Databáze v geoinformatice IV.
Mgr. Michal Jakl
ZS 2022

3.11.2022

Obsah lekce
1. SQL
2. SQLite

Praktické cvičení:
Tvorba „ukázkové semestrální práce“ a výběr témat

1. SQL – řízení přístupu
•
•
•
•

Poslední skupinou SQL příkazů jsou příkazy pro řízení přístupových oprávnění.
Platí politika, že které objekty vytvořím ty také vlastním a rozhoduji o tom, kdo další k nim bude mít přístup
Oprávnění se udělují na celé objekty, tedy například na celý obsah tabulky
Lze však specifikovat, jaké operace bude moci jiný uživatel nad objektem používat

• Typy oprávnění odpovídají DML příkazům
• Můžeme tedy zpřístupnit tabulku pro čtení, tím že povolíme příkaz SELECT, ale zakážeme ostatní
operace INSERT, UPDATE, DELETE
• K udělování oprávnění se používá příkaz GRANT
• GRANT opravneni ON objekt TO uzivatel
• GRANT SELECT ON tabulka1 TO Novak
• Po spuštění tohoto příkazu může uživatel Novak spouštět příkazy SELECT nad tabulkou
tabulka1
• Odejmout přidělená práva můžeme příkazem REVOKE
• REVOKE opravneni ON objekt FROM uzivatel
• REVOKE SELECT ON tabulka1 FROM Novak
Zdroj: https://moodle.fzp.ujep.cz/pluginfile.php/23547/mod_resource/content/1/Databazove_systemy_v_biomedicine-7-8.pdf

1. SQL – transakce
• DML příkazy lze zapouzdřit do transakcí
• V rámci transakce můžeme provést několik DML příkazů, ale teprve po posledním z nich rozhodneme, zda
všechny provedené změny budou platné nebo ne
• Databáze zajistí, že budou provedeny buď všechny změny, nebo žádná
• Pro řízení transakcí existují 2 základní příkazy:
• Příkaz COMMIT transakci potvrdí
• Příkaz ROLLBACK transakci zruší
• Transakce začíná spuštěním prvního DML příkazu
• Změny prováděné v rámci transakce nejsou před spuštěním COMMIT mimo transakci viditelné, jinými slovy,
ostatní uživatelé vidí stále stejná data jako před zahájením transakce.
Poznámka: transakční režim je nutné v některých databázích či v databázových klientech explicitně aktivovat,
například PostgreSQL běží defaultně v autocommit režimu, kdy po každém DML příkazu se automaticky provede
COMMIT. Toto chování lze změnit pomocí SET AUTOCOMMIT = off

Zdroj: https://moodle.fzp.ujep.cz/pluginfile.php/23547/mod_resource/content/1/Databazove_systemy_v_biomedicine-7-8.pdf

1. SQL – INNER JOIN = vnitřní spojení
• Pro získání dat z více tabulek slouží v SQL klíčové slovo JOIN, které se umísťuje mezi názvy spojovaných tabulek Následuje
klíčové slovo ON, po kterém je nutné definovat způsob propojení. Pokud použijeme samotné slovo JOIN, provede se
vnitřní spojení (INNER JOIN):
Sloupce je nutné identifikovat plným jménem, které se skládá z názvu tabulky a
názvu samotného sloupce, který oddělíme tečkou.

SELECT p.id_pacienta, p.jmeno, p.prijmeni, v.datum_vysetreni, v.hmotnost FROM pacienti p JOIN vysetreni v ON
p.id_pacienta = v.id_pacienta
Místo plného názvu tabulek můžeme
definovat zkrácené pojmenování v části
FROM, zkratku zapíšeme přímo za název
tabulky. Zkratku tabulky pak používáme ve
všech částech SQL dotazu.

