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ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

MYSQL 

Η MySQL διαθέτει δεκάδες ενσωματωμένες συναρτήσεις 

που έχουν σχεδιαστεί να απλοποιούν συνηθισμένες εργασί-

ες. Σε αυτό το κεφάλαιο καλύπτονται οι πιο χρήσιμες, αλλά 

μην εκπλαγείτε αν διαπιστώσετε ότι στις πιο πρόσφατες 

εκδόσεις του λογισμικού της MySQL έχουν προστεθεί και 

άλλες. Κατά την άποψή μου, οι συναρτήσεις είναι αυτές 

που κάνουν την εκτέλεση ερωτημάτων σε μια βάση δεδο-

μένων τόσο χρήσιμη (η SQL από μόνη της είναι πολύ α-

πλή). 

Οι περισσότερες από τις συναρτήσεις που θα μάθετε σε 

αυτό το κεφάλαιο χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ερω-

τήματα SQL για τη μορφοποίηση και την τροποποίηση των 

επιστρεφόμενων δεδομένων. Όπως και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, κάθε παράδειγμα παρουσιάζεται μέσα από τον 

πελάτη mysql. Κάθε παράδειγμα βασίζεται στην υπάρχου-

σα βάση δεδομένων accounting και θα χρησιμοποιηθεί για 

την επεξήγηση καθιερωμένων τεχνικών βάσεων δεδομέ-

νων. 
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Συναρτήσεις κειμένου 
Η πρώτη ομάδα συναρτήσεων που θα παρουσιάσω αφορά 

τις συναρτήσεις που προορίζονται για το χειρισμό διαφό-

ρων στηλών κειμένου και χαρακτήρων. Οι περισσότερες 

από τις συναρτήσεις αυτής της κατηγορίας παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 6.1. 

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συνάρτηση πρέπει να 

τροποποιήσετε το ερώτημά σας ώστε να καθορίσετε σε 

ποιες στήλες θα εφαρμοστεί η συνάρτηση. 

SELECT FUNCTION(στήλη) FROM όνομα_πίνακα 

Για να καθορίσετε πολλές στήλες, μπορείτε να γράψετε ένα 

ερώτημα όπως τα παρακάτω: 

� SELECT *, ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ(στήλη) FROM  

→ όνομα_πίνακα 

� SELECT στήλη1, ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ(στήλη2),  

→ στήλη3 FROM όνομα_πίνακα 

Αν και στα ονόματα συναρτήσεων δεν γίνεται διάκριση 

πεζών-κεφαλαίων, θα συνεχίσω να τα γράφω με κεφαλαία 

ώστε να ξεχωρίζουν από τα ονόματα πινάκων και στηλών 

(τακτική που ακολουθώ και με όρους SQL). Ένας σημαντι-

κός κανόνας με τις συναρτήσεις είναι ότι δεν επιτρέπεται 

να αφήνετε κενά διαστήματα μεταξύ του ονόματος της συ-

νάρτησης και της παρένθεσης ανοίγματος της συνάρτησης, 

παρόλο που επιτρέπονται τα κενά μέσα στις παρενθέσεις. 

Θα επαναλάβω αυτή την τελευταία επισήμανση επειδή α-

ποτελεί συνηθισμένη αιτία προβλημάτων: μην αφήνετε κενό 

διάστημα μεταξύ του ονόματος μιας συνάρτησης και της πα-

ρένθεσης ανοίγματος! 

Πίνακας 6.1 Αυτές είναι μερικές, αλλά όχι όλες, από 
τις συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε 
στήλες κειμένου στη MySQL. 

Συναρτήσεις κειμένου 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΣΚΟΠΟΣ 

LENGTH(text) Επιστρέφει το μήκος του 

αλφαριθμητικού που είναι 

αποθηκευμένο στη στήλη. 

LEFT(text, x) Επιστρέφει τους αριστερό-

τερους x χαρακτήρες από 

μια στήλη. 

RIGHT(text, x) Επιστρέφει τους δεξιότερους 

x χαρακτήρες από μια στή-

λη. 

