező/végrehajtó rendszert hoztam létre, amellyel különböző elérésű 

és típusú adatbázisok elemeire hivatkozhatunk, mi több ezek adatait egyetlen SELECT 

parancsban kombinálhatjuk, eredményül mégis egyetlen, általános, a létező komponensekhez 

közvetlenül kapcsolható adattáblát kapunk. 

 A lekérdezések szintjén kétszintű optimalizálás végeztem: külön a globális és külön lokális 

adathalmazokra. Ezzel a lehető leghatékonyabb lekérdezés-végrehajtást értem el. 

 A lokális lekérdezéseket a megfelelő adatbázis-kezelő rendszerek hajtják végre, ami jelentős 

sebességnövekedést eredményez. 

 A táblabemeneteknek köszönhetően a komponenscsomag nem csak osztott adatbázisok 

„összefésülésére”, hanem különböző adatszettek tetszőleges kombinálására is alkalmas. 

 A komponenscsomag használatával a metaadatokat táblákba irányíthatjuk, ezáltal a fel-

használó rengeteg plusz információhoz juthat. 

 A komponenscsomag önmagában helyettesítheti bármilyen osztott adatbázisokat támogató 

alkalmazás adathozzáférési rétegét (Data Access Layer), azaz teljesen általánosan valósítja 

meg a táblák elérését mind helyi, mind pedig távoli szerverek esetén. 
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 Az eddigi gyakorlattal ellentétben, a teljes adatkapcsolódást egyetlen konnekciós kompo-

nenssel valósítottam meg. 

 A komponenscsomaggal készített virtuális adatbázisok szerkezete könnyen átlátható. 

 A MemoryDataset komponens segítségével az adattáblák adatbázistól függetlenül is tárol-

hatók és feldolgozhatók. 

 A csomag egyedülálló megoldást nyújt a fragmentált táblák egy táblaként való kezelésére. 

 Az osztott táblák, metaadatok és főleg az DQL-parancsok előkészítését különválasztottam 

a végrehajtás folyamatától, ezzel jelentősen felgyorsítottam a lekérdezések végrehajtását. 

 A komponensek használata banálisan egyszerű – egy kisebb osztott adatbázisrendszert akár 

percek alatt felépíthetünk. 

 Egy adatmodul elkészítésekor a megszokottnál jóval kevesebb komponensből építkezhetünk. 

Egyetlen osztott lekérdezés végrehajtásához mindössze három osztott komponens szükséges 

– forráskódot pedig egyáltalán nem kell írnunk –, míg ugyanezt a feladatot a hagyományos 

módszerekkel jóval több komponens felhasználásával és bonyolult algoritmusok imple-

mentálásával lehet megoldani. 

 A komponensek kimeneteit ciklikusan egymásba irányíthatjuk, ezáltal tetszőleges bonyo-

lultságú lekérdezéseket fogalmazhatunk meg. 

 A szerverekhez való kapcsolódási mechanizmus a komponenscsomagban tetszőleges lehet: BDE 

(Borland Database Engine), ADO (ActiveX Data Objects), dbExpress vagy IB (InterBase). 

 A lexikális és a szemantikus elemzés során külön segédprogramokat írtam az automaták 

implementációjára. Ezek a programok a továbbiakban is általánosan felhasználhatók ilyen 

jellegű automaták készítésére. 

 A végrehajtási fa általam kifejlesztett modellje a bennfoglalt végrehajtó rutinok által egye-

dülálló szolgáltatásokat nyújt, mind a relációk és azok adatszettjeinek a tárolásában, mind a 

relációs algebrai műveletek elvégzésében. 

 A komponenscsomag fel van készítve egy későbbi, esetleges továbbfejlesztésre. 

 A komponenscsomag olyan eddig nem látott problémákat vet fel, amelyekkel eddig a nagy 

szoftvergyártó cégek (mint a Microsoft vagy az Oracle) még nem nagyon foglalkoztak – 

legalábbis látható eredményt nem sikerült elérniük a területen. 
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6.2. Hogyan tovább? 

Amint azt a bevezetőben már említettem, egy ilyen komponenscsomag megírása, de főleg a 

rendszer elméleti alapjainak a kidolgozása éveket, sőt évtizedeket is igénybe vehetne. Az eddigi 

munka, ennek töredékét, mindössze néhány hónapot jelenti csak, amely elég volt ugyan egy 

ötlet kipróbálására, de kifejlesztésről még nemigen beszélhetünk. 

A továbbiakban szándékomban áll ezen a területen továbbhaladni és a felhasznált módszere-

ket és technikákat tökéletesíteni, esetleg a rendszert teljesen újraértelmezni, és egy ennél is 

hatékonyabb, átfogóbb csomagot kifejleszteni. 

Számos területen el lehetne indulni. A jelen komponenscsomag az osztott adatbázis-kezelés 

egy szűk területére, a lekérdezések végrehajtására ad nagyon hatékony megoldást, de nem tar-

talmazza a rendszer biztonságos működéséhez szükséges blokkolási is naplózási technikákat, 

amelyek osztott rendszerek esetén még inkább szükségesek lennének, mint a központosított 

adatbázisoknál. Ennek a technológiának az osztott adatbázisrendszerekre történő alkalmazása 

például képezhetné egy további kutatás tárgyát.  

A dolgozatban nem esett szó a adatbázis-tükrözések problémájáról. Egy további komponens-

csomag megoldást nyújthatna az adattükrözés, amúgy kényes kérdéseire. 

