Databáze standardu SQL, díl 15.

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

Ve spojení
praxe

databáze standardu SQL

je síla

Patnáctý díl naeho seriálu je z vìtí
èásti vìnován dokonèení tématu spojování tabulek.

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

Nejde-li nám o lidi, ale naopak o kontakty, pøijde JOE zkrátka, ale linka 3674
bude zachránìna. Budeme muset buï
prohodit tabulky, nebo pouít RIGHT
JOIN. V obou pøípadech získáme tabulku 1 s bezprizorním telefonem:

Teprve teï máme anci realizovat seznam neúspìných lidí pøíkazem:

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 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;
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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 pøísluné JMENO, respektive
v tabulce VLASTNOST její slovní POPIS.
Bohuel se ale nic nedozvíme o trpaslících, o kterých se nic neví, ani o vlastnostech, které trpaslíci jetì 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)
Tabulka 1: Záchrana kontaktù.
SELECT DISTINCT TELEFON
POCET_VLASTNOSTI
FROM KONTAKT LEFT JOIN OSOBA
Bez LEFT JOIN by nám ti nejménì úspì- FROM TRPASLIK, VLASTNOST,
ON CISLO_PRAC=CISLO_P
ní chybìli. lo by pak jen o seznam ne- ZNALOST
WHERE JMENO IS NULL;
úspìných lidí, kterým to mùete øíct do WHERE CIT=CISTRP
telefonu.
AND CIV=CISVLA
Poslední moností spojování tabulek je
GROUP BY JMENO
FULL OUTER JOIN, který neztratí nic.
ORDER BY JMENO;
Rozumní analytici pouívají typicky
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a kadé relaci odpovídá jedna
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ON CISLO_PRAC=CISLO_P;
Mìjme èíselník TRPASLIK a èíTabulka 2: Záchrana veho.
selník VLASTNOST, obsahující
Pro procvièení bude zajímavé realizovat typické trpaslièí vlastnosti. Pokud bude SELECT POPIS, COUNT(JMENO)
seznam vech osob s uvedením poètu ve spojovací entitì ZNALOST uvedena POCET_TRPASLIKU
kontaktù. Osoby, které se døíve ztráce- dvojice CISTRP a CISVLA jako unikátní FROM TRPASLIK, VLASTNOST,
ly, budou mít vedle sebe èíslo nula:
klíè, máme podchyceny drby o vlastnos- ZNALOST
tech konkrétních trpaslíkù. Je--li unikát- WHERE CIT=CISTRP
SELECT CISLO_P, JMENO,
ní klíè CIT v tabulce TRPASLIK a tabulka AND CIV=CISVLA
COUNT(TELEFON) POCET
VLASTNOST má klíè CIV, pak ji mùe- GROUP BY POPIS
me vypsat vechny drby o vech trpas- ORDER BY POPIS;
lících pomocí dotazu:

Dotaz do tøí tabulek
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Zahnízdìný JOIN
Je na èase zabránit ztrátám na trpaslících a jejich vlastnostech pouitím zahnízdìného LEFT JOIN. Staèí si uvìdomit, e TRPASLIK LEFT JOIN ZNALOST
je informaèní zdroj obsahující vechna
data o trpaslících, a jako takový jej staèí spojit s tabulkou VLASTNOST. Tabulka VLASTNOST stojí vlevo od LEFT JOIN.
Vpravo je pak v závorce zahnízdìný
LEFT JOIN. Nepouité reference na trpaslíky a na vlastnosti se pak neztratí
a budou jim odpovídat jednotlivé øádky
výsledné tabulky. Vylepený 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 vypíe trpaslíky,
o kterých se zatím nic neví. Takový dotaz bez LEFT JOIN není moný:
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 kae není tak horká...
Pokud seriál trvá pøíli dlouho, mohou
podle klasika nastat dvì monosti. Buï
roste sloitost nových pøedkládaných
fakt nade vechny meze únosnosti pro
ètenáøe, nebo klesá procento nových
a souèasnì uiteèných informací a té-

mìø k samé nule. Jistì jste ji pøesyceni
rozvinutými monostmi pøíkazu SELECT
z minulých dílù a v tomto díle oèekáváte dalí sloitosti, nebo ji jen opakování známých fakt. Dnes nás èeká nové
téma, které je souèasnì nové, snadné,
uiteèné, a navíc navazuje na pøedchozí 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 vytváøení, pouívání a ruení virtuálních
tabulek zvaných VIEW.

