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Abstrakt 

The aim of this paper is describing possibilities, how to extend SQL by similarity. SQL query 
language does not provide effective support for similarity queries anywise large attention it 
has received in previous years and here are some possibilities how could it be done. 
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1   Úvod 
 

Svět kolem nás a informace o něm nelze tak snadno porovnávat podle jednotlivých 
parametrů. Člověk se musí často dívat na daný problém komplexně a ne porovnávat 
každou vlastnost. SQL je jiné. SQL bylo od začátku navrženo pro prohledávání jasně 
daných informací (faktů), podle kterých je možné záznamy třídit a vyhledávat. Rostoucí 
potřeba doplnění mezery podobnosti v tomto jazyce v dnešních databázích (na jehož 
základě by pak bylo možné porovnávat záznamy nebo jeho sloučené části) vede inženýry i 
nadšence ke hledání možností jak tuto vlastnost do existujících velmi silných nástrojů 
SQL přidat. Tato práce pojednává právě o možnostech a variantách, které by vedly 
k vyřešení daného problému. 
 

2   Stávající SQL a RDBMS 
 

Relační databázové systémy dnešní doby pracují s tabulkami a jejími výsledky na 
základě porovnávání jednotlivých sloupců s podmínkami kladenými v dotazu a vybírají 
ty, které vyhovují právě všem podmínkám. Je tedy možné nalézt odpověď na dotaz typu 
„najdi muzea kde je vstupné menší než 50kč“ nebo např. „najdi džusy prodávané 
v obchodě TESCO co mají koncentrát od 40 do 60 procent“. Tyto dotazy kladou jasnou 
restriktivní podmínku pro výsledky, které je nutné splnit a není možné je překročit. 
Protože jsou všechny výsledky stejně důležité (splňují všechny zadané podmínky stejně), 
často se výsledky třídí podle zadaných sloupců. 
 
Standardní vyhledávací SQL výraz zápis : 
 
SELECT statement ::=   
    SELECT [ ALL | DISTINCT ]  
        < select_list >  
    [ FROM { < table_source > } [ ,...n ] ]  
    [ [LEFT | INNER | RIGHT | OUTER | CROSS ] JOIN <table_source>  

ON <table_join_condition> ] 
    [ WHERE < condition > ]  
    [ ORDER BY < column_list > ]  
 
 
kde 
 
condition ::= < condition > AND < condition > | < condition > OR < condition > | 
   NOT < condition> | < simple_condition > 
 
simple_condition ::= <column> <operation> <value> 
 
operation ::= LIKE | EQUAL | IS | BETWEEN | = | <> | > |< | <= | >=  
 

(jde o základní SQL výraz s vynecháním dalších částí jako GROUP BY a HAVING). Pro naši 
potřebu stačí klauzule WHERE, ve které je specifikována námi zadaná podmínka. V té 
bychom rádi uvedli podmínku pro vybrání záznamů, které jsou nejvíce podobné 
vybranému vzoru. Slovem podobné pak myslíme v námi zadané toleranci a to v jednom i 
více sloupcích (v extrémním případě ve všech sloupcích). 
 

Druhou částí, která nás zajímá je pak JOIN, ve které jsou tabulky propojovány. 
Můžeme totiž chtít propojit dvě tabulky, kde na obě klademe podmínky podobnosti. 
 



Zajímavá je i ORDER BY klauzule . V syntaxi příkazu je schválně uvedena, my s ní 
však pracovat nebudeme. Důvod je prostý – zatímco v klasickém SQL je třeba výsledky 
často třídit (abychom dostali především ty co nás zajímají), v podobnostních výrazech 
třeba nejsou. Zajímají nás ty nejpodobnější (resp. nejrozdílnější) záznamy. 
 

