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databáze standardu SQL

Jak uloit
Pøedposlední díl naeho seriálu ze svìta databází standardu SQL je zde
a s ním i návod, jak pracovat s procedurami. Ale nepøedbíhejme. Nejdøíve
samozøejmì dokonèíme problematiku
z dílu minulého.

proceduru

FROM UDANICKO GROUP BY RCU;
CREATE VIEW OBET(RC, JMENO, PRIJMENI, KOEFICIENT, POCET, CELKEM, UPRAVENO)
AS SELECT RCO, JMENOO, PRIJMENIO, KOEO, COUNT(*), SUM(PRACHY),SUM(FINAL)
FROM UDANICKO GROUP BY RCO;

Od okamiku, kdy jsme studovaný systém opustili naposledy, je u provedením
pøedchozích operací dobøe nastaven
a kdokoli v nìm bude manipulovat
s daty, neporuí jeho integritu. Tak vznikl
reálnì ivotaschopný systém, kde ubrá- CREATE VIEW PRECIN(CISLO, NAní jakéhokoli integritního omezení zpù- ZEV, CENA, POCET, CELKEM,UPRAsobí chybnou funkci. Pøidání dalích VENO)
omezení je plýtváním. Následující tabul- AS SELECT CIC, NAZEVC, PRACHY,
ka 1 ukazuje poèet integritních omezení COUNT(*), SUM(PRACHY),SUM(FINAL)
tabulek podle jejich typu.
Zùstaòme jetì chvíli v DDL
a pokusme se vytvoøit hierarC IN
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CREATE VIEW UDANICI n t e g r i t y c e l ke m
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NIU, KOEU, RCO, JMENOO,
PRIJMENIO, KOEO, DEN, CIC, Tabulka 1: Databázový systém OZNAMKA.
NAZEVC, PRACHY, FINAL) AS
SELECT RCU,U.JMENO,U.PRIJMENI, FROM UDANICKO GROUP BY CIC;
U.KOEUD,RCO,O.JMENO, O.PRIJMENI,O.KOEO,DEN,CIC, NAZEVC,CE- Pod vlivem minulých dílù seriálu snadNAC,CENAC*U.KOEOD*O.KOEOB no vytvoøíme pohledy na rodná èísla udaFROM CIN, UDANI, CLOVEK U, CLO- vaèù a obìtí:
VEK O
WHERE CIC=CICINU AND RCU=U.RC CREATE VIEW RCUDAV(RC) AS SELECT RCU FROM UDANI GROUP BY
AND RCO=O.RC;
RCU;
Virtuální tabulka obsahuje opravdu
vechno potøebné a nahrazuje tabulku CREATE VIEW RCOBET(RC) AS SEUDANI. Dalí tøi VIEW se hodí k sumár- LECT RCO FROM UDANI GROUP BY
nímu pohledu na udavaèe, jejich obìti RCO;
a pøeèiny:
Poslední VIEW je pro vás malým rébuCREATE VIEW UDAVAC(RC, JMENO, sem:
PRIJMENI, KOEFICIENT, POCET, CELCREATE VIEW MEDAILE(RC, JMENO,
KEM, UPRAVENO)
AS SELECT RCU, JMENOU, PRIJME- PRIJMENI) AS
NIU, KOEU, COUNT(*), SUM(PRACHY),SUM(FINAL)

SELECT RC, JMENO, PRIJMENI FROM
OBET
WHERE RC NOT IN RCUDAV;
Pro zavrení trpkého humoru se vrame
do DML a zadejme nìkolik pøíkazù SELECT, které provìøí dùkladnost pøedchozí pøípravy:
SELECT TOP 10 PERCENT * FROM
UDAVAC ORDER BY POCET DESC;
SELECT * FROM UDANICKO WHERE
RCU IN RCOBET OR RCO IN RCUDAV;
SELECT COUNT(*) POCET_KUSU
FROM MEDAILE;

