Programowanie zespoªowe 2.0

Programowanie po stronie serwera
bazodanowego
Scenariusz zaj¦¢
180 minut
Cele ogólne: Automatyzacja dziaªania serwera bazodanowego.
Cel szczegóªowy: Opracowanie procedur i funkcji usprawniaj¡cych
prac¦ z baz¡ danych w przygotowywanym projekcie.
Konieczne
wiadomo±ci
wst¦pne:
Podstawy programowania
w dowolnym j¦zyku.
Metoda prowadzenia za j¦¢: Dyskusja z elementami wykªadu.
Czas realizacji:

Serwer bazodanowy, poza odpowiadaniem na zapytania u»ytkownika, mo»e równie» automatycznie wykonywa¢ pewne czynno±ci. Mo»e sprawdza¢ poprawno±¢ wprowadzanych
danych (je»eli ograniczenia w tabelach nie s¡ wystarczaj¡ce), przetwarza¢ je, archiwizowa¢, itp.
Aby zaprogramowa¢ serwer do wykonywania tych czynno±ci, najcz¦±ciej wykorzystuje
si¦ j¦zyk PL/SQL  j¦zyk programowania dla SQL-a (w przypadku bazy PostgreSQL
jest to odmiana PL/pgSQL). W PL/SQL-u mo»emy programowa¢ procedury i funkcje,
które wywoªywane przez u»ytkownika usprawniaj¡ jego prac¦ z baz¡. Szczególnym typem
procedur s¡ tzw. wyzwalacze  procedury, które wywoªywane s¡ automatycznie przy
wykonywaniu pewnych akcji na bazie.
Zanim powiemy wi¦cej o samym programowaniu, uzupeªnijmy nasze narz¦dzia j¦zyka
SQL o dwie dodatkowe rzeczy uªatwiaj¡ce prac¦ z baz¡.

Kopiowanie danych i widoki
Archiwizacja danych i tworzenie kopii zapasowych na ogóª odbywa si¦ przez skopiowanie
informacji z jednej tabeli, to innej. Zapytanie wykonuj¡ce t¦ czynno±¢ ma nast¦puj¡c¡
struktur¦:

INSERT INTO DocelowaTabela
SELECT Atrybuty
FROM ródªowaTabela
WHERE ... ;
Od sªowa kluczowego SELECT zaczyna si¦ zapytanie wybieraj¡ce dane, które chcemy
zapisa¢ do DocelowaTabela. Nale»y tutaj pami¦ta¢, »e kopiowane dane musz¡ mie¢
odpowiedni¡ struktur¦ i typy danych.
Przykªad 1.

Poni»sze zapytanie kopiuje wypo»yczenia starsze ni» rok (365 dni) do tabeli

WypozyczeniaArch
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INSERT INTO WypozyczeniaArch
SELECT *
FROM Wypozyczenia
WHERE CURRENT_DATE-DataWypozyczenia > 365;
Jakie dane powinny by¢ archiwizowane lub kopiowane w tworzonym projekcie? Stwórz odpowiednie tabele przechowuj¡ce kopie wpisów oraz napisz zapytania
kopiuj¡ce odpowiednie krotki.

wiczenie 1.

Z ró»nych wzgl¦dów czasami wygodnie jest przechowywa¢ dane cz¦±ciowo przetworzone
(obliczone pewne warto±ci z danych surowych, zestawienia wymagaj¡ce ª¡czenia tabel,
itp.). Takie dane mo»na zapisywa¢ w tabelach pomocniczych, jednak przy ka»dej aktualizacji danych w bazie musieliby±my aktualizowa¢ równie» tabele pomocnicze. Wygodniejszym sposobem jest zapami¦tanie zapytania tworz¡cego tabel¦ pomocnicz¡. Jest
to tzw. widok. W momencie wywoªania widoku wykonuje si¦ zapami¦tane zapytanie
i zwracane s¡ aktualne dane.
Widoki tworzymy zapytaniem o nast¦puj¡cej strukturze:

CREATE VIEW NazwaWidoku(NazwaAtr1, NazwaAtr2, ..., NazwaAtrN)
AS
SELECT Atrybut1, Atrybut2, ..., AtrybutN
FROM ... ;
gdzie po sªowie AS mamy zapytanie zwracaj¡ce interesuj¡ce nas dane. Je»eli nie podamy
nazw atrybutów w widoku, zostan¡ one odziedziczone z zapytania wybieraj¡cego dane.
W przypadku przetwarzania danych mog¡ by¢ one problematyczne, wi¦c dobrym zwyczajem jest podawanie nazw atrybutów po nazwie widoku.
Z widoków korzystamy w taki sam sposób jak ze zwykªych tabel.
wiczenie 2.

