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Problémy návrhu relačního schématu 
- redundance – ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky) 
- mohou nastat aktualizační anomálie (insert/delete/update)  

- při vložení dat příslušejících jedné entitě je potřeba zároveň vložit data i o jiné entitě 
- při vymazání dat příslušejících jedné entitě je potřeba vymazat data patřící jiné entitě 
- pokud se změní jedna kopie redundantních dat, je třeba změnit i ostatní kopie, jinak se databáze stane 
nekonzistentní 

- řešení – normalizace DB schématu využitím funkčních závislostí 
Každý řádek je identifikovatelný (odlišitelný od ostatních) jedním nebo více pevně určenými atributy v rámci 
tabulky  
- taková skupina atributů se nazývá nadklíč tabulky  
- nadklíč s minimálním počtem atributů se nazývá klíč tabulky (může existovat víc klíčů)  
Speciální „mezitabulkové“ integritní omezení – cizí klíč  
- skupina atributů, která existuje i v jiné (tzv. referenční) tabulce a tam tvoří klíč  
- důsledky: není to zpravidla klíč v tabulce referující, mohou existovat duplicitní hodnoty  
Základy relačního modelu formálně 

- algebraický pojem relace R ⊆ D1 x D2 x ... x Dn je „databázově“ rozšířen  
- množiny Di jsou tzv. atributové domény – tj. typy  
- schéma relace je určeno výčtem atributů (případně jejich typů)  
- R(A1 : D1, A2 : D2, ..., An : Dn), také R(A), kde A = {A1, A2, ... , An}  

- názvosloví – tabulky vs. relace  
- relace odpovídá konkrétním datům v tabulce  
- prvek relace odpovídá konkrétnímu řádku (záznamu) v tabulce  
- schéma relace odpovídá schématu tabulky  
- domény relace odpovídají typům atributů tabulky  

- rozlišují se názvy atributů, tj. ve schématu relace lze rozlišit dva atributy stejného typu  
Převod obecně 
- silný entitní typ/tabulka - klíčem je identifikátor entity  
- slabý entitní typ/tabulka - klíčem je smíšený (externí) identifikátor, klíč obsahuje cizí klíč do tabulky silného  
   entitního typu, který ho definuje  
- vztahový typ/ tabulka - počet tabulek a jejich sdílení vztahy a entitami je řídí kardinalitami vztahu, do něhož     
   tyto entity vstupují  
- integritní omezení ve formě klíčů tabulek + externě  
- n-ární vztahy se převádějí v principu stejně jako binární, lze je převést na jednu entitu + n binárních vztahů  
 
RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD 
Modelování pomocí funkčních závislostí 
- typ atributových integritních omezení definovaných uživatelem (např. DB administrátorem) 
- do jisté míry relační alternativa ke konceptuálnímu modelování(ER modelování vzniklo později) 
- funkční závislost (FZ) X → Y nad schématem R(A) 

- parciální zobrazení fi : Xi → Yi, kde Xi, Yi ⊆ A (kde i = 1... počet závislostí pro R(A)) 
 - n-tice z Xi funkčně určuje m-tici z Yi 
 - m-tice z Yi funkčně závisí na n-tici z Xi 
 - parciální je proto, že je definováno pouze pro hodnoty atributů přítomné v relacích (tj. pro data v  
 tabulkách), ne pro celé univerzum 
- neboli hodnoty atributů X společně určují hodnoty atributů Y  
- zobecnění principu klíče (identifikace), resp. klíč je speciální případ 
- pokud X → Y a Y → X, potom X i Y jsou funkčně ekvivalentní a lze psát X ↔ Y 

- pokud X → a, kde a ∈ A, potom X → a je elementární funkční závislost 
ARMSTRONGOVA PRAVIDLA 
- jsou korektní = co z množiny F odvodíme, platí pro libovolnou instanci R  
- jsou úplná = lze jimi odvodit všechny FZ platné ve všech instancích R (vzhledem k danému F, samozřejmě) 
- 1,2,3 (triviální, tranzitivita, kompozice) jsou nezávislá = odstraněním jakéhokoliv z nich porušíme úplnost 
(dekompozice lze odvodit z triviální FZ a tranzitivity) 

Mějme R (A,F). Nechť X, Y, Z ⊆ A a množinu funkčních závislostí F 
1) jestliže Y ⊆ X, potom X → Y    = triviální FZ, axiom 
2) jestliže X → Y a Y → Z, potom X → Z  = tranzitivita, pravidlo 
3) jestliže X → Y a X → Z, pak X → YZ  = kompozice, pravidlo 
4) jestliže pak X → YZ, pak X → Y a X → Z = dekompozice, pravidlo 
FUNKČNÍ UZÁVĚR 
- uzávěr F

+
 množiny FZ F (funkční uzávěr) je množina všech FZ odvoditelných Armstrongovými pravidly z FZ v F - 

obecně exponenciální velikost vůči |F| 
- závislost f je redundantní v F, jestliže platí (F – {f})

+
 = F

+
, tj. f lze odvodit 
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POKRYTÍ 
- pokrytí množiny FZ F je libovolná množina FZ G taková, že F+= G+ 
- kanonické pokrytí = pokrytí tvořené elementárními FZ (dekomponujeme aby na pravé straně byly jednotlivé atributy) 
- neredundantní pokrytí F je pokrytí F po odstranění všech redundantních závislostí - POZOR, záleží na pořadí 
odebírání – původně redundantní FZ se může stát po odebrání nějaké jiné FZ neredundantní 
ATRIBUTOVÝ UZÁVĚR, KLÍČ 
- uzávěr množiny atributů X

