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Slovníček pojmů









databáze (data) je logicky uspořádaná (integrovaná) kolekce navzájem souvisejících dat, je
sebevysvětlující, protože data jsou uchovávána společně s popisy, známými jako metadata
(také schéma databáze)
databázové tabulky tabulka – sloupec (název sloupce) – řádek – hodnota
indexy pomocné dodatečné informace, které slouží zejména pro zrychlení zpracování našich
požadavků
relace je množina vztahů mezi jednotlivými prvky domén
pohled (anglicky View) je databázový objekt, který uživateli poskytuje data ve stejné
podobě jako tabulka. Na rozdíl od tabulky, kde jsou data přímo uložena, obsahuje pohled
pouze předpis, jakým způsobem mají být data získána z tabulek a jiných pohledů
primární klíč je pole nebo kombinace polí, jednoznačně identifikující každý záznam v
databázové tabulce. Žádné pole, které je součástí primárního klíče, nesmí obsahovat hodnotu
NULL. Každá tabulka má mít definovaný právě jeden primární klíč (entitní integrita)
integrita dat pod integritou nebo konzistencí rozumíme fakt, že data věrně zobrazují reálný
stav, který popisují, nejsou ve sporu, nic nechybí. Základním předpokladem udržení dat v
konzistentním stavu je kvalitně navržená datová základna
trigger je SQL příkaz nebo procedura, která je spouštěna při vzniku určité události (proto
název trigger – anglicky „spoušť“). Touto událostí může být přidání řádku do tabulky, změna
hodnot ve sloupci nebo vymazání řádku z tabulky. Pomocí triggerů můžeme řešit zajištění
integrity dat v případě, že databázový systém neumožňuje její zajištění automaticky nebo
potřebuje provést dodatečné akce. Definice triggerů je zatím pouze v připravovaném návrhu
standardu SQL3. Proto se můžeme setkat s velkými odlišnostmi jejich syntaxe mezi různými
databázovými systémy

Dotazovací jazyky
SQL
Jazyk strukturovaných dotazů (SQL, Structured Query Language) vznikl na počátku sedmdesátých
let jako standard pro komunikaci v oblasti databázových prostředí.
Syntaxe tohoto jazyka je odvozena na základě anglického jazyka. Vysoký úroveň strukturovanosti je
podmínkou pro obsluhu databází a interaktivní práci s ní. Neobsahuje však příkazy nutné pro
strukturovanou stavbu aplikačního programu (např. testy podmínek, skoky, cykly apod.). Proto je
nutné používat tento jazyk ve spojení s programovacími jazyky nebo jako součást již
naprogramované databázové aplikace (např. Access, Excel, FoxPro a další.
Jazyk SQL má definován ANSI/ISO standard. Je sestavován formou ASCII textů v předem
stanovené struktuře. Konkrétní SŘBD někdy ne zcela přesně tento standard dodržují, často jsou
doplněny ještě další nadstandardní příkazy.
QBE je databázový dotazovací jazyk pro relační databáze podobně jako SQL. Jeho koncepci
vymyslel Moshé M. Zloof v IBM Research (vývojová divize IBM) během 70. let. Souběžně s
vývojem QBE byl vyvíjen jazyk SQL. QBE je první grafický dotazovací jazyk. Pro vytvoření dotazu
do databáze využívá zapisování příkazů a podmínek do zjednodušených tabulek představujících
tabulky z databáze. V současné době není QBE a jeho odvozené varianty moc používané. Pokud na
něj narazíme, dá se předpokládat, že je to pouze grafické rozhraní pro jazyk SQL, který se stal
standardem.
DDL
příkazy určené pro práci se strukturou databázových objektů

SQL
V 70. letech 20. století probíhal ve firmě IBM výzkum relačních databází. Bylo nutné vytvořit sadu
příkazů pro ovládání těchto databází. Vznikl tak jazyk SEQUEL (Structured English Query
Language). Cílem bylo vytvořit jazyk, ve kterém by se příkazy tvořily syntakticky co nejblíže
přirozenému jazyku (angličtině).
K vývoji jazyka se přidaly další firmy. V r. 1979 uvedla na trh firma Relational Software, Inc.
(dnešní Oracle Corporation) svoji relační databázovou platformu Oracle Database. IBM uvedla v
roce 1981 nový systém SQL/DS a v roce 1983 systém DB2. Dalšími systémy byly např. Progres,
Informix a SyBase. Ve všech těchto systémech se používala varianta jazyka SEQUEL, který byl
přejmenován na SQL.
Relační databáze byly stále významnější, a bylo nutné jejich jazyk standardizovat. Americký institut
ANSI původně chtěl vydat jako standard zcela nový jazyk RDL. SQL se však prosadil jako de facto
standard a ANSI založil nový standard na tomto jazyku. Tento standard bývá označován jako SQL86 podle roku, kdy byl přijat.
V dalších letech se ukázalo, že SQL-86 obsahuje některé nedostatky a naopak v něm nejsou
obsaženy některé důležité prvky týkající se hlavně integrity databáze. V roce 1992 byl proto přijat
nový standard SQL-92 (někdy se uvádí jen SQL2). Zatím nejnovějším standardem je SQL3 (SQL99), který reaguje na potřeby nejmodernějších databází s objektovými prvky.

Standardy podporuje prakticky každá relační databáze, ale obvykle nejsou implementovány vždy
všechny požadavky normy. A naopak, každá z nich obsahuje prvky a konstrukce, které nejsou ve
standardech obsaženy. Přenositelnost SQL dotazů mezi jednotlivými databázemi je proto omezená.
Příkazy pro manipulaci s daty
Jsou to příkazy pro získání dat z databáze a pro jejich úpravy. Označují se zkráceně DML – Data
Manipulation Language („jazyk pro manipulaci s daty“).
SELECT – vybírá data z databáze, umožňuje výběr podmnožiny a řazení dat.
INSERT – vkládá do databáze nová data.
UPDATE – mění data v databázi (editace).
MERGE – kombinace INSERT a UPDATE – data buď vloží (pokud neexistuje odpovídající
klíč), pokud existuje, pak je upraví ve stylu UPDATE.
DELETE – odstraňuje data (záznamy) z databáze.
EXPLAIN – speciální příkaz, který zobrazuje postup zpracování SQL příkazu. Pomáhá uživateli
optimalizovat příkazy tak, aby byly rychlejší.
SHOW - méně častý příkaz, umožňující zobrazit databáze, tabulky nebo jejich definice
Příkazy pro definici dat
Těmito příkazy se vytvářejí struktury databáze – tabulky, indexy, pohledy a další objekty. Vytvořené
struktury lze také upravovat, doplňovat a mazat. Tato skupina příkazů se nazývá zkráceně DDL –
Data Definition Language („jazyk pro definici dat“).
CREATE – vytváření nových objektů.
ALTER – změny existujících objektů.
DROP – odstraňování objektů.
Příkazy pro řízení dat
Do této skupiny patří příkazy pro nastavování přístupových práv a řízení transakcí. Označují se jako
DCL – Data Control Language („jazyk pro ovládání dat“), někdy také TCC – Transaction Control
Commands („jazyk pro ovládání transakcí“).
GRANT – příkaz pro přidělení oprávnění uživateli k určitým objektům.
REVOKE – příkaz pro odnětí práv uživateli.
START TRANSACTION – zahájení transakce.
COMMIT – potvrzení transakce.
ROLLBACK – zrušení transakce, návrat do původního stavu.
Ostatní příkazy
Do této skupiny patří příkazy pro správu databáze. Pomocí nich lze přidávat uživatele, nastavovat
systémové parametry (kódování znaků, způsob řazení, formáty data a času apod.). Tato skupina není
standardizována a konkrétní syntaxe příkazů je závislá na databázovém systému. V některých
dialektech jazyka SQL jsou přidány i příkazy pro kontrolu běhu, takže lze tyto dialekty zařadit i
mezi programovací jazyky

SELECT
Syntaxe
SELECT
[ALL | DISTINCT]
{[tabulka. | alias. | pohled.]{* | sloupec | sloupec AS alias}
| AVG([tabulka. | alias. | pohled.]<sloupec>) [AS <alias>]
| MIN([tabulka. | alias. | pohled.]<sloupec>) [AS <alias>]
| MAX([tabulka. | alias. | pohled.]<sloupec>) [AS <alias>]
| COUNT([tabulka. | alias. | pohled.]<* | sloupec>) [AS <alias>]
}[,...n]
[INTO jméno_nové_tabulky]
FROM <tabulka> [AS <alias>][,... n]
[[INNER | FULL] JOIN <tabulka> ON <spojovaci podminka>
| <LEFT | RIGHT> OUTER JOIN <tabulka> ON <spojovaci podminka>
| CROSS JOIN <sloupce>
[AS <alias>]
[,... n]]
[WHERE <podmínky>
| <sloupec> <operator> <sloupec | hodnota>
| <sloupec> <operator> <sloupec | hodnota> <AND | OR | NOT> <sloupec>
<operator> <sloupec | hodnota>
| <sloupec> BETWEEN <hodnota> AND <hodnota>
| <sloupec> LIKE <regularni vyraz>
| <sloupec> IN <vycet hodnot>
| <sloupec | vyraz> <operator> ANY | SOME (poddotaz)
| EXISTS (poddotaz)]
[GROUP BY <nazev sloupce>[,... n]]
[HAVING <omezujici podminka postavena na vysledcich klauzule GROUP BY>]
[ORDER BY <sloupec>[,... n] [ASC | DESC]]
[UNION <SELECT dotaz>]

Příklad
SELECT id, zakaznik, cena FROM smlouvy WHERE cena>10000 AND se_slevou=1 ORDER BY
cena DESC

Další vlastnosti
Klíčové slovo DISTINCT (někdy používáno DISTINCTROW) z výpisu odstraní záznamy, které se
v dané hodnotě pole opakují. Výsledkem pro daný sloupec bude seznam všech hodnot (vyhovující
případné podmínce výpisu); každé zastoupené jen jednou. SELECT s DISTINCT vypisuje z
logických důvodů většinou jen jedno pole.
Omezení počtu zobrazených řádků
Databázové stroje většinou umožňují pomocí nějakého klíčového slova v SQL omezit počet
vybraných řádků na určitou hodnotu.
Např. v databázi Microsoft Access, MSSQL je to klauzule TOP, která se vkládá hned za SELECT
SELECT TOP 10 jmeno_skladby FROM zebricek_skladeb ORDER BY poslouchanost;

Např. MySQL, PostgreSQL mají klauzuli LIMIT, která kromě maximálního počtu zobrazených
řádků umožňuje určit i od jakého místa (ofsetu) z výsledných řádků dotazu (pomyslného celkového
výběru) má vracení výsledku začít. Například dotaz:
SELECT jmeno_skladby FROM zebricek_skladeb ORDER BY poslouchanost LIMIT 5,10;

by zobrazil záznamy na 5. až 15. místě.
Konkrétně MySQL navíc podporuje klíčové slovo SQL_CALC_FOUND_ROWS (není součástí
žádného SQL standardu), které se umisťuje za SELECT a způsobí, že databázový stroj si i přes
omezení dané klíčovým slovem LIMIT ve výběrovém dotazu uloží celkový počet záznamů
splňujících podmínku v klauzuli WHERE (pokud je zadaná) a ten pak může poslat jako výsledek
dotazu:
SELECT FOUND_ROWS()

INSERT
Syntaxe
INSERT INTO <tabulka> [(<sloupec>[,...n])] VALUES (<hodnota>[,...n]);
INSERT INTO <tabulka> [(<sloupec>[,...n])] <SELECT prikaz>;

kde:





<tabulka> je název tabulky, do které se má nový záznam uložit.
<sloupec> je jmenovitý seznam sloupců, do kterých se hodnoty ukládají.
<hodnota> je vkládaná hodnota. Každá hodnota se uloží do sloupce, jež má stejnou pozici ve
výčtu sloupců jako tato hodnota.
<SELECT prikaz> je poddotaz pro výběr záznamů z tabulky (SELECT). V této syntaxi se do
tabulky vloží výsledek tohoto výběru.

Seznam sloupců v závorkách může být vynechán; v tom případě se předpokládá seznam všech
sloupců tabulky. Počet sloupců a hodnot musí být stejný. U sloupců vynechaných v daném seznamu
se použije implicitní hodnota. Tu obsahuje definice dané tabulky.
Hodnoty zadané při INSERT dotazu musí splňovat všechny podmínky pro sloupce (např. primární
klíč, podmínky CHECK a NOT NULL). Pokud nejsou splněny nebo nastane syntaktická chyba,
záznam se do tabulky nevloží a databázový stroj (záleží na jeho typu) pošle chybový kód a hlášku.
Příklad 1
Obsah tabulky telefonni_seznam před vložením nového záznamu
jmeno
cislo
ulice
Jan Novák
257125474
Wikipedistická 28
Jana Nováková
257125475
Luční 6

mesto
Pastoriovice
Praha

INSERT INTO telefonni_seznam (jmeno, cislo) VALUES ('John Doe', '555-1212');

jmeno

cislo

ulice

mesto

Jan Novák
Jana Nováková
John Doe

257125474
257125475
555-1212

Wikipedistická 28
Luční 6
Pařížská 6

Pastoriovice
Praha
Aš

Vložení více záznamů
Některé databáze povolují vložení více záznamů za sebou. V takovém případě se hodnoty pro druhý,
třetí… další záznam vloží za ty první a oddělí čárkou.
INSERT INTO telefonni_seznam (jmeno, cislo) VALUES
('John Doe', '555-1212'),
('Leona Lewis', '555-112777'),
('Joe King', '555-1213');

INSERT … SET …

je pouze jiná forma příkazu, u které nejsou seznamy názvů sloupců a jejich hodnot
odděleny ale uvedeny ve dvojicích, podobně jako u příkazu UPDATE. Tento zápis podporují jen
některé databázové stroje.
INSERT … SET …

INSERT INTO telefonni_seznam SET jmeno='John Doe', cislo='555-1212';

Tato syntaxe je vhodnější u ručně psaných dotazů při vkládání do tabulek s větším množstvím
sloupců. Díky tomu, že název sloupce a jeho hodnota jsou u sebe, uživatel nemusí při připisování či
ubírání jednoho sloupce kontrolovat pořadí ve výčtu sloupců a hodnot. Na druhou stranu takto nelze
vložit více záznamů za sebou.
REPLACE INTO
Některé databáze (MySQL, ProgreSQL, …) mají SQL příkaz, který příkaz INSERT kombinuje s
příkazem DELETE – tedy: pokud záznam existuje (tj. shoduje v unikátním klíči), pak jej smaže a
následně provede vložení ve stylu INSERT INTO….
REPLACE INTO není zahrnuto ve standardech SQL-92 nebo SQL-99, je na něj nahlíženo jako na
„bonus“, s kterým se při případné migraci na jinou databázi nemusí nutně počítat. MySQL hlásí při
existenci původního záznamu 2 ovlivněné řádky, jinak 1 ovlivněný řádek – dá se tak (ex post)
jedním příkazem zjistit, zda-li původní záznam existoval.
…ON DUPLICATE KEY
ON DUPLICATE KEY je část syntaktické konstrukce, která může následovat za příkazem INSERT.
V takovém případě umožňuje zareagovat na případ, kdy záznam (dané hodnoty primárního klíče) v
tabulce již existuje. Pokud je za ON DUPLICATE KEY např. příkaz pro úpravu tohoto existujícího
záznamu (UPDATE), lze tímto složeným příkazem substituovat dva SQL příkazy.
INSERT INTO hledane_vyrazy(id,vyraz,pocet_hledani) VALUES(178,"Britney
Spears",1)
ON DUPLICATE KEY UPDATE hledane_vyrazy SET pocet_hledani=pocet_hledani+1 WHERE
id=178;

Alternativou k tomu by byly buď dva SQL příkazy nebo zapojení správy chyb, které ne každý
databázový stroj podporuje. Konstrukce ON DUPLICATE KEY je naproti tomu součástí standardu
SQL-99.

Na rozdíl od REPLACE INTO je pomocí INSERT … ON DUPLICATE KEY UPDATE… možno v
případě existence záznamu s duplicitním primárním klíčem měnit jen některé sloupce s tím, že
ostatní zůstanou nezměněny. V případě REPLACE INTO se existující řádek maže celý a hodnoty
ostatních sloupců nejsou zachovány. INSERT … ON DUPLICATE KEY UPDATE… taktéž
zanechá (nezmění) primární klíč záznamu (technicky vzato u REPLACE INTO nejde o změnu
primárního klíče u jednoho záznamu ale o vymazání tohoto záznamu a následného vložení záznamu
s týmž unikátním klíčem).
Další vlastnosti
Výchozí hodnoty
Většina relačních databází u definice tabulkového pole umožňuje stanovit výchozí (implicitní,
defaultní) hodnotu. Pokud při vkládání dané políčko nespecifikujeme, vloží se do něj automaticky
tato implicitní hodnota. Stejný efekt bude mít, pokud jako hodnotu použijeme klíčové slovo
DEFAULT, které výchozí hodnotu pro daný sloupec reprezentuje.
Automatická čísla
Relační databáze taktéž povolují vytvoření primárního indexu (primárního klíče) tabulky, jehož
hodnota je určována nezávisle na explicitně vložené hodnotě (např. v MS Access, MSSQL se jedná
o speciální typ automatické číslo a při vložení nového záznamu se toto pole musí vynechat, v
MySQL má pole příznak AUTO_INCREMENT a při vložení se místo něj může specifikovat např.
prázdný řetězec nebo DEFAULT).
Duplicitní hodnoty
Spolu s tabulkami mohou být vytvořeny její tzv. unikátní indexy – de facto mechanismus, který
vyloučí, aby pro určité pole v tabulce existovaly duplicitní hodnoty (tím, že v případě pokusu o
vložení takového záznamu databázový stroj ohlásí chybu).
LAST_INSERT_ID
Některé databáze jako Oracle, MySQL, PostgreSQL definují speciální hodnotu LAST_INSERT_ID,
která reprezentuje hodnotu primárního klíče (nejčastěji nazývaného ID – odtud název) naposledy
vloženého záznamu. Pokud je třeba nově vytvořený záznam vzápětí upravit (nebo provést jiné
změny týkající se tohoto záznamu), lze tuto hodnotu použít. LAST_INSERT_ID není zahrnuta ve
standardu SQL'92.
UPDATE
SQL příkaz UPDATE upravuje data (záznamy) v relační databázi. Může být upraven jediný záznam,
nebo i více záznamů najednou. Upravené záznamy musí odpovídat definované podmínce.
UPDATE má následující syntaxi:
UPDATE <tabulka>
SET <nazev_sloupecku> = <hodnota> [,...n]
[FROM <zdrojova tabulka (tabulky)>]
[WHERE <podminka>]

Aby se příkaz UPDATE úspěšně provedl, musí mít uživatel práva na manipulaci dat v databázi.
Nové hodnoty také nesmí kolidovat s podmínkami (např. primární klíč, jedinečný index, podmínky
CHECK a NOT NULL).

