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Nejde-li nám o lidi, ale naopak o kon-
takty, pøijde JOE zkrátka, ale linka 3674
bude zachránìna. Budeme muset buï
prohodit tabulky, nebo pou�ít RIGHT
JOIN. V obou pøípadech získáme tabul-
ku 1 s bezprizorním telefonem:

SELECT * FROM KONTAKT
LEFT JOIN OSOBA
ON CISLO_PRAC=CISLO_P;

SELECT * FROM OSOBA
RIGHT JOIN KONTAKT
ON CISLO_PRAC=CISLO_P;

Pak snadno získáme pøehled
o anonymních linkách pøíkazem:

SELECT DISTINCT TELEFON
FROM KONTAKT LEFT JOIN OSOBA
ON CISLO_PRAC=CISLO_P
WHERE JMENO IS NULL;

Poslední mo�ností spojování tabulek je
FULL OUTER JOIN, který neztratí nic.
Rozumní analytici pou�ívají typicky
LEFT JOIN k realizaci relace 1 : N mezi
levou a pravou entitou. Buïme je�tì
chvíli nerozumní a vygenerujme tabul-
ku 2 dotazem:

SELECT * FROM OSOBA
FULL OUTER JOIN KONTAKT
ON CISLO_PRAC=CISLO_P;

Pro procvièení bude zajímavé realizovat
seznam v�ech osob s uvedením poètu
kontaktù. Osoby, které se døíve ztráce-
ly, budou mít vedle sebe èíslo nula:

SELECT CISLO_P, JMENO,
COUNT(TELEFON) POCET

FROM OSOBA LEFT JOIN KONTAKT
ON CISLO_PRAC=CISLO_P
GROUP BY CISLO_P
ORDER BY JMENO, CISLO_P;

Teprve teï máme �anci realizovat se-
znam neúspì�ných lidí pøíkazem:

SELECT CISLO_P, JMENO,
COUNT(TELEFON) POCET
FROM OSOBA LEFT JOIN KONTAKT
ON CISLO_PRAC=CISLO_P
GROUP BY CISLO_P
HAVING COUNT(TELEFON)<=2
ORDER BY CISLO_P;

Bez LEFT JOIN by nám ti nejménì úspì�-
ní chybìli. �lo by pak jen o seznam ne-
úspì�ných lidí, kterým to mù�ete øíct do
telefonu.

Dotaz do tøí tabulek
Zvìdavosti se meze nekladou.
Proto se mù�eme souèasnì po-
dívat do tøí a více tabulek najed-
nou. Jsou-li tabulky spojeny re-
lacemi, má takový pohled smysl
a ka�dé relaci odpovídá jedna
vazební podmínka za WHERE.
Mìjme èíselník TRPASLIK a èí-
selník VLASTNOST, obsahující
typické trpaslièí vlastnosti. Pokud bude
ve spojovací entitì ZNALOST uvedena
dvojice CISTRP a CISVLA jako unikátní
klíè, máme podchyceny drby o vlastnos-
tech konkrétních trpaslíkù. Je--li unikát-
ní klíè CIT v tabulce TRPASLIK a tabulka
VLASTNOST má klíè CIV, pak ji� mù�e-
me vypsat v�echny drby o v�ech trpas-
lících pomocí dotazu:

Tabulka 2: Záchrana v�eho.

CISLO_PRAC JMENO CISLO_P TELEFON

6 JOE NULL NULL

NULL NULL 36 3674

30 JIM 30 5164

30 JIM 30 6541

7 TOM 7 4714

SELECT JMENO, POPIS
FROM TRPASLIK, VLASTNOST,
ZNALOST
WHERE CIT=CISTRP
AND CIV=CISVLA
ORDER BY JMENO, POPIS;

SQL server je natolik inteligentní, �e
z unikátnosti klíèù CIT a CIV pochopí, �e
staèí systematicky prohledat tabulku
ZNALOST a v tabulce TRPASLIK rychle
vyhledat pøíslu�né JMENO, respektive
v tabulce VLASTNOST její slovní POPIS.
Bohu�el se ale nic nedozvíme o trpas-
lících, o kterých se nic neví, ani o vlast-
nostech, které trpaslíci je�tì nemají.
Pokud nám to zatím nevadí, zkusme
nìkolik SQL dotazù:

SELECT DISTINCT JMENO
FROM TRPASLIK, VLASTNOST,
ZNALOST
WHERE CIT=CISTRP
AND CIV=CISVLA
AND POPIS IN (�LENOST�,�DRZOST�)
ORDER BY JMENO;

SELECT POPIS
FROM TRPASLIK, VLASTNOST,
ZNALOST
WHERE CIT=CISTRP
AND CIV=CISVLA
AND JMENO=�BRUMLA�
ORDER BY POPIS;

SELECT JMENO, COUNT(POPIS)
POCET_VLASTNOSTI
FROM TRPASLIK, VLASTNOST,
ZNALOST
WHERE CIT=CISTRP
AND CIV=CISVLA
GROUP BY JMENO
ORDER BY JMENO;

SELECT POPIS, COUNT(JMENO)
POCET_TRPASLIKU
FROM TRPASLIK, VLASTNOST,
ZNALOST
WHERE CIT=CISTRP
AND CIV=CISVLA
GROUP BY POPIS
ORDER BY POPIS;
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Databáze standardu SQL, díl 15.

