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Databáze standardu SQL, díl 17.

Ka�dý jen trochu chytrý nepoøádník oka-
m�itì odpoví své hrdé ANO. Navíc na
pøilep�enou dodá, pro koho je ten poøá-
dek urèen. Pokud by byl opravdu chyt-
rý, bude radìji mlèet, nebo� tím podle
psychologù deklaruje svùj vysoký indi-
vidualismus, a nikoli vysoké IQ.

              Zvládají
inteligenti chaos?
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Posadíte-li do jedné kanceláøe nebo k jed-
nomu projektu dva chytré zastánce cha-
osu na nìkolik dnù, ani jeden z nich ne-
bude hovoøit o ráji. Podobná situace
vzniká i na SQL serveru. Pokud jsme je-
diným individuem, které aktualizuje
data, a vybièujeme své du�evní schop-
nosti na maximum, podaøí se nám udr-
�et v datech poøádek a nikdo zvenku ne-
pozná, �e máme nepoøádek ve struktuøe
tabulek. Jednou v�ak realizátora databá-
ze mù�e pøestat poøizování dat bavit, jeho
chaos se dostane do rukou jiných jedin-
cù, kteøí ho pak u� nikdy nezvládnou,
a to tím spí�, èím jich bude více.
V pøedchozích dílech seriálu jsem se pøí-
li� nestaral o zvládání chaosu, nebo�
v SQL DML k tomu nebyla pøíle�itost
a výklad DDL jsem trochu odlehèil pro
snadnìj�í porozumìní. Nyní nastal èas
tvrdého zásahu proti chaosu v datech.
Hlavní smysl takového poèínání je v tom,
aby s daty mohli pracovat i ti lidé, kteøí
chaos prostì nezvládají. Vedlej�í efekty
jsou tøi. Zabráníme pøedem rozvleklému
reklamaènímu øízení pøi pøedávání sys-
tému. Dále zabráníme tìm u�ivatelùm
systému, kteøí by chtìli na na�em chao-
su vydìlat prachy, aby tak uèinili oka-
m�itì. V neposlední øadì tím pøevycho-
váme svou chaotickou analytickou du�i.

SQL server se brání
A proto je tak prima, jak se to zpívá ve
známé písni. V databázové teorii nalez-
neme základní definici databázového

systému jako mno�iny entit (tabulek)
a integritních omezení. Integrita po èes-
ku je celistvost neboli schopnost tvoøit
jeden bezesporný celek. Pokud má SQL
server souèasnì slou�it více klientùm,
musí buï v�em dovolit v�echno (a tak
umo�nit dokonalý chaos), nebo odmítat
v�echny rozporuplné po�adavky na zmì-
nu dat (a tak tvrdì ochromit práci v�ech
bordeláøù). SQL server má obecné mo�-
nosti ochrany celistvosti dat a vy je bu-
dete muset v souladu se svou analýzou
konkrétnì naplnit. Pøitom riskujete, �e
vás okolí bude kamenovat za to, �e ne-
lze vydat zbo�í, které není na skladì, �e
nelze poslat dopis firmì, její� adresa není
známa, nebo �e peníze nejdou poslat na
úèet, jeho� majitel není znám. Nebojte se
jich. Stejní lidé vás odsoudí i v pøípadì,
�e se podaøí zadat prodej milionu kusù
nákladního automobilu, �e budou mu-
set psát adresu podruhé i kvùli faktuøe
nebo �e dolary zmizí tøeba do Alp. Navíc
bych se k nim v druhém pøípadì pøidal
i já. Pokud tedy plánujete, co v�echno
chcete zakázat, nezabouchnìte sami sobì
zadní vrátka. Proto plánujte v�dy mini-
mální poèet integritních omezení, který
ji� umo�òuje obranu proti chaosu. Bude-
-li omezení pøíli� mnoho, bude v nich
mo�ná také chaos, který neunesete. Lep�í
heslo by mo�ná bylo: Chaos v SQL mù�e
vzniknout i bez integritních omezení �
rozumný analytik dr�í nejen u�ivatele,
ale i sám sebe na uzdì.

