
6. Spolupráce s databázemi

V této kapitole se dostaneme k tématu, které vás asi bude velmi zajímat. Je
to celkem pochopitelné. Pryč jsou doby, kdy pro kvalitní prezentaci firmy na
Webu stačilo pár statických stránek provázaných odkazy. Díky silné konkurenci
je dnes nezbytné podbízet se zákazníkům dalšími užitečnými službami. Na fi-
remním Webu by tedy neměl chybět ceník produktů s možností vyhledávání,
stránka sloužící k objednání výrobků apod. Mnohé firmy jdou ještě dál a na
webových technologiích mají postaveny celé své informační systémy. Všechny
zmíněné aplikace pracují s velkým množstvím dat, které jsou poměrně dobře
strukturovány a ukládají se proto do databází. V následující kapitole se proto
budeme podrobně zabývat tím, jak dohromady skloubit databáze a Web. Nej-
prve si stručně vysvětlíme alespoň ty nejdůležitější pojmy, které jsou nutné pro
správné pochopení principu práce s databázemi. Následně si ukážeme, jak při-
pravit databázový server pro spolupráci s PHP. Poté bude následovat seznámení
s jazykem SQL, který se využívá při práci s databázemi. Ve zbytku kapitoly si
ukážeme, jak z prostředí PHP využívat služby mnoha databázových programů.

6.1 Co je to databáze

Téma věnované databázím by samo o sobě vydalo na nejednu tlustou knihu.
Tolik prostoru nám však naše kniha nenabízí a seznámíme se tedy pouze s tím
nejnutnějším. Zájemce o detailnější a ucelenější informace odkážu na odbornou
literaturu.
Databázi si můžeme představit jako místo, kam se ukládají všechny potřebné

údaje. Přístup k údajům uloženým v databázi obstarává program, kterému
se říká SŘBD — Systém Řízení Báze Dat . Tento poněkud krkolomný název
vznikl přeložením původního anglického termínu DBMS — DataBase Manage-
ment System. Mezi SŘBD patří takové programy jako Oracle, MS SQL Server,
Sybase, Informix, Progress či InterBase. Nejedná se o programy nikterak levné.
Jejich cena se pohybuje v desítkách a většinou spíše i ve stovkách tisíc korun.
Naštěstí i na poli SŘBD existují programy šířené zdarma jako freeware — např.
mSQL, MySQL a PostgreSQL.
Převážná většina dnes používaných SŘBD při uspořádání údajů v databázi

vychází z relačního modelu dat . Název tohoto modelu vychází z relační algebry,
což je matematický aparát, na kterém relační model dat staví. V tomto mo-
delu jsou údaje uspořádány do tabulek . Tabulka zpravidla shromažďuje údaje
o jednom druhu objektů. Můžeme tak mít například tabulku s osobními údaji
zaměstnanců. Jednotlivé řádky odpovídají jednotlivým zaměstnancům. Sloupce
pak obsahují informace o pracovnících — v našem případě by to mohly být ná-
sledující údaje: osobní číslo, jméno, rodné číslo, adresa a výše platu. Sloupcům
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Obr. 6-1: Tabulka v relačním modelu dat

tabulky obvykle říkáme v databázové terminologii položky nebo atributy . Jed-
notlivé řádky se pak nazývají záznamy . Vše se nám pokusí přiblížit obrázek 6-1.
Aby šlo s tabulkami a v nich uloženými údaji pracovat, musí být nějak jed-

noznačně identifikovány. Každý sloupec je proto pojmenován — má svůj název.
Tento název pak používáme, když se odvoláváme na obsah určitého atributu,
a ne na celý záznam. Jménem atributu jsou v naší tabulce např. Jméno a Plat.
Častou operací prováděnou v tabulkách je změna obsahu jednoho atributu

u určitého záznamu. Pro provedení této operace však musíme mít k dispozici
způsob, jak jednoznačně určit požadovaný záznam. Pro tyto účely by každá ta-
bulka měla obsahovat tzv. primární klíč . Primární klíč je atribut, jehož hodnota
je pro každý záznam jedinečná. V našem případě tedy jako primární klíč může
posloužit atribut Osobní číslo, protože každý zaměstnanec má své vlastní
osobní číslo. Našim požadavkům na primární klíč vyhoví i rodné číslo — to
má každý občan České republiky jedinečné.
Chybou by však bylo za primární klíč zvolit např. atribut Jméno. Na první

pohled se jména zaměstnanců liší. Není však problém, aby se ve větší firmě
vyskytli dva Janové Nováci. Pak bychom je podle jména rozlišili velice těžko.
Pro každý atribut tabulky musíme určit, jaký typ dat může obsahovat. Mezi

nejběžněji používané typy patří celá čísla, znakové řetězce a logické hodnoty
(ano/ne). Další velmi často používané typy jsou reálná čísla, měnové údaje,
datum a čas. Mnoho SŘBD podporuje i složitější typy, jako je obrázek, video či
audio klip.
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Databáze může samozřejmě obsahovat větší množství tabulek — záleží na
tom, co vše za údaje chceme do databáze zaznamenat. Každá tabulka má proto
své jméno, které ji v rámci databáze jednoznačně identifikuje. V našem případě
by tabulka měla nejspíše název Zaměstnanci. Někdy se používá pouze jednotné
číslo, potom by naše tabulka měla jméno Zaměstnanec. Jméno tabulky by vždy
mělo odpovídat jejímu obsahu, usnadníme si tak pozdější orientaci ve větším
množství tabulek.
Vidíme, že tabulka obvykle obsahuje ucelené informace. To však neznamená,

že nijak nesouvisí s ostatními tabulkami. Představme si, že v naší fiktivní firmě
chceme evidovat informace o odběratelích. U každého odběratele budeme chtít
evidovat jeho IČO, název, sídlo a našeho zaměstnance, který má styk s odběrate-
lem na starosti. Je jasné, že tabulka Odběratelé musí obsahovat atributy IČO,
název a sídlo. Má však u každého odběratele obsahovat kompletní informace
o zaměstnanci (tj. osobní číslo, jméno, rodné číslo, adresu a výši platu). To by
jistě nebylo nejefektivnější — pokud by někdo měl na starosti více odběratelů,
informace by se v tabulce zbytečně opakovaly.
Výše zmíněné problémy se řeší pomocí tzv. vztahů mezi tabulkami. V našem

případě může mít jeden zaměstnanec na starosti několik odběratelů a hovoříme
tedy o vztahu 1 : N . V praxi se tento vztah řeší tak, že tabulka Odběratelé má
atribut, který obsahuje primární klíč určující zaměstnance pověřeného stykem
s firmou. Primární klíč v tabulce zaměstnanci je osobní číslo, u každého odbě-
ratele tedy uvedeme osobní číslo zaměstnance pověřeného jednat za naši firmu
(viz obr. 6-2 na následující straně).
Vidíme, že použité uspořádání údajů do tabulek nám dává k dispozici

