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Databáze standardu SQL, díl 7.

Projekce
v databázových
systémech

Budeme se zabývat databázovou operací,
kterou Codd v sedmdesátých letech na-

zval PROJEKCE. Jde skutečně o zobrazování
informací z původní databázové tabulky ob-
dobné projekci na filmové plátno. Vždyť vý-
sledek projekce ovlivňuje nejen obsah filmo-
vého políčka, ale i poloha, sklon, typ a barva

promítací lampy. I v databázových systémech
ovlivňuje konkrétní formulace projekce výsle-
dek. Projekci můžeme realizovat takovým pří-

Z předchozích dílů seriálu už víme dost o tabulkách, relacích mezi nimi,
o jazyce DDL pro definici nových pojmů a jazyce DML pro aktualizaci tabu-
lek. Nyní přicházíme k tomu, co uživatele systému většinou zajímá nejvíce:
Jak formulovat nejjednodušší možné dotazy na obsah databáze?

kazem SELECT, který propustí informace
o všech řádcích tabulky, zatímco informace
o sloupcích je změněna projekcí. Na obrázku 1
vidíme symbolickou tabulku L obsahující
v přeházeném pořadí sloupce A, B, C, D
a několik řádků.

S využitím tabulky 1, ve které jsou důleži-
tá slova DML jazyka pro projekci a jejich čes-
ký význam, můžeme sestavit první SQL do-
taz na celý modře vyznačený obsah tabulky
L, který zní:

SELECT * FROM L;

Zde používáme symbolického označení *
ke zdůraznění, že při projekci požadujeme veš-
keré sloupce původní tabulky L v takovém po-
řadí, jaké uznává SQL server v rámci své vnitř-
ní organizace dat. Z dotazu plyne, že nám
rovněž nezáleží na pořadí zobrazených řádků
tabulky L a že budou zobrazeny všechny řád-
ky. Odpověď na uvedený dotaz je podobná ob-
rázku 1. Jde o dlouhý text, kde v prvním řád-
ku jsou písmena B, D, A, C oddělená vždy
několika mezerami, za nimi následuje odřád-
kování, pak jeden řádek podtržítek pro oddě-
lení záhlaví tabulky a jejího obsahu. Konečně
následuje několik textových řádků, z nichž
každý je standardně oddělen oddělovačem řád-
ku a odpovídá jednomu řádku původní tabul-
ky. Nakonec následuje znak konce textového
souboru. Tato standardní forma textového sou-
boru je velmi univerzální a užitečná pro další
zpracování odpovědi SQL serveru s pomocí
jiných systémů. Obdobně můžeme z tabulky
T obsahující číselné údaje ve třech sloupcích
A, B, C, vypsat všechny hodnoty příkazem:

SELECT * FROM T;

Výsledek je uveden v tabulce 2.

Pro zajímavost je uveden výsledek dotazu
i ve standardní textové formě:

A B C cr/lf
- - - - - - - - - - cr/lf
5 1 3 cr/lf
3 2 6 cr/lf
2 null 13 cr/lf
30 4 null cr/lf eof

Při projekci někdy zmenšujeme počet sku-
tečně zobrazovaných sloupců tak, jak je uve-
deno na obrázku 2. Je běžné, že kvůli přehled-
nosti výpisu nechceme vidět všechny sloupce
tabulky. Projekce zajímá především cílevědo-
mé inteligentní jedince, kteří vědí, že důležité
je vždy jen něco, zatímco všechno zahlcuje
málo inteligentního alibistu. Při projekci máme
v příkazu SELECT možnost vyjádřit se o tom,
které sloupce vlastně chceme vidět. Konkrét-
ně nás zajímají sloupce B, A, C, které jsou zvý-
razněny modrou barvou. Navíc se musíme
vyjádřit o jejich pořadí v odpovědi. Příslušný
příkaz zní:

SELECT A, B, C FROM L;

Tak je jednoznačně specifikován seznam
sloupců, které chceme vidět. Pokud se bude-
me zabývat tabulkou T a chceme vidět její tři
sloupce v jiném pořadí, pak příkazem:

SELECT A, C, B FROM T;

obdržíme tabulku 3.