Doménová integrita
Doménovou integritu u� napùl znáte
z CREATE TABLE. U ka�dého sloupce ta-
bulky se mù�eme vyjádøit o doménì
(mno�inì dovolených hodnot), v ní� se
musí nalézat zadávané hodnoty. Pokud
JMENO nesmí být NULL, CISLO_BOT ne-
smí být men�í ne� 40 a OKRES mù�e být

pouze DC, UL nebo TP, staèí napsat uvnitø
pøíkazu CREATE TABLE tøi vnitøní dekla-
race sloupcù:

JMENO VARCHAR(30) NOT NULL,
CISLO_BOT DECIMAL(2,0)
CHECK (CISLO_BOT>=40),
OKRES VARCHAR(2)
CHECK (SPZ IN(�DC�,�UL�,�TP�));

Jen si uvìdomte, v kolika tabulkách se
mù�e vyskytnout rodné èíslo s povinným
lomítkem a nepovinnou poslední cifrou.
Proto je lep�í nejprve vytvoøit tzv. domé-
nu a v ní na jednom místì hlídat pravi-
dla zápisu. Na takovou doménu se pak
mù�eme odvolávat jejím jménem jako na
nový datový typ, který vznikl omezením
jiného datového typu. Jediný háèek je
v tom, �e pøi vytváøení domény nevíme,
jak se budou jmenovat sloupce pøi kon-
krétním a rozmanitém pou�ití v CREATE
TABLE. Podobnì jako nìkteøí mu�i øíkají
v�em �enám BERU�KO, aby se to neplet-
lo, budeme uvnitø domény nazývat její
sloupec jako VALUE. Následuje vytvoøe-
ní nìkolika jednoduchých domén:

CREATE DOMAIN SLOVO
AS VARCHAR(30) NOT NULL;

CREATE DOMAIN RODNE
AS VARCHAR(11)
CHECK (VALUE LIKE �______/___%�);

CREATE DOMAIN NAZEV AS SLOVO
CHECK (VALUE NOT LIKE � %�);

CREATE DOMAIN MERITKO
AS DECIMAL(3,0) CHECK
(VALUE BETWEEN 30 AND 300);

První doména SLOVO je urèena pro hlí-
dání maximálnì tøicetiznakových ne-
prázdných slov. Druhá doména RODNE
hlídá jedenáctiznakový text, zda po �es-
ti znacích následuje lomítko a za ním tøi
nebo ètyøi znaky. Z toho automaticky
plyne, �e hodnota VALUE nemù�e být
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NULL, nebo� výsledek operátoru LIKE by
nebyl YES. Tøetí doména NAZEV vychází
z domény SLOVO a upøesòuje, �e VALUE
nesmí zaèínat mezerou. Podobný trik se
vám bude velmi èasto hodit. Poslední
doména MERITKO bude prospì�ná pøi
ukládání hodnot vý�ky lidí v centimet-
rech. Máme-li domény pøipraveny, staèí
je struènì a pøehlednì pou�ít pøi zaji��o-
vání doménové integrity a zároveò ke
struènìj�ímu vytváøení tabulky. Následu-
jící tabulka CLOVEK sice je�tì nemá klíè,
ale je�tì chvíli vydr�te do výkladu entit-
ní integrity:

CREATE TABLE CLOVEK
(JMENO NAZEV, PRIJMENI NAZEV,
RC RODNE, VYSKA MERITKO);

Pokud nìjakou doménu nepotøebujeme,
mù�eme ji zlikvidovat pøíkazem

DROP DOMAIN MERITKO;