+
 vzhledem k F je množina všech atributů funkčně závislých na X 

- důsledek – pokud X
+ 

= A, potom X je nadklíč 

- pokud obsahuje F závislost X → Y a v X existuje atribut a takový, že Y ⊆ (X – a)
+
, nazýváme a atributem 

redundantním v X →Y 
- redukovaná FZ je taková, která na levé straně neobsahuje žádné redundantní atributy 
(jinak je částečná FZ) 
- klíč je množina K ⊆ A taková, že je nadklíč (tj. platí K → A) a závislost K → A je zároveň redukovaná 

- klíčů může existovat více, vždy minimálně jeden 
 - pokud není v F žádná FZ, triviálně platí A → A, tj. klíčem je celá množina A 
MINIMÁLNÍ POKRYTÍ 
= neredundantní kanonické pokrytí, které se skládá pouze z redukovaných FZ 
- konstruuje se odstraněním nejprve redundantních atributů v závislostech a až potom redundantních závislostí (tj. záleží 
na pořadí) 
PRVNÍ NORMÁLNÍ FORMA = 1NF 
Každý atribut schématu relace je elementárního typu a je nestrukturovaný = T je z elementárních datových typů. 
 (1NF je zákl. podmínka „plochosti databáze“ – tabulka je opravdu dvourozměrné pole, ne např. skrytý strom nebo graf) 
DRUHÁ NORMÁLNÍ FORMA = 2NF 

- žádný NEKLÍČOVÝ atribut nezávisí na klíči nebo jeho části (klíčový atribut záviset může) 

∀x ∈ NK !∃KK : KK → x (kde NK je množina neklíčových atributů a KK je podmnožina nějakého klíče) 
TRANZITNÍ ZÁVISLOST NA KLÍČI 
- závislost A → B taková, že A !→ nějaký klíč (A není klíč ani nadklíč), tj. obdržíme tranzitivitu klíč→ A → B 
- samo o sobě poukazuje na hrozbu redundance, neboť z definice FZ jako zobrazení = unikátní hodnoty klíč se zobrazí 
na stejně nebo méně unikátních hodnot A a ty se zobrazí na stejně nebo méně unikátních hodnot B 
TŘETÍ NORMÁLNÍ FORMA = 3NF 
- nesmí být žádná redundance = žádný neklíčový atribut není tranzitivně závislý na žádném klíči 
- protože výše uvedená definice není ověřitelná bez konstrukce F

+
, použijeme definici přímo pro efektivní ověření se 

znalostí pouze R(A, F) 
- MUSÍ PLATIT alespoň jedna z podmínek pro každou závislost X → a (kde X ⊆ A, a ∈ A) - závislost je triviální, X je 
nadklíč nebo „a“ je částí klíče 
Boyce-Coddova normální forma (BCFN) 
- jako 3NF, ale nesmí platit „a“ je částí klíče, tzn. v daném schématu R(A, F) platí alespoň jedna z podmínek pro každou 

závislost X → a (kde X ⊆ A, a ∈ A) - závislost je triviální nebo X je nadklíč 
- každý atribut je netranzitivně závislý na klíči 
 
CREATE TABLE = definice tabulek a jejich IO 
ALTER TABLE = změna definice schématu 
aktualizace - INSERT INTO = vkládání / UPDATE = modifikace / DELETE = mazání 
 
Drop table VYROBEK cascade constraints;  cascade = smaže se i dotčený záznam s referující hodnotou 
 
CREATE TABLE VYROBEK ( 

Id INTEGER Not Null,   = int, Not Null = hodnota musí být nenulová 
Nazev VARCHAR(255),    (int = délka řetězce) = typ char 
Cena DECIMAL(6,2),   (int,int = desetinné číslo)  
Datum Výroby DATE,  
JeNaSkladě BIT DEFAULT TRUE,  (int) 
Hmotnost FLOAT   (int) 

 CONSTRAINT fk FOREIGN KEY (Výrobce, SídloVýrobce) REFERENCES Výrobce (JménoVýrobce, Sídlo) 
      = cizí klíč nebo přes Alter table (viz níže) 

REFERENCES = definuje jednoatributový cizí klíč (oba atributy musí být kompatibilní) 
 

Constraint UNQ_Nazev Unique (cislo_skupiny), = hodnota musí být unikátní (v rámci všech řádků v tabulce) 
 NEBO Nazev VARCHAR(128) UNIQUE 
Constraint PK_Id Primary Key (id_lokalita)    = PK jednoduchý (PK = not null + unique) 

NEBO Id INTEGER CONSTRAINT pk PRIMARY KEY 
Constraint PK_POZADAVKY Primary Key (id_turnus, id_klient) = PK složený 
Constraint CHK_LOKALITA CHECK (Id = 0 OR id > All (Select id From Vyrobek) AND Hmotnost > 0) 
= obecná podmínka, která se vyhodnotí pouze na vkládaném řádku (řádcích)   ); 
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Alter table Vyrobek add ( 
      Constraint FK_Vyrobek Foreign Key (id_cislo) References T2(id_cislo)   ); 
 