Obr. 1. Vidím všechny sloupce tabulky L.

LQS manzýV

* onhce�v

DNA ìnsaèuosa

YB eldop

CSED ìnputses

MORF z

OTNI odøtinvod

TON e�,advarpínen

RO oben

REDRO ïaøes

TCELES rebyv

Tabulka 1. Klíčová slova DML – projekce.

A B C

5 1 3

3 2 6

2 LLUN 31

03 4 LLUN

Tabulka 2. Všechno z tabulky T.

Obr. 2. Nechci vidět všechny sloupce tabulky L.

A C B

5 3 1

3 6 2

2 31 LLUN

03 LLUN 4

Tabulka 3. Požadované pořadí sloupců.
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Pokud je sloupec A informačně k ničemu,
v popisu projekce ho vynechejme. V tabulce
4 je uveden výsledek projekce:

SELECT C, B FROM T;

Pouhý výběr sloupců tabulky k zobrazení
a stanovení jejich pořadí není jedinou možností
a smyslem projekce. Projekce je totiž
v obecném případě popsána seznamem výra-
zů ve stylu:

SELECT výraz1, výraz2, ... , výraz_N FROM
tabulka;

Cílem projekce může být i vytvoření nové
tabulky pomocí INTO:

SELECT výraz1, výraz2, ... , výraz_N INTO
tab_nová FROM tab_stará;

Potom názvy sloupců jsou jen speciálními
případy výrazů. Ve výrazech mohou kromě
názvů sloupců tabulek figurovat i konstanty,
aritmetické operátory + – * /, porovnávací ope-

rátory, logické operátory and, or, not a funkce.
K výrazům v SQL se dostaneme v některém
z dalších dílů seriálu. Na obrázku 3 je symbo-
licky znázorněna tabulka L, kde ze čtyř zá-
kladních sloupců A, B, C, D je podstatný pou-
ze sloupec D vyznačený modrou barvou,
a hodnota výrazu, který je vypočten ze sloup-
ců A, B, C, D jednoznačným smysluplným
postupem.

Pokud použijeme takovou projekci na ta-
bulku T s tím, že nás zajímá pouze sloupec
A a součin sloupců B a C, můžeme použít pří-
kaz:

SELECT A, B*C X FROM T;

Výsledkem potom bude tabulka obsahují-
cí pouze dva sloupce: sloupec A a sloupec

s přezdívkou X tak, jak je znázorněno v tabul-
ce 5.

Ve sloupci A jsou uvedeny hodnoty
z původní tabulky T. Ve sloupci X jsou hod-
noty vzniklé vynásobením hodnot sloupce
B a C, neboť B*C je výraz popisující násobe-
ní dvou sloupců. Pokud je za výrazem uveden
nový název, je chápán jako přezdívka výrazu
pro potřeby zobrazení. V tabulce 5 si povšim-
něte výsledků násobení konkrétních
a nedefinovaných hodnot. V prvním řádku se
nemůžeme divit tomu, že 3*1=3. Druhý řádek
je rovněž typický, protože 6*2=12. V třetím
řádku požadujeme, aby nejasná hodnota byla
vynásobena hodnotou 13. Je zřejmé, že tako-
vý součin má rovněž nejasnou hodnotu NULL.
V posledním řádku tabulky je hodnota 4 ná-
sobena nejasnou hodnotou NULL a výsledek

je opět nejasný. Při projekci lze účelově měnit
pořadí jednotlivých řádků. Je přirozené, že
chceme vidět řádky tabulky seřazené vhodným
způsobem podle našeho požadavku. Pokud
budeme z původní tabulky zobrazovat pouze
sloupec A a sloupec vzniklý vydělením sloup-
ce C sloupcem B, je to možné následujícím
příkazem:

SELECT A, C/B Y FROM T ORDER BY A;

Příkaz je navíc doplněn požadavkem pro
setřídění výstupní tabulky podle sloupce
A vzestupně.