Také vám vadí, �e nìkteøí lidé mají stejné
køestní jméno jako pøíjmení? V království
EXTRA s tím zatoèili hned od zaèátku,
a pak si marnì lámali hlavu, jak pomocí
domény, která zná jen tu svou VALUE,
porovnat hodnoty ve dvou rùzných sloup-
cích. Pomocí domén to nejde. Druhý zpù-
sob realizace doménové integrity v SQL
DDL spoèívá v uvedení podmínky CHECK
uvnitø CREATE TABLE, ale a� za definicí
v�ech sloupcù tabulky. Obecnì toti� pla-
tí, �e integritní omezení, která nebyla
napsána pøímo pøi definici sloupcù, lze
psát a� na konec pøíkazu CREATE TABLE.
Týká se to nejen CHECK, ale i PRIMARY
KEY, UNIQUE a FOREIGN KEY. Problém
z EXTRA království lze øe�it následovnì:

CREATE TABLE EXTRA
(JMENO NAZEV, PRIJMENI NAZEV,
CHECK (JMENO<>PRIJMENI));

Entitní integrita
Entitní integritu také známe z poèáteè-
ních dílù seriálu. Chceme-li zajistit jed-
noznaèný pøístup k øádku v rámci jedné
entity (tabulky), musí existovat jednodu-
chý nebo slo�ený klíè jako jeden sloupec
tabulky nebo skupina sloupcù, které na-
bývají unikátních hodnot. Pøi definici
sloupce RC, který má být unikátní, v ta-
bulce CLOVEK staèí kombinovat domé-
novou a entitní integritu uvnitø pøíkazu
CREATE TABLE:

RC RODNE UNIQUE;

Pokud si vzpomeneme na unikátnost
dodateènì, umíme vytvoøit unikátní in-
dexový soubor pøíkazem

CREATE UNIQUE INDEX RCCLO
ON CLOVEK(RC);

Unikátní klíè má pro entitu (tabulku)
dvojí význam. Prvotní význam pro tabul-
ku v 5NF je v pøímém pøístupu k datùm.
Pak té� hovoøíme o primárním klíèi, an-
glicky PRIMARY KEY. Ka�dá tabulka
v 5NF musí mít právì jeden primární klíè.
Druhý význam unikátních klíèù je v kont-
rolní funkci dal�ích souvislostí mezi hod-
notami v rùzných øádcích jedné tabulky.
Pak pou�íváme tradièní název UNIQUE.
Takových unikátních klíèù mù�e mít ta-
bulka nìkolik, tedy i �ádný. Pokud by
v království EXTRA pou�ívali kombina-
ci jména a pøíjmení k jednoznaèné iden-
tifikaci osob, staèí v CREATE TABLE pøi-
dat PRIMARY KEY:

CREATE TABLE EXTRA
(JMENO NAZEV, PRIJMENI NAZEV,
CHECK (JMENO<>PRIJMENI),
PRIMARY KEY (JMENO, PRIJMENI));

V øí�i SUPER musel mít je�tì ka�dý ob-
èan tajnou pøezdívku, nesouvisející ani
se jménem, ani s pøíjmením, a navíc kom-
binace køestního jména a pøezdívky mu-
sela vést k jednoznaènému oslovení
agenta. Zde proto vyu�ijeme jak domé-
nu NAZEV, tak tøi pøídavné doménové in-
tegrity, jeden primární klíè a jedno uni-
kátní omezení. Jde o skloubení doménové
a entitní integrity:

CREATE TABLE SUPER
(JMENO NAZEV, PRIJMENI NAZEV,
PREZDIVKA NAZEV,
CHECK (JMENO<>PRIJMENI),
CHECK (JMENO<>PREZDIVKA),
CHECK (PREZDIVKA<>PRIJMENI),
PRIMARY KEY (JMENO, PRIJMENI),
UNIQUE (JMENO, PREZDIVKA));