INSERT INTO  LOKALITA(id_lokalita, lokalita) VALUES(1,'C'); 
INSERT INTO  TURNUS(id_turnus, cislo_turnusu,termin,id_lokalita) VALUES(1,11,'1.6.10',1); 
INSERT INTO  KLIENT(id_klient, id_skupiny, pohlavi, jmeno, prijmeni) VALUES(69222223,null,2,'Petra','Konečná'); 
 
ADD [COLUMN] column-name column-definition ... = přidej sloupec 
 ADD constraint-definition ...   = změna 
 ALTER [COLUMN] column-name SET ... = 
 ALTER [COLUMN] column-name DROP ... = 
 DROP COLUMN column-name ...  = smaž sloupec 
 DROP CONSTRAINT constraint-name  = 
 
REFERENČNÍ INTEGRITA 
- ON UPDATE,ON DELETE = podmínka spuštění akce, při modifikaci referované hodnoty nebo smazání řádku v 
referované tabulce 

UPDATE Výrobek SET Název = „Notebook‟ WHERE Název = „Laptop‟ 
DELETE FROM table = vymaže všechny záznamy 

- CASCADE = dotčený záznam s referujícíhodnotou se takésmaže, resp. aktualizuje novou hodnotou 
- SET NULL = referující hodnotou dotčeného záznamu se nastaví na NULL 
- SET DEFAULT = referující hodnotou dotčeného záznamu se nastaví implicitní hodnotu definovanou v CREATE TABLE 
- NO ACTION = implicitní, neprovede se nic, resp. SŘBD ohlásí chybu 
 
SQL DOTAZY 
SELECT ALL | DISTINCT … FROM T1, T2 … WHERE pohlavi=2 
 DISTINCT = eliminuje duplikátní řádky ve výstupu 
 FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → projekce SELECT (→ ORDER BY) 
klauzule GROUP BY = přes které atributy se má výsledek popsaný pouze předchozími klauzulemi  

 agregovat 
klauzule HAVING  = podmínka, kterou musí agregovaný záznam splňovat, aby se dostal do výsledku (patří ke klauzuli 

GROUP BY) 
 
CROSS JOIN = kartézský součin = „každý s každým“ 

SELECT... FROM table1 CROSS JOIN table2 ... 
NATURAL JOIN = přirozené spojení = spojení prvků relace přes stejné hodnoty všech atributů sdílených mezi A a B 

SELECT... FROM table1 NATURAL JOIN table2 WHERE... 
INNER JOIN = vnitřní spojení = zobecnění přirozeného spojení, spojuje se přes danou podmínku 

SELECT... FROM table1 INNER JOIN table2 ON search_condition WHERE... 
UNION JOIN = sjednocení spojení = vrací řádky první tabulky doplněné NULL hodnotami v atributech druhé tabulky + 
řádky druhé tabulky doplněné o NULL hodnoty v atributech první tabulky 

SELECT... FROM table1 UNION JOIN table2 WHERE.. 
LEFT| RIGHT JOIN = levé/pravé vnitřní spojení = spojení omezené na levou/pravou stranu (ve spojení nás zajímají 
pouze atributy A/B) 
FULL OUTER JOIN = plné vnější spojení = využívá doplnění nulových hodnot k těm prvkům, které nebylo možno 
„normálně“ spojit 

SELECT... FROM table1 LEFT| RIGHT| FULL OUTER JOIN table2 ONsearch_condition... WHERE... 
agregačních funkce uvedených dříve (COUNT, MAX, MIN, AVG, SUM) 

SELECT Společnost, SUM(Počet_cestujících) FROM Lety 
GROUP BY Společnost HAVING SUM(Počet_cestujících) <= ( 
SELECT SUM(Kapacita) FROM Letadla WHERE Lety.Společnost = Letadla.Společnost ) 

VNOŘENÉ DOTAZY 
- SELECT ... FROM (unordered_query) AS q1 WHERE ... 

- umožňuje výběr přímo z výsledku jiného dotazu (místo tabulky) 
- poddotaz je pojmenován q1 a s tímto identifikátorem se pracuje v dalších klauzulích jako s identifikátorem T 

- SELECT ... FROM ((unordered_query) AS q1 CROSS | NATURAL | INNER | OUTER | LEFT | RIGHT JOIN 
(unordered_query) AS q2 ON (expression) - použití ve spojení všeho druhu 
- UNION = sjednocení dvou množin SELECT … MINUS … SELECT 
- MINUS = odečtení dvou množin SELECT … MINUS … SELECT 
- INTERSEC = množinový průnik SELECT … INTERSEC … SELECT 
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- POHLEDY = pojmenovaný dotaz, který lze dále použít jako tabulku, lze do něj data vkládat a mazat 
CREATE VIEW NovéVýrobkyNaSkladě AS 

SELECT * FROM Výrobky WHERE JeNaSkladě = TRUE AND CAST(DatumVýroby AS  
VARCHAR(32)) > „2003-01-01‟ WITH LOCAL CHECK OPTION 

INSERT INTO NovéVýrobkyNaSkladě VALUES (0, „Hrábě‟, 135, „2004-05-06‟, TRUE, 4, 3215) 
- vloží se (tranzitivně do tabulky Výrobky) 

 
RELACE 
T (podmínka výběru) [sloupce výběru] 

KLIENT (jmeno = 'Jana') [id_klient, id_skupiny, pohlavi prijmeni, jmeno] 
 

projekce R[ ] (nejvyšší) → selekce R( ) → kart. součin  → spojení, dělení ,  → rozdíl – 