3   Proč podobnost 
 

Klasické restriktivní omezení, které nám relační pohled na data nabízí bohužel často  
nedostačuje, protože se občas musíme (a nebo chceme) dívat na fakta a na výběr těch pro  
nás důležitých jako na celek, kde porovnáváme více parametrů s existujícími daty, ale  
neklademe restriktivní podmínku na každý atribut těchto dat. Ve výsledku chceme dostat 
nejpodobnější objekty k námi zadanému dotazu. Jedním z důvodu kladení takového typu 
dotazu může být, že dopředu nevíme přesně jak mají vrácené výsledky vypadat, ale víme 
v jakém rozmezí je hledat a o jaké omezení se zajímáme.  Příkladem může být např. 
velice jednoduchý dotaz typu „Najdi všechny muzea, které leží blízko centra města, blízko 
nich je restaurace a celková cena je nízká“ nebo jiný příklad, za který je SQL kritizováno 
(protože není schopné jednoduchým způsobem na dotaz odpovědět) „Najdi k nejbližších 
měst mému bydlišti“.   

Poslední dobou se také stále častěji využívá databází k ukládání velkých binárních 
objektů (obrázků, audio i video sekvencí), proto není od věci položit dotaz typu „najdi 
obrázky aut, které jsou nejvíce podobné autu Opel Astra“. O podobné dotazy a odpovědi 
na ně se v několika posledních letech poměrně důkladně zajímají vývojáři největších 
databázových systémů. 

Projděme si tedy tyto tři příklady a najděme mezi nimi souvislost. 
V prvním příkladu máme víceméně vágní výrazy typu „blízko centra města“, „blízko 
sebe“ a „celková cena je nízká“. Pravděpodobně tušíte, že podobný dotaz by se v dnešním 
SQL vytvářel těžko a obecně pak pravděpodobně nelze k těmto typům dotazů sestrojit 
vždy takový, který by vrátil námi požadovaný výsledek. Pokud se na problém a na vágní 
výrazy podíváme z matematického hlediska, pravděpodobně zjistíme, že se vlastně jedná 
o predikátové výrazy a aby bylo možné porovnávat jakékoliv dvě hodnoty z dané domény, 
stačí tyto predikátové výrazy definovat. Tímto způsobem je např. možné na dotaz „A 
blízko B“ odpovědět podobností 0.2 pokud jsou místa poměrně vzdálená, zatímco „A 
blízko C“ odpovědět podobností 0.85, pokud jsou místa blízko. Další dva vágní výrazy je 
možné definovat podobným způsobem.  

Pokud bychom nadefinovali všechny tři predikáty, můžeme námi definovanou funkcí 
akumulace podobnosti (např. součtem nebo váženým průměrem) zjistit celkovou 
podobnost daných dat k námi zadané podmínce a podle této podobnosti setřídit výsledky 
dotazu. 

I když jste si toho možná nevšimli, druhý dotaz je velmi podobný a naráží na stejné 
problémy. Porovnání zeměpisných souřadnic je pro databázový systém docela velký 
problém pokud se neptáme na souřadnice samotné, ale na vzdálenost mezi nimi. Jestliže 
není v tabulce zadána přímá vzdálenost mezi naším bydlištěm a ostatními městy, narazíme 
na problém, jak změřit vzdálenost, kterou má jedno město k druhému. Souřadnice budou 
pravděpodobně zadány dvěma hodnotami (ať už celosvětovými zeměpisnými 
souřadnicemi, nebo souřadnicemi na jakékoliv mapě atd.), které bohužel nelze tak 
jednoduše setřídit. I zde se tedy setkáváme s problémem jménem podobnost (i když 
tentokrát „zabalené“ do termínu vzdálenosti - což je víceméně opak podobnosti). Zde tedy 
potřebujeme definovat predikát, který vrátí na dotaz „město A od mého bydliště“ odpověď 
1500 metrů a „město B od mého bydliště“ odpověď 3200 metrů (nebo aspoň poměrnou 
hodnotu, která nám vzdálenosti seřadí).  



Třetí dotaz zdánlivě odbočuje od tématu. Ve skutečnosti není ničím jiným než 
zobecněním podobnosti na libovolné typy. Jedná se sice o jiný typ podobnosti než 
v předchozích příkladech, ale znovu jde o predikátový výraz dvou záznamů v databázi (v 
tomto případě obrázků), který nám vrací jejich podobnost. 
 
