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Chceme-li u ka�dého holièe mít poznám-
ku, zda je nadprùmìrnì chytrý nebo
nadprùmìrnì chytrý holiè, pí�eme:

SELECT RC, JMENO, IQ>(SELECT
AVG(IQ) FROM CLOVEK) CHYTRY,
IQ>(SELECT AVG(IQ) FROM CLOVEK
WHERE PROFESE=�HOLIC�) CHYT-
RY_HOLIC FROM CLOVEK WHERE
PROFESE=�HOLIC� ORDER BY JME-
NO,RC;

Zajímají-li nás okresy, kde je prùmìrný
plat uèitele vìt�í ne� prùmìrný plat kvì-
tináøky v Hradci Králové, staèí psát:

SELECT OKRES FROM CLOVEK WHE-
RE PROFESE=�UCITEL� GROUP BY
OKRES HAVING AVG(PLAT)>(SELECT
AVG(PLAT) FROM CLOVEK WHERE
PROFESE=�KVETINARKA� AND
OKRES=�HK�) ORDER BY OKRES;

Trochu více mno�in
Z pøedchozích dílù víme, �e jedna hod-
nota mù�e být porovnávána s celou
mno�inou hodnot s pou�itím operátoru
IN nebo NOT IN. První operátor odpoví-
dá na otázku, zda hodnota je prvkem
mno�iny hodnot. NOT IN naopak testu-
je nepøítomnost hodnoty v mno�inì. Pak
je logický výraz

ROK IN (1415,1620,1621,1848,1948,
1968)

roven YES, pokud jde o smutný letopo-
èet. Podobnì výraz

KRESTNI NOT IN (�LUBOMIR�,�VA-
SIL�,�ALOIS�)

respektuje pøání rodièky pøed porodem.
Pro usnadnìní práce s mno�inami slou-
�í dal�í operátory, které konvertují mno-
�inu na zástupnou hodnotu vhodnou
pro porovnání s jinou hodnotou. Nejpr-
ve probereme operátor ANY, který se
spokojí s existencí tøeba jen jediného
prvku mno�iny splòujícího podmínku
pøed ANY. Ve stejném významu mù�e-
me pou�ít i operátor SOME. Slo�ené ope-
rátory =ANY, >ANY, <ANY, >=ANY,
<=ANY, <>ANY, LIKE ANY znamenají
toté� co =SOME, >SOME, <SOME,
>=SOME, <=SOME, <>SOME, LIKE
SOME. Napøíklad operátor >ANY je
vhodný k polo�ení otázky, zda existuje
takový prvek mno�iny, jeho� hodnota je
men�í ne� hodnota výrazu pøed operá-
torem. Pak pravdivost následujícího vý-
razu je�tì nezaruèuje zbohatnutí:

PRACHY >ANY(5000, 321000, 500)

Znamená to pouze testování, zda máme
více ne� pìtikilo, co� v praxi nezname-
ná tolik. Rovnì� chudoba není dána
pravdivostí výrazu:

PRACHY <ANY(5000000, 2000, 500)

V�ichni, kdo mají ménì ne� pìt melou-
nù, si nepøipadají jako �ebráci. Operá-
tor =ANY je rovnocenný obyèejnému IN.
Pou�ití LIKE ANY je silným nástrojem
pro obecné vyhledávání v textech. Máme
i silnìj�í operátor ALL, který trvá na
souèasném splnìní podmínky pøed ALL
pro v�echny prvky mno�iny uvedené za
ALL. Slo�ené operátory =ALL, >ALL,
<ALL, >=ALL, <=ALL, <>ALL, LIKE
ALL jsou mo�nými konstrukcemi. Tak
operátor >ALL je vhodný k polo�ení
otázky, zda v�echny prvky mno�iny mají
men�í hodnotu, ne� je hodnota výrazu
pøed operátorem. Pak pravdivost výra-
zu ji� vede k optimismu:

PRACHY >ALL(50, 73254710, 800)

Pevnì vìøím, �e ètenáøi èlánku pøipadá,
�e hodnota následujícího výrazu v jeho
pøípadì není ani NULL, ani YES:

IQ <ALL(147, 110, 160, 105, 45)

Operátor <>ALL je rovnocenný obyèej-
nému NOT IN. Pokud je mno�ina defi-
nována výètem hodnot, je to pro aplika-
ce málo. Na�tìstí si snadno mù�eme
vytvoøit mno�inu zahnízdìným dotazem
vhodného typu.