TRIM(text) Περικόπτει τα περιττά δια-

στήματα από την αρχή και 

το τέλος του αποθηκευμένου 

αλφαριθμητικού. 

UPPER(text) Μετατρέπει σε κεφαλαία 

ολόκληρο το αποθηκευμένο 

αλφαριθμητικό. 

LOWER(text) Μετατρέπει το αποθηκευμέ-

νο αλφαριθμητικό σε πεζά. 

SUBSTRING(text,
start, length) 

Επιστρέφει χαρακτήρες 

καθορισμένου μήκους 

(length) από κείμενο (text) 

ξεκινώντας από συγκεκριμέ-

νο αρχικό σημείο (start — με 

αφετηρία το 1). 

FIND_IN_SET 
(str, set) 

Επιστρέφει ένα θετικό αριθ-

μό αν το αλφαριθμητικό (str) 

βρίσκεται στο σύνολο (set), 

διαφορετικά επιστρέφει 0. 
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Εικόνα 6.1 Και πάλι, ο πελάτης mysql και η βάση 

δεδομένων accounting θα αποτελούν τη βάση όλων 
των παραδειγμάτων σε αυτό το κεφάλαιο. 

 

Εικόνα 6.2 Η συνάρτηση TRIM()περικόπτει τα 

περιττά κενά από την αρχή και το τέλος των 
επιστρεφόμενων τιμών. 

 

Εικόνα 6.3 Αυτή η εφαρμογή της συνάρτησης 

SUBSTRING() επιστρέφει μόνο το δεύτερο από τους 

πέντε χαρακτήρες μιας αποθηκευμένης τιμής. 

Για να μορφοποιήσετε κείμενο: 

1. Ανοίξτε τον πελάτη mysql και επιλέξτε τη βάση δεδο-

μένων accounting (Εικόνα 6.1). 

USE accounting; 

Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, από εδώ και στο 

εξής θα υποθέσω ότι χρησιμοποιείτε ήδη τη βάση δεδο-

μένων accounting μέσα στον πελάτη mysql. 

2. Αφαιρέστε όλα τα επιπλέον κενά ("λευκό χώρο") από 

τα ονόματα πελατών (Εικόνα 6.2). 

SELECT TRIM(client_name) FROM  
→ clients; 

Η συνάρτηση TRIM() διαγράφει αυτόματα τον κενό 

χώρο (διαστήματα, στηλοθέτες, και επαναφορές κεφα-

λής) από την αρχή και από το τέλος ενός αλφαριθμητι-

κού. 

3. Εμφανίστε μόνο τους κωδικούς περιοχής για όλους τους 

τηλεφωνικούς αριθμούς πελατών (Εικόνα 6.3). 

SELECT SUBSTRING(client_phone, 2, 3)  
→ FROM clients WHERE client_phone IS  
→ NOT NULL; 

Η συνάρτηση SUBSTRING() επιστρέφει ένα τμήμα ενός 

αλφαριθμητικού. Το πρώτο όρισμά της είναι το κυριο-

λεκτικό αλφαριθμητικό ή το όνομα στήλης. Το δεύτερο 

όρισμα καθορίζει τη θέση από την οποία θα εξαχθεί το 

αλφαριθμητικό, με αφετηρία το 1. Επειδή ο πρώτος χα-

ρακτήρας σε έναν τηλεφωνικό αριθμό πρέπει να είναι η 

παρένθεση ανοίγματος, ξεκινώ από το δεύτερο χαρα-

κτήρα. Το τρίτο όρισμα, που είναι προαιρετικό, υπαγο-

ρεύει πόσοι χαρακτήρες πρέπει να επιστραφούν (αν πα-

ραλειφθεί αυτό το όρισμα επιστρέφονται όλοι οι υπό-

λοιποι χαρακτήρες). 

συνεχίζεται 
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4. Εντοπίστε το πιο μακροσκελές όνομα κατηγορίας δαπά-

νης (Εικόνα 6.4). 