Velké pokuení
Snad kadý, komu se povedl elegantní
pøíkaz SELECT, si ho okamitì opíe do
poznámkového bloku, aby se pojistil pro
pøítí podobné situace. Technické podobì bloku se meze nekladou. Jindy je
pro nás cennìjí odpovìï na dotaz, která není nièím jiným ne tabelárním pøehledem dat. Pøíkaz SELECT mùeme
snadno doplnit o slovo INTO a název
cílové tabulky, a tak v souladu s pøedchozími díly seriálu vytvoøíme novou
reálnou tabulku obsahující poadované
konkrétní hodnoty. Proto je celá øada
programátorù v pokuení skladovat za
kadou 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 moné, není povinné a nemusí být
efektivní. Pøedchozí postup nezaslouí
následování, nebo má vìtinou tøi nevýhody. Nová tabulka PRACHAC v prvé
øadì zabírá místo na disku. Navíc tabulka neobsahuje informaci o svém okamiku vzniku. V okamiku ètení tabulky PRACHAC ji mohou být bohatí i jiní
lidé a obèas nìkdo zemøe nebo zchudne. To, e nová tabulka není aktuální,
je podstatná vada na kráse. Tøetí nevýhodu okusíme pøi kadé aktualizaci tabulky. Nejprve ji budeme muset zruit
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 nevýhodu nedemonstruje. Staèilo by na STAV
úètu neaplikovat agregaèní funkci SUM
a vynechat èásti GROUP BY a HAVING.

Taková tabulka neobsahuje údaje o bohatých lidech, ale spíe o jednotlivých
stavech na neznámých úètech a o jejich
majitelích. Bohuel nemá unikátní klíè,
tedy je pouze v 1NF. Pøidáním sloupce
CISUCTU do pøíkazu SELECT si mnoho
nepomùeme. Nová tabulka má sice
unikátní klíè CISUCTU a je uiteèná, ale
je zatíena 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 nadbyteèná data. Pro uivatele je naopak normální vidìt data v lidtìjí podobì, která se
nadbyteèností a nenormalizovaností
pøímo pyní, nebo názornost si ádá
své obìti.

Virtuální svìt
Rok 2000 se kvapem blíí a moderní èlovìk dává èasto pøednost virtuální realitì pøed tou trapnì obyèejnou. Na naich
obrazovkách a tiskárnách bìnì vídáme ètyømístný letopoèet jako souèást
informace o datu, kdy se nìco podstatného stalo. Nìkteøí lidé nejpozdìji poèátkem ledna pøítího roku zjistí, e to
byla pouze virtuální realita, která zastøela obyèejnou realitu dvoucifernou.
Moderní virtuální doba pøináí mnoho
nového. Proto je nebezpeèné rozvíjet intelekt pøedkolních dítek pomocí jednoduchých hádanek typu: Má to rohy, kopyta a ocas a není to zvíøe. Odpovìï je
prostá: virtuální zvíøe. Pokud bych mìl
srozumitelnì definovat pojem virtuality, neobejdu se bez naivity vyjádøení:
VIRTUÁLNÍ OBJEKT X MÁ STEJNÉ
VLASTNOSTI JAKO X, ALE NENÍ TO X.
Pøestoe bych nikomu nepøál, aby se
musel odprásknout virtuálním revolverem po delí virtuální symbióze s virtuální èarodìjnicí, budu naopak velmi propagovat pouívání virtuálních tabulek
místo tìch normálních. Virtuální tabulka z pohledu uivatele i jazyka SQL vypadá jako klasická tabulka, ale není to
ona. Pro nás je podstatné, e vytváøení,
pouívání a ruení virtuálních tabulek
je jednoduchou záleitostí.

Zpátky k DDL
DDL-Data Definition Language jako souèást SQL umoòuje vytváøení a ruení
virtuálních tabulek. Ty jsou anglicky
oznaèovány jako VIEW, co èesky neznamená nic jiného, ne pohled na nìco
èi do nìèeho.
JAROMÍR KUKAL
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