Referenèní integrita
Tabulka SUPER je evidentnì èíselníkem,
který se na nic neodkazuje. Jinak tomu
bude s tabulkou MZDA, ve které plánu-
jeme sloupec RC z domény RODNE, jeho�
hodnoty musí být ve vztahu k hodnotám
sloupce RC z domény RODNE v tabulce
JEDINEC, která má RC jako PRIMARY
KEY. Nejde o nic jiného ne� o realizaci
relace A : 1 MZDA PRO CLOVEKa. Tabul-
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ka JEDINEC je dokonalou databází za-
mìstnancù v 5NF s potøebnými osobní-
mi údaji. Tabulka MZDA, obsahující pou-
ze rodné èíslo, mìsíc, rok a mzdové údaje,
se pomocí rodného èísla spojuje s cizí
tabulkou JEDINEC, na kterou se odkazu-
je. Právì pøedstavì o omezeních pøi spo-
jení tabulek se øíká referenèní integrita.
Omezení tohoto typu pomáhá zajistit
nekonfliktnost obsahu dvojice tabulek
v rámci ka�dé jednotlivé relace. Nejlépe
bude formulovat nejpøísnìj�í mo�nou
pøedstavu o nespornosti obsahu tabulek
MZDA a JEDINEC. Pøedev�ím je zcela zby-
teèné hlídat referenèní integritou ru�ení
jednotlivých mezd, nebo� tím, �e nìkdo
nìkdy nedostane mzdu, nevznikne roz-
por v databázi. Pøidávání nového zamìst-
nance do tabulky JEDINEC staèí hlídat
pomocí doménové a entitní integrity a re-
ferenèní integrita nehraje roli. Pøidávání
nové polo�ky do tabulky MZDA je hlídá-
no referenèní integritou. Existuje-li stej-
né rodné èíslo v tabulce JEDINEC, probìh-
ne pøidání øádku bez problémù. Pokud
stejné rodné èíslo v tabulce JEDINEC ne-
existuje, referenèní integrita je povinna
zajistit, aby nedo�lo ke sporu v datech.
Z toho plyne, �e nepøidá pomýlenou po-
lo�ku do tabulky MZDA.
To je u�iteèné pro zamezení výplaty mrt-
vým du�ím. Opaèná situace nastává pøi
ru�ení zamìstnancù v tabulce JEDINEC.
Referenèní integrita opìt pomáhá hlídat
následky na�eho poèínání. Ru�íme-li za-
mìstnance, který je�tì nikdy nedostal
výplatu, je situace jasná a zru�ení v ta-
bulce JEDINEC probìhne. Na ru�ení za-
mìstnance, který ji� výplatu alespoò
jednou dostal, mù�eme nahlí�et rùznì
extrémnì. Nejtvrd�í je takový postup za-
kázat. Jedinì tak lze zamezit anonymitì
pøíjmù bývalých zamìstnancù. O dal�ích
mírnìj�ích mo�nostech bude pojednáno
dále. Na opravu rodného èísla v tabulce
JEDINEC nebo v tabulce MZDA musíme
pohlí�et jako na kombinaci ru�ení a vy-
tváøení. Zmìna rodného èísla v tabulce
JEDINEC je mo�ná, pokud dotyèný je�tì
nikdy nic nebral. Zmìna rodného èísla
v tabulce MZDA je mo�ná, pokud nové
rodné èíslo existuje v tabulce JEDINEC.
Realizace takto pøísné referenèní integrity
se provede pøi vytvoøení tabulky MZDA,
kde na konec pøidáme

FOREIGN KEY(RC)
REFERENCES JEDINEC(RC);

Tím je definován vztah mezi sloupcem
RC z na�í tabulky MZDA a sloupcem RC
z cizí tabulky JEDINEC; jde o nejtvrd�í for-

mu referenèní integrity. Je-li v cizí tabul-
ce UCET tvoøen primární klíè sloupci CU
a CODE, pøedstavujícími èíslo úètu a kód
banky, pak se z tabulky STAV, obsahují-
cí CUCTU, BANKA, DATUM, PRIJEM
a VYDEJ, musíme odkazovat deklarací
v posledním øádku CREATE TABLE:

FOREIGN KEY(CUCTU,BANKA)
REFERENCES UCET(CU,CODE);