SELECT LENGTH(expense_category), 
→ expense_category FROM  

expense_categories ORDER BY  

LENGTH(expense_category) DESC  

LIMIT 1; 

Αυτό το ερώτημα καταρχήν συγκεντρώνει όλες τις κα-

τηγορίες δαπανών, μαζί με το μήκος τους. Κατόπιν τα-

ξινομεί αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την πιο μακρο-

σκελή κατηγορία. Τέλος, επιστρέφεται μόνο η πρώτη 

(δηλαδή η μεγαλύτερη) εγγραφή. 

� Συμβουλές 

� Ένα ερώτημα όπως αυτό στο Βήμα 4 (επίσης και στην 

Εικόνα 6.4) μπορεί να είναι χρήσιμο για τον ακριβή κα-

θορισμό του μήκους των στηλών σας όταν προστεθούν 

μερικές εγγραφές στη βάση δεδομένων σας. 

� Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις περισσότερες συναρτή-

σεις της MySQL σε διάφορα ερωτήματα εκτός από ε-

ρωτήματα επιλογής (SELECT). Πολύ συχνά χρησιμοποι-

είτε μια συνάρτηση για να μορφοποιείτε τα δεδομένα σε 

ένα ερώτημα INSERT. 

� Υπάρχουν δύο άλλες χρήσιμες συναρτήσεις που δεν 

αναφέρονται εδώ λόγω της πολυπλοκότητας στη σύντα-

ξη και τη χρήση τους. Η πρώτη είναι η LOCATE(), η ο-

ποία επιστρέφει την αρχική θέση ενός χαρακτήρα ή αλ-

φαριθμητικού που βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο. Η δεύ-

τερη είναι η REPLACE(), που επιστρέφει ένα αλφαριθμη-

τικό αφού αντικαταστήσει κάποιους χαρακτήρες ή κεί-

μενο με άλλους χαρακτήρες και κείμενο. Και οι δύο, 

φυσικά, περιγράφονται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο. 

� Οι συναρτήσεις μπορούν να εφαρμόζονται με τον ίδιο 

τρόπο και σε στήλες και σε κυριολεκτικά αλφαριθμητι-

κά. Για παράδειγμα, το επόμενο είναι απολύτως αποδε-

κτό: 

SELECT UPPER('μετατροπήσεκεφαλαία')  

� Νέα στη MySQL 4.1 είναι η δυνατότητα μετατροπής 

κειμένου από ένα σύνολο χαρακτήρων σε κάποιο άλλο. 

Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση 

CONVERT(). Έχετε υπόψη ότι δεν μεταφράζεται κείμενο 

από μια γλώσσα σε μια άλλη· απλώς αλλάζουν οι χαρα-

κτήρες που χρησιμοποιούνται. 

 

Εικόνα 6.4 Μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε 

μια συνάρτηση μέσα σε έναν όρο ORDER BY. 
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Συνένωση και ψευδώνυμα 
Η CONCAT(), ίσως η πιο χρήσιμη συνάρτηση κειμένου, αξί-

ζει ξεχωριστή αναφορά, μαζί με το συχνό συνοδευτικό της 

στην SQL, το ψευδώνυμο (alias). Η συνάρτηση CONCAT() 

πραγματοποιεί συνένωση (concatenation) πολλών τιμών 

μαζί. Η σύνταξη για συνένωση απαιτεί την τοποθέτηση, 

μέσα σε παρενθέσεις, διάφορων τιμών που θέλετε να συνα-

θροιστούν, στη σειρά, και διαχωρισμένες με κόμματα: 

CONCAT(στήλη1, στήλη2) 

Ενώ μπορείτε — και συνήθως θα το κάνετε — να εφαρμό-

ζετε την CONCAT() σε στήλες, έχετε επίσης τη δυνατότητα 

να ενσωματώνετε αλφαριθμητικά τοποθετώντας τα μέσα σε 

απλά εισαγωγικά. Για να μορφοποιήσετε το όνομα ενός 

ατόμου ως Επώνυμο, Όνομα από δύο στήλες, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τη σύνταξη 

