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Databáze standardu SQL, díl 12.

Po del�ím rozjímání o tématu agregace
se plnou parou vrhneme do problematiky
zahnízdìných dotazù.

Agregace se
slo�eným klíèem

Jistì vás napadlo, �e ne v�echny skupi-
ny vzniklé agregací jsou hodné na�í po-
zornosti. Nic slo�itého není naplánovat
je�tì druhou restrikci po agregaci. Staèí
pou�ít klíèové slovo HAVING a za ním
logický výraz. Je-li jeho hodnota pro ce-
lou skupinu rovna YES, dojde k zob-
razení skupiny. Je-li hodnota NO nebo
NULL, pak se skupina nepromítne do
odpovìdi na dotaz. Pokud je dopování
pro komisi dùvodem k úplné diskvalifi-
kaci jednotlivce, staèí napsat následují-
cí dotaz:

SELECT JMENO, DRUZSTVO, SUM(BO-
DY) CELKEM
INTO JEDNOTLIVEC
FROM VICEBOJ
GROUP BY JMENO, DRUZSTVO
HAVING MAX(DOPING)<YES OR
MAX(DOPING) IS NULL
ORDER BY JMENO, DRUZSTVO;

Velmi pøísná komise se nepáøe ani
s dru�stvem:

SELECT DRUZSTVO, SUM(BODY) CEL-
KEM
INTO VYSLEDOVKA
FROM VICEBOJ
GROUP BY DRUZSTVO
HAVING MAX(DOPING)<YES OR
MAX(DOPING) IS NULL
ORDER BY JMENO, DRUZSTVO;

Úspì�ný prodejce uheráku, který je za
vodou, myslí takto:

SELECT MESTO, DEN, SUM(MNOZ-
STVI*CENA) PRIJEM
FROM OBCHOD

GROUP BY ZBOZI, DEN
ORDER BY ZBOZI, DEN;

Nyní zbývá doplnit pravidlo pro obecný
popis agregace o výbìr vhodných sku-
pin pomocí druhé restrikce:

SELECT popis projekce FROM tabulka
WHERE podmínka restrikce øádkù
GROUP BY klíè agregace
HAVING podmínka restrikce skupiny
ORDER BY klíè tøídìní;

Pro pochopení rozdílu mezi výbìrem
vhodných øádkù pøed agregací do sku-
pin a mezi výbìrem skupin po agregaci
je dobré si uvìdomit poøadí krokù, které
provádí SQL server po obdr�ení dotazu.

TABULKA => RESTRIKCE ØÁDKÙ
=> AGREGACE =>
RESTRIKCE SKUPIN => TØÍDÌNÍ
SKUPIN => PROJEKCE

Tak dochází k poklesu poètu øádkù ve
tøech fázích, z nich� ka�dá má svùj ne-
závislý hluboký význam pro elegantní
vyøe�ení daného problému. Malá hádan-
ka je ukryta v dotazu:

SELECT ONA, COUNT(ON) KOLIK
FROM KDOSKYM
GROUP BY ONA
HAVING COUNT(ON) >= 100
ORDER BY ONA;

Zahnízdìné
dotazy v SQL

Dnes si poprvé u�ijeme strukturovanost
jazyka SQL. Structured Query Langua-
ge z pøedchozích dílù známe zatím je-
nom jako dotazovací jazyk a struk-
turovanost jako kladná vlastnost koneè-
nì pøichází na øadu. Nejlep�ím pøíkla-
dem strukturovanosti je malá �vejkova
epizoda z prvního dílu, kdy byl na po-
zorování v ústavu a jiný blázen mu vy-
pravoval, �e uvnitø zemìkoule je je�-
tì jedna, která je mnohem vìt�í. Pozdìji

prof. Parkinson publikoval, �e uvnitø
ka�dého malého problému je velký pro-
blém, který usiluje se dostat ven. Proè
by tedy strukturovaný SQL dotaz nemo-
hl obsahovat uvnitø jiný SQL dotaz, který
je jeho souèástí a zároveò ho pøedbìh-
ne. Pokud by v tabulce SAMEC, kterou
si vede klub chovatelù angorských krá-
líkù, byl té� sloupec POCET_POTOMKU,
stálo by za to vypsat seznam nejplod-
nìj�ích samcù seøazený podle vìku. Ta-
kový seznam podle okolností obsahuje
jednoho nebo nìkolik samcù, které po-
známe podle toho, �e mají nejvìt�í mo�-
ný poèet potomkù. Dosavadní znalosti
SQL nás mohou dovést k improvizo-
vanému øe�ení, kdy nejprve agregaèním
dotazem zjistíme maximální poèet po-
tomkù, a ten si opí�eme do notýsku. Pak
sestavíme druhý dotaz pro zobrazení
tìch samcù, jejich� poèet potomkù je
pøesnì roven èíslu z notýsku. Tomu od-
povídají dva dotazy, z nich� druhý je
ponìkud pochybný:

SELECT MAX(POCET_POTOMKU) X
FROM SAMEC;
SELECT ID, JMENO, VEK FROM SA-
MEC WHERE POCET_POTOMKU= 73
ORDER BY VEK, JMENO, ID;

Chtìlo by to mít mo�nost oba dotazy
spojit do jednoho, abychom mohli zaho-
dit notes s magickým èíslem 73 na prv-
ní stránce.

Dotaz a poddotaz
Mù�e-li mít �éf jednoho nebo nìkolik
podøízených, pak i hlavnímu dotazu
mù�e být podøízeno nìkolik poddotazù.
Pro jednoduchost uva�ujme dotaz typu
SELECT, uvnitø kterého se vyskytuje
podøízený poddotaz také typu SELECT,
který je povìøen vykonáním podøadných
prací pøedem. Aby si poddotaz moc ne-
vyskakoval na hlavní dotaz, musíme ho
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umístit do kulatých závorek. Vypadá to
navenek prazvlá�tnì, ale pøi dodr�ení
pravidel to funguje:

SELECT ...(SELECT ...)...;

Nejprve je jednou proveden vnitøní pod-
dotaz v závorce a výsledek poddotazu je
pou�it ku prospìchu hlavního dotazu.
Pou�ijeme-li místo teèek konkrétní vy-
jádøení podmínek projekce, agregace
a restrikce, dostaneme lep�í øe�ení krá-
lièího problému jedním dotazem:

SELECT ID, JMENO, VEK FROM SA-
MEC WHERE POCET_POTOMKU= (SE-
LECT MAX(POCET_POTOMKU) FROM
SAMEC) ORDER BY VEK, JMENO, ID;

Pojem zahnízdìný dotaz neboli NESTED
QUERY, který se bì�nì pou�ívá, odpo-
vídá pøedstavì, �e poddotaz si udìlal
uvnitø dotazu hnízdo, ve kterém bydlí
mezi závorkami. Pokud má �éf dva pod-
øízené, jsou si vìt�inou rovni. Tomu od-
povídá konstrukce dotazu se dvìma pod-
dotazy:

SELECT ... (SELECT ...1...)...(SELECT
...2...)...;

Nejprve je jednou proveden první vnitø-
ní poddotaz v závorce, potom druhý
vnitøní poddotaz a výsledky obou pod-
dotazù jsou pou�ity v hlavním dotazu.
Sháníme-li na smetanu mladého vypa-
seného králíka, staèí hledat mezi králí-
ky, jejich� vìk je men�í ne� prùmìrný
a hmotnost vìt�í ne� prùmìrná:

SELECT ID, JMENO, VEK, HMOTNOST
FROM SAMEC WHERE VEK< (SE-
LECT AVG(VEK) FROM SAMEC) AND
HMOTNOST>(SELECT AVG(HMOT-
NOST) FROM SAMEC)ORDER BY
HMOTNOST DESC, VEK, JMENO, ID;

Pokud bychom mìli sudý poèet králíkù
� polovina z nich by byli hubení mladí-
ci a druhá polovina by byli star�í cvalí-
ci � pak nebude zobrazen ani jeden adept
a my budeme mít vegetariánský den.
Nìkteøí �éfové vlastnící dva podøízené
jsou ��astnìj�í, kdy� jeden podøízený
otravuje druhého. Podobnì mù�e vnitø-
ní poddotaz pou�ívat jako svého pomoc-
níka poddotaz o patro ní� podle sché-
matu:

SELECT ...(SELECT ...1...(SELECT
...2...)...)...;

Nejprve je jednou proveden druhý nej-
vnitønìj�í poddotaz v závorce, potom
první vnitøní poddotaz nad ním a vý-
sledky prvního poddotazu jsou pou�ity
v hlavním dotazu, ani� by ten tu�il, �e
na tom pracoval i druhý poddotaz. Au-
tor seriálu není vegetarián a není tak
mladý, aby vùbec ukousl starého králí-
ka. Proto budu hledat mezi mladými ty
urèené pomocí dotazu:

SELECT ID, JMENO, VEK, HMOTNOST
FROM SAMEC WHERE VEK< (SE-
LECT AVG(VEK) FROM SAMEC) AND
HMOTNOST>(SELECT AVG(HMOT-
NOST) FROM SAMEC WHERE VEK<
(SELECT AVG(VEK) FROM SAMEC))
ORDER BY HMOTNOST DESC, VEK,
JMENO, ID;