Extrémní tvrdost není v�dy na místì. Co
kdy� nìkomu spletou rodné èíslo v ta-
bulce JEDINEC a zjistí se to a� po mnoha
mìsících vyplácení mzdy? Pak po�ada-
vek zákazu zmìny RC v tabulce JEDINEC
asi prakticky neobstojí. Lépe je si pøát,
aby se to v�ude pøeèíslovalo samo. Ná-
sledující deklarace v tabulce MZDA ji èiní
mírnì nesvéprávnou, nebo� zmìna RC
v cizí tabulce JEDINEC v ní nedobrovol-
nì vynutí zmìny RC. K tomu slou�í klau-
zule ON UPDATE CASCADE:

FOREIGN KEY(RC) REFERENCES
JEDINEC(RC) ON UPDATE CASCADE;

Pokud budeme je�tì benevolentnìj�í, je
na místì pøemý�let, jak umo�nit ru�ení
polo�ek v tabulce JEDINEC. Tak tøeba fir-
ma v tabulce ZAKAZKA vede i RC zamìst-
nance, který za ni odpovídá, a mù�e se
stát, �e pracovník dá výpovìï. Pak zru-
�ení pracovníka mù�e být dovoleno s tím,
�e na zakázce bude uvedena místo rod-
ného èísla hodnota NULL. Tím zahladí-
me stopy po zamìstnanci, ale jeho za-
kázky se neztratí. To se vyplatí i kvùli
mo�nosti vést evidenci zakázek, které
visí ve vzduchu. Do tabulky ZAKAZKA
musíme tedy napsat odkaz na tabulku
JEDINEC, a to s dvìma klauzulemi ON
UPDATE CASCADE a ON DELETE NULL:

FOREIGN KEY(RC) REFERENCES
JEDINEC(RC) ON UPDATE CASCADE
ON DELETE NULL;

Nestojíme-li o zakázky, které zamìstna-
nec mìl na krku, provedeme i ru�ení kas-
kádnì:

FOREIGN KEY(RC) REFERENCES
JEDINEC(RC) ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE;

Oznamka � malý
projekt

Seriál o SQL se blí�í ke svému rozuzlení.
Proto by ne�kodilo zabývat se a� do kon-
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ce seriálu jednou názornou úlohou od
stadia analýzy pøes domény, tabulky,
integrity a view a� po ulo�ené procedu-
ry, které budou pøedmìtem jeho posled-
ní èásti. Seznamku neboli seznamovací
kanceláø analyzovat nebudeme. Mnohem
více se toho dá nauèit analýzou �oznam-
ky�, tj. instituce, kam se chodí splòovat
èestná oznamovací povinnost za úplatu.
Cílem mé analýzy je pøesvìdèit vás, �e
jádro oznamky tvoøí tøi tabulky: CLOVEK,
CIN a UDANI. Pokud vám chybí tabulka
UDAVAC, pak asi nevíte, �e udavaè je
také jenom (bohu�el) èlovìk a lidé se
mohou udávat vzájemnì u jedné a té�e
instituce. Bylo by analytickou chybou to
nedovolit. Ka�dý typ èinu má svùj název
a cenu pro pøípad bì�ného udání. Udá-li
konkrétní osoba jinou konkrétní osobu,
�e v urèitý den spáchala sledování hod-
ný èin, mù�e dostat i vy��í odmìnu, jde-
-li o prominentního udavaèe nebo promi-
nentní obì� udání. Z toho potom plyne,
�e u ka�dého èlovìka musí být znám jeho
koeficient udavaèe a koeficient obìti jako
èísla vìt�í nebo rovná jedné. Jednièky by
se mìly samy doplòovat v pøípadì nezná-
mých koeficientù. Odmìna za jedno kon-
krétní udání je rovna souèinu koeficien-
tu udavaèe, koeficientu obìti a základní
ceny èinu. Celková mìsíèní odmìna se
týká pouze udavaèù a je rovna souètu cen
za mìsíc. U ka�dé obìti se naopak sle-
duje intenzita sledování ve finanèních
jednotkách. Výkonnost agentù, mohut-
nost èinù èi sledovanost obìtí lze sledo-
vat nejen po stránce ekonomické, ale
i statistické. Existují v�ak nìkterá zásad-
ní omezení oznamovacího re�imu. Nikdo
nesmí udávat sám sebe a navíc nesmí
v jednom dni udat jinou konkrétní oso-
bu v souvislosti s jedním typem èinu víc
ne� jedenkrát. Anonymní udání, udání
neznámé osoby a udání nespecifikované-
ho èinu jsou zakázány. Analýza konèí
dal�ími databázovými omezeními spoje-
nými s konkrétním návrhem tabulek.
Tabulka CIN má sloupce CIC, NAZEVC
a CENAC. Primárním klíèem je CIC jako
èíslo èinu. Název èinu NAZEVC musí být
unikátní a základní cena èinu CENAC
nesmí být záporná. Tabulka CLOVEK má
jako primární klíè rodné èíslo osoby RC.
Následují sloupce JMENO, PRIJMENI,
KOEUD a KOEOB, kde poslední dva pøed-
stavují koeficient udavaèe a koeficient
obìti. Poslední tabulka UDANI se odvo-
lává na údaje z pøedchozích dvou tabu-
lek. Obsahuje denní záznamy ve sloup-
cích DEN, RCUD, RCOB a CICINU.
Primární klíè je urèen celou ètveøicí sloup-
cù. Není divu, kdy� tabulka UDANI je spo-
jovací entitou v 5NF a zároveò má umo�-

