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Lekcja 17.
Wyszukiwanie pe notekstowe

W tej lekcji dowiesz si , jak wykorzysta  mo liwo ci wyszukiwania pe notekstowego SQL
Servera do tworzenia z o onych zapyta

Zrozumie  wyszukiwanie pe notekstowe

LIKE

 Wydajno

 Jawna kontrola

 Inteligentne wyniki 

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/sqlsts
http://helion.pl/rt/sqlsts


150 Lekcja 17. Wyszukiwanie pe notekstowe

Przygotowanie wyszukiwania
pe notekstowego

 

 

 

SELECT
FREETEXT CONTAINS

W czenie wyszukiwania pe notekstowego

sp_fulltext_database

Wyra enie wej ciowe 

EXEC sp_fulltext_database 'enable';

Analiza 

sp_fulltext_database 'enable' 'disable'

W czenie wyszukiwania pe notekstowego podczas
xtworzenia bazy
Podczas tworzenia nowej bazy w programie Microsoft SQL Server Management
Studio mo esz zaznaczy  opcj  Use Full-Text Indexing (u yj indeksowania pe notek-
stowego), która spowoduje automatyczne wywo anie wspomnianej procedury.

Nie jeste  pewien, czy wyszukiwanie pe notekstowe
jest w czone?
Je eli nie wiesz, czy wyszukiwanie pe notekstowe jest w czone, po prostu uruchom
procedur  w czaj c . Je li funkcjonalno  by a wy czona, wywo anie procedury
w czy j . Je eli by a ju  w czona, wywo anie procedury nic nie zmieni.
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Tworzenie katalogu pe notekstowego

CREATE FULLTEXT
CATALOG

Wyra enie wej ciowe 

CREATE FULLTEXT CATALOG katalog_naukasql;

Analiza 

katalog_naukasql
IN PATH

Tworzenie indeksu pe notekstowego

CREATE FULLTEXT INDEX

Wyra enie wej ciowe 

CREATE FULLTEXT INDEX ON prod_uwagi(tekst_uw LANGUAGE 'Polish')
KEY INDEX pk_prod_uwagi
ON katalog_naukasql;

Analiza 

prod_uwagi tekst_uw
LANGUAGE

KEY INDEX ON

Mo liwe ostrze enia
Je li powy sze wyra enie spowoduje pojawienie si  b dów dotycz cych kolumn,
nie przejmuj si , wszystko i tak b dzie dzia a  prawid owo.
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152 Lekcja 17. Wyszukiwanie pe notekstowe

Definiowanie domy lnego katalogu
W s u cym do tworzenia nowego katalogu wyra eniu CREATE FULLTEXT CATALOG
mo esz doda  fraz  AS DEFAULT. Utworzony katalog stanie si  w ten sposób kata-
logiem domy lnym dla kolejnych indeksów pe notekstowych, dzi ki czemu b dziesz
móg  omin  fraz  ON podczas ich tworzenia.

INSERT UPDATE DELETE prod_uwagi

Nie u ywaj indeksów pe notekstowych
przy importowaniu danych
Aktualizowanie indeksów trwa okre lony czas. Nied ugo, ale zawsze jest to dodat-
kowy czas. Aktualizowanie indeksów pe notekstowych trwa jeszcze d u ej. Nie po-
winiene  w cza  indeksowania pe notekstowego, gdy importujesz dane do nowej
tabeli. Lepszym rozwi zaniem b dzie zaimportowanie wszystkich danych, a nast p-
nie zdefiniowanie indeksów. Dzi ki temu import b dzie znacznie szybszy (zaindek-
sowanie ca ej tabeli naraz zajmuje mniej czasu ni  indeksowanie ka dego impor-
towanego wiersza z osobna).

Zarz dzanie katalogami i indeksami
ALTER FULLTEXT DROP

FULLTEXT

Wyra enie wej ciowe 

ALTER FULLTEXT CATALOG katalog_naukasql REBUILD;

Analiza 

Wyra enie wej ciowe 

SELECT * FROM sys.fulltext_catalogs;
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Analiza 

Wyra enie wej ciowe 

SELECT * FROM sys.fulltext_indexes;

Analiza 

Funkcja  FULLTEXTCATALOGPROPERTY()
Funkcja systemowa FULLTEXTCATALOGPROPERTY() mo e by  wykorzystana do pobra-
nia informacji o katalogach. Funkcja przyjmuje nazw  katalogu i cech , która ma
by  sprawdzona. Dwie najwa niejsze to IndexSize i PopulateStatus (która infor-
muje nas o tym, czy indeks jest aktualny, czy jest obecnie tworzony itp.).