Jednosloupcová
tabulka

Obsahuje-li tabulka právì jeden sloupec,
mù�e být pou�ita místo mno�iny hod-
not. Hodnoty v jednotlivých øádcích ta-
bulky pøedstavují prvky mno�iny, tak�e
jde pøímo o ráj pro operátory IN, NOT IN,
ALL, SOME a ANY. Pokud tabulka vy-
tvoøená poddotazem obsahuje pouze je-
den øádek, je také je�tì mno�inou o jed-
nom prvku. Opakují-li se v tabulce stej-
né hodnoty, práci s mno�inami to neva-
dí, jenom SQL server se více nadøe a my
se déle naèekáme na odpovìï. Pokud pøi
popisu projekce, která jednosloupcovou
tabulku vytváøí, pou�ijeme pøed výrazem
slovo DISTINCT, zamezíme tím vzniku
duplicitních hodnot. Tak mù�eme výraz-
nì zmen�it poèet prvkù v mno�inì a od-
povìï na poddotaz i na dotaz bude vel-
mi rychlá.
Pokud v tabulce neexistuje ani jeden
øádek, jde o prázdnou mno�inu, která je
povolena. Operace s prázdnými mno�i-
nami typicky vracejí hodnotu NO �
s výjimkou NOT IN, který vrací YES.
Udìlejme dal�í krok smìrem k propasti
zvané SQL a zeptejme se jinak na se-
znam nejmlad�ích králíkù. Nejsou to
náhodou ti, jejich� vìk je men�í nebo
roven vìku jakéhokoli králíka?

Databáze standardu SQL, díl 13.

Jistì jste si minule v�imli, �e problemati-
ka zahnízdìných dotazù není �ádná leg-
race � vìnujeme se jí proto i v dal�ím po-
kraèování na�eho seriálu.

Mno�iny a práce
   s více tabulkami
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SELECT ID, JMENO FROM SAMEC
WHERE VEK<=ALL(SELECT DIS-
TINCT VEK FROM SAMEC) ORDER BY
JMENO, ID;

Pak u� je pouhá hraèka zeptat se na se-
znam nejvypasenìj�ích nejvý�e dvoule-
tých králíkù:

SELECT ID, JMENO, VEK FROM SA-
MEC WHERE VEK<=2 AND HMOT-
NOST >=ALL(SELECT DISTINCT
HMOTNOST FROM SAMEC WHERE
VEK<=2) ORDER BY VEK, JMENO, ID;

Nìkteøí va�i kamarádi mají mo�ná stej-
ná pøíjmení jako slavné osobnosti, pøes-
to�e sami slavní nejsou:

SELECT RC, PRIJMENI, JMENO FROM
CLOVEK WHERE PRIJMENI IN (SE-
LECT DISTINCT PRIJMENI FROM CLO-
VEK WHERE SLAVNY) AND NOT
SLAVNY ORDER BY PRIJMENI, JME-
NO, RC;

Kdo nemá rád IN, ptá se jinak:

SELECT RC, PRIJMENI, JMENO FROM
CLOVEK WHERE PRIJMENI
=ANY(SELECT DISTINCT PRIJMENI
FROM CLOVEK WHERE SLAVNY) AND
NOT SLAVNY ORDER BY PRIJMENI,
JMENO, RC;

Jiní va�i kamarádi mají stejné køestní
jméno jako va�i nepøátelé. Proto na mej-
dan pozvete jenom ty, kteøí vám nebu-
dou pøipomínat nevyøízené úèty:

SELECT RC, PRIJMENI, JMENO FROM
CLOVEK WHERE JMENO NOT IN (SE-
LECT DISTINCT JMENO FROM CLO-
VEK WHERE NEPRITEL) AND KAMA-
RAD ORDER BY PRIJMENI, JMENO,
RC;

Kdo nemá rád NOT IN, mù�e postupo-
vat i jinak:

SELECT RC, PRIJMENI, JMENO FROM
CLOVEK WHERE JMENO <>ALL(SE-
LECT DISTINCT JMENO FROM CLO-
VEK WHERE NEPRITEL) AND KAMA-
RAD ORDER BY PRIJMENI, JMENO,
RC;