Příklady
Počáteční obsah tabulky T
C1 C2 C3
100 a

x

105 b

x

110 c

x

Pro nastavení sloupečku C1 v tabulce T na hodnotu 1, ale pouze za podmínky že hodnota sloupečku
C2 je „a“.
UPDATE T SET C1 = 1 WHERE C2 = 'a'

C1 C2 C3
1

a

x

105 b

x

110 c

x

Zvýšení hodnoty sloupečku C1 o 1 pokud C2 je „a“.
UPDATE T SET C3 = CONCAT( 'text' , C1 ) WHERE C2 = 'a'

C1 C2 C3
2

a

text2

105 b

x

110 c

x

Další vlastnosti
Atomicita
Příkaz UPDATE mění hodnoty řádku v tom pořadí sloupců, ve kterém jsou v příkazu uvedeny,
přičemž po každém přiřazení se mohou ty následující operovat s již změněnou hodnotou buňky.
Mohou tak vzniknout konstrukce jako následující (v MySQL):
UPDATE tabulka SET flags=flags|0x80, flags=flags&~0x40, cislo=flags+1 WHERE
id=123;

Pokud je v daném záznamu tabulky je hodnota číselného sloupce flags rovna např. 127 (tj. 7F
hexadecimálně), pak první přiřazení u něj nastaví bit č. 8 (0x80 nebo též 128, bude tedy rovna 255),
druhá část příkazu vynuluje bit č. 6 (0x40 nebo též 64, po přiřazení bude 191) a třetí část přiřadí
sloupci cislo hodnotu tohoto již dvakrát změněného sloupce flags, navýšenou o jedničku (bude to
hodnota 192 – vkládá se tedy již změněná hodnota po doposud proběhlých přiřazeních, nikoli
hodnota před začátkem vykonávání příkazu).
Pokud by v jakékoli části příkazu byla syntaktická nebo sémantická chyba (například sloupec cislo
by v tabulce neexistoval), pak se příkaz UPDATE neprovede jako celek. Z tohoto úhlu pohledu je
UPDATE atomická operace.

Výchozí hodnota
Většina databázových systémů umožňuje nastavit hodnotu určeného sloupce na výchozí hodnotu
použitím klíčového slova DEFAULT. To reprezentuje jakoukoli výchozí hodnotu, která byla u
daného sloupce nadefinována. Pokud definována nebyla, SŘBD se buď pokusí přiřadit prázdné
řetězce pro textové sloupce a nuly pro sloupce číselné, nebo příkaz skončí chybovou hláškou ke
změně hodnoty buňky vůbec nedojde. Hodnotu DEFAULT většina databázových systémů umožňuje
použít i ve výrazu, většinou pro to ale nemá využití.
Omezení počtu změněných záznamů
U příkaz UPDATE může být elegantně omezen maximálním počtem záznamů, které mohou být
příkazem změněny. Omezení se provede klíčovým slovem LIMIT. Po dosažení tohoto počtu
změněných záznamů se příkaz ukončí. Pro jistotu, že nezměníme více než jeden záznam, můžeme za
příkaz vložit LIMIT 1;. Pokud je záznam, který se má měnit, identifikován klausulí WHERE pomocí
hodnoty primárního klíče (jak tomu většinou je), je automaticky zajištěno, že záznam bude změněn
maximálně jeden, protože více záznamů se stejnou hodnotou klíče v tabulce existovat nemůže.
INSERT…ON DUPLICATE KEY UPDATE…
Související informace naleznete v článku INSERT#…ON DUPLICATE KEY.
Příkaz UPDATE může být též použit jako klausule u složené konstrukce INSERT…ON
DUPLICATE KEY UPDATE…. V ní se v první řade SŘBD snaží data vložit jako nový záznam,
teprve v případě, že tento záznam existuje (což zjistí podle stejné hodnoty primárního klíče) provede
nad tímto záznamem příkaz UPDATE.
Triggery
Příkaz UPDATE aktivuje před svým vykonáním trigger (spoušť) definovaný s BEFORE UPDATE a
po vykonání trigger s AFTER UPDATE. Toto samozřejmě platí, jsou-li příslušné spouště
definovány.
MERGE
MERGE je v oblasti databází příkaz SQL pro zařazení záznamu do tabulky (ve stejném duchu jako
příkaz INSERT), kdy v případě splnění specifikované podmínky je záznam změněn (ve stylu
UPDATE). Tomuto způsobu (tedy vložení záznamu nebo jeho úprava v případě, že již existuje) se
někdy říká UPSERT (coby blending slov UPDATE a INSERT).
Příkaz MERGE byl zařazen do standardu SQL:2003.
Syntaxe
MERGE INTO jmeno_tabulky [USING jmeno_tabulky ON (podmínka)]
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET sloupec1 = hodnota1 [, sloupec2 = hodnota2 ...]
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (sloupec1 [, sloupec2 ...]) VALUES (hodnota1 [,
hodnota2 ...])

Další vlastnosti
Některé databáze mohou používat jiné způsoby jak změnit a v případě shody vložit záznam.


INSERT INTO jmeno_tabulky(sloupec1 [, sloupec2 ...]) VALUES (hodnota1 [,hodnota2
...]) ON DUPLICATE KEY UPDATE sloupecX = hodnotaY
 REPLACE INTO jmeno_tabulky(sloupec1 [, sloupec2 ...]) VALUES (hodnota1
[,hodnota2 ...])
Pokud daný SŘBD podporuje uložené procedury, je možnost UPSERT řešit jimi.

DELETE
Obecný formát příkazu je:
DELETE FROM <tab_name> [WHERE <condition>]

kde



<tab_name> je jméno datové tabulky, ze které budou záznamy odstraněny
<condition> je logická podmínka, kterou mají splňovat odstraňované záznamy

Příklad použití
DELETE FROM t_employee WHERE emp_date_to < '1.1.2006'

Tento příkaz smaže z tabulky zaměstnanců všechny záznamy zaměstanců, kteří ukončili pracovní
poměr do konce roku 2005.
Klauzule WHERE je v příkazu DELETE nepovinná, jak je vidět z druhého příkladu:
DELETE FROM t_loaded_files_temp

Tento příkaz smaže všechny záznamy v tabulce t_loaded_files_temp.
Další vlastnosti



Klíčovým slovem LIMIT se dá omezit počet záznamů, které mají být smazány. Pokud např.
chceme smazat jen 1 záznam, přidáme za SQL příkaz LIMIT 1.
Stejně jako u ostatních příkazů jazyka SQL, které modifikují uložená data (INSERT,
UPDATE), zůstává účinek příkazu DELETE, neviditelný až do chvíle, kdy je potvrzen
ukončením transakce (příkaz COMMIT – vizte též Transakční zpracování).

EXPLAIN
EXPLAIN PLAN FOR - zjištění postupu, kterým bude databázový systém zpracovávat určitý SQL
příkaz.
EXPLAIN PLAN FOR <SQL_příkaz>

SHOW
je příkaz SQL. Tento příkaz nijak nemanipuluje s daty, ale slouží k zobrazení informací o objektech
databáze (např. seznam tabulek v databázi, seznam políček v tabulce, nebo různé statistické a
diagnostické výstupy). Možnosti příkazu se mohou lišit podle typu databáze.
Kombinace SHOW CREATE [objekt] posílá na výstup přímo SQL příkaz pro vytvoření daného
objektu – to může být užitečné pro rekonstrukci nebo zálohování databáze, jež je řízena jinou
aplikací.
Syntaxe

SHOW CHARACTER SET [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW COLLATION [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW [FULL] COLUMNS FROM tbl_name [FROM db_name] [LIKE 'maska' | WHERE
'podmínka']
SHOW CREATE DATABASE jmeno_databaze
SHOW CREATE FUNCTION jmeno_funkce
SHOW CREATE PROCEDURE jmeno_procedury
SHOW CREATE TABLE jmeno_tabulky
SHOW DATABASES [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW ENGINE engine_name {LOGS | STATUS }
SHOW [STORAGE] ENGINES
SHOW ERRORS [LIMIT [offset,] ROW_COUNT]
SHOW FUNCTION CODE sp_name
SHOW FUNCTION STATUS [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW GRANTS FOR USER
SHOW INDEX FROM jmeno_tabulky [FROM jmeno_databaze]
SHOW INNODB STATUS
SHOW PROCEDURE CODE jmeno_ulozene_procedury
SHOW PROCEDURE STATUS [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW [BDB] LOGS
SHOW MUTEX STATUS
SHOW OPEN TABLES [FROM jmeno_databaze] [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW PRIVILEGES
SHOW [FULL] PROCESSLIST
SHOW PROFILE [types] [FOR QUERY n] [OFFSET n] [LIMIT n]
SHOW PROFILES
SHOW [GLOBAL | SESSION] STATUS [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW TABLE STATUS [FROM jmeno_databaze] [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW TABLES [FROM jmeno_databaze] [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW TRIGGERS [FROM jmeno_databaze] [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW [GLOBAL | SESSION] VARIABLES [LIKE 'maska' | WHERE 'podmínka']
SHOW WARNINGS [LIMIT [offset,] ROW_COUNT]

DESCRIBE a HELP

je – dalo by se říci – zkratkou za speciální podobu SHOW pro výpis vlastností sloupců
zadané tabulky. Místo příkazu:
DESCRIBE

SHOW COLUMNS FROM jmeno_tabulky;

lze psát pouze:
DESCRIBE jmeno_tabulky;

MS SQL místo DESCRIBE používá HELP:
HELP jmeno_tabulky;

Kompatibilita
Příkaz SHOW není zahrnut ve standardu SQL'92. Používají ho například databáze MySQL či
PostgreSQL.
CREATE

CREATE je příkaz DDL SQL, který slouží k vytváření databázových objektů. Všechny jeho
možnosti se mohou lišit podle typu databáze, proto jsou v následujícím přehledu uvedena
nejběžnější použití společná většině databázových platforem:





CREATE TABLE pro vytvoření tabulky
CREATE VIEW pro vytvoření pohledu
CREATE INDEX pro vytvoření indexu
CREATE PROCEDURE pro vytvoření uložené procedury

Syntaxe
Vytvoření tabulky
CREATE TABLE [nazev_databaze.]nazev_tabulky
(<nazev sloupce> <datovy typ>
[DEFAULT <konstantni vyraz>]
[NULL | NOT NULL]
[<omezeni pro sloupce>]
|[<omezeni pro tabulku>]
[,...n]
)

Vytvoří tabulku obsahující uvedené sloupce a případně další parametry.
Vytvoření pohledu
CREATE VIEW <nazev pohledu>
AS
<SELECT prikaz>

Vytvoří pohled na základě výběru dat z existující tabulky či tabulek. Specifikace výběru je zapsána
klauzulí SELECT. K takto vytvořeným pohledům je možno vytvořit různá přístupová práva.
Vytvoření indexu
CREATE [UNIQUE] [CLUSTERED | NONCLUSTERED]
INDEX <nazev indexu> ON <nazev tabulky nebo pohledu>(<nazev sloupce> [ASC |
DESC] [,...n])

V zadané tabulce nebo pohledu vytvoří nový index založený na vyjmenovaných sloupcích.

ALTER
ALTER je příkaz DDL SQL, který slouží ke změně databázových objektů. Všechny jeho možnosti
se mohou lišit podle typu databáze, proto jsou v následujícím přehledu uvedena nejběžnější použití
společná většině databázových platforem:





ALTER TABLE pro změnu struktury nebo způsobu uložení tabulky
ALTER VIEW pro změnu způsobu výběru dat v pohledu
ALTER INDEX pro změnu podkladových položek nebo typu indexu
ALTER PROCEDURE pro změnu zdrojového kódu uložené procedury

ALTER TABLE
ALTER TABLE <název tabulky>
{[ALTER COLUMN <název sloupce>
<nový datový typ> [NULL | NOTNULL]]
| ADD <název sloupce> <datový typ>
[DEFAULT <konstantní výraz>]
[NULL | NOT NULL]
[<omezení pro sloupce>]
| {DROP COLUMN <název sloupce> [,...n]}

Mění strukturu tabulky smazáním, přidáním nebo přejmenováním atributu(ů). Mění jejich datový
typ (doménu). Použití je možné i pro přejmenování tabulky.
DROP
DROP je příkaz DDL SQL, který slouží k odstranění databázových objektů. Všechny jeho možnosti
se mohou lišit podle typu databáze, proto jsou v následujícím přehledu uvedena nejběžnější použití
společná většině databázových platforem:





DROP TABLE pro odstranění tabulky (nejen dat, ale i struktury tabulky a uvolnění
paměťového prostoru, který byl pro tabulku vyhrazen)
DROP VIEW pro odstranění pohledu
DROP INDEX pro odstranění indexu
DROP PROCEDURE pro odstranění uložené procedury - pokus o volání procedury od této
chvíle skončí chybou

Syntaxe
DROP <DATABASE | TABLE | VIEW | INDEX | PROCEDURE> <nazev objektu [,...n]

Poznámka
V MySQL se DROP nevztahuje na použití transakcí. Respektive, bezprostředně po jeho použití se
automaticky provede COMMIT, takže tuto operaci není v tomto SŘBD možné vrátit zpět.
GRANT
Pomocí SQL příkazu GRANT lze v relačních databázích nastavit přístupová práva k jednotlivým
tabulkám.
Syntaxe
GRANT práva ON název_tabulky TO jméno_uživatele [, jiný_uživatel...];
Jako práva se zde používají SQL příkazy pro manipulaci s daty, např. SELECT, INSERT, DELETE nebo
UPDATE.
Pro odebrání práv se používá příkaz REVOKE, který má obdobnou syntaxi.
REVOKE
Pomocí příkazu REVOKE lze v jazyce SQL odebrat přístupová práva k jednotlivým tabulkám.
Syntaxe:
REVOKE práva ON moje_tabulka FROM nějaký_uživatel, jiný_uživatel;

Jako práva se zde používají SQL příkazy pro manipulaci s daty, např. INSERT nebo DELETE.
Pokud chceme práva přidělit, použijeme příkaz GRANT.

START TRANSACTION
(někdy též BEGIN WORK či jen BEGIN) je příkaz, který v jazyce SQL zahájí
databázovou transakci.
START TRANSACTION

Žádná změna provedená od tohoto okamžiku nebude viditelná ostatním uživatelům, dokud nebude
zavolán příkaz COMMIT nebo příkaz ROLLBACK. Příkaz ROLLBACK vrátí databázi do stavu před
započetím transakce. Jak příkaz COMMIT, tak i ROLLBACK ukončí aktuální transakci. Pro spuštění
nové transakce je třeba použít znovu příkaz START TRANSACTION.
V jazyce SQL je možné použít totožné příkazy BEGIN, BEGIN TRANSACTION a START TRANSACTION.
BEGIN se občas plete s jiným příkazem GO, který slouží ke spuštění více zadaných SQL příkazů a s
transakcemi nemusí mít nic společného.
COMMIT
COMMIT je příkaz, který v jazyku SQL ukončí databázovou transakci s uložením výsledků
modifikací datových objektů během transakce a zplatněním (zviditelněním) změn pro ostatní
uživatele databáze.
V rámci transakčního zpracování dat jsou veškeré provedené změny v rámci jedné transakce drženy
jako neplatné až do chvíle, kdy je tato transakce ukončena jejich zplatněním - příkaz COMMIT
nebo stornována příkazem ROLLBACK (v druhém případě se modifikované databázové objekty
vrací do stavu, ve kterém byly před začátkem transakce).
V MySQL
U databází MySQL se u tabulek rozlišuje z několika úložišť dat (např. MyISAM), z nichž jen
některé podporují transakce (např. InnoDB). Současně existuje proměnná prostředí AUTOCOMMIT,
která buď – pro hodnotu 1 – vykoná beztransakčně každý vyžádaný dotaz ihned poté, co byl odeslán
do databázového stroje; nebo – pro hodnotu 0 – registruje zaslané dotazy a po odeslání příkazu
COMMIT nebo ROLLBACK buď vykoná transakci jako celek (nebo jako celek selže) nebo transakci
zruší vše vrátí do původního stavu (po posledním voláním COMMIT nebo ROLLBACK).
Proměnná prostředí AUTOCOMMIT se dá nastavit příkazem:
SET AUTOCOMMIT = [0|1];

ROLLBACK
Rollback je operace, která v databázových technologiích vrací databázi do nějakého předchozího
stavu. Operace rollback je velmi důležitá pro zachování datové integrity.