CONCAT(επώνυμο, ‘, ‘, όνομα) 

Επειδή η συνένωση χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας 

νέας τιμής, χρειάζεστε ένα νέο τρόπο για να αναφέρεστε 

στο επιστρεφόμενο αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν βρίσκει ε-

φαρμογή η έννοια των ψευδωνύμων της SQL. Ένα ψευδώ-

νυμο (alias) είναι απλώς μια συμβολική μετονομασία. Ε-

φαρμόζεται με χρήση του όρου AS: 

SELECT CONCAT(επώνυμο, ‘, ‘,  
→ όνομα) AS όνομα FROM χρήστες 

Το αποτέλεσμα αυτού του ερωτήματος θα είναι η μορφο-

ποίηση των ονομάτων των χρηστών με τον τρόπο που θέ-

λετε, και η επιστρεφόμενη στήλη θα ονομάζεται όνομα. 

Επίσης, στα ερωτήματά σας μπορείτε να δημιουργήσετε 

ένα ψευδώνυμο από οποιαδήποτε στήλη ή πίνακα. Η γενική 

σύνταξη είναι η εξής: 

SELECT στήλη AS ψευδώνυμο FROM πίνακας 
→ AS ψεύδ_πίνακα 
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Για να χρησιμοποιήσετε συνένωση  
και ψευδώνυμα: 

1. Εμφανίστε όλες τις πληροφορίες διευθύνσεων πελατών 

ως μία τιμή (Εικόνα 6.5). 

SELECT client_name,  
→ CONCAT(client_street, ‘, ‘,  
→ client_city, ‘, ‘, client_state, 
→  ‘ ‘, client_zip) AS address  
→ FROM clients; 

Με αυτήν την πρώτη εφαρμογή της συνάρτησης 

CONCAT() συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες διευ-

θύνσεων σε μια τακτοποιημένη στήλη, που μετονομάζε-

ται σε address (δείτε την εικόνα). Αν θέλατε, θα μπο-

ρούσατε να προσθέσετε στο ερώτημα τους όρους WHERE 

client_street IS NOT NULL and client_city IS NOT 

NULL and client_state IS NOT NULL για να αποκλεί-

σετε τις ημιτελείς διευθύνσεις. (Επίσης, θα μπορούσατε 

απλώς να προσθέσετε τον έναν από τους τρεις αυτούς 

όρους.) 

 

Εικόνα 6.5 Η συνάρτηση CONCAT()είναι ένα από τα 

πιο χρήσιμα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων των ερωτημάτων σας. Να θυμάστε ότι 
δεν επιτρέπεται να αφήνετε κενά διαστήματα μεταξύ του 
ονόματος μιας συνάρτησης και της παρένθεσης 
ανοίγματός της. 
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2. Επιλέξτε κάθε δαπάνη, μαζί με την περιγραφή και την 

κατηγορία της (Εικόνα 6.6). 

SELECT expense_amount, expense_date, 

CONCAT(expense_category, ‘: ‘,  
→ expense_description) FROM expenses, 

expense_categories WHERE 

expenses.expense_category_id = 
→ expense_categories.expense_ 
→ category_id; 

Σε αυτό το ερώτημα έχω εκτελέσει μια ένωση ώστε να 

εμφανίσω ταυτόχρονα πληροφορίες δαπανών και κατη-

γοριών δαπανών. Η συνένωση πραγματοποιείται σε δύο 

στήλες από δύο διαφορετικούς πίνακες. 

Αν εξετάσετε τα ονόματα στηλών στην εικόνα, θα δείτε 

το αποτέλεσμα της χρήσης συναρτήσεων χωρίς ψευδώ-

νυμα. 

συνεχίζεται 

 

Εικόνα 6.6 Οι συναρτήσεις μπορούν να εφαρμόζονται με διαφορετικούς τρόπους, καθώς και σε πολλούς πίνακες. 
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3. Εμφανίστε τα τρία ακριβότερα τιμολόγια, μαζί με το 

όνομα πελάτη και τον αναγνωριστικό αριθμό (Εικόνα 

6.7). 