Co jetì zbývá
Umíme u pracovat s tabulkami, které
obsahují data vzájemnì provázaná doménovými, entitními a referenèními integritami, a jsme schopni zajistit bezrozpornost uloených dat pomocí definic
tabulek v DDL. Dále víme, jak se efektivnì podívat do jedné nebo více tabulek
pomoci VIEW. Zatím vak nevíme, jak
efektivnì pracovat s pøíkazy pro aktualizaci dat v tabulkách. Ideální by bylo mít
monost formulovat jeden pøíkaz, který
na serveru vyvolá sputìní jednoho nebo
více pøíkazù. Natìstí jazyk SQL DDL takové øeení pøímo nabízí pomocí uloených procedur. Ty mají svùj název a vnitøní obsah tvoøen jednotlivými pøíkazy.
Uloenou proceduru je moné vytvoøit,
zruit a spustit. Po sputìní procedury se
vykonají její vnitøní pøíkazy v pøedem stanoveném poøadí podle algoritmu v proceduøe. Pokud jste ji programovali
v nìkterém jazyce, nebude pro vás obtíné konstruovat i sloitìjí algoritmy. Na
druhé stranì právì proto nechávám uloené procedury jako poslední téma. Pokud by ètenáø o jejich existenci a monostech vìdìl døíve, patrnì by nebyl
ochoten k dekompozici systému do více
tabulek a k vnímání integritních omezení a vechno by chtìl øeit algoritmicky.
Chtìl jsem zabránit tomu, aby znalci al-
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goritmizace, ke kterým se také hrdì hlásím, nevyrazili kvapem po slepé koleji
tvorby obrovských strukturovaných procedur, a to bez stop databázového mylení. Pøes to vechno by bez uloených
procedur nebylo mono realizovat rozumnì ádný databázový systém. Dalím
kladným rysem uloených procedur je
jejich nepøeruitelnost. Proceduru spustíme jedním pøíkazem a ten se provede
naráz, pøestoe mùe mít sloitou vnitøní strukturu. Vhodná konstrukce procedur vede potom k minimalizaci kolizí
s integritními omezeními a záleí pouze
na nás, jak tuto monost vyuijeme.

Procedura bez
parametrù
Kadý zaèátek mùe být lehký, je-li laka dostateènì nízko. Nejsnazí je vytvoøit uloenou proceduru, která nemá ádné parametry. Typické jsou procedury
zajiující hromadný úklid. Procedura
KONCIME postupnì zruí data v tabul-

kách A, B a C. Takovou proceduru vytvoøíme v DDL pøíkazem:
CREATE PROCEDURE KONCIME
AS
BEGIN
DELETE FROM A;
DELETE FROM B;
DELETE FROM C;
END
Pak proceduru snadno spustíme pøíkazem:
EXECUTE PROCEDURE KONCIME;
Výhody takové procedury jsou patrné,
pokud tabulky B a C jsou èíselníky a tabulka A do nich odkazuje. Pak procedura KONCIME ruí obsahy tabulek ve
správném poøadí a nebudou problémy
s referenèními integritami. Dále nemusíme znát názvy pùvodních tabulek podobnì jako ve VIEW a do tøetice pøístupové
právo k proceduøe KONCIME nemusí mít
kadý nezodpovìdný jedinec, ale napøíklad jenom správce databáze.

Procedura se
vstupními parametry
Rozíøíme monosti procedur o komunikaci prostøednictvím vstupních parametrù. Kadý vstupní parametr je dán svým
jménem a datovým typem. Jejich seznam
se pøi vytváøení procedury uvede uzavøený do kulatých závorek za názvem procedury. Vstupní parametry mají sice
mnohdy podobné názvy a význam jako
jednotlivé sloupce v tabulkách, ale jsou
to pouze lokální promìnné, které vznikají uvnitø procedury pro její vnitøní potøebu. Pøi volání procedury do tìchto promìnných zvenku vstupují konkrétní
hodnoty, které jsou uvnitø procedury pouity jako souèásti výrazù. Pro rozliení
názvù sloupcù tabulek a názvù lokálních
promìnných se pouívá dvojteèková konvence. Je-li pøed názvem uvedena dvojteèka, jde o název lokální promìnné. Èasto potøebujeme proceduru pro ruení
osoby podle rodného èísla. Nejprve vytvoøíme jednoduchou proceduru:
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CREATE PROCEDURE KILLER(RCX
VARCHAR(10))
AS
BEGIN
DELETE FROM CLOVEK WHERE
RC=:RCX;
END
Po sputìní procedury KILLER pøíkazem:
EXECUTE PROCEDURE
5511273208;