všechny informace. Pokud chceme zjistit, kdo má na starosti firmu Omicron,
podíváme se do tabulky Odběratelé. V ní zjistíme, že se jedná o zaměstnance
s osobním číslem 2021. Podíváme se do tabulky zaměstnanci a zjistíme, že
osobní číslo 2021 má Adéla Kládová.
Můžeme postupovat i opačně. Pokud nás zajímá, kteří odběratelé spadají

do péče Josefa Klímy, zjistíme jeho osobní číslo — 1230. Příslušní odběratelé
v tabulce Odběratelé mají toto číslo uloženo v atributu Zástupce.
Atributu, který slouží jako odkaz na jinou tabulku a obsahuje tedy primární

klíče jiné tabulky, říkáme cizí klíč . Pokud se tabulka účastní více vztahů s ostat-
ními tabulkami, může obsahovat více cizích klíčů. Primární klíč je však v každé
tabulce vždy jen jeden.
Mezi tabulkami mohou existovat i jiné vztahy než 1 : N , i když nejsou

tak časté. Vztah 1 : 1 vyjadřuje případy, kdy záznam jedné tabulky odpovídá
jednomu záznamu jiné tabulky. Tyto vztahy se obvykle řeší jako speciální případ
vztahu 1 : N s využitím cizího klíče.
Jisté komplikace přináší vztahy typu M : N . Jak takový vztah vypadá?

Představme si, že naše fiktivní firma zpracovává najednou několik projektů.
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Na každém projektu může pracovat několik zaměstnanců, ale zároveň může je-
den zaměstnanec pracovat na více projektech. Vztah mezi tabulkami Projekty
a Zaměstnanci je právě vztahem M : N .
Na první pohled se vztah M : N nedá do relačního modelu dat napasovat.

Naštěstí lze každý vztahM : N rozložit na dva vztahy 1 : N s využitím pomocné
tabulky. Ukažme si vše na našem příkladě.
Informace o projektech budeme ukládat do tabulky Projekty. Předpoklá-

dejme, že každý projekt je identifikován svým ID-číslem, které zvolíme jako
primární klíč tabulky. Vztahy mezi projekty a zaměstnanci zachytíme v tabulce
Proj-Zam. Každý záznam této tabulky obsahuje ID projektu a číslo zaměst-
nance, který na něm pracuje. Pokud na nějakém projektu pracuje více zaměst-
nanců, bude v tabulce několik záznamů se stejným ID projektu a rozdílným
číslem zaměstnance. Zcela obdobně to bude platit pro zaměstnance. Pokud je-
den zaměstnanec pracuje na více projektech, bude v tabulce několik řádků se
stejným osobním číslem zaměstnance a různým ID projektu (viz obr. 6-3 na
následující straně).
Pomocí tabulky Proj-Zam snadno zjistíme, že Josef Klíma pracuje na pro-

jektech X97013 a X97020. Stejně snadné je i zjištění, že na projektu X98007
pracují Kládová a Pluháček.
Mezi tabulkami Projekty a Proj-Zam je vztah 1 : N . Stejný vztah je i mezi

tabulkami Zaměstnanci a Proj-Zam. Vidíme tedy, že původního vztahu M : N
jsme se celkem jednoduše zbavili. Nově vzniklá tabulka Proj-Zam obsahuje pouze
cizí klíče z tabulek Projekty a Zaměstnanci. Primární klíč tabulky je tvořen
dohromady oběma cizími klíči.
Z této ukázky je vidět, že primární klíč nemusí být tvořen pouze jedním

atributem, ale i několika dohromady. Pro každý záznam však stále platí, že
jeho primární klíč je jedinečný. Každý záznam tedy musí obsahovat jedinečnou
kombinaci hodnot atributů, které jsou součástí primárního klíče. Přitom se vždy
snažíme, aby velikost primárního klíče bylo co nejmenší.

Z předchozího textu je doufám patrné, že nejdůležitější je při tvorbě
aplikace vymyslet, jak budou data uspořádána do tabulek. Pro jedno-
duché aplikace většinou vystačíme se selským rozumem a s trochou
zkušeností. Pro větší aplikace se však vyplatí použít některou z meto-
dik, které usnadňují vytvoření správného datového modelu pro danou
problematiku. Někdy nám práci může usnadnit nakreslení datového mo-
delu např. pomocí ER-diagramu. Na škodu není ani kontrola, že jsou
výsledné tabulky v normální formě a neobsahují žádné nežádoucí zá-
vislosti. Pokud chcete vyvíjet větší aplikace, nezbyde vám nic jiného
než si kromě této knihy nastudovat i další materiály věnované návrhu
databázových tabulek a projektování informačních systémů.
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6.2 Jak komunikujı́ SŘBD se zbytkem světa

Přístup k údajům uloženým v databázích obstarává SŘBD. Aby mohly být
údaje z databáze přístupné ostatním aplikacím, musí SŘBD nabízet rozhraní,
pomocí kterého s ním mohou spolupracovat ostatní programy.
Způsob komunikace se SŘBD je velice obdobný komunikaci s WWW-serve-

rem. Dnes je SŘBD nejčastěji nepřetržitě spuštěn jako démon (na Unixu) nebo
jako služba (ve Windows NT) a na určitém socketu1 očekává požadavky klientů
(ostatních aplikací). Na tyto požadavky pak odpovídá. Vidíme tedy, že i zde
funguje osvědčený model klient/server. V roli serveru je nyní SŘBD a někdy se
mu proto také říká databázový server.
Pro zadávání požadavků na databázový server aplikace nejčastěji používají

jazyk SQL (Structured Query Language). Tento jazyk prošel dlouhým vývojem
a v různé míře jej dnes podporují téměř všechny běžně používané databázové
servery. Někdy se proto databázovým serverům říká zjednodušeně SQL-servery .
Jazyk SQL nabízí vše potřebné pro vytváření, modifikování a rušení tabulek
a pro práci s údaji v tabulce — vyhledávání, přidávání, modifikování a mazání
údajů.
V roli klienta pro SQL-server může vystupovat i skript zapsaný v PHP.