→ sjednocení, průnik ,  (nejnižší)  
- pokud budeme chtít výsledek uložit, např. pro zjednodušení zápisu dotazu, použijeme konstrukci 

NazevVysledku := <operace na relacích> 
- pokud je schéma jasné z kontextu, budeme místo značení <R1, R1(A1)> operace <R2, R2(A2)> užívat zjednodušené 
značení R1 operace R2 

- výsledek operace lze opět použít jako operand jiné operace, tj. takto lze zkonstruovat složitější operaci/dotaz 
(<R1*, R1(A)> op1 <R1*, R1(A)>) op2 
 
Množinové operace  (binární, infixová notace) 
FILM(JMENO_FILMU, JMENO_HERCE) 
AMERICKE_FILMY =   {(„Titanic‟, „DiCaprio‟), („Titanic‟, „Winslet‟), („Top Gun‟, „Cruise‟)} 
NOVE_FILMY =   {(„Titanic‟, „DiCaprio‟), („Titanic‟, „Winslet‟), („Samotáři‟, „Macháček‟)} 
CESKE_FILMY =  {(„Vesničko má, středisková‟, „Labuda‟), („Samotáři‟, „Macháček‟)} 

- SJEDNOCENÍ  <R1, R1 (A)>  <R2, R2 (A)> = <R1  R2 , Rx(A)>  

VSECHNY_FILMY := AMERICKE_FILMY  CESKE_FILMY =  
{(„Titanic‟, „DiCaprio‟), („Titanic‟, „Winslet‟), („Top Gun‟, „Cruise‟), („Pelíšky‟, „Donutil‟), („Samotáři‟, „Macháček‟)} 

- PRŮNIK   <R1, R1 (A)>  <R2, R2 (A)> = <R1  R2 , Rx(A)>  

NOVE_CESKE_FILMY := NOVE_FILMY  CESKE_FILMY = {(„Samotáři‟, „Macháček‟)} 
- ROZDÍL   <R1, R1 (A)> – <R2, R2 (A)>  = <R1 – R2 , Rx(A)> 

STARE_AMERICKE_A_CESKE_FILMY := (AMERICKE_FILMY  CESKE_FILMY) – NOVE_FILMY = 
{(„Top Gun‟, „Cruise‟), („Vesničko má, středisková‟, „Labuda‟)} 

- KARTÉZSKÝ SOUČIN <R1, R1 (A)>  <R2, R2 (B)>  = <R1  R2 , Rx({R1}  A  {R2}  B)> 
 
FILM(JMENO_FILMU, JMENO_HERCE)  
HEREC(JMENO_HERCE, ROK_NAROZENI)  
FILMY = {(„Titanic‟, „DiCaprio‟), („Titanic‟, „Winslet‟), („Top Gun‟, „Cruise‟)} 
HERCI = {(„DiCaprio‟,1974), („Winslet‟,1975), („Cruise‟, 1962), („Jolie‟, 1975)}  

- PROJEKCE (unární) <R*[C], R(A)> = <{u[C]  R*}, R(C)>, kde C  A, případné duplicity jsou odstraněny 
HERECKE_ROCNIKY := FILMY_HERCI[ROK_NAROZENI] = {(1974), (1975), (1962)} 

- SELEKCE (unární) <R*(), R(A)> = <{u | u  R* a (u)}, R(A)> 
MLADI_HERCI := HERCI(ROK_NAROZENI > 1970) [JMENO_HERCE] = {(„DiCaprio‟), („Winslet‟), („Jolie‟)} 

- NATURAL JOIN <R*, R(A)>  <S*, S(B)> = <{u | u[A]  R* a u[B]  S*}, Rx(A  B)> 

FILMY_S_HERCI := FILMY  HERCI = {(„Titanic‟, „DiCaprio‟, 1974), („Titanic‟, „Winslet‟, 1975), („Top Gun‟, „Cruise‟, 1962)} 

- INNER JOIN  <R*, R(A)>[t1t2]<S*, S(B)> = <{u | u[A]  R*, u[B]  S*, u.t1u.t2}, A  B> 

- LEFT INNER SEMI-JOIN = levé vnitřní – polosojení <R*, R(A)><t1t2]<S*, S(B)> = (R[t1t2]S)[A] 

- DĚLENÍ RELACÍ <R*, R(A)>  <S*, S(B  A)> = <{t | s  S* (t  s)  R*}, A – B} nebo 

R*  S* = R*[A–B] – ((R*[A–B]  S*) – R*)[A–B] 
- vrací ty prvky z R*, které mají na A stejné atributy a na B obsahují všechny prvky z S*  
- využívá se tam, kde je potřeba vybrat ty řádky tabulky, jejichž projekce jsou obsaženy ve všech řádcích jiné tabulky 