Mno�ina mù�e být ku prospìchu nejen
za WHERE, ale i pøi popisu projekce

nebo za HAVING. Chceme-li u lidí mít
poznámku, zda jsou podezøelí, staèí vì-
dìt, �e podezøelý je ka�dý zloèinec, ka�-
dý se zloèineckým pøíjmením nebo oby-
vatel mìsta, kde bydlí nejménì 10 zlo-
èincù:

SELECT RC, PRIJMENI, JMENO FROM
CLOVEK, ZLOCINEC OR PRIJMENI
=ANY(SELECT DISTINCT PRIJMENI
FROM CLOVEK WHERE ZLOCINEC) OR
PSC IN(SELECT PSC FROM CLOVEK
WHERE ZLOCINEC GROUP BY PSC
HAVING COUNT(PSC)>=10) PODEZI-
RAN ORDER BY PRIJMENI, JMENO,
RC;

Seznam okresù s nejvìt�ím poètem tr-
vale bydlících zloèincù by se také hodil.
V takovém seznamu bude patrnì jeden
okres, ale není vylouèeno, �e tam bude
více okresù. Trochu si zaagregujeme
v hlavním dotazu i v poddotazu, aby se
nám podaøilo pøejít od jednotlivých zlo-
èincù ke zloèineckým okresùm:

SELECT OKRES FROM CLOVEK WHE-
RE ZLOCINEC GROUP BY OKRES
HAVING COUNT(RCISLO)>=ALL(SE-
LECT COUNT(RCISLO) FROM CLOVEK
WHERE ZLOCINEC GROUP BY OKRES)
ORDER BY OKRES;

Polo�me si otázku, na co by se mohla
hodit tabulka o neomezeném poètu øád-
kù a sloupcù uvnitø zahnízdìného do-
tazu.

Existence øádkù
tabulky

V obecné tabulce s více sloupci je ulo-
�ena smìs hodnot rùzného typu, které
tì�ko budeme hromadnì porovnávat
s hodnotou jednoho typu. Navíc to není
k nièemu. Jediné, co je zajímavé testo-
vat na tabulce o neurèeném poètu sloup-
cù, je, zda obsahuje alespoò jeden øá-
dek. To se hodí spí�e pro øízení výpoètù
ne� pro zahnízïování dotazù. Operátor
EXISTS urèí, zda existuje alespoò jeden
øádek tabulky vygenerované poddota-
zem. Operátor NOT EXISTS má pouze
opaèný význam. Za operátorem se na-
chází zahnízdìná tabulka a pøed ním
není hodnota. Pokud bych chtìl poslat
v�em nepodvodníkùm seznam v�ech
podvodníkù, pak pøílohu dopisu stvoøím
snadno. Staèí napsat pøíkaz:

SELECT RC, PRIJMENI, JMENO, BYD-
LISTE, PSC FROM CLOVEK WHERE

PODVODNIK ORDER BY PRIJMENI,
JMENO, RC;

Jak ale vygenerovat samolepky na obál-
ky? Takhle to dìlají zaèáteèníci nebo
pesimisté:

SELECT PRIJMENI, JMENO, BYDLIS-
TE, PSC FROM CLOVEK WHERE NOT
PODVODNIK ORDER BY PSC, PRIJME-
NI, JMENO;

Profesionální optimisté �etøící papír do
tiskárny radìji pí�í:

SELECT PRIJMENI, JMENO, BYDLIS-
TE, PSC FROM CLOVEK WHERE
EXISTS (SELECT * FROM CLOVEK
WHERE PODVODNIK ) AND NOT POD-
VODNIK ORDER BY PSC, PRIJMENI,
JMENO;

Nebudu pøeci psát milionùm nepodvod-
níkù o tom, �e seznam podvodníkù je
prázdný. Jistì by to �lo napsat i bez
EXISTS:

SELECT PRIJMENI, JMENO, BYDLIS-
TE, PSC FROM CLOVEK WHERE (SE-
LECT COUNT(RCISLO) FROM CLOVEK
WHERE PODVODNIK )>0 AND NOT
PODVODNIK ORDER BY PSC, PRIJME-
NI, JMENO;

Vidíte, �e cesty k zvládnutí rozmanitých
dotazù do jedné tabulky jsou velmi èle-
nité a strukturovanost z nich jenom èi�í.
Nìkteøí ètenáøi si mo�ná kladou otáz-
ku, proè jsem v úvodu seriálu rozseká-
val problém na nìkolik tabulek a proè
stále je�tì tajím, jak to v�echno spojit
do jednoho celku ku v�eobecnému u�it-
ku. Nechtìl jsem vás zatím pøíli� roz-
ptylovat. Poèínaje následující malou
kapitolou u� se nebudu vícetabulkovým
dotazùm vyhýbat.