Rollback umožňuje v případě chyby zpracování vrátit databázi do stavu před zahájením série změn,
které vedly k narušení datové integrity. Rollback se používá při transakčním zpracování v případě,
že se transakce nepodařila dokončit a je třeba uvést data zpět do konzistentního stavu.
V jazyce SQL se používá příkaz ROLLBACK, který vrátí zpět všechny změny v datech až do
okamžiku, kdy byl zadán poslední příkaz BEGIN WORK, nebo START TRANSACTION.
SQL - tvorba tabulek
Jednoduchá tabulka
Jak jsme si už řekli, tabulka nám popisuje nějakou entitu. Skládá se ze sloupců, kterým říkáme
atributy a volíme takové vlastnosti, které nás o dané entitě zajímají. Představme si, že máme svou
firmu, ve které nám pracují zaměstnanci. O těchto lidech si chceme vést základní osobní údaje.
Zajímá nás jméno, příjmení, rodné číslo, adresa (ulice, číslo, město, psč), stav, dosažené vzdělání a
zda-li vlastní řidičský průkaz skupiny B.
Datové typy sloupců
Nejprve se podívejme, jak budou vypadat hodnoty jednotlivých položek. Většina položek bude
obyčejný text, číslo domu a psč budou celá kladná čísla, položka, zda-li člověk vlastní řidičský
průkaz, bude mít logickou hodnotu A nebo N. Následující přehled uvádí základní datové typy v
jazyce SQL:
INTEGER celé číslo (-231-1 až 231) SMALLINT celé číslo (-32768 až 32767) NUMERIC(m,n)
deset. číslo (m - počet plat. číslic, n - počet des. míst) FLOAT(n) reálné číslo (max. 38 des. míst, n počet platných číslic) CHAR(n) řetězec znaků do max. délky 255 VARCHAR(n) řetězec znaků
promměnné délky (maximální délka je větší, než u typu CHAR) (n udává počet znaků) DATE
datum TIME čas
Datové typy jsou místem, kde se mohou různé databázové systémy od tohoto standardu lišit. Např.
systém Oracle pro celá čísla používá pouze typ NUMBER(m,n), pro řetězce VARCHAR2(n) nebo
LONG. Logický datový typ není v SQL definován, ale většina databázových systémů jej definován
má. Nejčastěji se používá BOOLEAN nebo BOOL.
Integritní omezení
Už při návrhu tabulek můžeme rozhodnout o určitých omezeních na jednotlivé položky. Hodnoty do
našich vytvořených tabulek budou zpravidla vkládat koncoví uživatelé (sekretářky, technici,
správci). Na úrovni SQL serveru lze zajistit některé požadavky, které jsou na jednotlivé položky
kladeny. Např. můžeme požadovat, aby rodné číslo bylo vždy zadáno (tzn., že SQL server nedovolí
vložit záznam s prázdným rodným číslem). Dále můžeme chtít, aby nějaká položka měla jedinečnou
hodnotu (většinou takovou položkou bude pak primární klíč), nebo měla nějakou hodnotu defaultní,
v případě, že ji uživatel nezadal. Takovým omezením, která se hlídají a ošetřují na úrovni serveru, se
říká integritní. Jaká integritní omezení máme k dispozici?
DEFAULT <hodnota> - použije se uvedená hodnota, pokud uživatel žádnou nezadal NOT NULL hodnota musí být povinně zadána PRIMARY KEY - primární klíč (jeho hodnota musí být
jedinečná) UNIQUE - jedinečná hodnota (unikátní)
Integritních omezeních je více, postupně se podle potřeby zmíním i o dalších.

Vytvoření tabulky
Základním příkazem pro vytvoření databázové tabulky je příkaz CREATE TABLE. Jeho syntaxe je
následující:
CREATE TABLE jméno_tabulky (jméno_sloupce typ [integritní omezení], ... ... )
Výraz v hranatých závorkách znamená, že je nepovinný. Na některé sloupce nemusíme chtít dát
žádné integritní omezení. Vraťme se k našemu příkladu. Kromě vyjmenovaných sloupců si
zavedeme i sloupec ČÍSLO. Každý zaměstnanec bude mít své jedinečné osobní číslo, které si
zvolíme za primární klíč. Příkaz pro vytvoření naší tabulky ZAMĚSTNANEC bude vypadat
následovně:
CREATE TABLE zaměstnanec (číslo INTEGER PRIMARY KEY, jméno VARCHAR(10),
příjmení VARCHAR(20), rodné_číslo VARCHAR(11) NOT NULL, adresa_ulice VARCHAR(20),
adresa_číslo INTEGER, adresa_město VARCHAR(30), adresa_psč NUMERIC(5,0), stav
VARCHAR(10), vzdělání VARCHAR(10), řidičský_p CHAR(1) DEFAULT 'N')
Ve většině systémech máme i druhou možnost, jak zapsat primární klíč. To využijeme zejména v
případech, kdy jako primární klíč volíme např. dvojici klíčů. Alternativní zápis spočívá v tom, že
množinu primárních klíčů uvedeme až v závěru příkazu CREATE TABLE. Předchozí příklad by
mohl být ekvivalentně zapsán takto:
CREATE TABLE zaměstnanec (číslo INTEGER, jméno VARCHAR(10),
VARCHAR(10), řidičský_p CHAR(1) DEFAULT 'N', PRIMARY KEY (číslo))

... vzdělání

Kdyby primárním klíčem byla trojice (číslo, jméno, příjmení), zapsali bychom jednoduše:
... řidičský_p CHAR(1) DEFAULT 'N', PRIMARY KEY (číslo, jméno, příjmení))
Vazby mezi tabulkami
V praxi těžko budeme mít systém, jehož databáze by obsahovala takovou jednoduchou tabulku.
Naše firma bude mít určitě různá oddělení, do kterých budou naši zaměstnanci rozděleni, budou
plnit různé funkce, od kterých se budou odvíjet jejich platy, apod. Je jasné, že všechny tyto údaje
nemůžeme vměstnat do jediné tabulky (viz správný návrh databázových tabulek - 1. díl). Pro
evidenci všech těchto údajů budeme tabulek potřebovat více. Navrhněme si tedy následující tabulky.
Tabulka ZAMĚSTNANEC bude obsahovat sloupce ČÍSLO, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ROD_ČÍSLO,
ČÍS_ODD a FUNKCE. Druhá tabulka ODDĚLENÍ bude obsahovat ČÍSLO a NÁZEV. Třetí tabulka
se bude jmenovat PLATY, která bude mít sloupce ČÍSLO, FUNKCE a PLAT. Pro lepší pochopení
následujícího výkladu si představme, že v tabulkách máme následující údaje:
ZAMĚSTNANEC: ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ ROD_ČÍSLO ČÍS_ODD FUNKCE 1 jan novák
751015/2352 10 127 2 petr nový 780401/4421 15 121 3 jan nováček 650906/1566 10 156 4 jiří
novotný 740205/3566 20 127 ODDĚLENÍ: ČÍSLO NÁZEV 10 studovna 15 centrála 20 počítačový
sál PLATY: ČÍSLO FUNKCE PLAT 121 vedoucí 21500 127 technik 15000 156 správce 17500
Nyní se podrobněji podíváme, jaké informace nám tyto tři tabulky poskytují. Podíváme-li se na
první tabulku ZAMĚSTNANEC, na řádek s číslem zaměstnance 1, vidíme, že jeho funkce ve firmě

má číslo 127. Z tabulky PLATY okamžitě vyčteme, že funkce s číslem 127 je technik. Dále v
prvním řádku tabulky ZAMĚSTNANEC vidíme, že Jan Novák pracuje na oddělení číslo 10. Z
tabulky ODDĚLENÍ zjístíme, že oddělení číslo 10 je studovna.
Reprezentace vazeb 1:N (1:1)
Není tedy pochyb, že všechny tři tabulky spolu nějakým způsobem souvisí. Všechny tři nám
dohromady uchovávají všechny informace, které potřebujeme. Primárními klíči v každé tabulce
našeho příkladu je vždy sloupec ČÍSLO. Všimněte si, že hodnoty v tomto sloupci jsou v rámci
každé tabulky jedinečné. Mezi těmito třemi tabulkami existují celkem dvě vazby. První vazbu
můžeme najít v první tabulce ve sloupci ČÍS_ODD, jehož hodnoty se odkazují do tabulky
ODDĚLENÍ. Druhá vazba je dána v první tabulce sloupcem FUNKCE, jehož hodnoty se odkazují
do tabulky PLATY. Pokud tedy chceme vytvořit správně všechny tři tabulky, musíme SQL serveru
při jejich zakládání o těchto vazbách říct.
Sloupec ČÍS_ODD v tabulce ZAMĚSTNANEC se nazývá cizí klíč. Cizí klíč nám (spolu s
primárním klíčem) zprostředkovává vazbu mezi tabulkami. Jeho hodnota pak odpovídá v jiné
tabulce (která je odkazovaná) hodnotě primárního klíče. Druhým cizím klíčem v tabulce
ZAMĚSTNANEC je sloupec FUNKCE. Ten odkazuje na hodnoty sloupce ČÍSLO v tabulce
PLATY.
Obě vazby jsou typu 1:N. V našem příkladu to znamená, že jeden zaměstnanec pracuje právě na
jednom oddělení, ale na jednom oddělení pracuje více zaměstnanců (odtud tedy poměr
oddělení:zaměstnanec = 1:N). Dále jeden zaměstnanec vykonává jednu funkci (ale jedna funkce
může být vykonávána více zaměstnanci, např. můžeme mít ve firmě 10 programátorů).
Jak tedy pomocí příkazů jazyka SQL vytvořit tyto tři tabulky se správnou "provázaností"? Cizí klíč
je speciální případ integritního omezení, neboť hodnotu položky samotné nám vůbec neomezuje,
pouze popisuje vazbu mezi tabulkami. Syntaxe zapisu cizího klíče je následujicí:
FOREIGN KEY (jména sloupců) REFERENCES jméno_odkazované_tabulky (její primární klíče)
Na chvíli se zastavme nad postupem, kterou tabulku vytvořit jako první, kterou jako druhou a kterou
jako poslední. Kdybychom se nejprve pokusili vytvořit tabulku ZAMĚSTNANEC, server by nám
nahlásil chybu (není to úplně pravda, některé databázové systémy by nám umožnily vytvořit tabulku
ZAMĚSTNANEC jako první). Odkazovali bychom totiž na tabulku, která ještě v systému
neexistuje. Takže správný postup spočívá nejprve ve vytvoření tabulek, na které se budeme
odkazovat a nakonec vytvoříme tabulky, které se odkazují na jiné. Je nutné, aby zúčastněné sloupce
měly stejný datový typ. Následuje zápis v SQL pro vytvoření uvedených tří tabulek: (včetně
správného pořadí vytvoření)
CREATE TABLE oddělení (číslo INTEGER, název VARCHAR(20), PRIMARY KEY (číslo))
CREATE TABLE platy (číslo INTEGER, funkce VARCHAR(10), plat FLOAT(10) DEFAULT
8000, PRIMARY KEY (číslo)) CREATE TABLE zaměstnanec (číslo INTEGER, jméno
VARCHAR(10), příjmení VARCHAR(20), rodné_číslo VARCHAR(11) NOT NULL, čís_odd
INTEGER, funkce INTEGER, PRIMARY KEY (číslo), FOREIGN KEY (čís_odd) REFERENCES
oddělení (číslo), FOREIGN KEY (funkce) REFERENCES platy (číslo))
Vazbu 1:1, i když je speciálním případem vazby 1:N, nemusíme reprezentovat pomocí cizích klíčů.
Vezměme si např. člověka a jeho rodné číslo. Zde evidentně nastává vazba 1:1, neboť každý člověk
má právě jedno rodné číslo a jedno rodné číslo náleží právě jednomu člověku. Tuto vlastnost jsem

schovali rovnou do tabulky, tj. rodné číslo je přímo jedním z atributů zaměstnance a není třeba pro
rodné číslo vytvářet samostatnou tabulku, která by měla sloupce ČÍSLO_ZAM a ROD_ČÍS. Pokud
byste takovou tabulku vytvořili, chyba by to nebyla, ale je to zbytečné.
Vazba M:N
Vazba M:N se realizuje opět pomocí cizích klíčů. Je tu ale jedno rozšíření oproti předchozímu
případu. Vezměme si situaci, že každý zaměstnanec může vykonávat obecně více funkcí (a jedna
funkce může být vykonávána více zaměstnanci). Máme tedy tabulku ZAMĚSTNANEC se sloupci
JMÉNO, PŘÍJMENÍ a ROD_ČÍS. Druhou tabulku nazvěme FUNKCE, která bude mít sloupce
ČÍSLO a NÁZEV. K realizaci této vazby nám ovšem nebudou tyto dvě tabulky stačit. Potřebujeme
ještě jednu, nazvěme si ji VÝKON_FUNKCE. Ta bude obsahovat dva atributy - prvním bude
zaměstnanec a druhým bude funkce, kterou vykonává. Do takové tabulky jsme schopni zanést
informace, že jeden zaměstnanec vykonává více funkcí (bude v tabulce VÝKON_FUNKCE uveden
na více řádcích) a zároveň budeme schopni vyčíst, jací lidé vykonávají konkrétní funkci. Oba
atributy v této pomocné tabulce budou reprezentovány pomocí čísla zaměstnance a čísla funkce.
Mějme tyto tabulky:
ZAMĚSTNANEC: ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ ROD_ČÍSLO 1 jan novák 751015/2352 2 petr nový
780401/4421 3 jan nováček 650906/1566 4 jiří novotný 740205/3566 VÝKON_FUNKCE:
ČÍSLO_ZAM ČÍSLO_FUN 1 127 2 121 3 156 4 127 2 127 FUNKCE: ČÍSLO NÁZEV 121 vedoucí
127 technik 156 správce
Podívejme se na obsah těchto tabulek, jaké informace nám sdělují. V tabulce VÝKON_FUNKCE na
druhém řádku vyčteme, že zaměstnanec číslo 2 (Petr Nový) vykonává funkci číslo 121 (vedoucí) a
na posledním řádku vyčteme dále, že tentýž zaměstnanec vykonává také funkci číslo 127 (technik).
Konkrétně zaměstnanec Petr Nový vykonává v naší firmě vedoucího a je zároveň technikem. Když
se na tabulku podíváme z druhého pohledu, zjístíme, že funkci číslo 127 (technik) vykonávájí
celkem 3 lidé, a to zaměstnanec číslo 1, 2 a 4 (jejich jména bychom vyčetli z tabulky
ZAMĚSTNANEC).
Sloupec ČÍSLO_ZAM, v tabulce VÝKON_FUNKCE, je cizím klíčem a odkazuje do tabulky
ZAMĚSTNANEC, sloupec ČÍSLO_FUN je cizím klíčem odkazujícím do tabulky FUNKCE. Jak je
to s primárním klíčem v tabulce VÝKON_FUNKCE? Jedinou možnost, kterou máme, je za primární
klíč zvolit oba sloupce, tj. dvojici (ČÍSLO_ZAM, ČÍSLO_FUN). Samozřejmě bychom tabulku
VÝKON_FUNKCE mohli rozšířit o sloupce např. DATUM_OD, kde by na každém řádku pro
zaměstnance a funkci byla informace, kdy začal zaměstnanec příslušnou funkci vykonávat. SQL
příkazy pro vytvoření těchto tří tabulek jsou tyto:
CREATE TABLE zaměstnanec (číslo INTEGER, jméno VARCHAR(10), příjmení
VARCHAR(20), rodné_číslo VARCHAR(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (číslo)) CREATE
TABLE funkce (číslo INTEGER, název VARCHAR(10), PRIMARY KEY (číslo)) CREATE
TABLE výkon_funkce (číslo_zam INTEGER, číslo_fun INTEGER, PRIMARY KEY (číslo_zam,
číslo_fun), FOREIGN KEY (číslo_zam) REFERENCES zaměstnanec (číslo), FOREIGN KEY
(číslo_fun) REFERENCES funkce (číslo))
Možná jste si všimli, že sloupce ČÍSLO_ZAM a ČÍSLO_FUN tvoří ve dvojici primární klíč a
zároveň jsou cizími klíči. Chyba to samozřejmě není, obecně v SQL neexistuje žádný důvod, proč
by sloupec, který tvoří primární klíč, nemohl být zároveň cizím klíčem.

SQL - manipulace s tabulkami
Během provozu našeho databázového systému se může naskytnout situace, kdy usoudíme, že je
výhodné nebo potřebné upravit struktury našich tabulek. Se sloupci můžeme provést několik
operací. Buď můžeme sloupec přidat, nebo existující sloupec zmodifikovat (jeho typ, nebo integritní
omezení) a nebo nějaký sloupec z tabulky úplně vypustit. Základní příkaz, který se používá pro
jakoukoliv manipulaci s existující tabulkou je:
ALTER TABLE jméno_tabulky
vlastní příkaz pro aktualizaci
Přidání sloupců do tabulky
Mějme například tabulku ZAMĚSTNANEC, kterou jsme vytvořili příkazem CREATE TABLE:
CREATE TABLE zaměstnanec
(číslo INTEGER,
jméno VARCHAR(10),
příjmení VARCHAR(20),
rodné_číslo VARCHAR(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (číslo))
Nyní chceme do této tabulky přidat nový sloupec. Pokud ještě nemáme v tabulce žádná data,
můžeme tabulku smazat a vytvořit znovu. V příkazu CREATE TABLE bychom zapsali definici i
nového sloupce, který chceme přidat. Druhá možnost, v případě, že v tabulce již nějaká data jsou,
lze použít následující příkaz:
ALTER TABLE jméno_tabulky
ADD (jméno_sloupce typ_sloupce [integritní omezení],
...
)
Pokud bychom tedy chtěli ke stávající tabulce přidat sloupec FUNKCE, který bude mít defaultní
hodnotu 'žádná', budeme postupovat takto:
ALTER TABLE zaměstnanec
ADD (funkce VARCHAR(10) DEFAULT 'žádná')
Úprava definice sloupců
Jako v předchozím případě, pokud v tabulce nemáme ještě žádná data, může být někdy jednodušší
tabulku smazat a vytvořit ji nově, podle nových požadavků. Jinak máme opět možnost použít další

ze sady příkazů ALTER TABLE. Chceme-li změnit typ, nebo integritní omezení některých sloupců,
použijeme příkaz:
ALTER TABLE jméno_tabulky
MODIFY (jméno_sloupce typ_sloupce [integritní omezení],
...
)
Pokud bychom se tedy rozhodli, že sloupec FUNKCE nebude řetězec o délce 10 znaků, ale že 5
znaků stačí, pak bychom napsali příkaz:
ALTER TABLE zaměstnanec
MODIFY (funkce VARCHAR(5) DEFAULT 'žádná')
Otázka zní, co se stane s původními hodnotami. Těžko říct. Většinou to bude záležet na konkrétním
databázovém systému. Nejpravděpodobněji budou všechny hodnoty ořezány na 5 znaků (což by
nám nemělo vadit, když jsem měnili délku z důvodu, že 5 znaků pro funkci nám stačí), nebo se
všechny původní hodnoty zruší a nastaví se místo nich hodnota 'žádná'.
Poměrně vážný problém by mohl nastat, kdybychom si vytvořili novou tabulku FUNKCE, která by
obsahovala sloupce ČÍSLO a NÁZEV, a v původní tabulce ZAMĚSTNANEC bychom chtěli
zmodifikovat typ sloupce FUNKCE z řetězce na celé číslo, které má být cizím klíčem do tabulky
FUNKCE. To už nemůžeme udělat přímo. Musíme si vytvořit nějakou pomocnou dočasnou tabulku,
udělat určité přesuny dat, pak změnit typ sloupce FUNKCE a pak zálohovaná data překonvertovat a
přesunout zpět. Takový postup vyžaduje už velmi pokročilé znalosti jazyka SQL, resp. jeho
procedurálního rozšíření známého pod názvem PL/SQL. K této problematice se možná dostanu
později až v závěru celého seriálu o SQL. Zatím si pamatujme, že pokud chceme změnit typ
sloupce, měl by nový typ být s tím starým kompatibilní.
V žádném případě nedoporučuji měnit typy sloupců, které jsou primárními nebo cizími klíči. V
takových případech je opravdu nejlepší, udělat zálohu dat, všechny takové tabulky smazat a vytvořit
je nově. Rovněž změna primárního klíče v tabulce může vyvolat řadu nepříjemností. (Osobně si
myslím, že pokud se dostaneme do situace, kdy potřebujeme změnit primární klíč, svědčí to o
špatném návrhu tabulek.)
Mazání sloupců
Mazání sloupců by nám obecně nemělo přinést mnoho starostí. Máme-li nějaký sloupec, jehož
hodnoty už opravdu nepotřebujeme, jednoduše jej smažeme následujícím příkazem:
ALTER TABLE jméno_tabulky
DROP jméno_sloupce [CASCADE]