HRALI_VSICHNI := FILMY  HERCI[JMENO_HERCE]) = {(„Titanic‟)} 
Požadované vlastnosti transakčního zpracování - tzv. ACID vlastnosti 
Atomicity – transakce (všechny akce transakce) je provedena buď celá nebo vůbec.  
Consistency – transakce musí zachovat databázi v konzistentním stavu. Za dodržení této vlastnosti je zodpovědný 
uživatel (programátor transakce), nazvěme ji sémantická konzistence. 
Isolation – více (souběžně běžících) transakcí o sobě „neví“, tj. SŘBD zařídí, že, pokud běží současně, se navzájem 
neovlivňují, tj. jsou nezávislé. Není zaručeno pořadí provádění transakcí, tj. transakce se na sebe nemohou odkazovat. 
Pokud je potřeba zřetězit více transakcí (tj. stanovit konkrétní pořadí vykonávání), musí se skombinovat do jediné 
transakce. 
Durability – zaručuje, že operace provedené (úspěšně ukončenou) transakcí jsou trvalé, tj. uložené v databázi. Zvlášť 
důležité, když transakce úspěšně skončí, ale z různých důvodů se data neobjevily v DB (např. spadne systém a data jsou 
v bufferu) – potom SŘBD musí zajistit korektní zapsání změn. 
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Způsob transakčního zpracování 
- co nejvyšší propustnost dat (throughoutput) – taky transakce za sekundu 
- současné zpracování více transakcí 
Způsoby ukončení - transakce může být ukončena  
- úspěšně (COMMIT) – potvrdí se změny provedené akcemi transakce 
- neúspěšně – tři důvody 

- uživatelské přerušení (ABORT) – nastala situace, kdy sama transakce rozhodne o svém přerušení (viz příkaz k  
úhradě, když není dostatečný zůstatek) 
- systémové přerušení (vynucený ABORT) – SŘBD přeruší transakci z nějakého interního důvodu (např. došlo k  
porušení integritního omezení, které nebylo ošetřeno v transakci) 
- např. transakce se pokouší provést UPDATE neexistující tabulky 

- spadne systém“ – HW porucha (disk, sběrnice), přerušení dodávky proudu, ... 
- po neúspěšném ukončení musí SŘBD dostat databázi do stavu, v jakém byla před začátkem transakce (případně spustí 
transakce znovu, např. po restartu systému) 
- dále popisované mechanismy transakčního zpracování „mají za úkol“  

- respektovat ACID vlastnosti  
- zároveň umožnit co nejvýkonnější a souběžné zpracování transakcí 

Základní akce transakce - omezíme se pouze na databázové operace 
– nechť A je nějaká databázová entita (tabulka, záznam, pole) 
– READ(A)  – načte A z databáze 
– WRITE(A) – zapíše A do databáze 
– COMMIT  – potvrzení vykonaných změn a ukončení transakce 
– ABORT  – stornování změn a ukončení transakce 

- prozatím uvažujeme statickou databázi (neexistuje vkládání a mazání objektům pouze čtení a aktualizace) 
- transakce samozřejmě může obsahovat i další operace a řídící konstrukce, např. aritm. operace, cykly, větvení, atd. 
- SQL příkazy SELECT, INSERT, UPDATE, atd. budeme uvažovat jako transakce implementované pomocí těchto 
základních operací (DB primitiv) - v SQL se místo termínu ABORT používá ROLLBACK 
Transakce =  posloupnost akcí T = <AT

1
, AT

2
, ... , COMMIT nebo ABORT> 

- vykonání transakce může dostat databázi do (dočasně) nekonzistentního stavu, ale je zodpovědná za uvedení do 
konzistentního stavu před úspěšném ukončením (COMMIT) 
Transakční rozvrhy = setříděný seznam akcí několika transakcí tak, že akce různých transakcí jsou navzájem různě 
proloženy. Uspořádání akcí každé transakce v rozvrhu je stejné (jako v samotné transakci) pro přehlednost budeme 
zapisovat akce dané transakce do sloupce 
Je třeba rozlišovat: 
- program transakce - “design-time” (neběžící) kus kódu jedné transakce 

- tj. nelineární – větvení, cykly, skoky 
- transakční rozvrh  - „runtime“ historie již vykonaných akcí několika transakcí 

- tj. lineární – sekvence volání primitiv, bez řídících částí (podmínky, cykly, apod.) 
Rozvrhovač (scheduler) = slouží k vytváření rozvrhů pro danou množinu transakcí 
- rozvrh je vytvářen dynamicky, tj. již existující rozvrh s transakcemi T1, ..., Tn může být proložen další transakcí 
(prokládá se od místa v rozvrhu, k jehož zpracování ještě nedošlo) 
- stav databáze se mění zpracováváním rozvrhu - je jen jeden 

– hrozba – dočasně nekonzistentní DB „vidí“ i ostatní transakce 
– rozvrhovač musí zajistit „iluzi nezávislosti“ a předcházet konfliktům správnými typy rozvrhů (viz dále) 

Sériové rozvrhy 
- speciální typ rozvrhu, kdy všechny akce každé transakce jsou uspořádány před (nebo po) všech akcích každé jiné 
transakce v rozvrhu 
- počet možných sériových rozvrhů pro danou množinu transakcí S určuje počet permutací zúčastněných transakcí 
Proč prokládat akce transakcí? 
- každé proložení DB akcí určuje sekvenční pořadí jejich vyhodnocení, tj. nelze zároveň provádět dvě DB akce 
- proč má tedy rozvrhovač vyrábět “prokládané” rozvrhy a ne sériové? 
- dva hlavní důvody - paralelizace „nedatabázových“ akcí – zvýšení výkonu a propustnosti 

- zatímco jedna transakce čeká na načtení stránky z disku, jiná transakce počítá databázově  
nezávislou úlohu, např. aritmetickou operaci na již získaných datech 
- potřeba rychle vykonat „rychlé“ transakce tak, aby je nebrzdily „pomalé“ transakce 