Egy másik érdekes kísérlet a teljes komponenscsomag egy komponensbe való besűrítése lehetne, 

amely immár valóban általános kezelhetőséget biztosítana. 

Tehát ötletek és megvalósítandó feladatok még bőven akadnak, csak idő és türelem kell hozzá. 

Mindezek mellett remélem, hogy e komponenscsomag megkapja helyét az adatbázis-kezelés 

területén, és ki tudja, talán majd egyszer a Microsoft SQL Server vagy az Oracle elengedhetetlen 

kiegészítőjeként fogják árulni az üzletekben. 
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7.1. Könyvek, cikkek, egyetemi jegyzetek 

Az adatbázisrendszerek működése, ezen belül pedig az SQL-lekérdezések használatának rész-

letes leírása megtalálható az [1] könyvben. A [2] ugyanezt a témát programozói szemszögből 

mutatja be, és ismerteti az adatbázisrendszerek megírásának alapvető módszereit és területeit. 

Az osztott rendszerekkel kapcsolatos tudnivalókat a [3] fogalja össze. A komponensek megírásá-

hoz felhasznált algoritmusok és struktúrák egy része a [4] kötetben található meg. Az adat-

bázis-kezelési alapfogalmait a [5] könyvben írják le. A [6] dokumentum az 1992-ben kiadott 

teljes és pontos SQL standardot tartalmazza. A [7] a magasszintű imperatív programozási 

nyelvek fordítási algoritmusait mutatja be. A [8] és a [9] elektronikus könyvek a fordítási 

módszerek gyakorlati megvalósításait ismertetik. Ezeket az DQL-lekérdezések lexikális, szin-

taktikai és szemantikai elemzésénél használtam fel. A [10] az alkalmazás Delphi nyelven történő 

kifejlesztésében számított alapkönyvnek. A [11], [12], [13] és [14] cikkek különböző SQL-

optimalizálási módszereket mutatnak be. 

[1] ULLMAN, D. Jeffrey – WIDOM, Jennifer: 

Adatbázisrendszerek. Alapvetés. Budapest, 1998, Panem Könyvkiadó 

[2] GARCIA, H. Molina – ULLMAN, D. Jeffrey – WIDOM, Jennifer: 

Adatbázisrendszerek megvalósítása. Budapest, 2000, Panem Könyvkiadó 

[3] VARGA Viorica: 

Baze de date distribuite. Kolozsvár, 1997 

[4] CORMEN, H. Thomas – LEISERSON, E. Charles – RIVEST, L. Ronald: 

Algoritmusok. Budapest, 1997, Műszaki Könyvkiadó 

[5] BÁRTFAI Barnabás: 

Hogyan használjam?. Budapest, 2001, BBS-E Bt. 

[6] Digital Equipment Corporation: 

ISO/IEC 9075:1992, Database Language SQL. Maynard, Massachusetts 

[7] CSÖRNYEI Zoltán: 

Fordítási algoritmusok. Kolozsvár, 2002, Erdélyi Tankönyvtanács 
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[8] WAITE, M. William – GOOS, Gerhard: 

Compiler Construction. Berlin, New York, 1996, Springer-Verlag 

ftp://i44ftp.info.uni-karlsruhe.de/pub/papers/ggoos/CompilerConstruction.ps.gz 

[9] DILL, L. David: 

Introduction and lexical analysis. 1998 

[10] TAMÁS Péter – TÓTH Bertalan – BENKŐ Tiborné – KUZMINA Jekatyerina: 

Programozzunk Delphi rendszerben. Budapest, 2000, ComputerBooks Kiadó 

[11] CHEN, M. Sean – YU, P. Sandre: 

Interleaving a Join Sequence with Semijoins in Distributed Query Processing. IEEE 

Trans. on Parall. and Distr. Syst., 1992, vol. 3, no. 5. 611–621. p. 

[12] CHEN, M. Sean – YU, P. Sandre: 

Combining Join and Semi-Join Operations for Distributed Query Processing. IEEE 

Trans. on Knowledge and Data Engin., 1993, vol. 5, no. 3. 534–542. p. 

[13] GALINO, C. Legaria – ROSENTHAL, Almond: 

Outerjoin Simplification and Reordering for Query Optimization. ACM Trans. on 

Database Systems, 1997, vol. 22, no. 1. 43–74. p. 

[14] HELLERSTEIN, J. Michael: 

Optimization Techniques for Queries with Expensive Methods.  ACM Trans. on 

Database Systems, 1998, vol. 23, no. 2. 113–157. p. 

7.2. Internetes források 

Az internetes források elsősorban különböző osztott adatbázis rendszerekről szólnak. A [15] 

az osztott rendszerek architektúráját mutatja be. A [16] a MySQL, a [17] a Microsoft SQL 

Server 2000, míg a [18] és a [19] az Oracle szerverek és az osztott adatbázisrendszerek közti 

viszonyról írnak. 

[15] Distributed Database Architectures 

http://www.objectivity.com/DevCentral/Products/TechDocs/TechOv/toArch.html 

[16] Products Support Training (MySQL) 

http://www.mysql.com/products/mysql/ 
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[17] Distributed Partitioned Views (Microsoft SQL Server 2000) 

http://www.microsoft.com/sql/evaluation/features/distpart.asp 

[18] Distributed Database Systems Application Development (Oracle) 

http://www-rohan.sdsu.edu/doc/oracle/server803/A54653_01/ds_ch5.htm 

[19] Distributed Database Concepts (Oracle) 

http://www.csee.umbc.edu/help/oracle8/server.815/a67784/ds_ch1.htm#1747 
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