Kdybychom chtěli opět sloupec FUNKCE z naší tabulky ZAMĚSTNANEC odstranit, napíšeme
příkaz:
ALTER TABLE zaměstnanec
DROP funkce
Jediný problém by mohl nastat, kdybychom chtěli smazat sloupec, na který se odkazuje cizí klíč v
jiné tabulce (v podstatě bychom mazali primární klíč, což samozřejmě obecně lze). Kdybychom tedy
chtěli smazat takový sloupec, museli bychom nejdříve v tabulce u cizího klíče zrušit jeho integritní
omezení (musel by přestat být cizím klíčem) a pak bychom náš sloupec mohli klidně smazat. Pokud
bychom ale chtěli smazat i sloupec onoho cizího klíče, můžeme to provést naráz a bez námahy,
právě díky klíčovému slovu CASCADE. Použití slova CASCADE má za následek, že smažeme
uvedený sloupec a všechny ostatní sloupce, které se na náš mazaný sloupec odkazovaly, budou také
smazány. Podívejme se na následující příklad:
CREATE TABLE oddělení
(číslo INTEGER,
název VARCHAR(20),
PRIMARY KEY (číslo))
CREATE TABLE platy
(číslo INTEGER,
funkce VARCHAR(10),
plat FLOAT(10) DEFAULT 8000,
PRIMARY KEY (číslo))
CREATE TABLE zaměstnanec
(číslo INTEGER,
jméno VARCHAR(10),
příjmení VARCHAR(20),
rodné_číslo VARCHAR(11) NOT NULL,
čís_odd INTEGER,
funkce INTEGER,
PRIMARY KEY (číslo),
FOREIGN KEY (čís_odd) REFERENCES oddělení (číslo),
FOREIGN KEY (funkce) REFERENCES platy (číslo))
Uvedenými příkazy jsme vytvořili tabulky ODDĚLENÍ, PLATY a ZAMĚSTNANEC. Nyní se
rozhodneme, že v tabulce ODDĚLENÍ smažeme sloupec ČÍSLO a zároveň smažeme v tabulce
ZAMĚSTNANEC sloupec ČÍS_ODD. Máme dvě možnosti, jak to provést:
a) bez použití CASCADE (2 příkazy)
ALTER TABLE zaměstnanec
DROP čís_odd

ALTER TABLE oddělení
DROP číslo
b) s použitím CASCADE (1 příkaz)
ALTER TABLE oddělení
DROP číslo CASCADE
Po provedení jednoho z uvedených postupů bude tabulka ODDĚLENÍ obsahovat pouze sloupec
NÁZEV a tabulka ZAMĚSTNANEC bude o sloupec ČÍS_ODD chudší. Je jasné, že takový příklad
nemá v praxi moc velké opodstatnění, uvedl jsem jej zde pouze z ilustračních důvodů.
Přejmenování sloupce
Pro přejmenování sloupce nemáme v SQL žádný konkrétní příkaz. Abychom přejmenovali sloupec,
je potřeba provést několik kroků: Nejprve musíme vytvořit sloupec nového názvu, pak zkopírovat
hodnoty ze starého sloupce do nového, a nakonec smažeme ten sloupec se starým názvem. Uvedu
příklad. Vezměme si naši tabulku ZAMĚSTNANEC včetně sloupce FUNKCE. Rozhodli jsme se, že
sloupec FUNKCE přejmenujeme na ZAŘAZENÍ. Posloupnost příkazů SQL, jak toho docílit je
následující:
ALTER TABLE zaměstnanec
ADD (zařazení VARCHAR(5) DEFAULT 'žádná')
UPDATE zaměstnanec
SET zařazení = funkce
ALTER TABLE zaměstnanec
DROP funkce
První příkaz vytvoří nový sloupec ZAŘAZENÍ, druhý příkaz slouží pro aktualizaci hodnot ve
sloupcích. Příkaz UPDATE budu probírat až v příštím díle, zatím si vystačíme s tím, že budeme
vědět, že tento příkaz zkopíruje hodnoty ze sloupce FUNKCE do sloupce ZAŘAZENÍ. Poslední
příkaz pak smaže sloupec FUNKCE. Tímto postupem docílíme přejmenování sloupce. Jenom malá
poznámka na závěr. Nový sloupec se bude vypisovat až jako poslední, tzn. že se neuchová původní
pořadí sloupců, jaké bylo, což z hlediska vyhledávání informací v databázi vůbec nevadí.
Mazání tabulek
Pokud se z nějakého důvodu rozhodneme smazat tabulku z databázového systému, provedeme to
jednoduše následujícím příkazem:
DROP TABLE jméno_tabulky

Příkaz je to velmi jednoduchý a snadno zapamatovatelný. Ovšem při zbrklém jednání může
napáchat hodně škody. Téměř žádný systém se vás nebude ptát, zdali opravdu chcete zrušit tabulku,
takže použití tohoto příkazu je nutné dobře zvážit. Pokud chceme smazat z tabulky pouze data
(nikoliv tabulku samotnou), provedeme to příkazem DELETE, o kterém budu mluvit příště. Je
zřejmé, že pokud provedeme příkaz DROP TABLE, tak přijdeme o všechna data, která v mazané
tabulce byla uložena.
Databázová schémata
Databázové schéma je kolekce databázových objektů. Do této kolekce patří např. tabulky, uživatelé,
procedury, triggery, sekvence, apod. Některé z nich patří do pokročilých znalostí o jazyku SQL.
Databázová schémata vytváří správce SQL serveru. Obecně každý uživatel má k dispozici svoje
databázové schéma. To je defaultní, a proto všechny příkazy ohledně tabulek fungují, jak jsem
uvedl. Nicméně se může stát, že vám správce serveru nastaví oprávnění manipulovat s tabulkami,
které náleží jinému schématu. Takové tabulky musíme adresovat kromě jejich jména i jménem
schématu, ve kterém se nachází. V jazyce SQL to vyřešíme zápisem:
jméno_schématu.jméno_tabulky
na místo, kde potřebujeme uvést jméno tabulky.
Uveďme si následující příklad. Uživatel "skrivan" se přihlásí k SQL serveru. Po přihlášení je
automaticky nastaven ve svém schématu, jehož jméno odpovídá např. jeho loginu. Správce databáze
vytvořil schéma "common", do kterého má uživatel "skrivan" právo přístupu pro jakoukoliv
manipulaci s tabulkami. Ve schématu "common" bude chtít uživatel "skrivan" vytvořit novou
tabulku ÚKOLY se sloupci ČÍSLO, POPIS a DATUM_SPLNĚNÍ. Příkaz CREATE TABLE bude
vypadat následovně:
CREATE TABLE common.úkoly
(číslo INTEGER PRIMARY KEY,
POPIS VARCHAR(30) NOT NULL,
DATUM_SPLNĚNÍ DATE)
SQL - dotazy s agregací
Agregace
Pomocí projekce a restrikce jsme schopni z několika tabulek získat přehledy názvů nakladatelství,
seznamy knih, apod. Někdy ale potřebujeme získat spíše souhrnné údaje. Těmi v jazyce SQL mohou
být aritmetický průměr, součet, maximum, minimum, nebo počet hodnot. Toho docílíme pomocí
agregace řádků. Agregaci si lze představit jako shluknutí několika řádků do jednoho. Pro tuto
"skupinu" řádků můžeme pomocí agregačních funkcí počítat uvedené matematické operace.
Seskupení

Než se dostaneme ke konkrétním agregačním funkcím a příkladům, povíme si, jak funguje
seskupení řádků. Seskupení se provádí podle hodnot určitých sloupců. Někdy můžeme seskupovat
podle hodnot jednoho sloupce, někdy podle dvou, obecně podle kolika chceme. Seskupení spočívá v
tom, že když se objeví dva řádky, jejichž hodnoty se ve vybraných sloupcích (v těch, podle kterých
seskupujeme) shodují, databázový systém na ně bude pohlížet jako na jeden řádek (na ostatní
sloupce musíme aplikovat agregační funkce, které vrátí jednu hodnotu pro daný souhrnný řádek).
Lépe to ukáže následující příklad. Mějme tabulku NAPSANÉ_KNIHY, která bude obsahovat stejná
data, jako v předchozím díle:
KNIHA_ID AUTOR_ID
1024
14

1021
1024

13
16

1021

16

1024

12

1022

12

Pokud provedeme seskupení podle sloupce KNIHA_ID, vidíme, že různé hodnoty v tomto sloupci
jsou tři. Tedy výsledek po seskupení bude mít pouze tři řádky, na zbývající sloupce je pak nutné
aplikovat agregační funkce. Např. zde bychom mohli aplikovat agregační funkci počet hodnot, tzn.
že bychom dostali tabulku, která by vypadala nějak takto:
1021

2

1024

3

1022

1

Ale to předbíhám, vraťme se k syntaxi příkazu SELECT. Tu si nyní rozšíříme o klíčové slovo
GROUP BY:
SELECT seznam sloupců
FROM seznam tabulek
[WHERE podmínky]
[GROUP BY výrazy pro seskupení]
[ORDER BY dle čeho třídit]
Nejprve si všimněte, že GROUP BY je před ORDER BY. Pamatujte si, že kritérium pro případné
třídění výstupu se vždy udává až na konec příkazu SELECT. Za GROUP BY uvádíme sloupce,
podle kterých chceme jednotlivé záznamy seskupit. Nejjednoduší použití je napsání příkazu bez
agregační funkce:
SELECT kniha_id, autor_id
FROM napsané_knihy
GROUP BY kniha_id

COUNT(*)
Je nejzákladnější agregační funkcí, která slouží jenom k získání počtu záznamů v rámci jedné
skupiny agregovaných řádků. Nejjednodušší použití agregační funkce COUNT je následující:
SELECT COUNT(*)
FROM KNIHA
Uvedený příkaz vrátí počet záznamů v tabulce KNIHA. Takto lze funkci COUNT aplikovat na
libovolnou tabulku a vždy jako odpověď dostaneme jedno číslo udávající počet záznamů v tabulce.
Dále se COUNT dá použít pro počítání počtu záznamů v rámci jednotlivých skupin. V příkazu

SELECT musíme do GROUP BY uvést jména sloupců, podle kterých budeme seskupovat a na
zbývající sloupce, podle kterých neseskupujeme, aplikujeme funkci COUNT(*). Podívejte se
následující příklady:
Kolik autorů má každá kniha uložená v našem systému. Přehled vypište ve formě jméno knihy,
následované počtem autorů:
SELECT název, COUNT(*)
FROM kniha, napsané_knihy, autoři
WHERE kniha.id = napsané_knihy.kniha_id
AND napsané_knihy.autor_id = autoři.id
GROUP BY název
Tento příkaz SELECT není úplně správný. A to z důvodu, jak je realizováno přirozené spojení
tabulek, o kterém jsem mluvil v předchozím díle. Do tohoto výpisu se nezahrnou názvy knih, které
nemají žádného autora. Samozřejme jazyk SQL obsahuje nástroj, jak dostat do výpisu i názvy knih,
které mají 0 autorů. K tomu využijeme speciální spojení tabulek, o kterém budu mluvit později.
Následuje další docela praktický příklad:
Vypište seznam měst, ve kterých sídlí naše nakladatelství, u každého města uveďte, kolik z
nakladatelstvích má kontaktní e-mail nebo webovskou stránku:
SELECT adr_město, COUNT(*)
FROM nakladatelství
WHERE web_stránka IS NOT NULL
OR email IS NOT NULL
GROUP BY adr_město
SUM(sloupec)
Agregační funkce SUM(sloupec) vrátí součet hodnot v uvedeném sloupci v rámci shluknuté skupiny
záznamů. Pokud bychom chtěli seznam všech názvů knih a nakladatelství a pro každou dvojici
kniha - nakladatelství součet cen výtisků daného díla v daném nakladatelství, napsali bychom
následující příkaz:
SELECT kniha.název, nakladatelství.název, SUM(cena)
FROM kniha, výtisk, nakladatelství
WHERE kniha.id = výtisk.kniha_id
AND výtisk.nakladatel_id = nakladatelství.id
GROUP BY kniha.název, nakladatelství.název
AVG(sloupec)
Funkce AVG počítá aritmetický průměr z vybraných hodnot zadaného sloupce. Mějme následující
příklad. Vezměme si pouze brněnská nakladatelství a pro všechny knihy, které byly těmito
nakladatelstvími vydány, zjistěte průměrnou hmotnost:
SELECT kniha.název, nakladatelství.název, AVG(hmotnost)
FROM kniha, výtisk, nakladatelství

WHERE nakladatelství.id = výtisk.nakladatel_id
AND výtisk.kniha_id = kniha.id
AND adr_psč >= 60000
AND adr_psč <= 64400
GROUP BY kniha.název, nakladatelství.název
MIN(sloupec)
Agregační funkce MIN slouží pro vrácení minima z hodnot ve sloupci ze seskupených záznamů.
Následující příkaz vypíše seznam všech nakladatelství, a pro každé z nich napíše, v kterém roce byla
vydána nejstarší kniha.
SELECT název, MIN(rok)
FROM výtisk, nakladatelství
WHERE nakladatelství.id = výtisk.nakladatel_id
GROUP BY název, kniha_id
MAX(sloupec)
Funkce MAX vrací maximum z hodnot zadaného sloupce. Příklad vypíše seznam nakladatelství, a
pro každé z nich bude uvedeno kolik stojí jejich nejdražší výtisk.
SELECT název, MAX(cena)
FROM nakladatelství, výtisk
WHERE nakladatelství.id = výtisk.nakladatel_id
GROUP BY název
Další použití agregačních funkcí
Je sice pěkné, že dostaneme na výstup všechny skupiny agregovaných záznamů, ale někdy
potřebujeme v rámci takových záznamů vybrat jen ty záznamy, které ještě dále budou splňovat další
podmínky. Jinými slovy, máme možnost udělat další restrikci po provedení agregace. Dodatečnou
restrikci zapisujeme v příkazu SELECT v části HAVING:
SELECT seznam sloupců
FROM seznam tabulek
[WHERE restrikce]
[GROUP BY výrazy pro seskupení]
[HAVING doplňující restrikce pro skupinu]
Použití HAVING nejlépe ukáže následující příklad. Chceme seznam všech knih a nakladatelství a
pro každou dvojici kniha - nakladatel součet cen výtisků daného díla v daném nakladatelství. Do
výpisu zahrneme ale jen ta nakladatelství, která vydala alespoň 3 různá výdání dané knihy.
SELECT kniha.název, nakladatelství.název, SUM(cena)
FROM kniha, výtisk, nakladatelství
WHERE kniha.id = výtisk.kniha_id
AND výtisk.nakladatel_id = nakladatelství.id
GROUP BY kniha.název, nakladatelství.název

HAVING count(*) >=3
V části HAVING typicky figurují agregační funkce. Samozřejmě nemusí, ale pokud neděláme
restrikci podle výsledku agregační funkce, pak ji nemusíme psát do části HAVING, ale můžeme ji
napsat přímo do části WHERE.
V argumentu agregační funkce nemusí být vždy uveden jen jeden sloupec. Obecně lze zapsat
matematický výraz. Např:
SELECT C, AVG(A/B)
FROM TEMP
WHERE A<>B
GROUP BY C
Nedefinované hodnoty sloupců se do výsledků agregačních funkcí nezapočítavají. Výjimkou je
funkce COUNT(*), která počítá všechny položky bez ohledu na jejich obsah.
Třídění dle výsledků agregační funkce
Pokud bychom chtěli vypsat všechny knihy a u každé z nich jejich průměrnou cenu (pro všechna
nakladatelství), je praktické takový výpis seřadit právě podle této ceny. Chceme-li výpis setřídit
podle hodnoty agregační funkce, za klíčové slovo ORDER BY uvedeme agregační funkci, jak
ukazuje následující příklad:
SELECT název, MAX(cena)
FROM nakladatelství, výtisk
WHERE nakladatelství.id = výtisk.nakladatel.id
GROUP BY název
ORDER BY MAX(cena)
Některé databázové systémy mají však omezení, které neumožňuje zadat přímo agregační funkci za
ORDER BY. V takovém případě máme jednoduchou pomoc. Použijeme už zmíňovaný modifikátor
AS a dáme sloupci agregované funkce nějaký alias a ten uvedeme za ORDER BY. Předchozí příklad
by se dal ekvivalentně zapsat takto:
SELECT název, MAX(cena) AS 'max_cena'
FROM nakladatelství, výtisk
WHERE nakladatelství.id = výtisk.nakladatel.id
GROUP BY název
ORDER BY max_cena
Toto byl základní přehled a použití agregačních funkcí. Většinou se tyto funkce používají s
kombinací s vnořování záznamů, které nám umožňují získat i další zajímavé informace z databáze.
Např. předchozí příklad bychom mohli modifikovat tak, že nás nebude pouze zajímat nejdražší cena,
ale že k ní budeme chtít i název knihy, která je nejdražší. O vnořování dotazů budu mluvit v
některém z příštích dílů.