To znamená, že naše skripty mohou obsahovat příkazy zapsané v jazyce SQL
a zpracovávat jejich výsledky po provedení na SQL-serveru. Nic tedy nebrání
tomu, aby byl přes Web zpřístupněn obsah nějaké databáze.
Bohužel, v praxi je vše samozřejmě o něco složitější. Každý SQL-server má

svůj vlastní protokol, kterým s ním může klient komunikovat. Pokud má klient
umět komunikovat s více různými servery, musí podporovat více protokolů. To
není zrovna nejšťastnější řešení, a proto na platformě Windows vzniklo rozhraní
ODBC. To slouží jako prostředník mezi klientskou aplikací a databázovým ser-
verem. Rozhraní ODBC se volá jednotně a ODBC-ovladač pak požadavek předá
databázovému serveru pomocí správného protokolu.
Velkou výhodou ODBC tedy je, že stejným způsobem můžeme přistupovat

k libovolné databázi. Pokud se tedy z nějakého důvodu změní SQL-server, na
kterém běží naše aplikace, nemusíme měnit v PHP skriptech žádný kód.
Počáteční nevýhodou, která mluvila proti použití ODBC, byl nižší výkon

oproti nativním ovladačům. Staré ODBC ovladače sloužily pouze jako mezistu-
peň mezi aplikací a nativním protokolem databáze. Novější ODBC ovladače jsou
však optimalizovány a k databázovému serveru přistupují přímo — jejich výkon
je srovnatelný s použitím nativních ovladačů. Některé novější SŘBD obsahují
jako svůj jediný nativní protokol právě ODBC.

1 Socket si můžeme představit jako vstupní bod k určité službě přístupné přes síť. Socket je
identifikován adresou počítače, číslem portu a protokolem (TCP nebo UDP). Například
WWW-servery nejčastěji naslouchají na socketu, jehož port je 80 a protokol TCP.
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Poslední otázka, která se nabízí, se týká využitelnosti ODBC na jiných plat-
formách, než jsou Windows. ODBC bylo původně vyvinuto pro platformu Win-
dows, ale dnes jeho implementace existuje i pro všechny významnější verze ope-
račního systému Unix.
PHP samozřejmě obsahuje podporu pro práci s databázemi pomocí rozhraní

ODBC. Kromě toho máme k dispozici funkce, které umožňují pomocí nativního
protokolu pracovat s následujícími SŘBD:

Adabas D
Informix
MS SQL Server
mSQL

MySQL
Oracle
PostgreSQL
Solid

Sybase
Velocis

Kromě podpory moderních SQL-serverů, obsahuje PHP i funkce pro práci se
staršími databázovými technologiemi. V minulosti se často pro práci s daty pou-
žíval přímý přístup k souboru, který obsahoval data. Asi nejznámějšími zástupci
této skupiny jsou systémy dBase (v DOSu a ve Windows) a dbm (v Unixu). PHP
obsahuje funkce pro práci se soubory dBase i dbm. Navíc obsahuje podporu pro
u nás málo známý systém FilePro. Těmito systémy se v naší publikaci zabý-
vat nebudeme, protože dnes se databáze vyvíjejí zcela jiným směrem. Podpora
pro tyto starší systémy se však může hodit, pokud aplikaci v PHP potřebujeme
napojit do stávajícího informačního systému, který využívá dBase nebo dbm.
Referenční přehled funkcí proto obsahuje popis funkcí pro práci se soubory dBase
a dbm.
Častým dotazem mnoha uživatelů je, zda mohou přistupovat k datům z pro-

gramů MS Access a MS Excel. Tento přístup je možný — nejjednodušší je asi
přes rozhraní ODBC, protože ovladače pro Access a Excel bývají standradní
součástí distribuce obou programů.
Obrázek 6-4 na následující straně nám přibližuje tři způsoby komunikace

s SQL-serverem, které budeme v naší knize používat. Naše aplikace napsané
v PHP budou se serverem komunikovat buď přes rozhraní ODBC, nebo přímo
pomocí nativního protokolu. Je zajímavé si uvědomit, jak zdlouhavá je v tomto
případě cesta mezi uživatelem naší aplikace a samotným SQL-serverem. Uživa-
tel ve svém prohlížeči provede akci, jejímž výsledkem je požadavek na určité
URL. Prohlížeč se tedy spojí s daným WWW-serverem a předá mu požadavek.
WWW-server spustí interpret PHP na požadovaný skript a předá mu parame-
try zaslané uživatelem. Skript se pak přímo nebo přes rozhraní ODBC připojí
k SQL-serveru (ten může běžet dokonce na jiném počítači než WWW-server).
Odpověď klientovi směřuje stejnou cestou zpět.
Na obrázku je ještě zachycena front-end aplikace, která slouží ke správě SQL-

-serveru. Každý server potřebuje údržbu — musíme v něm vytvářet databáze,
spravovat uživatelské účty, provádět pravidelné zálohy dat, monitorovat zatížení
serveru apod. K těmto účelům se ke každému serveru dodává speciální aplikace.



Jak komunikují SŘBD se zbytkem světa 131

Obr. 6-4: S jedním SQL-serverem může najednou spolupracovat mnoho aplikací

Většina freewarových serverů obsahuje pouze jednoduchý řádkový monitor, po-
mocí kterého můžeme zadávat příkazy ovlivňující chod serveru. Komerčně šířené
servery většinou obsahují speciálně vytvořený grafický nástroj pro správu ser-
veru.
Většina front-end aplikací nám rovněž umožňuje zadávat serveru přímo pří-

kazy v jazyce SQL. Můžeme je s výhodou použít na vyzkoušení toho, zda jsou
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naše SQL-příkazy správné. Proto si před samotným výkladem jazyka SQL uká-
žeme, jak v různých SŘBD zadávat přímo SQL dotazy a jak je připravit na další
práci s PHP.

6.3 Výběr a instalace SQL-serveru

Výběr databáze pro každou větší aplikaci je jistě klíčový. Musíme zvážit mnoho
faktorů, jako je cena, výkon a kompatibilita s ostatními programy. V našich pod-
mínkách se vyplatí zvažovat i další kritéria — například, zda server podporuje
správné řazení záznamů podle české abecedy.
Pokud je limitujícím faktorem cena, je vhodným kandidátem PostgreSQL.

Jedná se o databázový server původně vyvíjený na Kalifornské univerzitě v Ber-
keley, který obsahuje některé pokročilé technologie, jako objekty, dědičnost, mož-
nost definice vlastních datových typů a funkcí. Jeho nevýhodou je poměrně malý
výkon, který může vadit zejména u hodně exponovaných aplikací nebo aplikací,
které pracují nad rozsáhlými datovými tabulkami. PostgreSQL je však zcela
zdarma pro všechny verze Unixu. To je jeden z důvodů, proč je na mnoha ser-
verech používán i přes svůj menší výkon.
Pokud je vaším primárním zájmem rychlost, může být zajímavé MySQL.