SELECT invoices.*, 

CONCAT(client_name, ‘ - ‘,  
→ clients.client_id) AS client_info 

FROM invoices LEFT JOIN clients 

USING (client_id) 

ORDER BY invoice_amount DESC 

LIMIT 3\G 

Για να εκτελέσω αυτό το ερώτημα, χρησιμοποιώ μια 

αριστερή ένωση, ταξινομώ τα αποτελέσματα σύμφωνα 

με το πεδίο invoice_amount, και τα περιορίζω σε ακρι-

βώς τρεις εγγραφές. Η συνάρτηση CONCAT() εφαρμόζε-

ται στο όνομα πελάτη και τον αναγνωριστικό αριθμό 

(ID). 

Για να είναι ευκολότερη η εξέταση των αποτελεσμά-

των, χρησιμοποιώ τον τροποποιητή \G για να κλείσω το 

ερώτημα (αυτό είναι μια λειτουργία του mysql που πε-

ριέγραψα στο Κεφάλαιο 5, "Βασική SQL"). 

 

Εικόνα 6.7 Οι τεχνικές με τη συνάρτηση CONCAT() 

και τα ψευδώνυμα μπορούν να εφαρμόζονται σε 
οποιοδήποτε ερώτημα, συμπεριλαμβανομένων και των 
ενώσεων. 
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4. Απλοποιήστε το ερώτημα του Βήματος 2 χρησι-

μοποιώντας ψευδώνυμα για τα ονόματα πινάκων 

(Εικόνα 6.8). 

SELECT expense_amount, expense_date, 
→ CONCAT(expense_category, ‘: ‘,  
→ expense_description) FROM 

expenses AS e, 

expense_categories AS e_c 

WHERE e.expense_category_id =  
→ e_c.expense_category_id; 

Το ερώτημα είναι ίδιο με αυτό του Βήματος 2, μό-

νο που έχω απλοποιήσει τη σύνταξή του χρησιμο-

ποιώντας ψευδώνυμα για τα ονόματα πινάκων. Σε 

μεγάλα ερωτήματα και ενώσεις η χρήση τέτοιων 

συντομεύσεων είναι αρκετά βολική. 

� Συμβουλές 

� Η CONCAT() έχει μια επακόλουθη συνάρτηση με 

όνομα CONCAT_WS(), όπου το _WS είναι τα αρχικά 

των λέξεων with separator (με διαχωριστικό). Η 

σύνταξη είναι: 

CONCAT_WS(διαχωριστικό, στήλη1, ’στήλη2, …). 

Το διαχωριστικό παρεμβάλλεται μεταξύ των στη-

λών που καταχωρίζονται. Μια ωραία δυνατότητα 

αυτής της συνάρτησης είναι ότι παραλείπει οποι-

εσδήποτε τιμές NULL. 

� Τα ψευδώνυμα μπορούν να έχουν μήκος μέχρι 255 

χαρακτήρες και γράφονται πάντα με διάκριση πε-

ζών-κεφαλαίων. 

� Ο όρος AS, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 

ψευδωνύμων, είναι προαιρετικός. Έχετε τη δυνα-

τότητα να γράψετε ένα ερώτημα με πιο απλό τρό-

πο, ως εξής: 

SELECT ψευδώνυμο στήλης FROM πίνακας 

 

Εικόνα 6.8 Έχω απλοποιήσει τα ερωτήματά μου, χωρίς να επηρεάζεται το τελικό αποτέλεσμα, με τη χρήση 
ψευδωνύμων για τα ονόματα των πινάκων μου (συγκρίνετε με την Εικόνα 6.6). 
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Αριθμητικές συναρτήσεις 
Εκτός από τους βασικούς μαθηματικούς τελεστές που χρη-

σιμοποιεί η MySQL (για την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον 

πολλαπλασιασμό, και τη διαίρεση), υπάρχουν περίπου εί-

κοσι συναρτήσεις αποκλειστικές στη μορφοποίηση και την 

εκτέλεση υπολογισμών σε αριθμητικές στήλες. Στον Πίνα-

κα 6.2 παρατίθενται οι πιο συνηθισμένες από αυτές, μερι-

κές από τις οποίες θα παρουσιάσω σύντομα. 