Práce se dvìma
tabulkami

Ono velké tajemství zní: poddotaz mù�e
smìøovat i do jiné zdrojové tabulky.
Nejprve si novou mo�nost vychutnáme
na dvojicích tabulek v 5NF obrnìných
doménovou a entitní integritou, které
mají k sobì relaci N:1. Co kdyby nás
zajímali lidé, kteøí nemají ani jeden úèet
a je jim víc ne� 18? Chceme jim poslat
skvìlou nabídku od na�í nové banky
GOLD TRANSILVANIA Ltd:
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SELECT PRIJMENI, JMENO, BYDLIS-
TE, PSC FROM CLOVEK WHERE
VEK>=18 AND RCISLO NOT IN(SE-
LECT DISTINCT RC FROM UCET)OR-
DER BY PSC, PRIJMENI, JMENO;

Zajímavý je té� dotaz do rejstøíku trestù
a registru firem:

SELECT RC, PRIJMENI, JMENO FROM
REJSTRIK WHERE TRESTAN AND
RC=ANY(SELECT DISTINCT RC FROM
REG_FIREM) ORDER BY PRIJMENI,
JMENO, RC;

Snìhurka �ílela z milých a závislých tr-
paslíkù. V tabulce trpaslíkù se dobøe loví
pomocí podøízené tabulky vlastností,
která obsahuje èíslo trpaslíka a název
vlastnosti jako slo�ený klíè:

SELECT JMENO FROM TRPASLIK
WHERE CISLO IN(SELECT DISTINCT
CISLO FROM VLASTNOST WHERE NA-
ZEV=�MILY�) AND CISLO IN(SELECT
DISTINCT CISLO FROM VLASTNOST

WHERE NAZEV=�ZAVISLY�)ORDER
BY JMENO;

Práce s více tabulkami
Z více tabulek nemusíte mít obavy. Po-
kud je databázový systém dobøe navr-
�en, jde v�echno hladce. Vzpomeòme si
na první díl seriálu a na èíselník recep-
tù, èíselník surovin a na spojovací enti-
tu DAVKA, která obsahovala dva klíèo-
vé sloupce CIR a CIS pro orientaci
v èíselnících a jeden neklíèový sloupec
pro mno�ství suroviny v rámci receptu.
Mám teï zrovna chu� na KARI koøení
a nechce se mi je jíst samotné. Poddota-
zem budu muset zjistit èíslo suroviny,
kterého se zmocní nadøízený poddotaz,
a stanoví èísla receptù, které potøebují
KARI, a koneènì hlavní dotaz vypí�e
názvy receptù s KARI podle abecedy.
Tak�e pozor na hnízdo v hnízdì:

SELECT CIR, NAZEV FROM RECEPT
WHERE CIR=ANY(SELECT CIR FROM
DAVKA WHERE CIS=ANY(SELECT
CIS FROM SUROVINA WHERE NAZEV
=�KARI�)) ORDER BY NAZEV, CIR;

Nìkteré suroviny nejsou k nièemu a chci
si je uvìdomit:

SELECT CIS, NAZEV FROM SUROVI-
NA WHERE CIS NOT IN (SELECT DIS-
TINCT CIS FROM DAVKA) ORDER BY
NAZEV, CIS;

Chci zalo�it GOULASH PUB, s.r.o., a zají-
má mì, z èeho se vlastnì gulá� dìlá. Mu-
sím se prohrabat recepty, které pøipomí-
nají gulá�, a opsat si jejich èísla. Pak se
zanoøím do dávek a najdu èísla poten-
ciálních surovin. Pak teprv budu moci
abecednì vypsat suroviny do gulá�ù:

SELECT CIS, NAZEV FROM SUROVI-
NA WHERE CIS IN (SELECT DISTINCT
CIS FROM DAVKA WHERE CIR IN (SE-
LECT CIR FROM RECEPT WHERE NA-
ZEV LIKE �%GULAS%�)) ORDER BY
NAZEV, CIS;

Dobrou chu� � i na spojování tabulek po-
mocí joinù v dal�ím dílu!

JAROMÍR KUKAL
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