To odpovídá je�tì slo�itìj�ímu zahníz-
dìní:

SELECT. . . (SELECT. . .1 . . . ) . . . (SE-
LECT...2...(SELECT...3...)...)...;

Rekurzivní definice strukturovaného
dotazu potom zní:
Strukturovaný neboli zahnízdìný dotaz
obsahuje uvnitø koneèný poèet poddo-
tazù uzavøených v nepøekrývajících se
závorkách. Poddotaz je také jenom do-
tazem, a proto pro nìj platí pøedchozí
tvrzení.
Nabízí se otázka, zda pøi pou�ívání pod-
dotazù platí je�tì dal�í omezení. Odpo-
vìï je bohu�el kladná. Z po�adavku
aktivní spolupráce mezi dotazem a pod-
dotazem nutnì plyne, �e nestaèí pouze
døíve formulovat poddotaz, ale �e výsle-
dek poddotazu musí být pro dal�í po-
u�ití zdárnì pøedán do hlavního dota-
zu. Nezbývá ne� se v jednotlivých pøí-
padech zorientovat.

Tabulka 1 x 1
Nejménì starostí nám pøidìlá poddotaz,
jeho� výsledkem je tabulka obsahující
právì jeden sloupec a nejvý�e jeden øá-
dek. Taková tabulka mù�e vzniknout
nìkolika zpùsoby. V�echny mají spoleè-
né pou�ití právì jednoho výrazu pøi pro-
jekci. U prvního zpùsobu pou�ijeme pøi
popisu projekce jednu z agregaèních
funkcí a nebudeme definovat grupy.
Takto se dají øe�it nejen králièí úlohy.
Následují pøíklady samostatných poddo-
tazù prvního typu:

(SELECT COUNT( HRUBA) FROM CLO-
VEK WHERE MESIC=3)

(SELECT MIN(MNOZSTVI) FROM
SKLAD WHERE JEDNOTKA=�kg�)
(SELECT MAX(ZNAMKA) FROM VY-
SVEDCENI WHERE PREDMET=�CJ�
AND ROCNIK=6)
(SELECT AVG(IQ) FROM CLOVEK
WHERE BOSS AND PSC LIKE �4%�)

Poddotazy druhého typu vycházejí
z po�adavku 5NF, a tím ze zaruèené
entitní integrity tabulek. Pak mù�e je-
den øádek jednosloupcové tabulky vznik-
nout porovnáním unikátního klíèe
s konstantou:

(SELECT VYSKA FROM CLOVEK WHE-
RE RC=�5403273249�)
(SELECT HRUBA-DAN FROM VYPLA-
TA WHERE CPRAC=251 AND ME-
SIC=12)
(SELECT ZNAMKA FROM VYSVEDCE-
NI WHERE PREDMET=�CJ� AND
ROCNIK=6 AND RC=�5403273249�)

Hazardéøi mají rádi poddotazy tøetího
typu, kde za WHERE je libovolný logic-
ký výraz. Pak se jen modlí, aby byl spl-
nìn jen v jednom pøípadì. Odstra�ujícím
pøípadem mù�e být poddotaz zalo�ený
na víøe, �e MICHEO je málo èasté jméno:

(SELECT VAHA+100-VYSKA FROM
CLOVEK WHERE JMENO=�MICHEO�)

Kdy� u� poddotazem vznikne tabulka
1 x 1, je tøeba si uvìdomit, �e je mo�né
ji pou�ít místo jednotlivé hodnoty
v libovolném výrazu. Nemá-li tabulka
ani jeden øádek, pak je hodnota tabulky
ve výrazu rovna NULL. Má-li tabulka
více sloupcù nebo øádkù, nesmí být po-
u�ívána ve výrazech jako hodnota. Má-
lokdy najdeme pro zahnízdìnou tabul-
ku 1 x 1 uplatnìní ve výrazech pro pro-
jekci. Vìt�inou je nalezneme pøi popisu
restrikce øádkù nebo restrikce skupin po
agregaci. Neu�kodí nìkolik pøíkladù.
Máme-li nalézt nejchud�í zlatníky v ok-
rese Bene�ov, staèí napsat:

SELECT RC, JMENO FROM CLOVEK
WHERE PROFESE=�ZLATNIK� AND
OKRES=�BN� AND PRACHY=(SE-
LECT PRACHY FROM CLOVEK WHE-
RE PROFESE=�ZLATNIK� AND
OKRES=�BN�) ORDER BY JMENO,
RC;
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