Wykonaj zapytanie

SELECT *
FROM PelneWypozyczenia;
Jaki jest jego wynik? Dodaj do bazy now¡ transakcj¦ i wykonaj je jeszcze raz. Czy wynik
nowa transakcja pojawiªa si¦ w widoku?
Dla uzyskania peªnego obrazu transakcji w naszej wypo»yczalni lmów
musimy poª¡czy¢ wszystkie 3 tabele. Dlatego wygodnie b¦dzie korzysta¢ z widoku, który
zapami¦tuje takie zª¡czenie:
Przykªad 2.

CREATE VIEW PelneWypozyczenia (Id, Imie, Nazwisko, Tytul, Data, Cena,
Netto, Podatek)
AS
SELECT Id, Imie, Nazwisko, Tytul, DataWypozyczenia, Cena,
ROUND(Cena/1.23,2), Cena - ROUND(Cena/1.23,2)
FROM Wypozyczenia JOIN Uzytkownicy USING(IdUzytkownika)
JOIN Filmy USING(IdFilmu);
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Wypisanie wszystkich informacji o wypo»yczeniach z ostatniego miesi¡ca wygl¡da teraz
jak poni»ej:

SELECT Id, Imie, Nazwisko, Tytul, Data, Cena
FROM PelneWypozyczenia
WHERE Data + 30 >= CURRENT_DATE;
W formie widoków przechowuje si¦ równie» ró»nego rodzaju zestawienia. Poni»ej dwa
przykªady:

CREATE VIEW ZestawienieUzytkownicy(Imie, Nazwisko, LiczbaFilmow, Saldo)
AS
SELECT Imie, Nazwisko, COUNT(DISTINCT Tytul), SUM(Cena)
FROM Wypozyczenia JOIN Uzytkownicy USING(IdUzytkownika)
JOIN Filmy USING(IdFilmu)
GROUP BY IdUzytkownika, Imie, Nazwisko
ORDER BY COUNT(DISTINCT Tytul) DESC, SUM(Cena) DESC;
CREATE VIEW ZestawienieFilmy(Tytul, LiczbaWypozyczen, Saldo)
AS
SELECT Tytul, COUNT(*), SUM(Cena)
FROM PelneWypozyczenia
GROUP BY Tytul
ORDER BY COUNT(*) DESC, SUM(Cena) DESC;
Widok ZestawienieFilmy zostaª utworzony z wykorzystaniem widoku
PelneWypozyczenia. Czy zestawienie u»ytkowników mo»na stworzy¢ w ten sam sposób?
wiczenie 3.

Stwórz widok zestawiaj¡cy sum¦ podatków, jakie trzeba zapªaci¢ od transakcji wykonanych w poszczególnych miesi¡cach. Wykorzystaj widok PelneWypozyczenia.
wiczenie 4.

Zastanów si¦ czy w twoim projekcie zastosowanie widoków usprawni prac¦
z baz¡. Je»eli tak, stwórz odpowiednie widoki.
wiczenie 5.

Procedury
Procedura jest blokiem instrukcji wykonywanych na bazie. Procedura mo»e wczytywa¢ pewne argumenty, ale nie zwraca warto±ci. Klasyczne problemy, które rozwi¡zujemy wykorzystuj¡ procedury, to m.in. dodawanie, usuwanie i aktualizowanie danych
w tabelach oraz archiwizacja i przywracanie bazy.
Deklaracja najprostszej procedury ma nast¦puj¡c¡ struktur¦:

CREATE PROCEDURE NazwaProcedury(Arg1 Typ1, Arg2 Typ2, ...)
LANGUAGE j¦zyk
AS $$
BlokInstrukcji (CiaªoProcedury);
$$;
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Jako j¦zyka procedury b¦dziemy u»ywa¢ j¦zyka SQL lub PLpgSQL. W przypadku tego
ostatniego blok procedur wpisujemy pomi¦dzy sªowa kluczowe BEGIN i END. Mo»na jednak
pisa¢ procedury równie» w innych j¦zykach, np. w C. Wi¦cej o tworzeniu procedur i j¦zyku
PL/pgSQL mo»na przeczyta¢ w dokumentacji.
Wywoªywanie procedury odbywa si¦ wedªug nast¦puj¡cego wzorca:

CALL NazwaProcedury(Arg1, Arg2, ...);
Przykªad 3.

w dniach.

Poni»sza procedura usuwa wypo»yczenia starsze ni» zadany Wiek wyra»ony

CREATE PROCEDURE UsunStareWypozyczenia(Wiek INTEGER)
LANGUAGE SQL
AS $$
DELETE FROM Wypozyczenia
WHERE CURRENT_DATE-DataWypozyczenia > Wiek;
$$;
Nast¦puj¡ce wywoªanie procedury usunie wszystkie Wypozyczenia starsze ni» rok.