òovat opakované udání jiný den. Sloup-
ce RCUD a RCOB nesou informaci o rod-
ném èísle udavaèe a obìti, a proto musí
být cizími klíèi pro dvojité spojení s ta-
bulkou CLOVEK. Sloupec CICINU obsahu-
je èíslo oznámeného èinu a je cizím klí-
èem pro spojení s tabulkou CIN. Sloupec
DEN obsahuje pouze datum udání. Mezi
tabulkami tedy existují tøi relace A : 1,
a to UDANI POSKYTL CLOVEK, UDANI
O CLOVEKu a UDANI O CINu. Analýza
nepøedpokládá evidenci míst, kde byly
èiny spáchány nebo hlá�eny.

CREATE DOMAIN KOEFICIENT
AS DECIMAL(6,3) DEFAULT 1
CHECK (VALUE >=1);

CREATE DOMAIN PRACHY
AS DECIMAL(10,2) DEFAULT 0
CHECK (VALUE>=0);

CREATE DOMAIN CISLO
AS INTEGER CHECK (VALUE >0);

Dal�í dvì domény RODNE a NAZEV
máme ji� hotové z pøedchozího textu.
Nyní s vyu�itím doménové a entitní in-
tegrity vytvoøíme oba èíselníky CIN
a CLOVEK:

CREATE TABLE CIN (CIC CISLO, NA-
ZEVC NAZEV, CENAC PRACHY,
PRIMARY KEY (CIC), UNIQUE (NA-
ZEVC));

CREATE TABLE CLOVEK (RC RODNE,
JMENO NAZEV, PRIJMENI NAZEV,
KOEUD KOEFICIENT,
KOEOB KOEFICIENT,
PRIMARY KEY (RC));

Pøi vytvoøení tabulky UDANI vyjdeme
z existence tabulek CIN A CLOVEK a po-
u�ijeme v�echny typy integrit:

CREATE TABLE UDANI
(DEN DATETIME, RCUD RODNE,
RCOB RODNE, CICINU CISLO,
PRIMARY KEY
(DEN, RCUD, RCOB, CICINU),
CHECK (RCUD<>RCOB),
FOREIGN KEY (RCUD)
REFERENCES CLOVEK(RC),
FOREIGN KEY (RCOB)
REFERENCES CLOVEK(RC),
FOREIGN KEY (CICINU)
REFERENCES CIN(CIC));

Pokraèujeme pøí�tì.
JAROMÍR KUKAL
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