KILLER

si uvìdomíme, e konkrétní osobu není
moné zruit, protoe má vazby z jiných
tabulek. Proto proceduru nejprve znièíme a vytvoøíme dokonalejí dílo zkázy.
To ve ovem za pøedpokladu, e tabulky A, B, C neobsahují zásadní informace, které je nutno uchovávat i po smrti:
DROP PROCEDURE KILLER;
CREATE PROCEDURE KILLER(RCX
VARCHAR(10))
AS
BEGIN
DELETE FROM A WHERE RC=:RCX;
DELETE FROM B WHERE RCIS=:RCX;
DELETE FROM C WHERE RRCCIISS=:RCX;
DELETE FROM CLOVEK WHERE
RC=:RCX;
END
Procedury se vstupními parametry hrají
zásadní roli pøi aktualizaci dat. Následující procedura je vhodná pro zmìnu
køestního jména konkrétní osoby:
CREATE PROCEDURE KRESTNI (RCX
VARCHAR(10), NOVE VARCHAR(30))
AS
BEGIN
UPDATE CLOVEK SET JMENO=:NOVE
WHERE RC=:RCX;
END
K pøejmenování konkrétní osoby pouijeme pøíkaz:
EXECUTE PROCEDURE KRESTNI
510611030, JOE;
Koneènì mùeme i pøidávání nového èlovìka do tabulky chápat jako proceduru
zatiující jeden komplikovaný pøikaz:

CREATE PROCEDURE NOVY_CLOVEK
(RCX VARCHAR(10), JX VARCHAR(30),
VX INTEGER)
AS
BEGIN
INSERT INTO CLOVEK (RC, JMENO,
VYSKA) VALUES (:RCX,:JX,:VX);
END
Volání je opìt jednoduché:
EXECUTE PROCEDURE NOVY_CLOVEK 6104115471, ANNIE, 9;

Procedury, které
nìco vracejí
V nìkterých pøípadech potøebujeme, aby
procedura vrátila zjitìné hodnoty lokálních promìnných. Pøi vytváøení procedury uvedeme seznam vracených
promìnných v závorce za klíèové slovo
RETURNS. Následující ponìkud umìlý,
ale názorný pøíklad procedury NANECO
ukazuje, jak lze vytvoøit snadno souèasnì druhou a tøetí mocninu celého èísla:
CREATE PROCEDURE NANECO (X INTEGER) RETURNS (X2 INTEGER, X3
INTEGER)
AS
BEGIN
:X2=:X*:X;
:X3=:X*:X*:X;
END
Zajímají-li nás mocniny èísla 7, musíme
mít deklarovány dvì promìnné, napøíklad P a Q. Potom vyvoláme proceduru
pøíkazem s klíèovým slovem RETURNING_VALUES pøed výstupními parametry:
EXECUTE PROCEDURE NANECO 7 RETURNING_VALUES :P, :Q;
Nìkdy potøebujeme uvnitø procedury
spustit pøíkaz SELECT tak, aby vypoèetl
dùleité údaje z tabulek, a to napøíklad
pomocí agregaèních funkcí. Pokud nechceme jako odpovìï tabulku, pouijeme v pøíkazu SELECT klíèové slovo INTO
a na konci. Za ním uvedeme seznam
lokálních promìnných, do kterých má být
uloen výsledek. Následují ukázky pouití na procedurách NEJMENSI, KDOTOJE, UCET_TED a STAV_TED:
CREATE PROCEDURE NEJMENSI (JJJ
VARCHAR(30)) RETURNS (VVV INTEGER)
AS

BEGIN
SELECT MIN(VYSKA) FROM CLOVEK
WHERE JMENO=:JJJ
INTO :VVV;
END
CREATE PROCEDURE KDOTOJE (RCX
VARCHAR(10)) RETURNS (JJJ VARCHAR(30), PPP VARCHAR(30))
AS
BEGIN
SELECT JMENO, PRIJMENI FROM
CLOVEK
WHERE RC=:RCX
INTO :JJJ, :PPP;
END
CREATE PROCEDURE UCET_TED
(CUC VARCHAR(20)) RETURNS (P DECIMAL(10,2), V DECIMAL(10,2))
AS
BEGIN
SELECT SUM(CASTKA) FROM UCET
WHERE CU=:CUC AND POHYB=P
INTO :P;
SELECT SUM(CASTKA) FROM UCET
WHERE CU=:CUC AND POHYB=V
INTO :V;
END