CALL UsunStareWypozyczenia(365);
Wi¦cej o tworzeniu procedur mo»na przeczyta¢ w dokumentacji.
Zaproponuj procedury, które mog¡ usprawni¢ prac¦ z baz¡ w przygotowywanym projekcie.
wiczenie 6.

Funkcje
Funkcje, podobnie jak procedury, s¡ blokami instrukcji. Jednak przeciwie«stwie do procedur, funkcje zwracaj¡ jak¡± warto±¢ (liczb¦, napis, tabel¦, itp.). Funkcje b¦dziemy
stosowa¢ do przetwarzania danych zale»nych od pewnych zmiennych warunków, np. wy±wietlanie danych i statystyk u»ytkowników czy zestawienia transakcji w nietypowych okresach czasu.
Schemat deklaracji funkcji jest bardzo podobny do deklaracji procedury:

CREATE FUNCTION NazwaFunkcji(Arg1 Typ1, Arg2 Typ2, ...) RETURNS Typ
AS $$
BlokInstrukcji (CiaªoFunkcji);
$$ LANGUAGE j¦zyk;
Tak stworzone funkcje dziaªaj¡ jak wcze±niej wspominane funkcje wierszowe. Wywoªujemy je po sªowie kluczowym SELECT.
W j¦zyku PL/pgSQL mo»emy pisa¢ klasyczne funkcje znane z kursów programowania, niezwi¡zane z baz¡ danych.
Przykªad 4.
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CREATE FUNCTION Dodaj(a NUMERIC, b NUMERIC) RETURNS NUMERIC
AS $$
BEGIN
RETURN a+b;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Tak¡ funkcj¦ mo»emy wywoªa¢ w oderwaniu od bazy

SELECT Dodaj(2,5);
lub wykorzysta¢ j¡ do przetwarzania danych pobieranych z bazy

SELECT Dodaj(Netto, Podatek)
FROM PelneWypozyczenia;
Innym klasycznym przykªadem jest algorytm Euklidesa:

CREATE FUNCTION NWD(a INTEGER, b INTEGER) RETURNS INTEGER
AS $$
BEGIN
WHILE a>0 AND b>0
LOOP
IF a>b THEN
a:=a-b;
ELSE
b:=b-a;
END IF;
END LOOP;
IF a=0 THEN
RETURN b;
ELSE
RETURN a;
END IF;

END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Uwaga.

ow¡ IF.

W powy»szym przykªadzie widzimy jak stosowa¢ p¦tl¦ WHILE i instrukcj¦ warunk-

Poni»ej mamy przykªad funkcji, która wykorzystuje dane z bazy do stworzenia
bilansu dla wybranego lmu, identykowanego przez tytuª i rok produkcji.
Przykªad 5.
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CREATE FUNCTION SaldoFilmu(TytulFilmu TEXT, RokFilmu INTEGER)
RETURNS NUMERIC
AS $$
DECLARE Saldo NUMERIC;
BEGIN
Saldo := (SELECT SUM(Cena)
FROM Filmy JOIN Wypozyczenia USING(IdFilmu)
WHERE Tytul = TytulFilmu AND Rok = RokFilmu);
RETURN Saldo;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Je»eli w ciele funkcji chcemy korzysta¢ ze zmiennych pomocniczych, musimy je najpierw
zadeklarowa¢ po sªowie kluczowym DECLARE.
Podobnie jak procedury, nasz¡ funkcj¦ mo»emy wywoªa¢ dla pojedynczego lmu

SELECT SaldoFilmu('Amistad', 2000);
lub dla serii lmów wypisanych w tabeli

SELECT Tytul, Rok, SaldoFilmu(Tytul, Rok)
FROM Filmy;
Zastanów si¦ czy w przygotowywanym projekcie wyst¦puj¡ problemy,
których rozwi¡zania mo»na usprawni¢ za pomoc¡ funkcji. Je»eli tak, to napisz odpowiednie funkcje.

wiczenie 7.

Wyzwalacze
Szczególnym typem procedur s¡ wyzwalacze. Wywoªuj¡ si¦ one automatycznie przy
wykonywaniu modykacji wpisów do bazy, tj. zapyta« typu INSERT, UPDATE oraz DELETE.
Wyzwalacz wywoªuje tzw. funkcj¦ wyzwalaczow¡, która zawsze zwraca warto±¢ typu
TRIGGER. Mo»e ona równie» korzysta¢ ze zmiennych zwi¡zanych z wyzwalaczem jak np.
operacja, która wywoªaªa wyzwalacz czy modykowane dane.
Wyzwalacze deklarujemy dwustopniowo  najpierw deklarujemy funkcj¦ wyzwalaczow¡, a potem tworzymy wªa±ciwy wyzwalacz, który j¡ wywoªuje. Tworzenie wyzwalacza
przebiega wedªug nast¦puj¡cego schematu:

CREATE FUNCTION NazwaFunkcji() RETURNS trigger
AS $NazwaFunkcji$
CiaªoFunkcji;
$NazwaFunkcji$ LANGUAGE j¦zyk;
CREATE TRIGGER Nazwa [BEFORE|AFTER|INSTEAD OF] Operacja
ON NazwaTabeli
[FOR EACH ROW]
EXECUTE PROCEDURE NazwaFunkcji();
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Je»eli funkcja wyzwalaczowa operuje na wierszach tabeli, to przed jej wywoªaniem musimy
dopisa¢ FOR EACH ROW (tzw. wyzwalacz wierszowy). Mo»liwymi operacjami s¡ INSERT,
UPDATE, DELETE oraz ich kombinacje.
Prostym przykªadem wyzwalacza mo»e by¢ procedura zabraniaj¡ca usuwania zarejestrowanych wypo»ycze«.
Przykªad 6.

CREATE FUNCTION NieUsuwajWypozyczen() RETURNS trigger
AS $NieUsuwajWypozyczen$
BEGIN
RAISE EXCEPTION 'Nie mo»na usuwa¢ wypozycze«.';
END;
$NieUsuwajWypozyczen$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER NieUsuwajWypozyczen BEFORE DELETE
ON Wypozyczenia
EXECUTE PROCEDURE NieUsuwajWypozyczen();
Wyj¡tek (RAISE EXCEPTION) przerywa operacj¦ i wy±wietla odpowiedni komunikat.
Stworzymy teraz wyzwalacz, który nie pozwoli u»ytkownikowi wprowadza¢
lmów, które jeszcze si¦ nie ukazaªy (rok wydania jest pó¹niejszy ni» obecny).

Przykªad 7.

CREATE OR REPLACE FUNCTION RokFilmu() RETURNS trigger
AS $RokFilmu$
BEGIN
IF NEW.Rok > EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AND TG_OP = 'INSERT' THEN
RAISE EXCEPTION '% > %: Nie mo»na dodawa¢ filmów z przyszªo±ci',
NEW.Rok, EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);
END IF;
IF NEW.Rok > EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) AND TG_OP = 'UPDATE' THEN
RAISE EXCEPTION '% > %: Nie mo»na przenosi¢ filmów do przyszªo±ci',
NEW.Rok, EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);
END IF;
RETURN NEW;
END;
$RokFilmu$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER RokFilmu BEFORE INSERT OR UPDATE
ON Filmy
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE RokFilmu();
W tre±ci komunikatu wywoªanego wyj¡tku mog¡ pojawia¢ si¦ warto±ci zmiennych. Oznaczamy je znakiem % i zmienne w odpowiedniej kolejno±ci wypisujemy po przecinku za komunikatem. Specjalna zmienna TG_OP zawiera nazw¦ akcji, która aktywowaªa wyzwalacz.
Natomiast w zmiennej NEW mamy zapisan¡ wprowadzan¡ krotk¦. Wi¦cej o specjalnych
zmiennych mo»na przeczyta¢ w dokumentacji.
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Odpowiednio przemy±lane wyzwalacze mog¡ bardzo usprawni¢ prac¦ z baz¡.
Jednak ich nadmiar lub nieprzemy±lana struktura mog¡ uniemo»liwi¢ niektóre operacje.
Na przykªad blokada usuwania wypo»ycze«  z jednej strony wydaje si¦ by¢ sensowna,
gdy» wypo»yczalnie VOD najcz¦±ciej nie uznaj¡ zwrotów. Co wi¦cej warto si¦ zabezpieczy¢ przed utrat¡ danych historycznych. Z drugiej jednak strony taki wyzwalacz
uniemo»liwia archiwizacj¦ (przeniesienie danych do innej tabeli).
Uwaga.

Usu« wyzwalacz z przykªadu 6. Stwórz tabel¦ Archiwum i napisz wyzwalacz,
który przy dowolnej operacji na tabeli Wypozyczenia wykonana archiwizacj¦ transakcji
starszych ni» 180 dni (skopiuje stare wpisy do Archiwum i usunie je z tabeli Wypozyczenia).
Zabezpiecz tabel¦ Archiwum przed usuwaniem danych.
wiczenie 8.

Zaproponuj wyzwalacze, które usprawni¡ prac¦ z baz¡ w przygotowywanym
projekcie. Pami¦taj, by zaprogramowane funkcje nie utrudniaªy pracy z baz¡ i nie
uniemo»liwiaªy koniecznych operacji.

wiczenie 9.

Odno±niki i zaª¡czniki
[1] Dokumentacja j¦zyka PL/pgSQL: https://www.postgresql.org/docs/current/

plpgsql.html
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