Uspořádatelnost 
- rozvrh Sch(T1, T2, ... Tn) je uspořádatelný (přesněji řečeno serializovatelný, z angl. serializable), pokud jeho vykonání 
vede ke konzistentnímu stavu DB, tj. k témuž stavu databáze, který obdržíme libovolným sériovým rozvrhem na stejných 
transakcích - pozor, nyní uvažujeme   

- pouze potvrzené (committed) transakce 
- statickou databázi (neexistuje vkládání a mazání objektům pouze čtení a aktualizace) 

- „tentýž stav“ se vztahuje pouze k databázi, pochopitelně neDB akce typu print zde nejsou zohledněny a tudíž stav 
textové konzole se může lišit pro různé uspořádatelné rozvrhy 
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- zeslabení požadavku na libovolný (a ne konkrétní) sériový rozvrh podstatu věci nenarušuje, protože množina transakcí 
k vykonání stejně nemá definováno pořadí 
- silná vlastnost, která zaručuje izolaci (nezávislost) transakcí a konzistenci databáze (pokud samotné transakce jsou 
konzistentní) 
- později zcela obecně (včetně akce abort a dynamické povahy DB) definujeme konzistenci zachovávající 
uspořádatelnost jako pohledovou uspořádatelnost  
„Nebezpečí“ způsobená prokládáním 
- abychom dosáhli uspořádatelnosti (tj. nezávislosti a konzistence), nelze jednotlivé akce transakcí v rozvrhu prokládat 
libovolně, existují 3 typy konfliktních situací, které se mohou v rozvrhu vyskytovat 
- konflikty pramení z pořadí dvojic akcí na stejném objektu dvou různých transakcí v rozvrhu - čtyři typy dvojic 

read-read – jediná nekonfliktní dvojice, je jedno jestli nejprve přečte objekt A transakce T1 a pak T2 nebo 
naopak, navzájem je to nijak neovlivní 
write-read – konflikt, čtení nepotvrzených dat 
read-write – konflikt, neopakovatelné čtení 
write-write – konflikt, přepsání nepotvrzených dat  

Konflikty (WR) - čtení nepotvrzených dat (write-read conflict) 
- transakce T2 přečte z DB hodnotu objektu A, který předtím zapsala transakce T1, ale ještě nepotvrdila, tj. čtou se 
potenciálně nekonzistentní data 
- tzv. dirty read  
 
Konflikty (RW) - neopakovatelné čtení (read-write conflict) 
- transakce T2 zapíše objekt A, který předtím přečetla T1, která ještě neskončila. T1 už „nezopakuje čtení“ tj. přečte dvě 
různé hodnoty A 
Konflikty (WW) - přepsání nepotvrzených dat (write-write conflict) 
- transakce T2 přepíše hodnotu A, která byla předtím přepsána transakcí T1 a ta stále běží 
- ztráta aktualizace (původní hodnota A zapsaná T1 je ztracená). Nekonzistence se projeví při tzv. blind write – zapsání 
hodnoty, aniž předtím byla přečtena 
Konfliktová uspořádatelnost 
- dva rozvrhy jsou konfliktově ekvivalentní, když všechny „konfliktní“ páry operací v jednom rozvrhu existují (stejně 
konfliktní) i ve druhém rozvrhu 
- rozvrh je konfliktově uspořádatelný, pokud je konfliktově ekvivalentní nějakému sériovému rozvrhu (na stejné množině 
transakcí), tj. nejsou v něm konflikty (protože v sériovém rozvrhu konflikty neexistují) 
Detekce konfliktové uspořádatelnosti 
- precedenční graf (také graf uspořádatelnosti) na rozvrhu 

– uzly Ti představují potvrzené transakce 
– orientované hrany představují konflikty RW, WR, WW mezi transakcemi 

Konfliktová uspořádatelnost - rozvrh je konfliktově uspořádatelný, pokud je jeho precedenční graf acyklický 
- konfliktová uspořádatelnost zaručuje eliminaci rozvrhů s WR, RW a WW konflikty 
- konfliktová uspořádatelnost (definovaná množinou párů konfliktních akcí) restriktivnější než uspořádatelnost 
(definovaná pomocí zachování konzistence DB) 
- nicméně samotná konfliktová uspořádatelnost nezohledňuje 

- zrušení transakce – akci ABORT, rozvrh může být nezotavitelný  
- dynamickou povahu databáze (vkládání a mazání DB objektů), může se vyskytnout tzv. fantom  
- z tohoto pohledu je konfliktová uspořádatelnost nepostačující podmínka, postačující je tzv. pohledová 
uspořádatelnost 