Wyszukiwanie pe notekstowe

 FREETEXT

 CONTAINS

FREETEXT CONTAINS WHERE SELECT

Wyszukiwanie za pomoc  FREETEXT
FREETEXT

LIKE

Wyra enie wej ciowe 

SELECT id_uw, tekst_uw
FROM prod_uwagi
WHERE tekst_uw LIKE 'jedzenie dla królików';
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Analiza 

jedzenie dla królików tekst_uw

FREETEXT

Wyra enie wej ciowe 

SELECT id_uw, tekst_uw
FROM prod_uwagi
WHERE FREETEXT(tekst_uw, '%jedzenie dla królików%');

Wynik 

id_uw   tekst_uw
------- ------------------------------------------
   104  Ró na ilo , sprzedawane na worki.
        Gwarancja jasnego, pomara czowego koloru,
        odpowiednie jako przyn ta na królika.
   110  Reklamacja klienta: królik zdo a
        wykry  pu apk , jedzenie jest
        teraz mniej skuteczne.

Analiza 

FREETEXT(tekst_uw, '%jedzenie dla królików%')
FREETEXT tekst_uw jedzenie dla
królików
królik jedzenie królik

jedzenie

FREETEXT

CONTAINS

Wsparcie dla innych j zyków
Je li nie okre lono j zyka, FREETEXT wykorzystuje domy lny j zyk katalogu, by okre-
li , które s owa indeksowa , a których nie (pomijane s  np. spójniki, których cz -

sto  wyst powania zak óci aby wyniki wyszukiwania). Aby okre li  j zyk, wystarczy
poda  parametr podczas tworzenia indeksu, tak jak opisano to w sekcji „Tworzenie
indeksu pe notekstowego”. J zyk musi znajdowa  si  w tabeli systemowej
sys.syslanguage. Mo esz sprawdzi  jej zawarto  za pomoc  zapytania:

SELECT * FROM sys.syslanguage;
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Wyszukiwanie za pomoc  CONTAINS
CONTAINS

Wyra enie wej ciowe 

SELECT id_uw, tekst_uw
FROM prod_uwagi
WHERE CONTAINS(tekst_uw, 'pi y');

Wynik 

id_uw  tekst_uw
------ -------------------------------------------
   112 Reklamacja klienta:  Mo na atwo wyci
       otwór w pod odze przy pomocy pi y r cznej.

Analiza 

WHERE CONTAINS(tekst_uw, 'pi y') oznacza „znajd  wyraz pi y
w kolumnie tekst_uw”.

CONTAINS czy  LIKE?
Fraza WHERE CONTAINS(tekst_uw, 'pi y') jest funkcjonalnie to sama z LIKE
tekst_uw = '%pi y%'. Jednak wyszukiwanie CONTAINS b dzie szybsze, zw aszcza
w bazach z wi ksz  liczb  rekordów.

CONTAINS

Wyra enie wej ciowe 

SELECT id_uw, tekst_uw
FROM prod_uwagi
WHERE CONTAINS(tekst_uw, '"kowad *"');

Wynik 

id_uw  tekst_uw
------ ----------------------------------------
   108 Wielokrotne zwroty, kowad a nie spadaj
       dostatecznie szybko lub spadaj  na
       kupuj cego. Zalecamy klientowi wzi cie pod
       uwag  ci szych kowade .
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156 Lekcja 17. Wyszukiwanie pe notekstowe

Analiza 

"kowad *" kowad
LIKE CONTAINS * %

Uwaga na cudzys owy
Poszukiwanym s owem w powy szym przyk adzie by o '"kowad *"'. W apostrofach
zosta o umieszczone "kowad *" (w cudzys owie). Zwyk y tekst w wyszukiwaniu
CONTAINS umieszczany jest w apostrofach. Jednak je li stosowane s  znaki wielo-
znaczne, nale y umie ci  tekst ze znakami w cudzys owie. W przeciwnym razie
wyszukiwanie nie zwróci wyników.