MySQL je velice rychlý databázový server, který běží na Unixu i na Windows.
Jeho rychlost vychází zejména z toho, že neobsahuje podporu pro transakční
zpracování dat — bez něj se však často obejdeme. Novější verze MySQL obsahují
velice dobrou podporu češtiny. Pro nekomerční použití je MySQL zcela zdarma,
komerční uživatelé musí za použití zaplatit několik tisíc — to je však směšná
cena v porovnání s ostatními komerčními servery.
Pokud používáte Linux, asi víte, že během roku 1998 byly uvolněny k vol-

nému použití na této platformě komerční SŘBD InterBase a Sybase. Otázkou
je, jak dlouho budou tyto servery pro Linux zdarma. Jedná se však o špičkové
produkty.
V Čechách jsou produkty firmy Microsoft rozšířeny poněkud více než ve

zbytku světa. To platí i o databázích. Na serverech pracujících pod Windows
NT často jako databáze běží MS SQL Server. Server to není nikterak levný.
Navíc, pokud chceme v něm uložená data zpřístupnit na Webu, měli bychom si
zakoupit zvláštní licenci, která stojí zhruba 100 000 Kč.
Komerční servery můžeme získat zcela běžnou cestou jako ostatní komerční

software. Freewarové servery a omezené zkušební verze serverů jsou k dispozici
ke stažení z Internetu nebo je můžeme získat na různých discích CD-ROM.
Tak například u nás tolik oblíbená distribuce Linuxu RedHat obsahuje ser-

ver PostgreSQL. K dispozici jsou i disky s pohodlnou instalací Apache, PHP
a demoverze databázového serveru Solid.
My si ukážeme, co je potřeba udělat pro přístup k databázím MySQL, Post-

greSQL a MS SQL Server ze skriptů PHP.
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MySQL

MySQL si můžeme stáhnout na adrese http://www.tcx.se nebo na českém
zrcadle http://mirror.opf.slu.cz/mysql/. Po úspěšné instalaci MySQL by
měl být spuštěn démon mysqld (na Windows NT služba), který zajišťuje činnost
serveru. Standardně máme k dispozici databázi test, která se hodí pro testovací
účely — právo přístupu k ní má každý uživatel.
Pro první seznámení s MySQL můžeme použít jednoduchého klienta mysql,

který je součástí distribuce. Tento klient umožňuje zadávání příkazů SQL a ně-
kolika dalších příkazů souvisejících se správou databází.

Obr. 6-5: Prostředí řádkového klienta MySQL

Pro práci s klientem jsou důležité dvě věci. První z nich je, jak klienta ukon-
čit — mysql ukončíme příkazem quit. Další věcí, která často dělá problémy, je
nutnost ukončit každý SQL-příkaz středníkem ‘;’. Dokud středník nezadáme,
klient neodešle příkaz ke zpracování a my neuvidíme žádné výsledky.
Pro první pokusy si vystačíme s databází test, kam mají přístup všichni.

Jméno databáze se zadává jako parametr řádkového klienta mysql. Pokud
chceme pracovat s databází test, můžeme použít příkaz !"#$ %&"%
Pokud chceme vytvořit novou databázi, poslouží nám k tomu příkaz !"#$'( )* ,&'%& «jméno databáze»
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Novou databázi bychom měli vytvářet pro každou novou aplikaci, aby byla
všechna data přehledně uspořádána. U nově vytvořené databáze musíme správně
nastavit přístupová práva, jinak se nám stane, že s databází nebudeme moci
pracovat. Popis nastavení přístupových práv je uveden v dokumentaci a my se
o něm za chvíli ještě zmíníme.
Užitečným příkazem je mysqlshow, který nám zobrazí všechny dostupné da-

tabáze. Pokud jako parametr příkaz použijeme jméno nějaké databáze, vypíší se
všechny tabulky obsažené v databázi.
Další podrobnosti o MySQL naleznete v originální dokumentaci. My si ještě

ukážeme, jak správně nastavit ODBC ovladače ve Windows tak, abychom mohli
pro přístup k MySQL používat ODBC místo nativních funkcí. Pokud chcete
k MySQL přistupovat pomocí nativních funkcí, nemusíte se vůbec instalací
ODBC ovladačů zabývat.
Ovladače ODBC pro Windows získáme na stejné adrese jako samotné

MySQL. Samotnou instalaci spustíme příkazem setup. Po instalaci již zbývá
jen správně nakonfigurovat datové zdroje.
Každý datový zdroj ODBC odpovídá jedné databázi a pomocí něj mohou

k databázi přistupovat všechny aplikace, které podporují ODBC. Pro vytvoření
zdroje spustíme v Ovládacím panelu ikonu ODBC a vybereme záložku System
DSN. Nyní pomocí tlačítka Add. . . přidáme nový datový zdroj. V následujícím
dialogovém okně jako server samozřejmě vybereme MySQL. Objeví se okno (viz
obr. 6-6) pro nastavení parametrů zdroje dat.

Obr. 6-6: Nastavení parametrů datového zdroje
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Do pole Windows DSN Name2 vyplníme jméno datového zdroje. Doporučuji
pro datový zdroj použít jméno stejné, jako má databáze — alespoň se v tom
později vyznáme. Mezi další důležité parametry patří jméno databáze (test)
a adresa serveru. Ta bude nejčastěji localhost, protože SQL-server běží na
stejném počítači jako WWW-server. Parametry doporučuji nastavit na hodnotu
256, která zamezí případným problémům s některými staršími verzemi ODBC.
Do polí User a Passwordmůžeme vyplnit jméno a heslo, pod kterým se hlásíme

k databázi. Tato pole ve většině případů necháme prázdná, a uživatele a heslo
nastavíme až přímo při vytváření spojení v PHP skriptu. Pokud bychom jméno
a heslo uvedli v konfiguraci ODBC zdroje, získal by přístup k databázi každý,
kdo má přístup k počítači.

PostgreSQL

Domovská stránka serveru PostgreSQL je http://www.postgresql.org. Po
úspěšné instalaci na počítači běží démon postmaster. Ten pracuje jako SQL-ser-
ver a umí odpovídat na požadavky klientů. Společně s PostgreSQL je dodáván
i jednoduchý řádkový klient psql.
Nejčastěji použijeme psql pouze s parametrem, který určuje jméno databáze.