• Způsob spojení tabulek je obvykle definováno podmínkou za klíčovým slovem ON.
• Podmínka definuje, které řádky se spolu mají párovat.
• Pokud podmínku nedefinujeme, vzniká tzv. kartézský součin. Toto chování je ve většině případů nežádoucí, proto
musíme být při definování podmínky spojení velmi pozorní. Databáze se tak bude chovat i v případě, kdy dle
spojovací podmínky odpovídá jednomu řádku první tabulky více řádků v tabulce druhé. Hodnoty řádku první tabulky
se kopírují ke každému řádku druhé tabulky. Výsledkem spojení tabulek je n řádků, kde n je u vnitřního spojení v
rozsahu 0 až m * n, u vnějšího spojení v rozsahu m až m * n.
• Alternativou je přímý výčet spojovaných tabulek za FROM a specifikace spojovací podmínky za WHERE:
SELECT p.id_pacienta, p.jmeno, p.prijmeni, v.datum_vysetreni, v.hmotnost FROM pacienti p, vysetreni v WHERE
p.id_pacienta = v.id_pacienta

1. SQL – OUTER JOIN = vnější spojení
• Vnější JOINy umožňují vybírat i ty výsledky, které se nepodařilo spojit z důvodu chybějících položek. Např. tzv. LEFT JOIN,
který výsledek uzná, i pokud existuje pouze levá část vazby. Do hodnot sloupců z připojované části se vloží NULL.
• Pokud chceme provést vnější spojení (OUTER JOIN) tabulek, doplníme před JOIN jedno z dalších klíčových slov:
• LEFT
• Pokud chceme, aby řídící byla uvedená první, použijeme klíčové slovo LEFT JOIN
• RIGH
• Pokud chceme mít řídící druhou tabulku, použijeme RIGHT JOIN
• FULL
• Extrémem je tzv. úplné spojení (full join), jehož výsledkem jsou všechny řádky obou tabulek. Tento typ spojení
však použijeme jen zřídka, navíc je pro databáze výkonnostně nejnáročnější.

• V našem případě použijeme variantu LEFT JOIN:
SELECT p.id_pacienta, p.jmeno, p.prijmeni, v.datum_vysetreni, v.hmotnost FROM pacienti p LEFT JOIN vysetreni v ON
p.id_pacienta = v.id_pacienta

1. SQL – pohledy
•
•

•
•
•

•

Pohledy si lze představit jako virtuální (logické) tabulky v databázi
Přináší řadu výhod:
• Jednou z nich je zpřehlednění práce s daty a sestavování dotazů
• Dále mají své velké uplatnění z hlediska ochrany dat, např. můžeme vytvořit pohled, který bude mít stejný obsah jako
tabulka záznamů o lidech ve firmě, s tím, že nebude ale obsahovat sloupec RODNÉ_ČÍSLO
Pohled nemusí být vytvářen pouze nad jednou tabulkou, ale můžeme pohledem tabulek spojit více
Z hlediska práce s tabulkami se nám pohled (často nazývaný view) jeví jako normální tabulka.
Pohled se vytváří příkazem CREATE VIEW, jehož syntaxe je následující:

V podstatě je view určeno výsledkem SQL dotazu, který může být libovolně složitý. Zápis [(názvy sloupců)] použijeme tehdy,
chceme-li nějakým způsobem změnit názvy sloupců.
Výběr sloupců
Spojení tabulek