QBE
QBE je databázový dotazovací jazyk pro relační databáze podobně jako SQL. Jeho koncepci
vymyslel Moshé M. Zloof v IBM Research (vývojová divize IBM) během 70. let. Souběžně s
vývojem QBE byl vyvíjen jazyk SQL. QBE je první grafický dotazovací jazyk. Pro vytvoření
dotazu do databáze využívá zapisování příkazů a podmínek do zjednodušených tabulek
představujících tabulky z databáze. V současné době není QBE a jeho odvozené varianty moc
používané. Pokud na něj narazíme, dá se předpokládat, že je to pouze grafické rozhraní pro
jazyk SQL, který se stal standardem.
Vlastnosti
 Jednoduchá syntaxe jazyka i pro běžné uživatele PC s minimálními znalostmi databází
 Kvůli zjednodušené syntaxe lze vytvořit pouze jednodušší dotazy
Tvorba dotazů
Během následujících příkladů popisujících tvorbu QBE dotazů budeme používat níže uvedené
databázové schéma a dotazy budou vždy uvedeny v relační algebře (pokud je to možné), jazyce SQL
a QBE.
Sailors (sid: integer, sname: string, salary: integer, age: integer)
Boats (bid: integer, bname: string, color: string)
Reserves (sid: integer, bid: integer, day: date)
Podtrženy jsou součásti klíče.
Tabulka sailors - lodníci
sloupec sid sname salary age
Popis
ID jméno plat
věk
Hodnota číslo řetězec číslo číslo
Tabulka boats - lodě
sloupec bid bname color
Popis
ID jméno barva
Hodnota číslo řetězec řetězec
Tabulka reserves - rezervace
sloupec
sid
bid
day
Popis
ID lodníka ID lodě datum
Hodnota číslo
číslo
datum
Základem pro tvorbu dotazů jsou kostry databázových tabulek. U prvních ukázek budeme používat
tabulku sailors, takže si připravíme její kostru.
sailors sid sname salary age

·
Nyní můžeme do řádku zapisovat příkazy, které nám vytvoří výsledný dotaz.
Výpis dat - příkaz P. ~ SELECT
Začneme od základního tvaru příkazu SELECT, kdy chceme vybrat celý řádek. Vybrání řádku
zajistíme vložením příkazu “P.” (zkratka pro print) do 1. prázdného řádku tabulky pod název
tabulky.
Chceme vybrat všechny údaje všech lodníků.
Relační algebra:
R := sailors

SQL:
SELECT * FROM sailors;

QBE:
sailors sid sname salary age
P.
Výběr pouze některých sloupců provedeme vepsáním příkazu P. do příslušných sloupců.
Chceme vybrat jména a věk všech lodníků.
Relační algebra:
R := sailors [sname, age]

SQL:
SELECT sname, age FROM sailors;

QBE:
sailors sid sname salary age
P.
P.
Operátory, konstanty, proměnné
Restrikci provedeme vložením konstanty do příslušného sloupce s požadovaným operátorem
porovnání. Jako konstanta je bráno vše co není příkaz nebo proměnná. Proměnné se označují
znakem podtržítko “_” na začátku.
Možné operátory: <, >, >=, ⇐, =, ¬ (není rovno, negace)
Operátory
< > ⇐ >= = ¬
Pokud zadáme pouze konstantu, je implicitně nastaven operátor ”=”.

Chceme lodníky, kteří mají plat větší jak 10 000.
Relační algebra:
R := sailors (salary > 10000) [sid, sname]

SQL:
SELECT sid, sname FROM sailors WHERE salary > 10000;

QBE:
sailors sid sname salary age
P. P.
>10000
Chceme lodníky, kteří mají stejný plat jako má lodník Pavel. Vybereme řádek v němž je jméno
Pavel a do proměnné _x uložíme jeho plat. Potom vypíšeme jména lodníků, jejichž plat je roven
proměnné _x.
Relační algebra:
R1 := sailors (sname = "Pavel") [salary]
R2 := sailors (salary = R1.salary) [sname]

SQL:
SELECT s.sname FROM sailors s WHERE s.salary = (SELECT d.salary FROM sailors d WHERE d.sname =
"Pavel");

QBE:
sailors sid sname salary age
Pavel _x
P.
_x
Příkazy UNQ., ALL. ~ DISTINCT
Když budeme chtít zjistit jaká jména se u lodníků vyskytují, musíme z výsledku vyřadit ta která se
opakují. K tomu slouží příkaz UNQ., který je implicitně použit. Opak tohoto příkazu je příkaz ALL.,
který vypíše i duplicitní řádky.
Chceme jména lodníků bez duplicit.
Relační algebra:
R := sailors [sname]

// k vyloučení duplicitních řádků dojde automaticky

SQL:
SELECT DISTINCT sname FROM sailors;

QBE:

sailors sid sname salary age
P.UNQ.
Řazení - příkazy AO., DO. ~ ORDER BY
Pokud potřebujeme výpis seřadit podle určitého sloupce, můžeme použít příkaz AO. (ascendind
order) nebo .DO (descending order) společně s příkazem P. Tyto příkazy mají volitelný parametr
zapisovaný do kulatých závorek, který určuje pořadí sloupce při seřazování.
Chceme výpis lodníků setříděný podle jejich věku a sekundárně setříděný podle platu.
Relační algebra:
R := sailors [sname, salary, age]

// výsledné řádky nemůžeme seřadit

SQL:
SELECT sname, salary, age FROM sailors ORDER BY age, salary;

QBE:
sailors sid sname salary
age
P.
P.AO(2). P.AO(1).
Dotazy přes více tabulek ~ JOIN
Pokud chceme dotaz, který bude propojovat tabulky mezi sebou, musíme mít kostru pro každou
použitou tabulku.
Chceme data rezervací červených lodí. Použijeme tedy kostru pro tabulku boats a reserves. ID
červených lodí uložíme do proměnné _x a u odpovídajících rezervací vypíšeme datum.
Relační algebra:
R := (boats <bid] reserves) (color = "red") [day]

SQL:
SELECT DISTINCT day FROM boats LEFT INNER JOIN reserves USING (bid) WHERE color = "red";

QBE:
boats bid bname color
_x
red
reserves sid bid day
_x P.
Nepojmenované sloupce
QBE má omezení, že příkaz P. může být použit pouze v jedné tabulce. Pro výstup hodnot z několika
sloupců v různých tabulkách si musíme vybrat jednu tabulku, ve které vytvoříme nepojmenované
sloupce s příkazem P. a příslušnou proměnnou reprezentující hodnotu z jiné tabulky.

Chceme jména lodníků a data u jejich rezervací. V tabulce reserves vytvoříme nový sloupec, ve
kterém vypíšeme pomocí příkazu P. jméno lodníka.
Relační algebra:
R := (reserves <sid] sailors) [day, sname]

SQL:
SELECT DISTINCT day, sname FROM reserves LEFT INNER JOIN sailors USING (sid);

QBE:
sailors sid sname salary age
_x _y
reserves sid bid day
_x
P. P._y
Agregační funkce AVG., COUNT., MAX., MIN., SUM.
Klasické agregační funkce: průměr, počet, maximum, minimum, suma.
Chceme průměrný věk lodníka.
SQL:
SELECT AVG(age) FROM sailors;

QBE:
sailors sid sname salary age
_x P.AVG._x
Seskupování - příkaz G. ~ GROUP BY
Pro použití agregačních funkcí potřebujeme data často seskupit. K tomu slouží příkaz G. (group).
Chceme výpis, kde bude průměrný plat pro různý věk lodníků.
SQL:
SELECT age, AVG(salary) FROM sailors GROUP BY age;

QBE:
sailors sid sname salary age
_x
G.P. P.AVG._x
Podmínkový box ~ AND, OR
Podmínkový box používáme pokud podmínka zahrnuje více sloupců, agregační funkce nebo
operátory AND a OR.

Chceme rozšířit předchozí příklad. Vypíšeme věk a průměrný plat pouze pokud je průměrný plat
větší než 7000.
SQL:
SELECT age, AVG(salary) FROM sailors GROUP BY age HAVING AVG(salary) > 7000;

QBE:
sailors sid sname salary age
_x
G.P. P.AVG._x
conditions
AVG._X > 7000
Chceme vypsat lodníky starší 30 a mladší 50 let.
Relační algebra:
R := sailors (age > 30 AND age < 50)

SQL:
SELECT * FROM sailors WHERE age > 30 AND age < 50;

QBE:
sailors sid sname salary age
P.
_x
conditions
_x > 30 AND _x < 50
Vložení dat - příkaz I. ~ INSERT
Pro vložení dat je k dispozici příkaz I. (insert) zapisovaný pod název tabulky. Lze vložit data z
jiných tabulek pomocí proměnných. Prázdná pole budou interpretována jako hodnota NULL.
Chceme vložit záznam o nové lodi Catalina s ID 12.
SQL:
INSERT INTO boats (bid, bname) VALUES (12, "Catalina");

QBE:
boats bid bname color
I.
12 Catalina
Smazání dat - příkaz D. ~ DELETE
Pro smazání dat slouží příkaz D. (delete) zapsaný pod název tabulky pro smazání celého řádku nebo
do konkrétního sloupce pro smazání pole v něm.

Chceme smazat záznamy o lodnících jejichž plat je vyšší než 50000.
SQL:
DELETE FROM sailors WHERE salary > 50000;

QBE:
sailors sid sname salary
D.
>50000

age

Aktualizace dat - příkaz U. ~ UPDATE
Pro aktualizaci dat je příkaz U. (update).
Chceme snížit plat všem lodníkům mladším 25 let o 1000 korun.
SQL:
UPDATE sailors SET salary = salary - 1000 WHERE age < 25;

QBE:
sailors sid sname

salary
age
U._x-1000 <25

Budoucnost QBE
QBE v původní podobě a syntaxi se dnes téměř nepoužívá. Najdete jej například v programech
TRIMqmr (Trifox Inc.) a QBE Vision Query Builder (Sysdeco Technology AS). I v těchto
programech je však návrh Moshé M. Zloofa upraven a jsou přidány další příkazy. Webové
prezentace společností, které vytvořily a prodávají tyto programy jsou ale už staršího data a bez
výrazných aktualizací.
Ukázka rozhraní programu QBE Vision Query Builder. Vidíme část obrazovky s grafickým zadáním
dotazu do tabulky, dialogové okno pro zadání dodatečných parametrů po spuštění dotazu a výsledná
data z databáze odpovídající kritériím vytvořeného QBE dotazu.

QBE bude existovat i nadále, ale pouze jako koncept zjednodušené tvorby dotazů pomocí tabulek
pro běžné uživatele. Tak tomu je například v programu Microsoft Office Access nebo různých
rozhraních pro správu databáze jako je Query Management Facility od IBM.
Ukázka rozhraní programu Query Management Facility.

SQL je standard již několik let a je používáno ve velké míře. Mezi dotazovacími jazyky tedy
evoluce příliš neprobíhá, a proto se společnosti vytvářející aplikace pro správu databází zaměřují i
na vylepšení QBE. Dělají rozhraní s více možnostmi a co nejjednodušším a intuitivním ovládáním.
Vzhledem ke vzrůstající počítačové gramotnosti není zvládnutí SQL syntaxe nadlidský úkol. Ne
každý má ovšem čas či důvod se SQL učit, a proto je zde QBE, díky kterému může pracovat s
databází téměř každý.
Rozhraní QBE (Query By Example, dotaz podle vzoru) je rozhraní pro tvorbu dotazů na data
většinou formou grafické komunikace. Tento přístup nevyžaduje znalost struktury a syntaxe
dotazovacího jazyka. Umožňuje realizovat dotazy v relačních databázích na základě kombinace
pravidel relační algebry. Umožňuje také realizovat další operace, jako třídění, součty a pod. Některé
aplikace umožňují i tvorbu složitých dotazů s logickými vazbami.
Konkrétní podoby rozhraní jsou závislé na aplikaci a BD, ke které dotaz směřuje.
Na následujících obrázcích jsou ukázky tvorby QBE v prostředí Microsoft Access pro základní
relační operace projekci, selekci a spojení. Data jsou tvořena tabulkami ORAVY a VOZIDLO.

Obr. A.1: Dotaz pro operaci projekce na tabulce OPRAVY.
Operace podle Obr. A.1 vytvoří tabulku odpovídající tabulce na Obr. Y.4. Operaci selekce na tabulce
OPRAVY je realizovaná dotazem podle Obr. A.2. Výsledek tvoří záznamy, kdy Dat_Opravy=7.5.2000 viz
Obr. Y.5.

Obr. Y.4: Projekce OPRAVY[Dat_opravy,Zakázka].

Obr. Y.5: Selekce OPRAVY[Dat_opravy = 7.5.2000].

Obr. A.2: Dotaz pro operaci selekce.
Dotaz pro vytvoření tabulky realizující pravé polospojení tabulky OPRAVY a VOZIDLO podle položky SPZ je
zobrazen na obrázku Obr. A.3. Dotaz pro obdobné spojení spojené s projekcí pro vybrané položky z nové
tabulky je na Obr. A.4. Výsledkem tohoto dotazu je tabulka podle Obr. Y.7.

Obr. Y.7: Spojení OPRAVY*VOZIDLO přes OPRAVY.SPZ = VOZIDLO.SPZ (zobrazeny jen některé položky
tabulky).

Obr. A.3: Zadání dotazu pro realizaci oprace spojení.

Obr. A.4: Dotaz realizující aperaci spojení a projekce.
Ukázka jiného prostředí pro tvorbu QBE vidíte na obrázku Abr. A.5.Jedná se o nástroj ve FoxPro 2.5.

Obr. A.5: Návrh dotazu QBE v prostředí FOXPRO 2.5 (bez návaznosti na předchozí tabulky).

SQL
Jazyk strukturovaných dotazů (SQL, Structured Query Language) vznikl na počátku sedmdesátých let jako
standard pro komunikaci v oblasti databázových prostředí. Mezi základní vlastnosti můžeme zařadit [FAR95]:
 Interaktivní dotazovací jazyk - uživatel zapíše příkazy SQL do interaktivního SQL programu, který
najde potřebná data a zobrazí je na obrazovce.
 Databázový programovací jazyk - k použití při tvorbě databázové aplikace.
 Jazyk pro správu databází - správci databází využívají SQL pro definici datových struktur a kontrolu
uložených dat.
 Klient/server jazyk - programy pro počítače používají SQL pro komunikaci v lokální počítačové síti
(LAN) s databázovými stanicemi (database servers), kde jsou uložena sdílená data.
 Jazyk distribuované báze dat - systémy spravující distribuované databáze, používají SQL jako
doplněk pro distribuci dat mezi několika spojenými počítačovými systémy.
 Komunikační jazyk SŘBD v LAN - v síti s několika různými SŘBD je SQL jedinou cestou pro jejich
vzájemnou komunikaci.
Syntaxe tohoto jazyka je odvozena na základě anglického jazyka. Vysoký úroveň strukturovanosti je
podmínkou pro obsluhu databází a interaktivní práci s ní. Neobsahuje však příkazy nutné pro strukturovanou
stavbu aplikačního programu (např. testy podmínek, skoky, cykly apod.). Proto je nutné používat tento jazyk
ve spojení s programovacími jazyky nebo jako součást již naprogramované databázové aplikace (např.
Access, Excel, FoxPro a další.
Jazyk SQL má definován ANSI/ISO standard. Je sestavován formou ASCII textů v předem stanovené
struktuře. Konkrétní SŘBD někdy ne zcela přesně tento standard dodržují, často jsou doplněny ještě další
nadstandardní příkazy.
Následuje výběr příkazů tohoto jazyka:
Definice datových struktur
CREATE TABLE

vytvoření tabulky

DROP TABLE

zrušení tabulky

CREATE WIEV

přidání pohledu do SŘBD

DROP WIEV

odstranění pohledu

Získávání dat
SELECT

výběr dat (položek) z databáze

Manipulace s daty (záznamy)
INSERT

vložení záznamu do tabulky

DELETE

odstranění záznamu z tabulky

UPDATE

úprava obsahu existujícího záznamu

Agregované funkce
COUNT()

počet záznamů

SUM()

součet hodnot za položku

MIN()

nejmenší hodnota ve sloupci tabulky (nejmenší z hodnot položky)

MAX()

největší hodnota ve sloupci tabulky (největší z hodnot stanovené položky
určených záznamů)

AVG()
aritmetický průměr hodnot
V aplikacích je možné SQL vytvořit většinou třemi způsoby:

Interaktivně - aplikace ve vestavěném rozhraní přijímá pokyny pro tvorbu jednotlivých částí struktury dotazu.
Aplikace kontroluje správnost struktury a syntaxi.
Přímým zápisem dotazu - uživatel přímo (pomocí vestavěného textového editoru) zaznamenává jednotlivé
části dotazu. Tento přístup předpokládá detailní znalost struktury a syntaxe SQL. Aplikace tento dotaz
realizuje.
Programové sestavení - programové struktury aplikace sestavují jednotlivé části SQL na základě požadavků
uživatelských programů. Uživatel aplikace nemůže přímo ovlivňovat obsah dotazu. Jsou mu dostupné pouze
data získaná na jeho základě.

2.5.3 Použití dotazovacích jazyků při práci s tabulkami – realizace základních operací
relační algebry
Jako příklad si uvedeme SQL dotazy pro realizaci základních relačních operací podle předchozího.
Pro realizaci projekce na tabulce OPRAVY je možno definovat dotaz podle Obr. A.6. Výsledkem je tabulka
podle Obr. Y.4.

Obr. A.6: Operace projekce na tabulce OPRAVY.
Pro realizace selekce na téže tabulce je dotaz již poněkud složitější viz (Obr. A.7).

Obr. A.7: Operace selekce na tabulce OPRAVY.
Dotaz pro realizaci spojení a projekce na již známých tabulkách je na Obr. A.8. Výsledek dotazu odpovídá
Tabulce na Obr. Y.7.

Obr. A.8: Dotaz pro realizace spojení a současně projekce na nové tabulce.
Vytvořené dotazy na obrázcích A.6 až A.8 jsou výsledkem interaktivní spolupráce uživatele s aplikací pro
obsluhu databází. Na Obr. A.9 je ukázka dotazu vytvořeného jinou aplikací (FoxPro 2.5).

Obr. A.9: Zápis dotazu SQL v prostředí FoxPro.

SQL příkazy se dají rozdělit do několika kategorií podle toho co provádíte.
Data manipulation language (DML) neboli příkazy určené pro manipulaci s daty
SELECT - vybrání dat z databáze
INSERT - vložení
UPDATE - úprava nebo také editace či změna
DELETE - smazaní
MERGE - sloučení

Data control language (DCL) neboli příkazy sloužící k přídání či odebrání opravnění k databázi a
objektů v ní.
GRANT - přiřazení
REVOKE = odebrání
Řízení transakcí. Jednotlivé příkazy DML můžete slučovat do transakcí, ale nemusíte.
COMMIT - slouží k potvrzení veškerých změn
ROLLBACK - provede rollback veškerých změn
SAVEPOINT - vytvoří časovou značku ke které se můžete vracet.