Θα ήθελα να δώσω έμφαση σε τρεις από αυτές τις συναρ-

τήσεις: Τις FORMAT(), ROUND(), και RAND(). Η πρώτη — η 

οποία από τεχνικής πλευράς δεν σχετίζεται αποκλειστικά 

με αριθμούς — μετατρέπει οποιονδήποτε αριθμό σε μια πιο 

συμβατική μορφή. Για παράδειγμα, αν αποθηκεύσατε το 

κόστος ενός αυτοκινήτου ως 20198.2, η συνάρτηση 

FORMAT(car_cost, 2) θα μετέτρεπε αυτόν τον αριθμό στην 

πιο συνηθισμένη μορφή 20,198.20. 

Η ROUND() δέχεται μία τιμή, συνήθως από μια στήλη, και 

τη στρογγυλοποιεί μέχρι έναν καθορισμένο αριθμό δεκαδι-

κών θέσεων. Αν δεν έχει οριστεί καμία δεκαδική θέση, ο 

αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο. Αν 

οριστούν περισσότερες δεκαδικές θέσεις από όσες υπάρ-

χουν στον αρχικό αριθμό, οι υπόλοιπες θέσεις συμπληρώ-

νονται με μηδενικά (στα δεξιά της υποδιαστολής). 

Η συνάρτηση RAND(), όπως θα φαντάζεστε, χρησιμοποιεί-

ται για την επιστροφή τυχαίων αριθμών. Πιο συγκεκριμένα, 

επιστρέφει μια τιμή μεταξύ 0 και 1.0. 

SELECT RAND() 

Ένα επιπλέον όφελος της συνάρτησης RAND() είναι ότι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα ερωτήματά σας για να επι-

στρέφει το αποτέλεσμα σε μια τυχαία σειρά. 

SELECT * FROM όνομα_πίνακα ORDER BY RAND() 

Πίνακας 6.2 Εδώ παρουσιάζονται είναι οι πιο 
χρησιμοποιούμενες αριθμητικές συναρτήσεις, ενώ 
παραλείπονται οι διάφορες τριγωνομετρικές και 
εκθετικές συναρτήσεις. 

Αριθμητικές συναρτήσεις 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΣΚΟΠΟΣ 

ABS(num) Επιστρέφει την απόλυτη τιμή 

του αριθμού (num). 

CEILING(num) Επιστρέφει τον επόμενο 

μεγαλύτερο ακέραιο που 

βασίζεται στην τιμή του num. 

FLOOR(num) Επιστρέφει την ακέραια τιμή 

του num. 

FORMAT(num, y) Επιστρέφει τον αριθμό (num) 

μορφοποιημένο ως ένα α-

ριθμό με y δεκαδικές θέσεις 

και κόμματα κάθε τρία ψηφία. 

MOD(x, y) Επιστρέφει το υπόλοιπο της 

διαίρεσης του x με το y (το 

ένα από αυτά ή και τα δύο 

μπορεί να είναι μια στήλη). 

POW(x, y) Επιστρέφει την τιμή του x 

υψωμένη στη δύναμη του y. 

RAND() Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθ-

μό μεταξύ 0 και 1.0. 

ROUND(x, y) Επιστρέφει τον αριθμό x 

στρογγυλοποιημένο σε y 

δεκαδικές θέσεις. 

SIGN(num) Επιστρέφει μια τιμή που 

δείχνει αν είναι ο num είναι 

αρνητικός (– 1), μηδέν (0), ή 

θετικός (+1). 