Výběr řádků

Zdroj: https://www.interval.cz/clanky/sql-spojovani-tabulek-a-tvorba-pohledu/

2. SQLite
•
•
•
•

Relační databázový systém obsažený v relativně malé knihovně (cca 700 KB) napsané v C
Je vyvíjen D. Richardem Hippem
Šířen pod licencí public domain
Na rozdíl od databází založených na principu klient-server, kde je databázový server spuštěn jako samostatný
proces, je SQLite pouze nevelká knihovna, která, po přilinkování k aplikaci, je k dispozici pomocí jednoduchého
rozhraní.
• Každá databáze je uložena v samostatném souboru .db, data ukládána za použití jednoduchého primárního klíče do
stejně velkých bloků, využití hašovacích technik pro rychlý přístup k datům při vyhledávání podle klíče. Databáze v
jednom souboru, nezávislém na platformě s sebou nese výhody (migrace) i nevýhody (fragmentace).
• Databázi SQLite lze použít například v jazycích C, C++, C#, Delphi, Java, PHP, Python, Perl, Ruby atd.
Předkompilované binárky jsou k dispozici pro Linux, macOS a MS Windows. SQLite je vestavěná i v mobilním
systému Android. Formát databázovových souborů je nezávislý na operačním systému a SQLite tak představuje i
zajímavý a jednoduchý nástroj pro přenos strukturovaných dat.
• Ze standardu SQL implementováno není:
• OUTER RIGHT JOIN, OUTER FULL JOIN
• ALTER TABLE DROP COLUMN, ALTER COLUMN, ADD CONSTRAINT
• GRANT, REVOKE (vzhledem k databázi coby jednoduchému souboru, nikoli kompletního abstrahovaného prostředí)
Je důležité si promyslet na co a kde budete databázi používat. Nějaká velká aplikace, nebo důraz na bezpečnost,
SQLite není pro vás. Prototypujete? Děláte nějakou střední nebo menší webovou stránku? Vyvíjíte aplikaci třeba chytrý
telefon, nebo nějaké udělátko? S SQLite byste neměli narazit na žádný problém.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/SQLite

2. SQLite – DB Browser for SQLite
• Oblíbená jednoduchá aplikace pro prohlížení, úpravu i vytváření SQLite databází v příjemném grafickém kabátu.
• Není všemocná, složitější věci si budete muset psát pomocí SQL příkazů, ale pro základní úpravy bez znalostí SQL
plně dostačuje.

https://sqlitebrowser.org/

Praktické cvičení
• Tvorba „ukázkové semestrální práce“

• Pracujete v týmech po 2 – 3 osobách, komunikujte tedy
mezi sebou a vhodně si rozdělte práci
• Na vypracování máte celý zbytek dnešního cvičení
• Stačí vám základní SQL příkazy probírané v minulé lekci
• Proměnné doplněné z kódu běhu aplikace značte
<<PROMENNA>>
• Na cokoliv se doptávejte „programátorů“ = lektora kurzu ☺
• Nejdříve si vše dobře promyslete, namalujte, popište.
Skripty vymyslíte až v závěru.
• Zadání:

„Jste součástí vývojového týmu, který tvoří jednoduchou mobilní hru. Uživatel v ní
provozuje přepravní společnost, která připravuje osoby mezi jednotlivými městy
(každá objednávka má určitý termín, do kdy musí být splněna). Energii potřebnou
k posunu strojů mezi lokacemi a získávání mincí (pro nákupy a opravy strojů a
odemykání nových měst) uživatel získává díky skutečným kroků,
zaznamenávaným krokoměrem mobilu. Aplikace tak uživatele motivuje k pohybu.
Programovou část vytvoří programátoři. Na Vás je pomocí SQL skriptů navrhnout
databázi (tabulky v ní, datové typy atributů, klíče a provázání mezi tabulkami) a
sepsat základní příkazy pro obsluhu databáze (zejména pro výběr, vložení, editaci
a mazání dat), které následně kód programu bude volat.“

Přehled souhrnného počtu
objednávek pro jednotlivé trasy, po
rozkliknutí přehled konkrétních
objednávek (odkud, kam, do kdy,
kolik osob) a jejich možnost přiřazení
ke strojům dostupných v daném depu
a splňujících parametry (volná
kapacita a zbývající výdrž). Prošlé
objednávky mazat.
Přehled aktuálně probíhajících
transportů (co, odkud, kam, ukazatel
postupu), přehled objednávek
jednotlivých transportů a možnost
dané spoje prioritizovat a
„boostnout“ pokud na to uživatel má
dostatek peněz.