DDL

Data definition language (DDL)
neboli příkazy určené pro práci se strukturou databázových objektů. Nejčastěji tabulek.
CREATE - vytvoření
ALTER - změně
DROP - odstranění
RENAME - přejmenování
TRUNCATE - smazání, aniž by se data ukládala do koše
COMMENT - přidání komentáře

Vytvoření tabulky zaměstnanců:
CREATE TABLE zamestnanci
(
cislo UNSIGNED INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
jmeno VARCHAR(100) NOT NULL,
prijmeni VARCHAR(100) NOT NULL,
mesto VARCHAR(100) NOT NULL

)
Smazání tabulky zaměstnanců:
DROP TABLE zamestnanci

Přidání sloupce s datem narození:
ALTER TABLE zamestnanci ADD narozen DATETIME NOT NULL
Odebrání sloupce s datem narození:
ALTER TABLE zamestnanci DROP narozen

DML
DML (data manipulation language)
Vybrat zaměstnance z Prahy:
SELECT jmeno,prijmeni
FROM zamestnanci
WHERE (mesto='Praha')
ORDER BY prijmeni,jmeno

Vybrat 10 zaměstnanců s nejvyšším platem:
SELECT jmeno,prijmeni
FROM zamestnanci
ORDER BY plat DESC,prijmeni,jmeno
LIMIT 10

Vypočítat průměrné platy v jednotlivých městech:
SELECT mesto,AVG(plat)

FROM zamestnanci
GROUP BY mesto
ORDER BY mesto

Vypočítat celkový plat všech managerů:
SELECT SUM(plat)
FROM zamestnanci
WHERE pozice='manager'

Získat počet uklízeček v Ostravě:
SELECT COUNT(*)
FROM zamestnanci
WHERE (pozice='uklízečka' AND mesto='Ostrava')

Vybrat stránky včetně názvu kategorie (vnitřní spojení):
SELECT s.titulek,s.text,k.nazev
FROM stranky s
INNER JOIN kategorie k ON (k.id=s.idKategorie)
ORDER BY s.titulek

Vybrat stránky (i nezařazené) včetně názvu kategorie (levé vnější spojení):
SELECT s.titulek,s.text,k.nazev
FROM stranky s
LEFT OUTER JOIN kategorie k ON (k.id=s.idKategorie)
ORDER BY s.titulek

Započítat návštěvu stránky:
UPDATE stranky
SET pocitadlo=pocitadlo+1,posledniNavsteva=NOW()
WHERE url='produkty'

Vložit rezervaci v kině:
INSERT INTO rezervace
(film,misto,jmeno)
VALUES
('Terminátor','A44','Sarah Connor')

Smazat všechny horrory z databáze filmů:
DELETE
FROM filmy
WHERE (zanr='horror')

DCL (data control language)
Udělení práv pro čtení tabulky zaměstnanců uživateli „guest“:
GRANT SELECT
ON zamestnanci
TO guest

Zrušení práva číst tabulku zaměstnanců uživateli „enemy“:
REVOKE SELECT
ON zamestnanci
FROM enemy

Vytvoření databáze a udělení všech práv novému uživatel (v konzoli psql):
CREATE USER jmeno WITH PASSWORD 'heslo';

CREATE DATABASE databaze;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE databaze TO jmeno;

TCL (transactional control language)
Transakce jsou posloupnosti příkazů, které musí proběhnout všechny, nebo žádný. Databázový
systém se postará o to, aby celá transakce proběhla atomicky a její průběh nebyl narušen jinými
dotazy. Zajímavé je také to, že se dílčí změny během transakce neprojeví vzhledem k jiné transakci.
Převod peněz z účtu na účet:
BEGIN;
UPDATE ucty SET zustatek=zustatek-200 WHERE cislo=123142;
UPDATE ucty SET zustatek=zustatek+200 WHERE cislo=552331;
COMMIT;

Integritní omezení
Co je to integrita databáze? Je to jenom jinak řečeno konzistence. Relační model dat specifikuje
strukturu dat v databázi, ale k tomu, abychom mohli používat databázi jako zdroj dat, je nutné
zajistit, aby se do ní dostali jen data, která tam patří a neztratila se data, která nemají. Také je
potřeba k tomu mít určité mechanismy. Těmito mechanizmy jsou integritní omezení (IO). A
databáze, respektive data jsou konzistentní, pokud jsou ve stavu, vyhovující IO. To znamená, že se
žádnou úpravou dat (úpravou, smazáním) neztratila nebo nepoškodila data, nebo že v DB nejsou
data, která tam nemají co dělat, například seznam kontaktů smazaného uživatele apod. Proto existují
integritní omezení, která mají podobným nehodám zabránit. Vzhledem k tomu, že k porušení
integrity databáze může dojít několika způsoby, rozeznáváme několik druhů integritních omezení. A
to:
Entitní
Toto IO všichni používáme, protože je v relačním modelu povinné, jde o specifikaci primárního
klíče tabulky. Primární klíč je atribut, či minimální seznam atributů, které jednoznačně určují ntici
(řádek) relace. Minimální ve smyslu, že z ní nelze odebrat žádný atribut, aniž by se ztratila
jedinečnost. Toto omezení implementuje každá relační databáze a při pokusu o vložení
nevyhovujících tomuto omezení dojde k chybě.
Doménové
Doménová integrita znamená, že na úrovni sloupců definujeme omezení na určitý datový typ,
případně omezení rozsahu hodnot. V databázové hantýrce se tomu celému říká doména atributu.
Více viz vaše oblíbená SQL a například CHECK(…) v definici sloupců. Pokud budete hledat funkci
check(…) v MySQL, narazíte po dlouhém hledání na jednu nenápadnou větičku ve stránce
s referencí příkazu CREATE TABLE: „The CHECK clause is parsed but ignored by all storage
engines.“ Což znamená, že na tuto funkci si můžete nechat v MySQL zajít chuť a složitější
doménovou integritu řešit trigery.
Referenční
Referenční integrita (RI) je již mezitabulkovou záležitostí. Definuje vztah dvou tabulek, a to pomocí
cizích klíčů (FOREIGN KEY). Tabulky, kterých se tento vztah týká, bývají anglicky označovány
jako master,detail nebo parent,dependent. Cizí klíč v relaci určuje atribut (skupinu atributů), které
mají buďto hodnotu NULL, nebo hodnotu primárního klíče některého řádku nadřazené tabulky.

Například v relaci kniha bude sloupec atribut autor, který podle tohoto IO musí mít hodnotu NULL,
nebo ID nějakého autora z relace autor.
Aktivní referenční integrita
Definuje co má databázový stroj udělat, pokud by mělo dojít k porušení referenční integrity.
Například při smazání (updatu) nadřazeného záznamu lze u většiny moderní databázových systémů
definovat akce, která se má provést. Například RESTRICT pro zákaz, CASCADE, pro kaskádové
smazání (změnu), SET DEFAULT pro nastavení defaultní hodnoty sloupce s cizím klíčem, či SET
NULL, které snad není nutné vysvětlovat.
Ošetření IO
Jsou tři způsoby jak zajistit integritu databáze:
Deklarativní na serveru
Databázové schéma se do databázového stroje ukládá včetně definice IO. Z hlediska ochrany dat je
tento způsob ideální. M však i své nevýhody při použití IO na straně databáze je uživatel aplikace
upozorněn na chybu s určitým zpožděním, což nepřispívá komfortu uživatele. A například při vývoji
podnikových aplikací, kde požadavkem každého zákazníka je jiný databázový systém je poněkud
nešikovné a ve výsledku drahé definovat IO v každém databázovém stroji zvlášť.
Procedurální na straně klienta
Kontrolní procedury a ochrany jsou na straně klienta. Toto je z hlediska uživatele aplikace
nejkomfortnější, neboť aplikace bezprostředně reaguje na vstupy uživatele. Také pro vývojáře
aplikací, kteří požadují nezávislost aplikace na databázovém stroji, je tento způsob vhodný. Bohužel
i tato metoda má své nevýhody. Nutnost mít kontrolní proceduru pro každou operaci s daty, může
být zdrojem chyb. A pokud má nad konstruovanou DB běžet více aplikací je tato metoda nevhodná,
neboť musíme kontrolní procedury definovat v každé aplikaci a případné změny ve schématu DB
nám pořádně zkomplikují život, protože dohledávat a měnit kontrolní procedury v každé aplikaci
bude pravděpodobně velmi nákladné.
Procedurální na straně serveru
Kontrolní procedury tvoří samostatné programové moduly uložené a prováděné na serveru.
Speciálně pro kontrolu IO jsou v moderních DBMS implementovány TRIGGRY (od verze 5 i v
MySQL), což jsou procedury, které by se dali přirovnat k událostem z objektového programování.
Jsou to události spouštěné před/po událostech INSERT,UPDATE nebo DELETE. Pomocí těchto
procedur se dají v DBMS definovat podstatně složitější IO. Jsou to omezení vyplívající ze
složitějších podmínek. Většinou bývají dány přímo logikou dat nebo jsou to podmínky dané
zákazníkem. Například, že v oddělení firmy nesmí být méně než 3 zaměstnanci apod.
Všechny metody mají své výhody i nevýhody. Nejlepším řešením se jeví požití procedurální
kontroly na straně klienta jako doplněk deklarativní a v případě složitějších i procedurální definice
IO na straně serveru. Zajímavou metodou omezení výskytu chyb v kontrolních procedurách na
straně klienta jsou vývojová prostředí, která nahlížejí do katalogu databáze a ze zjištěných údajů
automaticky generují kontrolní procedury aplikace.
Kdy se kontroluje dodržení integritních omezení?
Entitní a doménová integrita se kontroluje okamžitě. Referenční integrita a složitější procedurální
definice IO se mohou kontrolovat buď po dokončení příkazu, nebo až po dokončení celé transakce.
Okamžitá kontrola je méně náročná, neboť si server nemusí pamatovat všechny odložené kontroly.
Kontrola odložená na konec transakce je nutná v případě, kdy prvně integritu porušíme a následně ji

obnovíme. Pozornější čtenář si jistě všiml, že v příkladu složitějšího integritního omezení, kde jsme
uvedli podmínku existence oddělení minimálně tři zaměstnance v oddělení, by nebylo při kontrole
IO po každém příkazu možné oddělení ani založit ani odstranit. Naopak při kontrole až po
dokončení transakce můžeme vytvořit oddělení bez zaměstnanců a odložit kontrolu, následně do
oddělení převést dostatečné množství zaměstnanců a dokončit transakci a spustit kontroly, které
tentokráte projdou.
Integritní omezení jsou nutná pro udržiní konzistence dat. Spousta začátečníků často nemá potuchy,
že se jimi musí zabývat a pak se často diví co se jim to děje s daty. Entitní a základní doménovou
integritu nás nutí dodržovat snad všechny DBMS. Na refernční a složitější integrita už musíme dbát
sami. Vzhledem k tomu, že spousta začínajících programátorů a to hlavně na MySQL nemá potuchy
o tom, že mohou referenční IO definovat přímo v databázi a ušetřit si tím spoustu práce. Bude příští
článek o zajištění referenční integrity v MySQL.

Pravidla integrity, normální formy
Relační model dat
ERA model se zabývá modelem reálného světa. Relační model dat se zabývá modelováním dat.
Relace ERA modelu je vztah mezi dvěma entitními množinami. Relace v relačním modelu dat je
relace v matematickém pojetí, tj. podmnožina kartézského součinu.
Základní pojmy:
Doména
Množina hodnot stejného významového typu. Doménou může být například věk nebo příjmení.
Hodnoty v doméně jsou stejného datového typu – číslo, řetězec znaků, datum apod.
Kartézský součin
Množina uspořádaných dvojic [x, y] (obecně n-tic [x1, x2, …, xn]), pro které platí, že (xA) a
zároveň (yB). Počet prvků v kartézském součinu je dán počtem prvků v množině A, krát počet
prvků v množině B.
Relace
Libovolná podmnožina kartézského součinu. Relace může být trvalá (jako např. tabulka), odvozená
(jako určitý pohled na relaci trvalou) nebo dočasná (pouze v paměti, například při spojování
tabulek).
Atribut
Název domény pro použití v relaci. Atributem může být například Věk nebo Příjmení definované
nad doménou hodnot typu číslo, resp. řetězec znaků. V souvislosti s použitím tabulek hovoříme
místo o atributu spíše o sloupci tabulky.
Tabulka
Zjednodušený a upravený pohled na relaci. Nepovažujeme za důležité pořadí sloupců. V tabulce
nesmí být dva stejné řádky.
Klí_ nebo identifikátor
Sloupec nebo skupina sloupců v tabulce jednoznačně identifikující řádek tabulky.
Primární klíč
Klíč, který má minimální délku.
Cizí klíč
Sloupec nebo skupina sloupců použitá jako odkaz v jiné tabulce, než ve které tvoří primární klíč.
Relační schéma
R(A1, A2, …, An)
STUDENT(jméno, příjmení, rod.číslo,číslo studenta, adresa) klíč je podtržen
Relační schéma databáze
R (R, I) R je množina všech relačních schémat, I je množina všech integritních omezení.

Operace relační algebry:
_ sjednocení
_ průnik
_ množinový rozdíl
_ kartézský součin
Sjednocení a průnik můžeme provést, když tabulky mají stejné relační schéma. Pro práci s daty byly
dodefinovány další 3 operace:
Projekce Výběr sloupců z relace (tabulky) A do relace (tabulky) B. Vybrané sloupce jsou dané
jmenným seznamem.
Restrikce Výběr řádků z relace (tabulky) A do relace (tabulky) B na základě definované podmínky.
Spojení tabulek Kartézský součin dvou tabulek. Prvky tabulky jsou řádky a výsledkem je tabulka
obsahující všechny sloupce z obou spojovaných tabulek. Počet řádků výsledné tabulky je roven
počtu řádků první tabulky krát počet řádků druhé tabulky. Protože mezi tímto velkým počtem řádků
je mnoho těch, které nepotřebujeme, kombinuje se spojení tabulek s restrikcí. Omezující podmínka
se definuje většinou jako rovnost primárního a cizího klíče.
Funkční závislost a normální formy
Při návrhu databáze se snažíme odstranit nepříjemné duplicity. Problematika je odvozena od
závislosti atributů.
Nechť A, B jsou atributy relace R. Budeme říkat, že atribut B funkčně závisí na atributu A, jestliže
pro všechny populace relace R platí pro libovolné n-tice u a v z relace R následující:
u.A = v.A  u.B = v.B
Označujeme A  B .
Pomocí závislosti lze definovat klíč.
Je-li dána R(Ω), Ω je množina atributů a K Ω, potom K je klíčem schématu R jestliže splňuje dvě
vlastnosti:
K Ω
K’, K’K, K’ Ω
Převedení tabulek do normálních forem odstraňuje problémy, které vyplývají ze závislosti atributů.
1NF: Všechny komponenty n-tice z relace jsou atomické, atributem v relaci nesmí být opět relace.
2NF: Relace R je v 2NF, jestliže je v 1NF a jestliže každý atribut, který nepatří k žádnému klíči
relace R silně závisí na klíči relace R.
Def.: Nechť v relaci R platí A  B, říkáme, že B silně funkčně závisí na A, jestliže neexistuje žádná
vlastní podmnožina A’A (složeného atributu A) taková, že platí A’  B.
3NF: Relace R je v 2NF, jestliže je v 2NF a žádný atribut, který není složkou klíče relace R, není
tranzitivně závislý na klíči relaci R.
Def. tranzitivity: X  Y a Y  Z potom také X  Z
BNF: Relace R se nachází v Boyce-Coddově NF (BCNF), jestliže pro každou funkční závislost z X
 , kdy Y není v X, platí že X je nadmnožina nějakého klíče nebo X je klíčem v relaci R.
4NF: Relace R je v 4NF, jestliže je v 3NF a jestliže v případě, že obsahuje multizávislost X 
Y, kde Y není podmnožinou X a XY nezahrnuje všechny atributy R, pak X zahrnuje i klíč relace R.
Def.: říkáme, že v relaci R atribut Y multizávisí na atributu X, jestliže každá hodnota atributu X
určuje nějakou množinu hodnot atributu Y, a tato množina přitom nezávisí na hodnotě jiných
atributů relace R.
Funkční závislost je speciálním případem multizávislosti, množina o které se mluví v definici je
jednoprvková.
Integritní omezení
Je to soubor pravidel, která musí být splněna, aby data v databázi měla smysl, tj. aby odpovídala
situaci v reálném světě. Současné SŘBD mají umožnit definovat integritní omezení současně s
definicí dat, na úrovni DDL. Hovoříme o 3 typech integritních omezení:

 entitní integrita
 doménová integrita
 referenční integrita
Entitní integrita
 požadavek jednoznačné identifikace entity, požadujeme aby systém neumožnil uložit 2
stejné řádky do tabulky
 norma SQL klíčové slovo UNIQUE, NOT NULL položka musí být vyplněná, významově
lze nahradit novějším PRIMARY KEY
Referenční integrita
 podchycuje povinnost výskytu ve vztahu mezi entitními množinami
 korektnost vztahů mezi entitními množinami
 vazba 1:N, realizujeme ji přenesením klíče z E1 do E2, v E2 pak hovoříme o cizím klíči
Udržení ref. integrity
 Restriktivní způsob
nepřipustit zrušení řádky v E1 pokud existuje v E2 řádka na ní závislá, nepřipustit modifikaci
hodnoty klíče v E1 pokud je v E2 jako cizí klíč
 Kaskádový způsob
dovést změny z E1 do všech podřízených entitních množin – smazání záznamu, změna hodnoty
primárního klíče, tj. mažu položku v E1 musím smazat odpovídající položky v E2 na položce v E1
závislé
FOREIGN KEY (garant) REFERENCES ucitel (cislo_ucitele)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
 Dosazení NULL
pokud mažu řádek v E1, pak v závislých entitních množinách dosadíme do hodnoty klíče prázdnou
hodnotu NULL
ON DELETE SET NULL
ON UPDATE SET NULL
_