Nezotavitelný rozvrh 
- nyní navíc dovolíme ukončení transakce akcí ABORT, tj. zrušením/stornováním transakce 
- z toho pramení další „nebezpečí“ – nezotavitelný rozvrh. Pokud nastane ABORT v transakci, který má vliv na 
potvrzenou transakci 
Zotavitelný rozvrh 
- v zotavitelném rozvrhu je transakce T potvrzena až poté, co potvrdí všechny ostatní transakce, které změnily data 
později čtené (a zapsané) v T, tj. v předchozím příkladu by musel být poslední akcí COMMIT transakce T2 
- pokud v zotavitelném rozvrhu navíc dochází ke čtení změn pouze potvrzených transakcí, nemůže dojít ani ke 
kaskádovému rušení transakcí (tzv. transakce zabezpečené proti kaskádovému rušení) 
Pohledová uspořádatelnost - rozvrhy S1 a S2 jsou pohledově ekvivalentní, když splňují tyto podmínky 
- pokud Ti čte počáteční hodnotu A v S1, musí číst počáteční hodnotu A i v S2 
- pokud Ti čte hodnotu A zapsanou Tj v S1, musí číst tuto hodnotu zapsanou Tj i v S2 
- transakce, která provede poslední zápis A v S1, musí provést tento poslední zápis i v S2 
- rozvrh je pohledově uspořádatelný, pokud je pohledově ekvivalentní s nějakým sériovým rozvrhem 
- testování uspořádatelnosti pro pohledovou ekvivalenci je NP-úplný problém, takže se v praxi nepoužívá. Lze nahradit 
konfliktově uspořádatelnými a zotavitelnými rozvrhy 
Uzamykání databázových entit 
exkluzivní (exclusive) zámky 

- X(A), zcela uzamknou entitu A – číst i zapisovat do A může pouze vlastník zámku (ten, kdo uzamknul) 
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- může být přidělen pouze jedné transakci 
sdílené (shared) zámky 

- S(A), uzamknou entitu pro zápis – číst A může vlastník zámku – ten má jistotu, že do A nikdo nezapisuje 
- může být přidělen (sdílen) více transakcím  (pokud již na A neexistuje exkluzivní zámek) 

- odemyká se požadavkem U(A) 
- pokud transakce požaduje zámek, který není k dispozici (je přidělen jiné transakci), je suspendována a čeká na 
přidělení 
- uzamykání je uživateli (kódu transakce) skryto, používá ho rozvrhovač podle zvoleného uzamykacího protokolu, tj. 
použití zámků se objevuje pouze v rozvrhu (kam jsou přidány), ne v samotných (neproložených) transakcích 
Implementace uzamykání 
- akce X(A), S(A) lze chápat volněji – jako vznesení požadavku na zamknutí, tj. na těchto akcích „kurzor“ v rozvrhu 
„nečeká“, nicméně nelze pokračovat v rozvrhování následujících akcích dané transakce, dokud není zámek přidělen tzv. 
správcem zámků  
- správce zámků (lock manager) 

- tabulka zámků 
- záznam v tabulce pro daný zámek: počet transakcí sdílejících zámek, typ zámku, ukazatel do fronty  
uzamykacích požadavků 

- atomicita  
- je zcela nezbytné, aby zamykání a odemykání byly atomické operace (prostředky systému)  
 
Dvoufázový uzamykací protokol (2PL) - uplatňuje dvě pravidla pro sestavení rozvrhu: 
1) pokud chce transakce číst (resp. modifikovat) entitu A, nejprve musí obdržet sdílený (resp. exkluzivní) zámek na A 
2) transakce nemůže požadovat žádný zámek, pokud už nějaký zámek měla a uvolnila ho – na libovolné entitě 
Jsou zřejmé dvě fáze – zamykání a odemykání 
Vlastnosti 2PL - omezení rozvrhu tak, aby splňoval 2PL zaručuje, že precedenční graf rozvrhu je acyklický, tj. rozvrh je 
konfliktově uspořádatelný  
2PL negarantuje zotavitelnost rozvrhu 
Striktní 2PL 
Striktní 2PL „zostřuje“ druhé pravidlo 2PL, obě tedy zní: 
- pokud chce transakce číst (resp. modifikovat) entitu A, nejprve musí obdržet sdílený (resp. exkluzivní) zámek na A 
- všechny zámky jsou uvolněny při ukončení transakce 
Vlastnosti striktního 2PL 
- omezení rozvrhu tak, aby splňoval 2PL zaručuje, že precedenční graf rozvrhu je acyklický, tj. rozvrh je konfliktově 
uspořádatelný  
- striktní 2PL navíc garantuje  

- zotavitelnost rozvrhu (transakci lze stornovat a obnovit původní hodnoty) 
- zabezpečení proti kaskádovému rušení transakcí 

Uváznutí (deadlock) 
- při zpracovávání rozvrhu může dojít k situaci, kdy transakce T1 žádá zámek, který má přidělený T2, ale ta ho nemohla 
uvolnit, protože zase čeká na zámek neuvolněný T1 

- situaci lze zobecnit na více transakcí, T1 čeká na T2, T2 čeká na T3, ..., Tn čeká na T1 
může nastat i při použití striktního 2PL (nemluvě o slabších protokolech) 

Detekce uváznutí 
- uváznutí lze detekovat pravidelným zkoumáním tzv. waits-for grafu 
waits-for graf je dynamicky se měnící graf, podle toho jak jsou přidělovány/uvolňovány zámky 

- uzly tvoří aktivní transakce rozvrhu 
- orientovaná hrana znázorňuje čekání transakce T1 na (nějaký) zámek v současnosti přidělený transakci T2 
pokud je v grafu cyklus, došlo k uváznutí (alespoň dvou transakcí) 

Řešení uváznutí k uváznutí zpravidla dochází zřídka, proto lze případné uváznutí řešit jednoduše - pokud transakce 
čeká na zámek moc dlouho, asi uvázla – transakci zrušíme 
- pro lepší diagnostiku se použije waits-for graf, který je periodicky testován na cyklus 

- pokud nastane uváznutí, zrušíme jednu transakci v cyklu 
- zruší se ta transakce v cyklu, která (jedna z možností) 