CREATE PROCEDURE STAV_TED(CUC
VARCHAR(20)) RETURNS (STAV DECIMAL(10,2))
AS
DECLARE VARIABLE A DECIMAL
(10,2);
DECLARE VARIABLE B DECIMAL
(10,2);
BEGIN
EXECUTE PROCEDURE UCET_TED
:CUC RETURNING_VALUES :A, :B;
:STAV=:A - :B;
END
První tøi uvedené procedury se hodí na
zjitìní nejmení výky èlovìka podle
køestního jména, na identifikaci èlovìka
z rodného èísla a na sumarizaci pøíjmù
a výdajù na úètu. Poslední procedura pro
celkový stav na úètu je zajímavá ve dvou
smìrech. Pøednì demonstruje monost
volání procedury procedurou s uloením
dílèích výsledkù do promìnných A, B.
Dále vidíme, jak øeit nedostatek lokálních promìnných. Mezi klíèovými slovy
AS a BEGIN jsou deklarovány dvì lokální promìnné A, B, které nejsou ani vstupními, ani výstupními parametry procedu-
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ry. Zajímá-li nás stav úètu, staèí se
z klientu zeptat:
EXECUTE PROCEDURE STAV_TED
6674157-471/0531 RETURNING_
VALUES :ST;

Vìtvení v proceduøe
Na pøedchozích pøíkladech bylo snadné
pochopit princip procedur a pøedávání
parametrù. Pro realizaci uiteènìjích
procedur budeme muset umìt øídit postup výpoètu. Zaèneme vìtvením, které
pouívá konstrukce IF-THEN-ELSE
k podmínìnému provádìní pøíkazù.
Chceme-li pøidat osobu do tabulky,
u které NEMÁME OMYLEM zajitìnou
entitní integritu, staèí napsat pøidávací
proceduru PRIDEJ_HO:
CREATE PROCEDURE PRIDEJ_HO
(RCX VARCHAR(10), JJJ VARCHAR
(30))
AS
BEGIN
IF NOT EXISTS(SELECT RC FROM
CLOVEK WHERE RC=:RCX)

THEN INSERT INTO CLOVEK (RC,
JMENO) VALUES (:RCX, :JJJ);
END
Pokud neexistuje v tabulce CLOVEK ani
jeden øádek se stejným rodným èíslem
jako RCX, je zaloena nová poloka
s tímto rodným èíslem a pøísluným jménem JJJ. V opaèném pøípadì se nedìje nic.
Vidíte názornì, jak nevýchovné jsou jednoduché pøíklady. Leckdo si teï pomyslí, e primární klíèe a unikátní indexové
soubory jsou k nièemu. Hlavní smysl integritních omezení je v tom, e nás nezávisle hlídají napøíklad i pøi spoutìní
nedomylených procedur. Pøedstavte si,
e v proceduøe PRIDEH_HO by omylem
chybìla spojka NOT. Inteligentnìjí
procedura PRIDEJ_INFO by mohla mít
stejné parametry, ale jiné chování. V pøípadì ji existujícího rodného èísla RCX
nebude rezignovat, ale opraví jméno èlovìka:
CREATE PROCEDURE PRIDEJ_INFO
(RCX VARCHAR(10), JJJ VARCHAR
(30))

AS
BEGIN
IF NOT EXISTS(SELECT RC FROM
CLOVEK WHERE RC=:RCX)
THEN INSERT INTO CLOVEK (RC,
JMENO) VALUES (:RCX, :JJJ);
ELSE UPDATE CLOVEK SET JMENO=:JJJ WHERE RC=:RCX;
END
Pøi volání procedury PRIDEJ_INFO nemusíme vìdìt pøedem, zda jde o nového, èi
o starého známého. U klientu se pak setøe rozdíl mezi opravou a pøidáním dat.
Pokud uvedenou techniku povaujete za
hazard, pouívejte vìtvení na øeení jiných situací. Pak se vám jistì bude líbit
procedura:
CREATE PROCEDURE ZRUS_HO (RCX
VARCHAR(10))
AS
BEGIN
IF NOT EXISTS(SELECT RC FROM
UCET WHERE MAJITEL=:RCX)
THEN DELETE FROM CLOVEK WHERE RC=:RCX;
END
JAROMÍR KUKAL
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