Všimněte si porovnáním tabulky 5 a 6, že
v tabulce 6 jsou už hodnoty A řazeny vzestup-
ně a příslušné hodnoty Y patří příslušným hod-
notám A tak, jak byly vypočteny z hodnot B
a C v jednotlivých řádcích. Můžeme též řadit
hodnoty v obráceném pořadí tak, jak je to uve-
deno v tabulce 7.

C B

3 1

6 2

31 LLUN

LLUN 4

Tabulka 4. Nechci vidět všechny sloupce.

Obr. 3. Pohled do tabulky L pomocí výrazů.

A X

5 3

3 21

2 LLUN

03 LLUN

Tabulka 5. Součin B*C se schoval za přez-
dívku X.

A Y

2 LLUN

3 3

5 3

03 LLUN

Tabulka 6. Podíl C/B se také jmenuje jinak.

A Z

03 LLUN

5 SEY

3 ON

2 ON

Tabulka 7. Výraz A>C má logickou hodnotu.

Placená inzerce
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SELECT PRIJMENI, JMENO, FUNKCE,
MZDA

INTO NAMESTEK
FROM LIDI
ORDER BY MZDA DESC;

V dnešní době jsou mzdové záležitosti taj-
né a těžko lze konkrétně závidět. Je nutné po-
užít logický výraz, který porovná hrubou mzdu
s mezí závisti v roce 1998. Výsledkem pak
bude sloupec s přezdívkou GAUNER obsahu-
jící hodnoty YES, NO nebo NULL. Zveřejně-
ní tabulky ZAVIST není tak trestné jako pub-
likovat tabulku NAMESTEK. Zamyslete se
nad tím, v jakém pořadí budou řádky tabulky
a jaký to má význam pro závistivce:

SELECT PRIJMENI, JMENO, BYDLISTE,
MZDA>10000 GAUNER

INTO ZAVIST
FROM LIDI
ORDER BY PRIJMENI, JMENO,
MZDA DESC;

Jedna dívčina se chtěla dobře vdát, ale bo-
hužel měřila 206 cm. Nezbylo jí nic jiného,
než se naučit projekci:

SELECT PRIJMENI, JMENO, VYSKA
INTO OBR
FROM KANEC
ORDER BY VYSKA DESC, PRI-
JMENI, JMENO;

Jeden nesmělý mladý muž zvící 131 cm
měl podobné starosti:

SELECT PRIJMENI, JMENO, VYSKA
INTO TRPASLICE
FROM KOCKA
ORDER BY VYSKA, PRIJMENI,
JMENO;

V jedné závodní jídelně, kam jsem rád cho-
dil, rádi vykrmovali tlouštíky a flaksičky dá-
vali hubeným individuím. Aby měli přehled
i dnes, potřebují tabulku DIETA víc než já:

SELECT PRIJMENI, JMENO, HMOT-
NOST+100-VYSKA NADVAHA

INTO DIETA
FROM LIDI
ORDER BY PRIJMENI, JMENO;

Pokud vás matematicky neznechutil výpo-
čet nadváhy, jistě připustíte, že pacienti
v kalifornském sanatoriu DRSNYACK mají
nárok na jídlo, pokud je jejich nadváha nezá-
porná. Aby se předešlo nedorozuměním při
výdeji stravy, zvolíme pro jednotlivé výrazy
vhodné přezdívky. Ve sloupci EAT_PLEASE
bude opět YES, NO nebo NULL. Přemýšlej-
te, jak se tam takové NULL může dostat a jestli
má takový pacient nárok na stravu:

SELECT PRIJMENI NAME, JMENO FIRST,

Pak při řazení použijeme klíčové slovo
DESC pro sestupné pořadí. V tabulce 7 jsou
opět dva sloupce. První sloupec je sloupec
A a druhý sloupec je sloupec obsahující hod-
notu logického výrazu, který říká, zda hodno-
ta A je větší než hodnota C. Odpověď na tako-
vouto otázku je YES nebo NO z pohledu SQL
jazyka. Příslušný příkaz zní:

SELECT A, A>C Z FROM T ORDER BY
A DESC;

Výsledná tabulka obsahuje v prvním řád-
ku nejvyšší hodnotu A rovnou 30 a jí odpoví-
dající hodnotu Z rovnou NULL, protože lze
opravdu těžko říci, zda 30>NULL. V druhém
řádku je uvedena hodnota A=5 a hodnota
Z=YES, protože 5 je skutečně větší než 3. Ve
třetím řádku je hodnota A=3 a hodnota Z=NO,
protože skutečně 3 není větší než 6.
V posledním řádku je hodnota A=2 a hodnota
Z je opět NO, protože skutečně 2 není větší
než 13.

Obecně můžeme říci, že jednoduchá pro-
jekce z jedné tabulky je popsána následujícím
způsobem. Po klíčovém slově SELECT je uve-
den seznam výrazů oddělených čárkou, kde
za každým výrazem může být napsán nový
název sloupce, po tomto seznamu výrazů ná-
sleduje klíčové slovo FROM a za ním násle-
duje odkaz na tabulku, ze které mají být data
projekcí zobrazena, a potom nepovinně násle-
dují zase klíčová slova ORDER BY a za nimi
seznam sloupců, podle kterých má být usku-
tečněno setřídění. Takto chápaná projekce byla
už částečně ukázána na modelových příkla-
dech. Pro ilustraci řešení praktických problé-
mů pomocí projekce jsou uvedeny rozmanité
příklady použití projekce v praxi. V nich vzni-
ká zásadně ze staré tabulky tabulka nová. Po-
kud vynecháme INTO tab_nová, přijde klien-
tovi odpověď v ASCII tvaru.

Možná si chcete z tabulky LIDI udělat
malý, ale výstižný telefonní seznam seřazený
podle příjmení. Pokud mají lidé náhodou stej-
né příjmení, měli by být seřazeni podle křest-
ních jmen a stačí napsat:

SELECT PRIJMENI, JMENO, TELEFON
INTO TELSEZNAM
FROM LIDI
ORDER BY PRIJMENI, JMENO;

Špióni analyzující naše hovory naopak tou-
ží vidět nás seřazené podle telefonních čísel,
aby věděli, kdo volá:

SELECT TELEFON, JMENO, PRIJMENI
INTO SPY
FROM LIDI
ORDER BY TELEFON;

Moji náměstci chtěli mít přehled o bohá-
čích v řadách svých podřízených a hned na
první stránce chtěli dostat záchvat závisti. Pro-
to je třeba použít klíčové slovo DESC:Pla
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HMOTNOST+100-VYSKA<=0
EAT_PLEASE
INTO DIET
FROM LIDI
ORDER BY PRIJMENI, JMENO;

V ekonomické praxi probíhají většinou jed-
noduché výpočty. Známe-li daň, lze ji snadno
odečíst od mzdy a tak získat představu o čisté
mzdě. Všimněte si vhodné přezdívky pro
mzdu:

SELECT PRIJMENI, JMENO, RC, MZDA
HRUBA, DAN, MZDA-DAN CISTA

INTO VYPLATNICE
FROM LIDI
ORDER BY PRIJMENI, JMENO,
RC;

V laboratoři elektroniky mají studenti jiné
starosti. Potřebují co nejrychleji zpracovat pro-
tokol o ověřování Ohmova zákona. Takový
protokol bývá seřazen podle čísla měření a za-
hrnuje naměřené i vypočtené hodnoty:

SELECT NUMBER, U, I, U/I R
INTO OHM_LAW
FROM EXPERIMENT
ORDER BY NUMBER;