CONTAINS AND OR NOT

Wyra enie wej ciowe 

SELECT id_uw, tekst_uw
FROM prod_uwagi
WHERE CONTAINS(tekst_uw, ' atwo AND pi y');

Wynik 

id_uw  tekst_uw
------ -------------------------------------------
   112 Reklamacja klienta:  Mo na atwo wyci
       otwór w pod odze przy pomocy pi y r cznej.

Analiza 

atwo pi y

Wyra enie wej ciowe 

SELECT id_uw, tekst_uw
FROM prod_uwagi
WHERE CONTAINS(tekst_uw, 'królika AND NOT jedzenie');

Wynik 

id_uw  tekst_uw
------ ------------------------------------------
   104 Ró na ilo , sprzedawane na worki.
       Gwarancja jasnego, pomara czowego koloru,
       odpowiednie jako przyn ta na królika.
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Analiza 

królika
jedzenie

AND

NEAR

Wyra enie wej ciowe 

SELECT id_uw, tekst_uw
FROM prod_uwagi
WHERE CONTAINS(tekst_uw, 'detonuj  NEAR szybko');

Wynik 

id_uw  tekst_uw
------ -------------------------------------------
   105 Lonty s  krótkie i klienci skar  si , e
       detonuj  zbyt szybko.  Dost pne s  d u sze
       lonty (produkt FU1), które powinny by
       zalecane.

Analiza 

detonuj
szybko

ró ne ró na
ró n*

Wyra enie wej ciowe 

SELECT id_uw, tekst_uw
FROM prod_uwagi
WHERE CONTAINS(tekst_uw, 'FORMSOF(INFLECTIONAL, ró ne)');

Wynik 

id_uw  tekst_uw
------ --------------------------------------------
   104 Ró na ilo , sprzedawane na worki.
       Gwarancja jasnego, pomara czowego koloru,
       odpowiednie jako przyn ta na królika.
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158 Lekcja 17. Wyszukiwanie pe notekstowe

Analiza 

'FORMSOF(INFLECTIONAL, ró ne)'
ró ne

ró na

Wyszukiwanie tezaurusowe
Funkcja FORMSOF() wspiera równie  wyszukiwania tezaurusowe (nale y poda
argument THESAURUS), w którym mo na wyszukiwa  synonimy. Aby korzysta  z tej
funkcjonalno ci, nale y najpierw utworzy  i wype ni  plik XML tezaurusa.

czenie wyszukiwanych typów
W celu zachowania czytelno ci pokazano osobne przyk ady wykorzystuj ce opera-
tory logiczne, znaki wieloznaczne, wyszukiwanie s siedztwa i fleksyjne. Mo esz
jednak czy  te funkcjonalno ci w zale no ci od potrzeb.

Pozycjonowanie wyników

FREETEXT
FREETEXTTABLE() CONTAINS CONTAINSTABLE()

Wyra enie wej ciowe 

SELECT f.rank AS ranga, id_uw, tekst_uw
FROM prod_uwagi,
   FREETEXTTABLE(prod_uwagi, tekst_uw, 'jedzenie dla królików') f
WHERE prod_uwagi.id_uw=f.[key]
ORDER BY ranga DESC;

Wynik 

ranga  id_uw  tekst_uw
------ ------ ------------------------------------------
   267    110 Reklamacja klienta: królik zdo a
              wykry  pu apk , jedzenie jest
              teraz mniej skuteczne.
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    42    104 Ró na ilo , sprzedawane na worki.
              Gwarancja jasnego, pomara czowego koloru,
              odpowiednie jako przyn ta na królika.

Analiza 

FREETEXT
WHERE FREETEXTTABLE()

jedzenie królik
f
key

prod_uwagi rank ranga
267

42

CONTAINS
CONTAINSTABLE()

Przypisywanie wag do warunków wyszukiwania
Pozycjonowanie z powy szego przyk adu zak ada, e wszystkie s owa s  jednakowo
wa ne. Je eli jednak niektóre s owa s  wa niejsze ni  inne, nale y zastosowa
funkcj  ISABOUT() do przypisania wag poszczególnym s owom. SZBD, przeprowa-
dzaj c wyszukiwanie pe notekstowe, uwzgl dni wagi podczas wyznaczania rangi.

Podsumowanie

FREETEXT() CONTAINS()
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