Doménová integrita
 množina hodnot, kterých může atribut nabývat
 výčet hodnot, matematický předpis
 SQL:
CREATE TABLE (
… pocet_kreditu INTEGER CHECK pocet_kreditu BETWEEN 1 AND 6 …)
plat INTEGER CHECK plat > 0,
priplatek INTEGER CHECK priplatek  plat * 0,5
Programové udržení integritních omezení, nástroje
 STORED PROCEDURE
 TRIGGER
Obě dvě se používají tehdy, když integritní omezení je poměrně komplikované, v tomto případě se
popíše skupinou příkazů DML, skupina příkazů se může vyvolat např. přidáním záznamu, změnou
záznamu atd., skupina příkazů se provede před nebo po konkrétní operaci
Ochrana integrity dat




ochrana proti ztrátě dat
transakční zpracování

Transakční zpracování
Transakce je uspořádaná skupina databázových operací (dotazů, procedur), která se vnímá a provádí
jako jediná jednotka a to celá, nebo vůbec ne. Nikdy nesmí nastat případ, kdy se vykoná jen její část.
Podle Oraclu: Transakce je logická jednotka zpracování dat, která se skládá z jednoho nebo více
SQL příkazů provedených jedním uživatelem.
Tyto tvrzení jsou pravdivá, ale co si pod tím představit. Jedním z nejklasičtějších příkladů je převod
peněz z jednoho účtu na druhý. Vždy se musí peníze z jednoho účtu odečíst a na druhý přičíst, nikdy
nesmí dojít k tomu, že peníze jsou odečteny a nejsou přičteny. Dalším klasickým příkladem je
objednání zboží z e-shopu. Tam se musí udělat kontrola, jestli jsou zadány všechny potřebné údaje
(dodací adresa, kontaktní e-mail apod.), zkontrolovat zda je zboží skutečně ve skladu, odepsat zboží
ze skladu, odečíst peníze z kreditní karty, přidat záznam do objednávek k vyřízení. A toto všechno
musí být provedeno vše, nebo nic.
Z příkladů a definice vyplývají požadavky na transakce, které jsou vyjádřeny akronymem ACID:
 Atomicity Nerozložitelnost, transakce musí proběhnout buď celá, nebo vůbec a to i v
případě totálního pádu serveru.
 Consistency Celá transakce se musí navenek jevit jako jediná operace, nikdy nesmí situace,
kdy změněná data jednou transakcí byla v jejím průběhu dostupná jiné transakci.
 Isolation Izolace, všechny změny provedené před potvrzením transakce musí být izolovány
od zbytku systému. Toto ovšem není zrovna jednoduché zařídit, protože v jednu chvíli může
na stejných datech pracovat více transakcí, tudíž by je bylo nutno řadit do fronty, což není
zrovna efektivní, tudíž se používají různé druhy zamykání přístupu k datům a stupně izolace,
které mohou slevovat z této zásady ve prospěch rychlosti paralelního zpracování.
 Durability Stálost, po potvrzení transakce musí být databáze opět v konzistentním stavu a to
natrvalo, aby se při selhání dala nějakým způsobem obnovit.
Jak rámcově vypadá implementace transakcí. Požadavky na transakce se realizuje dvěma způsoby a
to buď pomocí transakčního protokolu, nebo tzv. multigeneračně.
Transakční protokol je soubor dat, ve kterém má server uloženy transakce a jejich průběh a s jehož
pomocí lze vrátit vše do konzistentního stavu po pádu OS nebo selhání HW. K zajištění izolovanosti
dat se používá zámků, neboli zamykání dat na úrovni databáze/tabulky/řádku. Což znamená, že se
jiným transakcím, znemožní práce s daty, které používá právě probíhající transakce, což samozřejmě
vede k řazení transakcí do fronty a zpomalení paralelního zpracování, což se řeší různými způsoby
zamykání a stupni izolovanosti. Celá filozofie lze ještě rozdělit podle způsobu zamykání na
optimistický a pesimistický.
U optimistické filozofie se předpokládá, že ve většině případů nebude docházet ke konfliktům při
přístupu ke konkurenčním datům a data jsou zamykána jen a pouze na nezbytně nutnou dobu změny
a nepoužívají se zámky na čtení. To ovšem může vést k tzv. deadlockům, což je situace, kdy jedna

transakce zamkne data, která potřebuje druhá transakce a ta zamkla data, která právě potřebuje první
transakce.
Pesimistická filozofie zamyká data, ke kterým přistoupila jedna transakce i ke čtení, respektive to
záleží na stupni izolace dat, který systém implementuje.
Multigenerační, přístup zapisuje do databáze společně s daty číslo transakce, která je
vytvořila/změnila. Při potvrzení aktualizační transakce DBMS zkontroluje, jestli neexistují transakce
s nižším transakčním číslem, které jsou aktivní. Pokud ano, tak vytvoří novou verzi aktualizovaného
záznamu.

Vlastnosti transakcí
Transakční zpracování je považováno za jeden z největších přínosů architektury klient/server a bývá
uváděno jako hlavní argument pro opuštění starých souborových databází, a pro přechod na některý
z "moderních" systémů z důvodu vyšší bezpečnosti uložených dat. Především relační platformy
vybavené transakcemi jsou dnes velice běžné a v mnoha případech i natolik levné, že řada vývojářů,
kteří doposud ukládali data svých aplikací ve formátu DBF, Paradoxu nebo Accessu, vážně zvažuje
použití, nebo již dokonce používá některý SQL server vybavený transakcemi.
Ačkoliv bývá popis transakčního zpracování součástí dokumentace každého SQL serveru, a i v
obecné literatuře věnované zpracování dat lze nalézt mnoho užitečných informací, jen málo aplikací
je skutečně vytvářeno s ohledem na specifické vlastnosti transakcí, a jemné odlišnosti jejich
implementace v různých produktech. Vinu na tom nese jednak uspěchaná doba, která klade stále
větší nároky na rychlost vývoje na úkor pečlivého návrhu aplikace, absence vhodné literatury, která
by vývojářům poskytla hlubší vhled do mechanizmu práce transakcí v mnohem širším kontextu.
Nakonec svůj podíl viny mají také moderní vývojové nástroje a knihovny, které mnohdy velice
úspěšně izolují vývojáře od "zbytečných detailů" práce s daty, a znemožňují jim tak pochopit co se
doopravdy děje uvnitř jejich aplikace.
Tento malý seriál si klade za cíl odmaskovat některé mýty spojené s transakcemi a nabídnout
ucelenější pohled na problematiku transakcí, důležitá specifika jejich implementace a jejich širší
dopad na styl práce jak databázového systému, tak klientských aplikací.
Hned v úvodu je nezbytné uvést na pravou míru jeden z nejrozšířenějších mýtů o transakcích. V
žádném případě není pravdou, že vás transakce ochrání před ztrátou dat nebo poškozením databáze,
ať už v případě selhání serveru či klientské aplikace, nebo při kolapsu hardware. Transakce mohou v
mnoha případech minimalizovat utrpěné škody, ale to je také vše, co od nich můžete v tomto směru
očekávat. Účelem transakčního zpracování je totiž pouze zabezpečit integritu dat, nic více a nic
méně.
Filozofie transakcí vychází z předpokladu, že obraz skutečnosti zachycený v databázi je konzistentní
dle specifikovaných pravidel (např. jedinečnost, vzájemné vztahy, omezující podmínky) daných již
při návrhu datového modelu databáze. Data přirozeně nejsou ve většině případů statická a databáze
tudíž prochází transformacemi v podobě přidávání, změn nebo mazání dat. Tyto transformace mají
podobu konkrétního sledu operací prováděných s daty a v odborné literatuře se označují právě jako
transakce. Přípustných transformací může být velmi mnoho. Přehled nejdůležitějších transformací
(resp. všech transformací prováděných klienty) by měl být součástí návrhu každé databáze a
klientské aplikace. Na konci každé transformace se musí data v databázi opět nacházet v

konzistentním stavu. Podpora transakční zpracování v moderních platformách není nic jiného, než
sada nástrojů a technik zaštiťujících provádění transformací/transakcí tak, aby i v případě selhání
jakékoliv zainteresované strany zůstala databáze v konzistentním stavu. Tedy v podobě stejné jako
před zahájením transakce. To vše za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
 Konzistentní stavy databáze jsou řádně definovány. Žádný, byť sebechytřejší databázová
platforma není schopna tyto stavy sama určit.
 Jsou řádně definovány jednotlivé transakce. Platformy buď transakce sami neidentifikují
vůbec, nebo považují za transakci každý jednotlivě vykonaný příkaz, není-li specifikováno
jinak. Definovat sled operací tvořících transakci je práce vývojáře, nikoliv serveru nebo
aplikace.
 Transakce jsou korektně prováděny. O začátku i konci každé transakce musí být systém
řádně informován, jinak není schopen zajistit jejich správné provádění.
Z výše uvedeného je patrné, že špatně navržená databáze nebo klientská aplikace může zcela
anulovat výhody a garance transakčního zpracování.
Ale i při správném návrhu a použití transakcí není ještě vyhráno. Laicky je transakční zpracování
často vysvětlováno a chápáno jako jakési změny na nečisto, které jsou do databáze trvale uloženy až
po úspěšném ukončení transakce. To je ovšem pravda jen částečně, protože typická implementace
transakcí ukládá všechny změny do databáze ihned, spolu s informací jak uvést databázi do
původního stavu. Z výše uvedeného je patrné, že v případě selhání jednak vždy přijdete alespoň o
změny provedené v rámci rozpracovaných transakcí, a navíc může databáze obsahovat i "smetí" v
podobě nepotvrzených změn a především neúplných zápisů pomocných struktur využívaných
serverem, které je třeba odstranit nebo opravit.
Celý systém transakčního zpracování je navržen tak, aby selháni klienta nemohlo v žádném případě
způsobit uvedení databáze do nekonzistentního stavu, nebo dokonce její poškození. V případě
selhání databázového serveru již tyto garance neplatí. Ačkoliv jsou databázové platformy pečlivě
navrženy tak, aby riziko poškození databáze v případě pádu serveru bylo minimální, je nutné při
každém takovém selhání počítat vždy s tím nejhorším. Transakční zpracování vás tedy v žádném
případě neosvobodí od bezpečnostních opatření na serveru (UPS apod.), ani od pravidelného
zálohování a kontroly databáze.
Transakční zpracování je charakterizováno čtyřmi základními vlastnostmi:
1. Atomicita
Všechny operace s databází prováděné v rámci transakce jsou chápány jako jediná a nedělitelná
operace.
2. Konzistence
V průběhu transakce může být databáze v nekonzistentním stavu, ale po úspěšném ukončení
transakce je stav databáze považován za konzistentní.
3. Izolovanost
Každá transakce je zcela izolována od operací prováděných jinými transakcemi, jako kdyby měla
výhradní přístup k celé databázi.

4. Trvalost
Po (a pouze po) úspěšném ukončení transakce jsou všechny změny provedené transakcí trvale
zachyceny v databázi.
Podle anglických názvů těchto vlastností (Atomicity, Consistency, Isolation a Durability) jsou tyto
charakteristiky transakcí rovněž známé pod zkráceným názvem ACID.
Podívejme se teď na jednotlivé vlastnosti podrobněji z hlediska praxe.
Atomicita je základním a nejvíce viditelným pilířem transakčního zpracování. Díky této vlastnosti je
vždy zajištěno korektní provádění sdružených změn, jako je například přesun peněz mezi účty
(odečet z jednoho, přičtení k druhému). Neúplné sdružené zápisy jsou noční můrou všech aplikací
postavených na souborových databázích bez využití transakcí; již z tohoto důvodu je dobré přejít na
některý z moderních databázových systémů s podporou TS.
Atomicita zajišťuje, že při chybě nebo zrušení transakce v průběhu jakékoliv operace dojde k
obnově původního stavu před zahájením transakce. Důležitým faktorem z hlediska praxe je právě
možnost kdykoliv zrušit provádění transakce z vůle klienta (operace ROLLBACK), k čemuž
většinou dochází z důvodu odhalení nesrovnalostí v datech až v průběhu jejich zpracování. Protože
některé transakce mohou být velmi složité a časově náročné a návrat zpracování na úplný začátek z
důvodu jediné nefatální chyby je velice nepraktický, umožňují některé databázové platformy
detailnější rozdělení operací v rámci transakce na menší bloky a následný návrat pouze na začátek
aktuálně prováděného bloku. Tato vlastnost může být prezentována různě, buď jako vnořené
transakce (nested transactions) nebo jako body návratu (check points); přináší také řadu omezení v
závislosti na konkrétní platformě. Body návratu mohou mít navíc u některých systémů význam
návratu do časového okamžiku bez vazby na konkrétní transakci. Je tedy nutné před jejich použitím
vždy pečlivě prostudovat dokumentaci. Navíc je použití těchto vlastností spojeno s vyššími nároky
na databázovou platformu a má vliv na její výkon a spotřebu zdrojů – především paměti a diskového
prostoru. Proto je vhodné tyto vlastnosti používat jen v opravdu nezbytných případech.
Konzistence je poměrně problematická vlastnost. Většina databázových platforem (především
systémů založených na jazyce SQL) nabízí více či méně komplexní aparát pro zajištění konzistence
dat v databázi. Tento aparát je typicky tvořen možností definovat kontrolní pravidla pro jednotlivé
sloupce tabulek, pro vztahy dat v rámci tabulky a základní vztahy mezi tabulkami. Navíc lze
definovat i velmi složitá pravidla s pomocí uložených procedur a triggerů. Tato pravidla jsou
následně databázovými platformami automaticky průběžně kontrolována při každé operaci a jejich
porušení je indikováno jako chyba. Tím je ovšem porušeno pravidlo, které dovoluje nekonzistence
dat v rámci probíhající transakce, což může v praxi přinést řadu problémů. Navíc má automatická
kontrola konzistence dat nemalý negativní vliv na výkon a na nároky dané platformy. Proto je v
praxi často voleno kompromisní řešení, které částečně nebo zcela zajišťuje konzistenci dat pomocí
kontroly dat v klientské aplikaci a pečlivě zpracovaných transakcích. Automatická kontrola
konzistence dat je vhodná díky svému centrálnímu zpracování na serveru především v těch
případech, kdy k databázi přistupují klienti různými způsoby. Ať už v praxi zvolíte jakýkoliv způsob
pro zajištění konzistence dat, bude vaše databáze konzistentní jen do té míry, jak dobře navrhnete a
naimplementujete svůj systém.
Konzistence tedy není skutečná, ale pouze předpokládaná vlastnost transakcí. Její konkrétní
naplnění záleží vždy jen na vás.

Izolovanost je nejvíce matoucí vlastností transakcí a v praxi je často zdrojem závažných problémů.
Cílem vzájemného izolování transakcí je zamezit interferencím mezi transakcemi a následné ztrátě
dat nebo jejich chybné interpretaci (čtení nepotvrzených údajů). Vzájemnému ovlivňování transakcí
lze zcela zamezit pouze jejich serializací, což má ovšem negativní a zpravidla neakceptovatelný
dopad na výkon systému. Protože jsou oba protichůdné požadavky na korektnost zpracování dat i co
nejvyšší propustnost systému kritickými faktory, musí databázové platformy k uspokojení obou
požadavků implementovat nějakou formu synchronizace současně zpracovávaných transakcí.
Usmířit vodu a oheň ovšem nelze bez kompromisu. Aby byla celá, již tak dost komplikovaná situace
ještě zábavnější, nabízejí databázové platformy různé varianty tohoto kompromisu v podobě tzv.
úrovní izolace (isolation level).
Problematika izolace a synchronizace současně prováděných transakcí je obsáhlá a budeme se jí v
plné míře věnovat později.
Trvalost změn úspěšně ukončené transakce je nejlépe srozumitelnou vlastností transakčního
zpracování. Přesto má jeden ne zcela zřejmý aspekt, kterým je zláštní význam potvrzení transakce
pro databázový systém. Potvrzení transakce (operace COMMIT) totiž hraje klíčovou roli v práci
každé databázové platformy a je s ním spojena řada činností a vnějších projevů systému.
Při souběžném zpracování transakcí se samozřejmě může stát, že různé transakce zpracovávají v
jeden okamžik stejná data. Pokud se různé transakce pokusí aktualizovat stejné údaje, může dojít ke
ztrátě informace v případě, že změněná data jsou opětovně změněna jinou transakcí dříve než je
původní změna potvrzena. K problémům ovšem může dojít i v případě že transakce data pouze čte,
pokud se je jiná transakce zároveň pokouší změnit nebo nová data přidává. V takovém případě může
transakce načíst doposud nepotvrzené změny, případně změny sice potvrzené, ovšem nekonzistentní
s daty transakce (fantómové řádky, nereprodukovatelné čtení). To může způsobit problémy
především u dlouhotrvajících transakcí, které zpracovávají velké množství dat.
Aby k těmto problémům nedocházelo, řídí server přístup transakcí k databázi obdobným způsobem,
jako je třeba řídit přístup k sdíleným prostředkům u vícevláknových aplikací. Řízení přístupu je
typicky realizováno pomocí různých typů zámků. Protože soupeření transakcí o data má negativní
vliv na propustnost systému, je definováno několik úrovní izolace transakcí, které představují
různou míru kompromisu mezi volným a tudíž nechráněným přístupem, a exkluzivním přístupem
blokujícím práci ostatních transakcí. Úroveň izolace je vlastnost transakce a různé transakce tedy
mohou pracovat s odlišnou úrovní izolace.
Standard SQL92 definuje následující izolační úrovně:
Read Uncommitted
Tato izolační úroveň dovoluje nejvyšší propustnost ze všech standardem definovaných možností.
Souběžné aktualizace jsou sice blokovány, ale transakce může číst i dosud nepotvrzené změny
provedené jinými transakcemi. To ovšem staví na hlavu samotný princip (ACID) transakcí, protože
ačkoliv nemůže dojít ke ztrátě informace z důvodu přepsání změn jinou transakcí, může dojít k celé
škále anomálií při čtení nepotvrzených dat.
Z výše uvedených důvodů lze tuto izolační úroveň použít jen pro transakce, které buď pouze data
mění, nebo u kterých nezáleží na korektnosti a konzistenci přečtených dat. Protože jen málokterá
transakce splňuje tyto podmínky (nutno vzít v úvahu i automatické zpracování dat na serveru
pomocí triggerů), je vhodné tuto izolační úroveň vůbec nepoužívat. Některé databázové platformy