V tomto případě se spustí řádkový klient, který nám umožní zadávání SQL-
-příkazů nad danou databází, podobně jako program mysql pro server MySQL.
Důležité je opět vědět, jak se psql ukončuje. Slouží k tomu příkaz (poněkud

atypický) \q. SQL-příkazy musíme ukončovat středníkem, jinak se neodešlou na
server ke zpracování.
Užitečným příkazem je psql -l, který nám zobrazí všechny dostupné data-

báze.
Pokud použijeme příkaz psql «databáze» -c \\d, vypíší se všechny tabulky

obsažené v databázi.
Abychom mohli s PostgreSQL pracovat, musí být naše uživatelské jméno

zaregistrováno pro přístup k databázi. Toho dosáhneme pomocí příkazu
createuser. Příkaz createuser je často dostupný pouze správci systému
PostgreSQL a není dostupný běžnému uživateli. V tomto případě o přidělení
přístupu musíme požádat správce. Databázi si vytvoříme pomocí příkazu
createdb «jméno databáze».

2 Na obrázku sice vidíte pole Windows DNS Name, ale autoři se nejspíše jen přeťukli na
klávesnici a místo DSN použili zkratku DNS.
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Obr. 6-7: Správa serveru myší — to je SQL Enterprise Manager

MS SQL Server

MS SQL Server se instaluje, jako snad všechny programy Microsoftu, pomocí
instalačního programu setup. Pro správu databáze je asi nejvýkonnější nástroj
SQL Enterprise Manager. Pomocí tohoto nástroje můžeme spravovat celý SQL-
-server.
Pokud chceme pracovat s nějakou databází, musíme ji samozřejmě nejprve

vytvořit. Pro každou databázi musíme vytvořit databázové zařízení (database
device) pomocí příkazu New Device. . . vybraném z pop-up menu na složce Da-
tabase Devices.
Zcela obdobně vytvoříme novou databázi pomocí příkazu New Database. . . ,

který můžeme vybrat z pop-up menu na složce Databases.
Pro každou databázi můžeme vytvořit uživatele, kteří k ní mají přístup.

Každý takový uživatel však musí být spojen ještě s účtem pro přihlášení k SQL-
-serveru (složka Logins). Nejlepší je proto vytvořit pro přístup k databázi uži-
vatele, jehož jméno je totožné s nějakým jménem pro přihlášení. Pro testovací
účely můžeme použít uživatele guest, který již má vytvořen i účet pro přihlášení
(účet není chráněn heslem).
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Obr. 6-8: SQL Query Tool

Pokud si v MS SQL Serveru chceme zkoušet SQL-dotazy nanečisto, můžeme
k tomu použít příkaz Tools ⊲ SQL Query Tool. . .
SQL-server budeme z PHP nejspíše obsluhovat pomocí rozhraní ODBC. Mu-

síme si proto vytvořit pro každou databázi nový datový zdroj. My si ukážeme
vytvoření datového zdroje pro databázi test.
Pro vytvoření zdroje spustíme v Ovládacím panelu ikonu ODBC a vybereme

záložku System DSN. Nyní pomocí tlačítka Add. . . přidáme nový datový zdroj.
V následujícím dialogovém okně jako server samozřejmě vybereme SQL Server.
Postupně se objeví několik oken (viz obr. 6-9 na následující straně) pro nastavení
parametrů zdroje dat.
Většinou jsou standardní hodnoty vyhovující, i přesto však musíme provést

několik malých změn. V druhém dialogovém okně musíme změnit způsob auten-
tifikace uživatelů zWindows NT na SQL Server a vypnout zjišťování dodatečných
informací. Na další kartě bychom měli vybrat databázi, ke které bude datový
zdroj připojen — v našem případě jsme vybrali databázi test. Všechny ostatní
volby už můžeme nechat tak, jak jsou.
Na konci nám je nabídnuta možnost otestování datového zdroje. Klidně si ji

vyberte, ale buďte si jisti, že test proběhne neúspěšně. Je to způsobeno tím, že
jsme použili autentifikaci SQL-serveru místo Windows NT. Testovací procedura
se nás však neptá na jméno a heslo, které se má použít při připojování k databázi.
To však není problém, protože je můžeme specifikovat v našich PHP skriptech.

6.4 Lehký úvod do jazyka SQL

Už víme, jak v prostředí několika databázových serverů zadávat SQL-příkazy.
V ostatních to bude velice podobné a vy je máte přece pořízeny legálně i s do-
kumentací. Můžeme se tedy vrhnout přímo do hlubin jazyka SQL. Nemusíme
se však bát dekompresní nemoci, protože se neponoříme příliš hluboko. Jazyk
SQL prošel dlouhým vývojem, existuje několik jeho verzí, každý server má svá



138 6. Spolupráce s databázemi

Obr. 6-9: Konfigurace datového zdroje pro MS SQL Server

vlastní rozšíření nad rámec standardu. My se proto seznámíme pouze se zá-
kladními příkazy SQL, které dnes podporují snad všechny SQL-servery. Kromě
popisu příkazů si ukážeme jejich praktické použití na tabulkách popsaných na
začátku kapitoly. Budeme přitom předpokládat, že máme vytvořenou novou da-
tabázi test, ke které jsme připojeni. Podrobnější informace o SQL naleznete
v dokumentaci k vašemu serveru nebo ve výborné Šnekově publikaci [18].
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Vytvořenı́ tabulky

Pro vytvoření tabulky v databázi slouží SQL-příkaz CREATE TABLE. Jeho syn-
taxe je následující: !"#$" $#%&" «jméno tabulky» '

«jméno 1. položky» «typ»(
«jméno 2. položky» «typ»()))
«jméno n. položky» «typ»*

Typy použitelné v SQL se příliš neliší od typů, které známe z jiných jazyků.
K dispozici máme typy pro celá i reálná čísla, pro textové řetězce, pro datum
a čas, pro binární data, jako jsou obrázky apod. Přehled nejpoužívanějších typů
si můžeme prohlédnout v tabulce 6-1.

Typ Popis

int celé číslo v rozsahu od −2 147 483 648 do 2 147 483 647
smallint celé číslo v rozsahu od −32 768 do 32 767
tinyint celé číslo v rozsahu od 0 do 255
float číslo s pohyblivou řádovou čárkou
char(n) textový řetězec o délce n (maximálně však 255 znaků)
varchar(n) textový řetězec o maximální délce n (maximálně však

255 znaků)
decimal(p) desetinné číslo s p platnými číslicemi
decimal(p,d) desetinné číslo s p platnými číslicemi a s d desetinnými

místy
money peněžní částka (tento typ nepodporují zdaleka všechny

servery, můžeme ho však snadno nahradit například
pomocí decimal(12,2))

datetime údaj o čase a datu ve formátu RRRR-MM-DD HH:MM:SS
time údaj o čase ve formátu HH:MM:SS
date údaj o datu ve formátu RRRR-MM-DD
blob, image speciální typy pro uložení dlouhých binárních dat

(každý server používá vlastní typ)