- má nejmenší počtu zámků 
- zatím vykonala nejméně práce 

- má nejdále k dokončení 
- zrušená transakce může být znovu restartována a při dalším případném uváznutí upřednostněna (aby nebyla 
zrušena znovu) 

Prevence uváznutí 
prioritní upřednostňování 
- každá transakce má prioritu (danou např. časovým razítkem, čím starší transakce, tím vyšší priorita ) 
- pokud transakce T1 požaduje zámek a T2 již tento zámek drží, správce zámků volí mezi dvěma strategiemi 

wait-die  – pokud T1 má vyšší prioritu, může čekat, pokud ne, je zrušena 
wound-wait  – pokud T1 má vyšší prioritu, zruší se T2, jinak T1 čeká 
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- restartované (zrušené) transakci je potřeba přiřadit původní prioritu, aby měla vyšší šanci na dokončení při případném 
dalším uváznutí  
konzervativní 2PL protokol 
- protokol, který požaduje, aby všechny zámky, které transakce bude v celém svém průběhu potřebovat, byly žádány na 
začátku transakce 
- pokud nelze přidělit všechny, je alespoň požádáno o jejich blokování (rezervaci) tak, že jakmile dojde k jejich uvolnění, 
dostane je transakce najednou a začne pracovat 
- protokol není v praxi používán, protože  

- se těžko předem odhaduje, které zámky budou potřeba v celém průběhu transakce (dynamicita a větvení) 
- vysoká režie uzamykání 

Fantom 
- nyní uvažujme dynamickou databázi, tj. do databáze lze vkládat a z databáze mazat (tj. ne pouze číst a aktualizovat 
stávající data) 
- pokud jedna transakce pracuje s množinou entit a druhá tuto množinu LOGICKY mění (přidává nebo odebírá), může to 
mít za následek nekonzistenci databáze (neuspořádatelný rozvrh) 

- proč: T1 uzamkne všechny entity, které v dané chvíli odpovídají jisté vlastnosti (např. podmínce WHERE 
příkazu SELECT)  
- T2 v průběhu zpracování T1 může tuto množinu LOGICKY rozšířit (tj. v této chvíli by množina zámků definovaná 
podmínkou WHERE byla větší), což má za následek, že některé nově přidané entity budou uzamknuté (a tudíž i 
zpracované), kdežto jiné ne 

- platí i pro striktní 2PL 
Fantom – prevence 
- pokud neexistují indexy (např. B+-stromy) na entitách „uzamykací podmínky“, je potřeba zamknout vše, co by mohlo být 
fantomem negativně ovlivněno - např. celou tabulku, nebo i více tabulek 
- pokud existují indexy na entitách „uzamykací podmíky“, je možné „hlídat fantoma“ na úrovni indexu (index locking) tak, 
že při vnějším pokusu o modifikaci množiny vyhovujících záznamů je „potenciálně fantomová transakce“ pozdržena 
stejně, jako by byla nová/modifikovaná/mazaná entita uzamčena 
- zobecněním indexového uzamykání je predikátové uzamykání (predicate locking), kdy se požadují zámky přímo na 
úrovni logické podmínky a ne na úrovni fyzické - těžko se implementuje, proto se používá zřídka  
Úrovně izolace 
- čím striktnější uzamykací protokol, tím horší možnosti souběžného zpracování transakcí 

- pro různé účely jsou vhodné různé protokoly tak, aby se dosáhlo co nejvyššího výkonu a dostatečné „iluze“ izolace 
transakcí 

Zotavení po havárii systému - právce zotavení (recovery manager) zajišťuje 
- atomicitu – odvolání (undoing) všech akcí, pokud je transakce zrušena 
- trvanlivost – promítnutí všech potvrzený akcí do databáze, i když systém zhavaruje 

- jedna z nesložitějších a nejhůře implementovatelných součástí SŘBD 
- ARIES – algoritmus pro zotavení 

- používaný mnoha systémy (např. IBM DB2, MS SQL, Informix, Sybase, Oracle) 
- algoritmus se spustí po restartu systému, který předtím zhavaroval) 

- tři fáze ARIES: 
- Analysis: identifikují se „dirty pages“ (modifikované, ale nezapsané stránky) v bufferu a transakce, které byly  
aktivní v okamžiku havárie 
- Redo: zopakují se všechny akce od příslušného místa zapsané v tzv. logu a databáze se obnoví do stavu před  
havárií 
- Undo: odvolají se všechny akce těch transakcí, které nestačily potvrdit, tj. databáze je nakonec ve stavu, který  
odráží pouze potvrzené transakce  

Principy algoritmu ARIES 
- Write-Ahead Logging (WAL) - každá změna databáze je nejdříve zaznamenána do logu (který musí být na stabilním 
médiu) 
- Repeating History During Redo  

- při restartu systému ARIES pomocí záznamů v logu vystopuje všechny akce před havárií a znovu je promítne  
(redo) tak, aby databáze byla ve stavu před havárií 
- potom jsou všechny nepotvrzené transakce zrušeny 

- Logging Changes During Undo - při procesu rušení transakce (undo) jsou změny rovněž logovány, pro případ, že by 
systém (opět) zhavaroval ve fázi ABORT 
Log 
- někdy také nazývaný, trail nebo journal  
- uchovává historii akcí provedených SŘBD např. na úrovni stránek 
- záznam v logu je identifikován (log sequence number - LSN)  