(jako například InterBase/Firebird a PostgreSQL) tuto úroveň izolace z bezpečnostních důvodů
vůbec nepřipouští.
Read Committed
Jak již název napovídá, blokuje tato izolační úroveň nejen souběžné aktualizace, ale navíc dovoluje
čtení pouze potvrzených změn provedených jinými transakcemi. Pokud jsou transakce které
provádějí změny krátké, dovoluje tato izolační úroveň velmi vysokou propustnost srovnatelnou s
propustností úrovně Read Uncommitted. Ačkoliv nelze číst nepotvrzená data, může stále docházet k
anomáliím při čtení dat (nereprodukovatelné čtení, fantómové řádky). Úroveň Read Committed je
vhodná pro transakce které provádějí především změny dat, a které nevyžadují stabilní pohled na
data. Není vhodná pro transakce, které provádějí zpracování velkého množství dat (např. generování
sestav), případně mění data na základě dříve přečtených údajů (přepočty cen apod.)
Repeatable Read
Mimo vlastností úrovně Read Committed zajišťuje tato úroveň izolace navíc stabilní pohled na čtená
data tak, aby bylo zajištěno že jednou přečtené údaje nebudou změněny. Mohou ovšem vznikat
anomálie z přidání nových dat (fantomové záznamy), kdy opakované čtení téže množiny může vrátit
odlišný počet záznamů.
U mnoha databázových platforem vyvolá pouhé čtení dat jejich uzamčení proti změnám. Tuto
izolační úroveň je tedy vhodné používat pouze u takových transakcí, které ze své podstaty vyžadují
stabilní pohled na data (např. generování sestav). Možnost vzniku fantomových záznamů ovšem
vylučuje použít tuto izolační úroveň pro transakce, které na základě načtených údajů přidávají nebo
mění data (např. přecenění skladu, účetní uzávěrka).
Serializable
Úroveň Serializable zabraňuje všem interferencím mezi transakcemi stejným způsobem, jako by
transakce byly prováděny postupně a nikoliv souběžně. Ostatní transakce sice mohou číst data ze
zpracovávaných tabulek, ale nemohou je měnit ani přidávat nové údaje.
Z důvodu značného blokování ostatních transakcí je vhodné používat tuto úroveň izolace pouze v
nezbytných případech (např. přecenění skladu, účetní uzávěrka).
Různé databázové platformy mohou pro jednotlivé izolační úrovně používat odlišné názvy (nebo i
stejné ale v jiném významu), případně nemusí podporovat všechny úrovně definované standardem, a
lišit se může i dopad jednotlivých úrovní na propustnost transakcí. Je tedy vždy nezbytné
prostudovat dokumentaci konkrétního produktu.
Protože různé transakce mohou používat odlišné izolační úrovně, liší se i míra vzájemného
blokování mezi souběžnými transakcemi podle konkrétní míry izolace soupeřících transakcí.
Protože jsou úrovně Repeatable Read a Serializable u většiny systémů pohromou pro propustnost
souběžného zpracování dat, je vhodné je používat jen v nezbytných případech a pro "běžnou" práci s
databází používat úroveň Read Committed.
Chování transakcí v jednotlivých izolačních úrovních je značně ovlivněno způsobem jejich
implementace. Znalost vnitřní práce databázového serveru tedy rozhodně není na škodu, protože
vám umožní vytvářet aplikace, které s databázovým prostředím tvoří harmonický celek. Proto se na
základní metody implementace transakcí podíváme podrobněji.

Transakce lze implementovat různými způsoby, ale nejčastěji je používána implementace
využívající zámků a transakčních protokolů. Nejdříve se podíváme, jak je v této architektuře řešena
aktualizace dat.
Protože v praxi končí drtivá většina transakcí potvrzením změn (commit), je každá změna okamžitě
uložena přímo do databáze a změněné nebo vymazané řádky (záznamy) jsou pro ostatní transakce
označeny jako uzamčené proti zápisu. Zároveň je pro každý změněný, přidaný nebo vymazaný
řádek vytvořen záznam o změně, který obsahuje identifikaci řádku a druh změny (v případě
aktualizace i původní hodnoty změněných sloupců). Každý takový záznam je uložen do seznamu
změn dané transakce uloženém v paměti a zároveň je uložen spolu s informací o transakci do
souboru transakčního protokolu pro případ neočekávaného selhání systému.
Transakční protokol tvoří jeden nebo více souborů na disku a z bezpečnostních důvodů je dobré pro
něj vyhradit prostor na jiném diskovém zařízení, než na kterém je uložena databáze. Rovněž je nutné
pro protokol rezervovat dostatečně velký prostor, protože se neustále rozrůstá a u velmi
exponovaných databází může přibývat i o několik megabajtů denně.
Informace o změnách jsou většinou uchovávány v paměti po celou dobu běhu transakce, takže při
operaci rollback nebo selhání klienta lze databázi rychle uvést do původního stavu bez nutnosti
zpracovávat soubory na disku. Na druhou stranu to ovšem zvyšuje nároky databázového serveru na
paměť – zejména pokud je množství změn provedených jedinou transakcí příliš velké nebo je
najednou zpracováváno velké množství transakcí provádějících změny.
Transakční protokol na disku je používán pro odstranění změn nepotvrzených transakcí pouze v
případě selhání samotného databázového serveru. U některých databázových platforem lze s pomocí
protokolu obnovit stav databáze k libovolnému časovému okamžiku, respektive k ukončené
transakci. Výhodou transakčního protokolu je snadná realizace přírustkového zálohování (pokud
obsahuje i data přidaných řádků), kdy postačí vytvořit záložní kopii původního stavu databáze a poté
vytvářet záložní kopie transakčního protokolu. Nevýhodou je velká časová náročnost při
rekonstrukci databáze po selhání systému nebo při obnově z takovéto zálohy.
Značný vliv na chování transakcí má rovněž použití zámků. Změněné nebo vymazané řádky jsou až
do potvrzení pro ostatní transakce uzamčeny nejen pro zápis, ale často i pro pouhé čtení. Databáze
totiž obsahuje již změněná data,a transakce s jinou izolační úrovní než Read Uncommitted je
nesmějí číst. Trasankce s izolací Read Committed musí s čtením počkat až do potvrzení (nebo
odvolání) změn, transakce s přísnější izolací mohou data číst pouze pokud budou změny odvolány
(což je ovšem nepravděpodobné). Některé databázové platformy, jako je např. Oracle, proto
umožňují transakcím s potřebou stabilního pohledu na data načíst původní hodnoty řádku z
transakčního protokolu. U platforem, které tuto schopnost nemají, jsou takové transakce blokovány
a mohou skončit i chybovým hlášením o kolizi transakcí.
Stejně jako změna dat způsobí jejich uzamčení pro zápis i čtení, uzamkne i pouhé čtení dat
trasankcemi s izolační úrovní Repeatable Read nebo Serializable přečtená data proti zápisu. V
případě úrovně Serializable je proti zápisu typicky uzamčena celá tabulka.
Problém blokování čtení změněných dat nebo zápisu u přečtených dat může být i velmi závažný,
pokud databázový server nerealizuje zámky na úrovni jednotlivých řádků (dnes již většina systémů),
ale na úrovni databázových stránek (např. MS SQLServer 6.5) nebo celých tabulek (MySQL). V
takovém případě mohou být uzamčena i taková data, která nebyla přímo změněna nebo přečtena.

Jak je vidět, použití zámků a transakčního protokolu má u většiny databázových platforem značný
vliv na propustnost a jediným způsobem jak dosáhnout dobrých výsledků je pečlivý výběr vhodné
izolační úrovně pro jednotlivé transakce.
Alternativou k architektuře zámků a transakčního logu je tzv. multigenerační architektura používaná
například platformami InterBase/Firebird nebo PostgreSQL.
Alternativou k architektuře zámků a transakčního protokolu je tzv. multigenerační architektura,
která byla poprve použita u databázové platformy InterBase v roce 1982. Od té doby byla rovněž
implementována u systému PostgreSQL a částečně také u Oracle.
Multigenerační architektura (dále jen MGA) je postavena na jednoduchém schématu blízkému
transačnímu protokolu. Na záznamy v protokolu lze totiž pohlížet jako na historii předchozích verzí
řádku. Pokud je tato historie ukládána přímo v databázi místo v externím souboru, lze ji velmi
snadno a efektivně využít pro přístup k libovolné verzi řádku relevantní pro aktuální transakci.
Hlavní výhodou MGA je skutečnost, že transakce vyžadující stabilní pohled na data (úroveň izolace
Repeatable Read) neblokují ostatní transakce ve změně dat. Rovněž nepotvrzené změny nebrání
čtení řádků jinými transakcemi. MGA s výjimkou izolační úrovně Serializable rovněž nevyžaduje
použití zámků, protože případné kolize při souběžné aktualizaci lze zjistit přímo ze seznamu verzí
daného řádku. Díky těmto vlastnostem mají databáze s MGA mnohem větší propustnost než
systémy se zámky a transakčním protokolem, obzvláště jsou-li některé transakce provozovány v
izolační úrovní Repeatable Read. Výhody systémů s MGA se tedy nejvíce uplatní v aplikacích, kde
je třeba provádět komplexní zpracování dat souběžně s jejich aktualizací (např. on-line sběr dat s
jejich vyhodnocováním apod.)
Každý řádek v databázi je vlastně seznamem jednotlivých verzí, přičemž nejaktuálnější verze je
vždy na začátku seznamu. Každá verze obsahuje vedle samotných údajů i číslo transakce, která jej
vytvořila. Při změně řádku je nová verze zařazena na místo nejaktuálnější verze, která je odsunuta
na jiné místo. Pro minimalizaci počtu I/O operací při procházení seznamu se server přednostně snaží
tuto verzi odsunout na jiné místo téže databázové stránky. Podobně jako u většiny systémů pro
správu verzí je straší verze řádku typicky uložena jako rozdíl (delta) hodnot k novější verzi, takže
tato starší verze zabírá méně místa. Do nové verze je pak uložen ukazatel na tuto předchozí verzi.
V závislosti na izolační úrovni transakce je při čtení řádku vyhledána první verze vytvořená
potvrzenou transakcí (Read Commited), případně potvrzenou transakcí s menším číslem než má
daná transakce (Repeatable Read). Verze vytvořené nepotvrzenými nebo odvolanými transakcemi
jsou při čtení ignorovány.
Při změně řádku je situace o něco složitější. Pokud již existuje verze řádku s číslem transakce
vyšším než má aktuální transakce. Pokud byla tato verze vytvořena již potvrzenou transakcí, nelze
řádek aktualizovat a server ohlásí chybu kolize transakcí. Pokud byla verze vytvořena doposud
nepotvrzenou transakcí, je v závislosti na nastavení režimu aktuální transakce buď ihned ohlášena
chyba kolize transakcí nebo je zápis pozastaven do ukončení příslušné transakce, kdy je rozhodnuto,
zda zápis může být proveden (pokud bude transakce odvolána) nebo zda bude ohlášena chyba
(pokud bude transakce potvrzena). Verze vytvořené odvolanými transakcemi jsou vždy ignorovány.
Díky absenci zámků je chování MGA serveru v izolační úrovni Repeatable Read zásadním
způsobem odlišné od systémů se zámky a transakčním protokolem, i když je chování obou
architektur zcela v souladu se standardem. U systémů se zámky je totiž zaručeno, že transakce může
jednou přečtené řádky rovněž změnit (díky zámku proti zápisu nastaveném při čtení). Systém s

MGA díky absenci zámku nijak nezaručuje, že jednou přečtený řádek bude možné rovněž změnit.
Pokud je taková funkcionalita vyžadována, je nutné použít mnohem více restriktivní izolační úroveň
Serializable.
Díky stabilnímu, neblokujícímu pohledu na stav databáze v okamžiku zahájení transakce umožňují
databázové platformy s MGA provádět zálohování za plného provozu. Díky absenci externího
protokolu ovšem není jednoduché realizovat přírůstkové zálohování. Proto jej tyto systémy typicky
neumožňují a je třeba zálohovat vždy celý obsah databáze.
Daní za vysokou propustnost souběžného zpracování transakcí je problém čištění databáze od již
zbytečných verzí řádků, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože má přímý vliv na
výkon databázového systému. U PostgreSQL jsou nepotřebné verze odstraňovány speciálním
procesem VACUUM, u InterBase je čištění prováděno jednak průběžně při každém přístupu k řádku
nebo globálně v celé databázi (tzv. sweep).
Život transakce začíná jejím zahájením, při kterém jsou specifikovány základní parametry které dále
vymezují její činnost a chování. Mezi tyto parametry patří:
Příslušnost k uživateli a databázi
Pokud je transakce iniciována klientem, podléhá aktuálnímu připojení klienta k serveru a pracovní
databázi. Některé servery nedovolují nastartovat více jak jednu transakci v rámci jednoho připojení,
případně nedovolují zahrnout do jediné transakce operace nad více jak jednou databází.
Některé servery dovolují programům prováděným na serveru (uživatelské funkce, uložené
procedury a spouště) zahajovat vlastní transakce. Kontext transakce je pak dán buď databází a
uživatelem, který daný kód vyvolal, případně je dovoleno aby si kód na serveru vytvořil své vlastní
spojení k serveru a databázi a určil tak kontext pro novou transakci.
Izolační úroveň
Definuje způsob interakce s ostatními transakcemi.
Způsob řešení konfliktů
Pokud dojde ke kolizi mezi transakcemi, může transakce buď čekat na výsledek blokující transakce,
nebo okamžitě skončit chybou. V praxi je pravděpodobnost odvolání transakce velmi malá a čekání
na její výsledek tedy většinou stejně končí chybou kolize transakcí. Čekání na výsledek rovněž
zvyšuje pravděpodobnost vzájemného zablokování transakcí (deadlock).
Pracovní podmínky
Některé databázové platformy umožňují blíže specifikovat budoucí potřeby transakce, což serveru
umožní dopředu vytvořit transakci vhodné podmínky pro práci, případně zvolit jiný, optimálnější
postup. Do této kategorie např. spadá možnost definovat transakce pouze pro čtení, případně
dopředu specifikovat potřebný režim přístupu k jednotlivým tabulkám. Například transakce pouze
pro čtení v izolaci Read Committed mohou být chápány jako předem potvrzené a režie serveru na
jejich práci je výrazně menší a blokování ostatních transakcí je menší nebo i nulové.
Zahájení transakce je spojeno s vytvořením kontextu a alokací zdrojů serveru pro její práci, a je tedy
vhodné ji zahájit až v okamžiku skutečné potřeby.
S každým příkazem vykonaným v rámci transakce narůstá spotřeba zdrojů serveru a zvyšuje se
pravděpodobnost kolize s dalšími transakcemi. Proto je obecně doporučováno, aby každá transakce

zahrnovala pouze nezbytně nutné množství operací a trvala co nejkratší dobu. U serverů s
multigenerační architekturou nebo u transakcí s úrovní izolace Read Uncommitted a Read
Committed jsou kritické pouze oprace vložení, změny nebo výmazu dat, které podle architektury
serveru blokují řádek, databázovou stránku nebo celou tabulku. U serverů používající zámky a
transakční protokol nebo u transakcí s izolační úrovní Serializable jsou kritické i operace čtení dat,
protože rovněž blokují možnost zápisu dat z ostatních transakcí.
Většina transakcí je ukončena potvrzením (operace commit), a práce databázových systémů je pro
tento scénář optimalizována. U serverů s MGA představuje potvrzení transakce pouhou změnu
příznaku o jejím stavu v tabulce transakcí, a uvolnění paměťových struktur alokovaných v průběhu
její práce jako jsou otevřené kurzory a pracovní soubory. U serverů používajících zámky a
transakční protokol je navíc ještě nutné uvolnit všechny zámky, a zapsat do protokolu záznam o
úspěšném ukončení transakce.
Pokud byla transakce prováděna nad více databázemi, postupuje server při jejím potvrzování podle
tzv. dvoufázového potvrzovacího protokolu. V první fázi je realizováno potvrzení změn v
jednotlivých databázích bez uvolnění datových struktur transakce. Teprve po úspěšném provedení
první fáze na všech databázích je provedena druhá fáze - skutečné uvolnění všech struktur spojených
s transakcí a její formální ukončení. V průběhu první fáze se transakce nachází ve speciálním
přechodném stavu, a pokud nedojde k jejímu úspěšnému zakončení na všech databázích (např. z
důvodu přerušení spojení se vzdálenou databází), může transakce v tomto stavu "zamrznout" (tzv.
limbo transakce) a může být zapotřebí intervence administrátora.
Některé operace nad databází nejsou provedeny ihned po vyžádání, ale jsou serverem pouze
zaznamenány a skutečné provedení je odloženo až na dobu potvrzení transakce. Jedná se většínou o
operace měnící strukturu databáze (SQL příkazy z rodiny CREATE, ALTER nebo DROP) nebo
některé speciální kontroly dat. U serveru InterBase/Firebird jsou například události (events)
rozesílány klientským aplikacím právě až při potvrzení transakce.
Odvolání transakce (Rollback) je vždy spojeno se značnou zátěží pro server přímo úměrnou
množství změn které transakce provedla. Proto by aktivní odvolání transakce z vůle klienta mělo být
používáno pouze jako záchrana v nouzi, a nikoliv jako běžný prvek práce s databází. U serverů se
zámky a transakčním protokolem je při odvolání transakce nezbytné obnovit původní stav databáze,
u serverů s MGA tato nutnost odpadá a rollback je proto rychlý a relativně levný (odstranění
nepotřebných verzí řádků je odloženo na později). Pokud transakce neprovedla žádné změny, je
většina serverů schopna převést rollback na mnohem "levnější" operaci commit. Protože se riziku
odvolání transakce nelze zcela vyhnout (např. z důvodu pádu klienta), je vhodné držet množství
změn provedených v rámci jediné transakce (především u dávkových změn a importů) v rozumných
mezích.
Většina databázových platforem umožňuje při ukončení transakce ihned zahájit novou transakci se
stejnými parametry, a přenést kontext a zdroje původní transakce do této nově zahájené transakce
(tzv. commit/rollback retaining). Hlavním důvodem je zachování otevřených kurzorů a
předpřipravených příkazů při současném potvrzení (a tudíž zviditelnění pro ostatní) doposud
provedených změn. Zachování kontextu ovšem znamená i zachování všech zámků a viditelnosti dat,
což je obvzlášť důležité u izolační úrovně Repeatable Read a Serializable. Všechny doposud
přečtené řádky (nebo tabulky) jsou stále zamčené proti zápisu, změny provedené a potvrzené jinými
transakcemi po zahájení prvotní transakce stále nejsou viditelné. Dlouhý řetěz transakcí se stejným
kontextem značně zatěžuje zdroje serveru, snižuje propustnost a může blokovat některé "ozdravné"

činnosti serveru. Z výše uvedených důvodů je nutné tuto možnost využívat s rozvahou, a čas od času
přerušit řetěz transakcí s přenášením kontextu plnohodnotným ukončením transakce.