Přehled souprav v depu s jejich aktuálním
stavem (kde, zbývající výdrž a volná kapacita) a
možností stroj opravit, vyslat do zvoleného
města či zobrazit objednávky k němu přiřazené.

Přehled dokončených transportů
(odkud, kam, kdy).
Možnost za našetřené kroky zakoupit
nějaké mince (kolik za kolik).

Možnost za mince nakupovat nové
stroje (obrázky a informace o
jednotlivých strojích – výdrž,
kapacita, cena atd.).
Možnost za našetřené kroky
odemknout nová města, případně
zvyšovat levely již stávajících měst.

Při každém kroku vygenerovat novou objednávku
a připočítat buď krok do zásoby nebo zvýšit
postup náhodného z probíhajících transportů o 1.
Při dokončení transportu ukotvit daná spoj do
depa v cíli, vyčistit jeho kapacitu, zrušit transport
a dané objednávky, za ty co byly včas připočítat
odměnu.

Praktické cvičení

Praktické ukázky využité přímo v
aplikaci, mohou se lišit od vašich –
jedná se jen o jedno z možných řešení!

• Potřebné tabulky a jejich atributy:
• CREATE TABLE IF NOT EXISTS Bank(ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, STEPS INTEGER, G INTEGER);
• CREATE TABLE IF NOT EXISTS Mesta(ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, Nazev VARCHAR,OSOBY
INTEGER, LEVEL INTEGER, X INTEGER, Y INTEGER);
• CREATE TABLE IF NOT EXISTS Stroje(ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, Nazev VARCHAR, Kapacita
INTEGER, Vydrz INTEGER, Cena INTEGER, Vykon INTEGER, Img VARCHAR);
• CREATE TABLE IF NOT EXISTS Depot(ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, ID_stroj INTEGER, Kapacita
INTEGER, Vydrz INTEGER, Aktivita INTEGER, Cil INTEGER);
• CREATE TABLE IF NOT EXISTS Active(ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, ID_stroj INTEGER, ID_from
INTEGER, ID_to INTEGER, Delka INTEGER, Postup INTEGER, Priority INTEGER);
• CREATE TABLE IF NOT EXISTS Orders(ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, FROM_c INTEGER, TO_c
INTEGER, OSOB INTEGER, CAS INTEGER, STROJ INTEGER);
• CREATE TABLE IF NOT EXISTS Log(ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, Cas INTEGER, Co VARCHAR);

Praktické cvičení

Praktické ukázky využité přímo v
aplikaci, mohou se lišit od vašich –
jedná se jen o jedno z možných řešení!

• Příklad: Objednávky
•

Vytvoření nové objednávky
•

•

•

Výpis objednávek pro jednotlivé trasy
•
•

•

Seskupení objednávek dle shodných výchozích a cílových míst
•
Select FROM_c, TO_c, COUNT(*) from Orders WHERE STROJ=0 GROUP BY FROM_c, TO_c;
Doplnění názvů měst pro ID uzlů z objednávky
•
Select Nazev from Mesta WHERE ID=<<ID STARTU>>;
•
Select Nazev from Mesta WHERE ID=<<ID CILE>>;

Výpis objednávek pro konkrétní trasu
•
•

•

Výběr náhodného města pro výchozí a cílový bod
•
Select ID from Mesta WHERE LEVEL > 0 ORDER BY RANDOM() LIMIT 1;
•
Select ID from Mesta WHERE LEVEL > 0 AND ID != <<ID PRVNIHO MESTA>> ORDER BY RANDOM() LIMIT 1;
Vložení nové objednávky
•
INSERT INTO Orders (FROM_c, TO_c, OSOB, CAS, STROJ) VALUES (<<ID PRVNIHO MESTA>>, <<ID DRUHEHO MESTA>>, <<POCET OSOB>>, <<CAS SPLNENI>>,0);