Tab. 6-1: Přehled datových typů SQL
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Pro vytvoření naší tabulky Zamestnanci proto můžeme použít následující
příkaz SQL: !"#$" $#%&" '()*+,-(-/ 01+23-/ /+42 /-,56)*-2 7(89(80:;<5! 9(80==<5#>8*+( 7(89(80?;<5@4(, >*/)(40=;5A<<
Při vytváření tabulek však můžeme u každé položky nastavit i několik dalších
vlastností. Jednou z nejdůležitějších je vlastnost NOT NULL. Takto definovaná
položka nemůže obsahovat prázdnou hodnotu. Primární klíč tabulky musíme
definovat s tímto modifikátorem, abychom zajistili, že bude vždy obsahovat
nějakou hodnotu. Zároveň pomocí direktivy PRIMARY KEY musíme říci, která
položka bude primárním klíčem. Nakonec tedy dostaneme: !"#$" $#%&" '()*+,-(-/ 01+23-/ /+42 /-, B1$ BC&& @!DE#!F G"F56)*-2 7(89(80:;<5! 9(80==<5#>8*+( 7(89(80?;<5@4(, >*/)(40=;5A<<
Pokud je primární klíč složen z více atributů (položek), musíme použít odlišný
způsob pro zadání primárního klíče: !"#$" $#%&" @82HI'() 0DJI@82H*K,L 9(80?< B1$ BC&&51+23-/ /+42 /-, B1$ BC&&5@!DE#!F G"F 0DJI@82H*K,L5 1+23-/ /+42<<
V názvech tabulek a atributů je lepší se obejít bez českých diakritických znamé-
nek, protože mohou některým serverům vadit. Některým serverům vadí v ná-
zvech i jiné znaky— např. pomlčky. Pokud však budeme používat pouze písmena
a podtržítka, budeme si bezpečně rozumět se všemi servery.

Zkuste si nyní sami vytvořit tabulky Projekty a Odberatele, ať se
pocvičíte v ovládání SQL-klienta vašeho serveru.
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Přidánı́ nového záznamu do tabulky

Máme vytvořeny tabulky, ale bohužel jsou zatím prázdné. Pro přidávání nových
záznamů slouží v SQL příkaz INSERT INTO. Jeho základní syntaxe je: !"#$%  !%& «jméno tabulky» '()*#" +

«hodnota 1. položky»,
«hodnota 2. položky»,---
«hodnota n. položky».

Pro vložení údajů do tabulky Zamestnanci můžeme použít příkaz typu: !"#$%  !%& /012345057 '()*#" +89:;, <!=>?@ A05<, <BC8::9D9:;B<, <)2>? 8;, EF0G0 H<, 8:999.
Všimněme si, že hodnoty položek textového typu musíme uzavírat do apostrofů.
Totéž platí i pro položky obsahující datum a čas. Jediné položky, které můžeme
zadávat přímo bez apostrofů, jsou číselné.
Většina klientů nám po zadání výše uvedeného příkazu oznámí něco jako:IJ2FK &L, 8 F=M+3. 0NN242O

Tím se nám snaží říci, že příkazem byla ovlivněna jedna řádka (tj. byl přidán
jeden záznam do tabulky).

Obr. 6-10: Vytvoření tabulky a přidání záznamu v prostředí klienta MySQL

Sami vidíme, že přidávání záznamů do tabulky tímto způsobem není nikterak
uživatelsky pohodlné. V další sekci si proto ukážeme, jak snadno lze kombinací
PHP a SQL vytvořit formulář sloužící pro pohodlné přidávání záznamů do ta-
bulky.
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Výběr a prohlı́ženı́ záznamů

Asi nejpoužívanějším SQL-příkazem je SELECT. Ten umožňuje výběr a prohlí-
žení záznamů uložených v tabulkách. Pro vypsání všech záznamů dané tabulky
můžeme použít příkaz !"!#$ % &'() «tabulka»
Po zadání příkazu !"!#$ % &'() *+,-./0+02
tedy dostaneme(.3402#2.53 6,-03 '# 789-.+ :5+/;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;<=>? @3ABC 6+0 DE<>>=F=>?D "-AB <?G :9+H+ I <>===J==<<EI :93HBKC+ L+9-5 E?=M<MF=<DN O53PHB MDG :9+H+ < <=D==J==<<EN @3A3/0B 75-0+ M?DE<>F=IDE '+852CB <D>?F<MG :9+H+ D QD==J==<>?= L5R,+ 63.-S I?=Q>DF<>? L39P00R <MG :9+H+ > <D===J==<DEI :20C+. 63.-S EN<=<?F=QNM  5-K.CB QMG :9+H+ > <?<QDJ==>=>< L5B83AB 78T5+ M?D><IF==?< :PUC203A+ <?G #H3,P/3A ND==J==>=>> :5PHBV-C L+9-5 DI<>=EF=?E> L HBW2 >MG O349302- <=D==J==
Příkaz SELECT toho nabízí samozřejmě mnohem více. Jeho syntaxe může být
poměrně bohatá, jak se ostatně můžeme přesvědčit z následujícího schématu !"!#$ «seznam výstupních položek»&'() «seznam tabulek»XY!'! «podmínka»Z'([: \] «seznam položek»Y7^_@Z «skupinová podmínka»('O!' \] «kritéria třídění»
Pokud vám teď případ SELECT připadá složitý, buďte si jisti, že jsme jej hodně
zjednodušili. Pojďme se však podívat na jeho jednotlivé části.
Přímo za příkazem SELECT můžeme uvést «seznam výstupních položek». Po-