Změříme-li rozměry kvádru a jeho hmot-
nost, pak snadno zjistíme hustotu materiálu.
Následuje odfláknuté řešení problému z jiné
laboratoře:

SELECT CIS, A, B, C, M, M/(A*B*C) RO
INTO KVADR1
FROM MERENI
ORDER BY CIS;

Jednou vám to říct musím, jde to i bez zá-
vorek. Dělení pak probíhá postupně zleva do-
prava podle schématu:

M/A ... (M/A)/B ... ((M/A)/B)/C a je to hoto-
vé:

SELECT CIS, A, B, C, M, M/A/B/C RO
INTO KVADR2
FROM MERENI
ORDER BY CIS;

Trochu lidskosti při popisu sloupců tabul-
ky KVADR nezaškodí. Tak honem rychle:

DROP TABLE KVADR1;

DROP TABLE KVADR2;

SELECT CIS, A ROZMER_A, B ROZ-
MER_B, C ROZMER_C, M HMOT-
NOST_M,

M/A/B/C HUSTOTA_RO
INTO KVADR
FROM MERENI
ORDER BY CIS;

Teď bych rád potrápil váš oblíbený SQL
server. Až odešlete následující dotaz, s velkou
pravděpodobností zjistíte, že váš SQL server
na to nestačí. Pak udělejte ještě jiný zoufalý
pokus, kde místo funkce LN zkusíte napsat
LOG. V učebnici mechaniky pro vysoké ško-
ly naleznete odpověď na otázku, co znamena-
jí ty záhadné symboly sloupců tabulky a proč
se tabulka jmenuje tak divně:

SELECT M, M0, V0, V0*LN(M/M0) V 
INTO CIOLKOVSKIJ
FROM ZADANI
ORDER BY M DESC, M0, V0 DESC;

Teď si určitě myslíte, že násobení, dělení
a výrazy se závorkami patří pouze do škol, la-
boratoří a vědeckých ústavů. Jste na omylu.
Výrazy se používají všude, kde se racionálně
myslí. Proč by takto nemohli myslet i eko-
nomové?

Vynásobením množství materiálu na skla-
dě jeho jednotkovou cenou získáme cenný údaj
pro korunovou inventuru skladu po položkách.
V některých skladech je pěkný – jak říkají es-
téti – nepořádek, a tak se nedivte způsobu se-
třídění informace:

SELECT EVID_CISLO, NAZEV, MNOZS-
TVI, JEDNOTKA, CENA_ZA_JEDNOTKU,

MNOZSTVI*CENA_ZA_JEDNOT-
KU CENA
INTO INVENTURA
FROM SKLAD
ORDER BY NAZEV,EVID_CISLO;

Při sledování spotřeby vozidel se svět tech-
niky přiblíží světu ekonomiky natolik, že tech-
nici i ekonomové mohou mít stejný názor na
věc. Více výrazů v jedné projekci není ke ško-
dě věci:

SELECT SPZ, KM, LITRY, KC, LITRY/KM
SPOTREBA_NA_KM,

KC/KM CENA_ZA_KM,
KC/LITRY CENA_ZA_LITR
INTO EKO_JIZDA
FROM JIZDA ORDER BY SPZ;

Pokud si ještě teď myslíte, že v ekonomii
jsou matematické výrazy na nic, pak mám pro
vás malý testovací příkaz. Odečtením dvou dat
od sebe vzniká v SQL celé číslo. Jestliže ro-
zumíte ekonomii, projekci a zoologii, bude
pro vás hračkou navrhnout lepší přezdívku než
to hrozné zabíjačkové citoslovce:

SELECT AKCE, PRIJMY, VYDAJE,
ODE_DNE, DO_DNE,

(PRIJMY-VYDAJE)/(DO_DNE-
-ODE_DNE+1) QUIK
INTO BILANCE
FROM TEREN
ORDER BY PRIJMY DESC;

Jaromír Kukal

Placená inzerce
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