SQRT(num) Υπολογίζει την τετραγωνική 

ρίζα του num. 
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Για να χρησιμοποιήσετε αριθμητικές 
συναρτήσεις: 

1. Εμφανίστε τα τιμολόγια κατά ημερομηνία, μορφοποιώ-

ντας τα ποσά ως δολάρια (Εικόνα 6.9). 

SELECT *, CONCAT(‘$’, FORMAT  
→ (invoice_amount, 2)) AS amount FROM  
→ invoices ORDER BY invoice_date ASC\G 

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση FORMAT() με τον τρόπο 

που μόλις περιγράψαμε, σε συνδυασμό με την 

CONCAT(), μπορείτε να μετατρέψετε οποιονδήποτε α-

ριθμό σε μια νομισματική μορφή που μπορείτε να χρη-

σιμοποιήσετε σε μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή. 

Παρατηρήστε στην εικόνα πώς το ποσό του τιμολογίου 

στην πραγματικότητα επιστρέφεται δύο φορές: μία φο-

ρά ως τμήμα όλων των στηλών (*) και άλλη μία φορά 

με την καθορισμένη μορφοποίηση. 

συνεχίζεται 

 

Εικόνα 6.9 Η εφαρμογή δύο συναρτήσεων και της σωστής μορφοποίησης στη 

στήλη invoice_amount δίνει τις καλύτερες τιμές amount. 
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2. Στρογγυλοποιήστε κάθε ποσό δαπάνης στο πλησιέστερο 

ποσό σε δολάρια (Εικόνα 6.10). 

SELECT ROUND(expense_amount),  
→ expense_amount FROM expenses; 

Η συνάρτηση ROUND(), όταν δεν καθορίσετε ένα δεκα-

δικό όρισμα, απλώς στρογγυλοποιεί κάθε τιμή στον 

πλησιέστερο ακέραιο. 

3. Ανακτήστε όλα τα ονόματα πελατών σε τυχαία σειρά, 

δύο φορές (Εικόνα 6.11). 

SELECT client_id, client_name FROM  
→ clients ORDER BY RAND(); 

SELECT client_id, client_name FROM  
→ clients ORDER BY RAND(); 

Αν και αυτή μπορεί να μην είναι η πρακτικότερη χρήση 

του όρου ORDER BY RAND(), σας δίνει μια ιδέα για τον 

τρόπο λειτουργίας του. Ενώ η συνάρτηση RAND() δεν 

είναι απολύτως τυχαία, είναι αρκετά αποτελεσματική 

στις περισσότερες περιπτώσεις. Σημειώστε ότι δεν χρει-

άζεται να καθορίσετε σε ποια στήλη εφαρμόζεται η 

RAND(). 

� Συμβουλές 

� Μαζί με τις μαθηματικές συναρτήσεις που παρουσιάζο-

νται εδώ, υπάρχουν διαθέσιμες και τριγωνομετρικές, 

εκθετικές, και άλλου είδους συναρτήσεις. Φυσικά, μπο-

ρείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από 

τους μαθηματικούς τελεστές: +, -, *, και /. 

� Η συνάρτηση MOD() ισοδυναμεί με το σύμβολο του πο-

σοστού: 

SELECT MOD(9,2) 

SELECT 9%2 

� Και πάλι, να θυμάστε ότι οι συναρτήσεις μπορούν να 

εφαρμόζονται σε στήλες ή σε προκαθορισμένες τιμές. 

Τα επόμενα ερωτήματα είναι απολύτως αποδεκτά: 

SELECT ROUND(34.089, 1) 

SELECT SQRT(81) 

SELECT ABS(-8) 

 

Εικόνα 6.10 Η συνάρτηση ROUND()είναι χρήσιμη σε 

καταστάσεις όπου δεν έχουν σημασία οι δεκαδικές 
τιμές. 

 

Εικόνα 6.11 Η εκτέλεση του ίδιου ερωτήματος δύο 

φορές με τον όρο ORDER BY RAND() επιστρέφει τα 

ίδια αποτελέσματα αλλά σε διαφορετική σειρά. 