kud tedy chceme z tabulky vytáhnout pouze některé údaje, nemusíme používat
hvězdičku pro vypsání všech, ale požadované údaje určit: !"!#$ 6,-03G :5+/ &'() *+,-./0+026,-03 :5+/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;@3ABC 6+0 <>===J==:93HBKC+ L+9-5 <=D==J==
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Kromě názvů položek můžeme používat i různé funkce a matematické operátory.
Pokud chceme zjistit počet zaměstnanců, použijeme příkaz@ABACD C!<$#EFG HIJK L)0(2#$)$6
Místo funkce Count() můžeme použít Avg() a rázem zjistíme průměrný plat ve
firmě:@ABACD &"NE5')#G HIJK L)0(2#$)$6
Pokud nás nezajímají všechny záznamy v tabulce, můžeme je omezit pomocí
podmínky zadané za klauzulí WHERE. Následující příkaz například zjistí jména
a osobní čísla těch zaměstnanců, jejichž plat je vyšší než 12 000 Kč:@ABACD 10($!O J2!P$6C62'! HIJK L)0(2#$)$6 QRAIA 5')# S 4T,,,
Podobně můžeme zjistit názvy odběratelů, o které se stará zaměstnanec s číslem
1230:@ABACD  )U(" HIJK J9P(?)#('( QRAIA L)2#<V( W 4T8,
Při porovnávání položek, které obsahují textový řetězec, nemůžeme používat ‘=’.
Místo toho máme k dispozici operátor LIKE. Pokud chceme zjistit vše o Janu
Novákovi, použijeme příkaz@ABACD F HIJK L)0(2#$)$6 QRAIA 10($! BX.A Y !"%7 1)$Y
V řetězci za operátorem LIKE můžeme použít dva znaky se speciálním význa-
mem. Znak procento ‘%’ nahrazuje libovolnou skupinu písmen. Znak podtržítko
‘_’ nahrazuje jeden libovolný znak. Pokud chceme vybrat všechny zaměstnance,
jejichž jméno začíná na Nov, můžeme použít příkaz@ABACD F HIJK L)0(2#$)$6 QRAIA 10($! BX.A Y !"ZY
Jednotlivé podmínky můžeme navzájem kombinovat pomocí logických spojek
AND, OR a NOT. Můžeme tak vybrat všechny zaměstnance, kteří mají plat menší
než 7 000,– a nejmenují se Novák:@ABACD F HIJK L)0(2#$)$6QRAIA E5')# [ \,,,G & ]  JD E10($! BX.A Y !"%7 ZYG
Podmínky za WHERE mají ještě jednu důležitou úlohu. Umožňují propojení více
tabulek v jednom dotazu. Na začátku kapitoly jsme si vysvětlili, co jsou to
vztahy mezi tabulkami a jak nám umožňují zachytit různé situace. Tabulky,
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které spolu byly ve vztahu, byly propojeny pomocí primárního a cizího klíče.
Primární a cizí klíč přitom není nic jiného než položky, které mají pro související
záznamy stejnou hodnotu. Pokud tedy chceme zjistit, kdo má kterého odběratele
na starosti, použijeme příkaz: !"!#$ %&'()* +,(-. /012 134(5&6(7(* 8&,(96-&-;<=!0! 8&,(96-&-;>19.4-;#;97. ? 134(5&6(7(>8&96@A(
Pro ilustraci si ukážeme výsledek dotazu%&'() +,(-.BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBB1,;5.- C7D3.)D E3F7&=.@9G& H 9I- C7J,& +.9(K2(L&G;M C7J,& +.9(KNE B$5&3( C7J,& +.9(KO@&5&-6;-. C7D3.)D E3F7&
Pokud chceme zjistit, kdo na jakém projektu pracuje, bude podmínka již složi-
tější, protože musíme spojit tři tabulky dohromady: !"!#$ +,(-.* %&'()/012 8&,(96-&-;* P5.QR8&,* P5.Q(G6I<=!0! S8&,(96-&-;>19.4-;#;97. ? P5.QR8&,>19.4-;#;97.TE%U SP5.QR8&,>VURP5.Q(G6@ ? P5.Q(G6I>VUT
Pokud by nás zajímalo, na kolika projektech najednou pracovníci pracují, mu-
seli bychom použít klauzuli GROUP BY. Výsledky posledního dotazu sdružíme do
skupin určených osobním číslem a pro každou skupinu určíme počet projektů. !"!#$ 8&,(96-&-;>19.4-;#;97.* +,(-.* #.@-6SVUT/012 8&,(96-&-;* P5.QR8&,* P5.Q(G6I<=!0! S8&,(96-&-;>19.4-;#;97. ? P5.QR8&,>19.4-;#;97.TE%U SP5.QR8&,>VURP5.Q(G6@ ? P5.Q(G6I>VUTN01WP XY 8&,(96-&-;>19.4-;#;97.
Výsledek dopadne tak, jak jsme jej očekávali19.4-;#;97. +,(-. #.@-6SVUTBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBZ[\] C7J,& +.9(K [[][Z C7D3.)D E3F7& [[][[ P7@^D_(G C&5(7 Z
Všimněme si ještě, že v dotazech s více tabulkami musíme pro položky, které se
pod stejným jménem vyskytují ve více tabulkách, explicitně určit jméno tabulky
pomocí notace «tabulka».«položka».
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Pokud se nám u výsledné tabulky nelíbí její nadpis Count(ID), můžeme použít
příkaz ve tvaru !"!#$ %&'()*+&+-./)01+-#-)203 4'(+03 #05+*6789 : ;<0=(* >?0@(A*B;...
a počet projektů bude zobrazen pod jménem, které požadujeme.
Na začátku popisu příkazu SELECT jsme si říkali, že můžeme použít klauzuli

HAVING. Tu použijeme v případech, kdy chceme dotaz omezit podmínkou, která
obsahuje výraz vzniklý až po sloučení výsledku do skupin pomocí GROUP BY.
Pokud chceme vypsat ty zaměstnance, kteří pracují alespoň na dvou projektech,
použijeme příkaz !"!#$ %&'()*+&+-./)01+-#-)203 4'(+03 #05+*6789CD/E %&'()*+&+-3 <?0@F%&'3 <?0@(A*GHI!D! 6%&'()*+&+-./)01+-#-)20 J <?0@F%&'./)01+-#-)209:K8 6<?0@F%&'.78F<?0@(A*5 J <?0@(A*G.789LD/M< NO %&'()*+&+-./)01+-#-)20I:P7KL #05+*6789 Q R
Dosud jsme si nepopsali význam klauzule ORDER BY. Pomocí ní určujeme způsob
řazení výsledku. Výsledek je řazen podle obsahu položky uvedené za ORDER BY.
Pokud tedy chceme zaměstnance vypsat podle abecedy, použijeme !"!#$ S CD/E %&'()*+&+-/D8!D NO 4'(+0
Pokud chceme zaměstnance setřídit sestupně (od Z do A), použijeme modifikátor
DESC !"!#$ S CD/E %&'()*+&+-/D8!D NO 4'(+0 8! #
Dosť bolo selektu. Podívejme se nyní na další příkazy SQL.

Mazánı́ záznamů

Pro mazání záznamů z tabulky slouží příkaz DELETE FROM s následující syntaxí:8!"!$! CD/E «jméno tabulky» HI!D! «podmínka»
Takový příkaz smaže z «tabulky» všechny záznamy, které vyhovují «podmínce».
Většinou potřebujeme smazat pouze jeden přesně určený záznam. Z tohoto dů-
vodu se jako «podmínka» nejčastěji používá rovnost primárního klíče tabulky
s nějakou hodnotou:8!"!$! CD/E %&'()*+&+- HI!D! /)01+-#-)20 J RTUV
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Dejte si na tuto funkci pozor. SQL-servery nebývají vybaveny funkcí
Undo. Pokud si záznamy jednou smažete a nemáte databázi zazáloho-
vanou, máte prostě smůlu. Také si dejte pozor na příkaz !"!#! $%&' ()*+,-.).0
který smaže všechny záznamy v tabulce Zamestnanci.