Vypsání všech objednávek pro zvolenou trasu
•
Select * from Orders WHERE FROM_c=<<ID STARTU>> AND TO_c=<<ID CILE>>;
Informace o městech obou uzlů
•
Select * from Mesta WHERE ID=<<ID STARTU>>;
•
Select * from Mesta WHERE ID=<<ID CILE>>;

Přiřazení objednávky stroji
•
•

Načtení seznamu strojů dostupných v Depu v místě startu objednávky
•
Select * from Depot WHERE Cil=<<ID STARTU>> AND Aktivita=0 AND Vydrz >= <<VZDALENOST MEST>>;
Aktualizace dostupné kapacity stroje a provázání objednávky se strojem
•
UPDATE Depot SET Kapacita = Kapacita + <<OSOBY Z OBJEDNAVKY>> WHERE ID = <<ID STROJE>>;
•
UPDATE Orders SET STROJ = <<ID STROJE>> WHERE ID = <<ID OBJEDNAVKY>>;

•

Výpis objednávek pro stroj

•

Smazání objednávky

•

Select * from Orders WHERE STROJ= <<ID STROJE>>;

•

Po dokončení

•

Pokud už vypršel čas na splnění

•
•

DELETE FROM Orders WHERE ID=<<ID OBJEDNAVKY>>;
DELETE FROM Orders WHERE cas< <<AKTUALNI CAS>>;

Praktické cvičení
Návrhy vhodných témat pro semestrální práci:
• Systém pro přepravní společnost
• GIS složka: Polohy vozidel a zákazníků

• Systém pro správu městské zeleně
• GIS složka: Poloha jednotlivých rostlin

• Systém pro správu výlepových ploch
• GIS složka: Polohy jednotlivých výlepových ploch

• Aplikace pro pochodový závod
• GIS složka: Polohy závodníků během závodu

• Aplikace pro záznam oblíbených míst
• GIS složka: Polohy jednotlivých zájmových objektů

• Aplikace pro seznamování a navazování kontaktů
• GIS složka: Poloha jednotlivých uživatelů

Na doma
Vytvořte skripty pro splnění následujících příkladů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Založte si tabulku s názvem odberatele.
Tabulka bude obsahovat tyto atributy: nazev_odberatele, ico a vzdalenost_skladu.
Zvolte odpovídající datové typy a naplňte tabulku nejméně 10 platnými záznamy.
Založte si tabulku s názvem odberatele_b
Tabulka bude obsahovat stejné atributy, jako tabulka z příkladu 1.
Pomocí jediného příkazu překopírujte všechna data z tabulky odberatele do tabulky odberatele_B.
Smažte všechna data z tabulky odberatele_B a naplňte ji pěti záznamy shodnými s tabulkou odberatele a pěti
novými záznamy.
Vyberte všechny záznamy z tabulky odberatele, pro které platí, že jsou také v tabulce odberatele_B.
Vyberte všechny záznamy z tabulky odberatele, pro které platí, že Nejsou také v tabulce odberatele_B.
Pomocí jednoho dotazu zjistěte seznam všech různých odběratelů z obou tabulek.
Zjistěte počet všech odběratelů v obou tabulkách. Výsledkem bude jedno číslo (tedy součet počtu z tabulky
odberatele a počtu z tabulky odberatele_B).
Smažte z tabulky odberatele_B takové záznamy, pro které platí, že délka názvu odběratele bez mezer je menší,
než průměrná délka všech názvů měst v tabulce odberatele.
Zjistěte součet všech znaků bez mezer v textových atributech z obou tabulek. Výsledkem bude jedno číslo.

Děkuji za pozornost a těším se příště!
Prostor pro zpětnou vazbu

mail@mjakl.cz
Tel. 608 544 839
Web: mjakl.cz
Telegram: t.me/mikimikimikia