Patnáctý díl na�eho seriálu je z vìt�í
èásti vìnován dokonèení tématu spo-
jování tabulek.

Ve spojení
je síla

Tabulka 1: Záchrana kontaktù.

CISLO_PRAC JMENO CISLO_P TELEFON

NULL NULL 36 3674

30 JIM 30 5164

30 JIM 30 6541

7 TOM 7 4714
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Zahnízdìný JOIN
Je na èase zabránit ztrátám na trpaslí-
cích a jejich vlastnostech pou�itím za-
hnízdìného LEFT JOIN. Staèí si uvìdo-
mit, �e TRPASLIK LEFT JOIN ZNALOST
je informaèní zdroj obsahující v�echna
data o trpaslících, a jako takový jej sta-
èí spojit s tabulkou VLASTNOST. Tabul-
ka VLASTNOST stojí vlevo od LEFT JOIN.
Vpravo je pak v závorce zahnízdìný
LEFT JOIN. Nepou�ité reference na trpas-
líky a na vlastnosti se pak neztratí
a budou jim odpovídat jednotlivé øádky
výsledné tabulky. Vylep�ený základní
dotaz potom zní:

SELECT JMENO, POPIS
FROM VLASTNOST LEFT JOIN
(TRPASLIK LEFT JOIN ZNALOST ON
CIT=CISTRP) ON CIV=CISVLA
ORDER BY JMENO, POPIS;

Chytráky také snadno zjistíme:

SELECT JMENO FROM VLASTNOST
LEFT JOIN
(TRPASLIK LEFT JOIN ZNALOST ON
CIT=CISTRP) ON CIV=CISVLA
WHERE POPIS=�CHYTROST�
ORDER BY JMENO;

Následující dotaz vypí�e trpaslíky,
o kterých se zatím nic neví. Takový do-
taz bez LEFT JOIN není mo�ný:

SELECT JMENO FROM VLASTNOST
LEFT JOIN
(TRPASLIK LEFT JOIN ZNALOST ON
CIT=CISTRP) ON CIV=CISVLA
WHERE POPIS IS NULL
ORDER BY JMENO;

Pokud nás zajímá pouze jejich poèet,
staèí napsat:

SELECT COUNT(JMENO) NEZNAMY
FROM VLASTNOST LEFT JOIN
(TRPASLIK LEFT JOIN ZNALOST ON
CIT=CISTRP) ON CIV=CISVLA
WHERE POPIS IS NULL;

Úleva zvaná VIEW
�ádná ka�e není tak horká...
Pokud seriál trvá pøíli� dlouho, mohou
podle klasika nastat dvì mo�nosti. Buï
roste slo�itost nových pøedkládaných
fakt nade v�echny meze únosnosti pro
ètenáøe, nebo klesá procento nových
a souèasnì u�iteèných informací a� té-

mìø k samé nule. Jistì jste ji� pøesyceni
rozvinutými mo�nostmi pøíkazu SELECT
z minulých dílù a v tomto díle oèekává-
te dal�í slo�itosti, nebo ji� jen opaková-
ní známých fakt. Dnes nás èeká nové
téma, které je souèasnì nové, snadné,
u�iteèné, a navíc navazuje na pøedcho-
zí témata. Chtì nechtì musíme udìlat
velký návrat do DDL SQL a vìnovat se
tìm jeho partiím, které by pøed rokem
vyznìly naprázdno. Ano, bude øeè o vy-
tváøení, pou�ívání a ru�ení virtuálních
tabulek zvaných VIEW.