Modifikace záznamu

Další často prováděnou operací se záznamy je jejich modifikace. V SQL k tomu
slouží příkaz UPDATE:12 3#! «jméno tabulky»4!# «jméno položky» 5 «hodnota položky»6

«jméno položky» 5 «hodnota položky»6777
«jméno položky» 5 «hodnota položky»89!%! «podmínka»

Pomocí «podmínky» určujeme, které záznamy se mají změnit. Pokud se na-
příklad Alenka Novotná vdá a vezme si Procházku, musíme upravit její jméno
v tabulce Zamestnanci. Víme, že Alenčino osobní číslo je 1168, takže změna
není žádný problém12 3#! ()*+,-.).04!# :*+.; 5 <2=;>?@A;B? 3C+.)<89!%! &,;D.0E0,C; 5 FFGH
Příkaz UPDATE se hodí i pro provádění větších úprav v tabulkách. Například
můžeme jednoduše zvýšit plat o pětistovku všem, kteří berou méně než 10 000
Kč:12 3#! ()*+,-.).04!# 2C)- 5 2C)- I JKK89!%! 2C)- L FKKKK
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Nastavenı́ přı́stupových práv

Databáze často obsahují choulostivá data, která je potřeba chránit před nepovo-
lanými zraky. Proto dnes již většina serverů vyžaduje, aby se uživatel na začátku
práce se serverem přihlásil pomocí svého jména a hesla.
Pro každou tabulku v databázi pak můžeme definovat, který uživatel k ní

má přístup a jaké operace s ní může provádět. K nastavení přístupových práv
slouží příkaz GRANT. !"#$ «práva»%# «jméno tabulky»$% «jméno uživatele»
«Práva» odpovídají jednotlivým příkazům pro manipulaci se záznamy. V této
části příkazu GRANT můžeme použít seznam některých ze slov SELECT, INSERT,
UPDATE a DELETE. Každé slovo přitom odpovídá právu pro provádění daného
SQL-příkazu. Pokud chceme přidělit všechna práva, můžeme použít slovo ALL.
Za direktivou ON musíme zadat jméno tabulky, pro kterou daná oprávnění

platí. Jako poslední se uvádí jméno uživatele, kterému mají být přidělena na-
stavovaná práva.
Pokud se nějaký uživatel proviní a chceme mu nějaká práva odebrat, použi-

jeme příkaz REVOKE, jehož parametry jsou obdobné jako u příkazu GRANT.!&'%(& «práva»%# «jméno tabulky»)!%* «jméno uživatele»
Ve většině databázových systémů má uživatel, který databázi vytvořil, práva
k provádění všech operací. Z našich skriptů bychom se však měli hlásit pod
jiným uživatelským jménem. Tomuto uživateli pak přiřadíme pouze potřebná
práva. Pokud bude skript sloužit pouze k prohlížení nějaké tabulky, je zbytečné
k ní přistupovat jako uživatel, který má i právo pro mazání a vkládání záznamů.
Pokud chceme například uživateli guest poskytnout plný přístup k tabulce

Zamestnanci, použijeme příkaz !"#$ "++ %# ,-./012-24 $% 56/01
Pokud chceme uživateli browser poskytnout pouze přístup k prohlížení tabulky,
použijeme !"#$ 7&+&8$ %# ,-./012-24 $% 9:;<0/:
Tento způsob nastavování přístupových práv funguje na většině serverů. Existují
však i výjimky, na které upozorníme v následujícím textu.
Systém MySQL rovněž podporuje příkaz GRANT. Podpora je však čistě ilu-

zorní. MySQL se tváří tak, jako by příkaz znalo, aby zachovalo kompatibilitu se
standardem SQL. Ve skutečnosti se však žádná práva nezmění. MySQL používá
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vlastní mechanismus řízení přístupů, který využívá tří tabulek user, db a host
v databázi mysql.
Podrobný popis nastavení přístupových práv nalezneme v dokumentaci. My

si ukážeme, jak přidat nového uživatele a jak mu povolit přístup k určitým
operacím v dané databázi.
Nejprve se však musíme přihlásit jako správce databáze mysql. K tomu mů-

žeme použít např. příkaz: !"#$ %& '(() %*  !"#$
Nyní přidáme uživatele johny, který bude mít heslo WaLk@R3 a bude se moci
hlásit pouze z lokálního počítače. To znamená, že WWW-server, který bude ob-
sluhovat skript přistupující pod jménem johny k MySQL, musí běžet na stejném
počítači jako MySQL. Pokud běží na jiném, musíme odpovídajícím způsobem
změnit text localhost v následujícím příkazu:3+,-./0 +,01 &"2' 34(")5 &"2'5 *6""7('89:;<=.- 3>$(6$4(")>5 >@(4A!>5 *6""7('83>B6<C�/E>99F
Nyní uživateli johny přidáme přístup pro čtení do databáze napoje:+,-./0 +,01 8G 34(")5 8G5 &"2'5 "2$2)H*'IJ9:;<=.- 3>K>5 >A6*(@2>5 >@(4A!>5 >L>9F
Pokud bychom chtěli přidat i další práva, můžeme pomocí příkazu INSERT
nastavit na ‘Y’ i další položky insert_priv, delete_priv a update_priv.
Každá položka odpovídá jednomu SQL-příkazu. Kromě toho existují ještě pri-
vilegia create_priv a drop_priv, která umožňují vytvoření, resp. smazání
tabulky v databázi. Tyto příkazy asi nebudeme v běžných skriptech používat,
a proto nemá cenu tato práva přiřazovat uživateli používanému pro přihlašování
k MySQL ze skriptů.
Po změně přístupových práv, musíme MySQL server přinutit k znovunačtení

přístupových práv. To provedeme příkazem !"#$ %& '(() %* '2$(68
Nesmíme zapomenout, že pomocí příkazu GRANT se nastavují přístu-
pová práva pro jednotlivé tabulky. Oproti tomu MySQL umožňuje na-
stavení přístupových práv pouze pro celou databázi najednou.

3 Pozorný čtenář si jistě všiml, že příkaz INSERT má trošku jinou syntaxi, než jakou jsme
popsali dříve. Zde uvedená syntaxe umožňuje vložení záznamu, i když nezadáme hodnotu
pro všechny položky. Nezadané položky jsou v tomto případě vyplněny standardní hod-
notou, kterou lze určit v příkazu CREATE TABLE. Standardní hodnota se zadává za typem
položky pomoci direktivy DAFAULT, za kterou následuje standardní hodnota.