Velké poku�ení
Snad ka�dý, komu se povedl elegantní
pøíkaz SELECT, si ho okam�itì opí�e do
poznámkového bloku, aby se pojistil pro
pøí�tí podobné situace. Technické podo-
bì �bloku� se meze nekladou. Jindy je
pro nás cennìj�í odpovìï na dotaz, kte-
rá není nièím jiným ne� tabelárním pøe-
hledem dat. Pøíkaz SELECT mù�eme
snadno doplnit o slovo INTO a název
cílové tabulky, a tak v souladu s pøed-
chozími díly seriálu vytvoøíme novou
reálnou tabulku obsahující po�adované
konkrétní hodnoty. Proto je celá øada
programátorù v poku�ení skladovat za
ka�dou cenu koncentráty informací
v nových a nových tabulkách tak, jak
mohou vzniknout po pøíkazech typu:

SELECT RC, PRIJMENI, JMENO,
SUM(STAV)
INTO PRACHAC FROM CLOVEK, UCET
WHERE CLOVEK.RC=UCET.RC
GROUP BY CLOVEK.RC
HAVING SUM(STAV)>1000000
ORDER BY PRIJMENI, JMENO, RC;

Co je mo�né, není povinné a nemusí být
efektivní. Pøedchozí postup nezaslou�í
následování, nebo� má vìt�inou tøi ne-
výhody. Nová tabulka PRACHAC v prvé
øadì zabírá místo na disku. Navíc ta-
bulka neobsahuje informaci o svém oka-
m�iku vzniku. V okam�iku ètení tabul-
ky PRACHAC ji� mohou být bohatí i jiní
lidé a obèas nìkdo zemøe nebo zchud-
ne. To, �e nová tabulka není aktuální,
je podstatná vada na kráse. Tøetí nevý-
hodu okusíme pøi ka�dé aktualizaci ta-
bulky. Nejprve ji budeme muset zru�it
pøíkazem DROP TABLE PRACHAC, pak
se podívat do notesu a znovu napsat
pøíkaz SELECT. Dost èasto se projeví
ètvrtá nevýhoda. Nová tabulka nemusí
být v 5NF. Pøedchozí pøíkaz tuto nevý-
hodu nedemonstruje. Staèilo by na STAV
úètu neaplikovat agregaèní funkci SUM
a vynechat èásti GROUP BY a HAVING.

Taková tabulka neobsahuje údaje o bo-
hatých lidech, ale spí�e o jednotlivých
stavech na neznámých úètech a o jejich
majitelích. Bohu�el nemá unikátní klíè,
tedy je pouze v 1NF. Pøidáním sloupce
CISUCTU do pøíkazu SELECT si mnoho
nepomù�eme. Nová tabulka má sice
unikátní klíè CISUCTU a je u�iteèná, ale
je zatí�ena závislostí mezi neklíèovými
sloupci RC a PRIJMENI, respektive RC a
JMENO. Proto bude pouze v 2NF. Pro
databázi je typické, �e obsahuje pouze
tabulky v 5NF a neobsahuje nadbyteè-
ná data. Pro u�ivatele je naopak normál-
ní vidìt data v lid�tìj�í podobì, která se
nadbyteèností a nenormalizovaností
pøímo py�ní, nebo� názornost si �ádá
své obìti.

Virtuální svìt
Rok 2000 se kvapem blí�í a moderní èlo-
vìk dává èasto pøednost virtuální reali-
tì pøed tou trapnì obyèejnou. Na na�ich
obrazovkách a tiskárnách bì�nì vídá-
me ètyømístný letopoèet jako souèást
informace o datu, kdy se nìco podstat-
ného stalo. Nìkteøí lidé nejpozdìji po-
èátkem ledna pøí�tího roku zjistí, �e to
byla pouze virtuální realita, která za-
støela obyèejnou realitu dvoucifernou.
Moderní virtuální doba pøiná�í mnoho
nového. Proto je nebezpeèné rozvíjet in-
telekt pøed�kolních dítek pomocí jedno-
duchých hádanek typu: Má to rohy, ko-
pyta a ocas a není to zvíøe. Odpovìï je
prostá: virtuální zvíøe. Pokud bych mìl
srozumitelnì definovat pojem virtuali-
ty, neobejdu se bez naivity vyjádøení:
VIRTUÁLNÍ OBJEKT X MÁ STEJNÉ
VLASTNOSTI JAKO X, ALE NENÍ TO X.
Pøesto�e bych nikomu nepøál, aby se
musel odprásknout virtuálním revolve-
rem po del�í virtuální symbióze s virtu-
ální èarodìjnicí, budu naopak velmi pro-
pagovat pou�ívání virtuálních tabulek
místo tìch normálních. Virtuální tabul-
ka z pohledu u�ivatele i jazyka SQL vy-
padá jako klasická tabulka, ale není to
ona. Pro nás je podstatné, �e vytváøení,
pou�ívání a ru�ení virtuálních tabulek
je jednoduchou zále�itostí.

Zpátky k DDL
DDL-Data Definition Language jako sou-
èást SQL umo�òuje vytváøení a ru�ení
virtuálních tabulek. Ty jsou anglicky
oznaèovány jako VIEW, co� èesky ne-
znamená  nic jiného, ne� pohled na nìco
èi do nìèeho.

JAROMÍR KUKAL
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