 

4   Existující implementace podobnosti 
 

To, že podobnost není obsažena ve standardech SQL neznamená, že by existující 
relační databázové systémy neznali podobnost (nebo aspoň podobnost na určité datové 
typy). Vývojáři databází se vždy snažili dodat svému produktu strategické výhody oproti 
svým konkurentům a získat si tak potencionální zákazníky. Podobnost je jedním z nových 
parametrů, kterých se snaží docílit.  
 

Pravděpodobně většinu z nás napadne vyhledávání textů (při hledání aplikace 
podobnosti). 
Dnešní SQL bohužel neobsahuje dostatečně obecný aparát k vyhledávání v řetězcích, 
dokáže pouze zaručit, že v textu daná fráze je, případně jí začíná nebo končí. Pro 
vyhledávání v databázi textů je to většinou málo. Typickým příkladem je např. Google, 
který by bez rozšíření vyhledávání v  textech neměl žádnou šanci na uplatnění. 
Neznámějšími a pravděpodobně i nejpokročilejšími databázemi jsou Oracle a SQL Server. 
Oba tyto produkty obsahují aparát k flexibilnějšímu vyhledávání v textech a jsou také 
často používány. 

Vyhledávání v textech je v nich podobné a proto zde uvedu jen nástin jeho použití 
v SQL Serveru. Klíčovým slovem pro full-textové vyhledávání je zde klauzule CONTAINS, 
ve které je možné uvést hledaná slova, váhy důležitosti těchto slov a výrazy podobnosti, 
ve kterých je uvedeno jak blízko by se slova měla vyskytnout od slov ostatních. Výsledky 
jsou pak součtem splnění daných kritérií a podle součtu také seřazeny. 

Dalším typem podobnosti který je implementován, je vyhledávání podobných 
multimediálních dat. Tuto podporu má nejlépe implementovánu Oracle, který nabízí celý 
balíček s názvem intermedia. V balíčku je implementováno vyhledávání obrázků / audio / 
videa a to na základě jak signatur (popisků k daným 
objektům) tak i obsahu. Obrázky je možné třídit a 
porovnávat na základě barvy, textury, oblasti, jejich 
vzájemných vzdáleností a dalších vlastností. Vyhledávání 
je sice stále na experimentální úrovni a není příliš 
praktické, ale z některých částí se již lze dobrat ke skutečně 
relevantním výsledkům (napravo vyhledávání na základě 
barvy v menší databázi modelů aut). 
 

Je zajímavé, že organizací ISO bylo standardizováno 
tzv. SQL/MM – standardizace podpory pro multimediální 
typy v databázích, v níž je obsažena podpora jak pro full-
text, obrázky, audio a video, tak i data-mining. Bohužel se 
snandard nezmiňuje o vyhledávání na základě podobnosti 
v těchto datech. 
 

Přestože některé databázové systémy umí určité datové 
typy porovnávat, stále to není podobnost, která by byla 
flexibilní, volitelně měnitelná a především obecná na to, 



aby se dala použít i na ostatní datové typy a databázové systémy. Jedním z východisek 
z této situace by mohla být standardizace SQL rozšíření podobnosti. 

 
 

5   Podobnost matematicky 
 

Co mají předchozí uvedené příklady společného? Jsou to predikátové výrazy. Pokud 
totiž chceme zkoumat jakékoliv dva objekty a jejich podobnost, potřebujeme predikátový 
výraz, který nám vrátí hodnotu jejich podobnosti (resp. odlišnosti, vzdálenosti).  
Protože data v relačních tabulkách představují ve své podstatě vektory, je možné stejně 
jako v algebře měřit jejich vzdálenost. Formálně je metrický prostor dán dvojicí <S,d()>, 
kde S je doména a d() je funkce vzdálenosti, pro kterou platí následující tři podmínky : 
 

• Symetrie : d(s1,s2) = d(s2,s1) 
• Nezápornost :  0 < d(s1,s2) < ∞ : s1 ≠ s2 

d(s1,s2) = 0     : s1 = s2 

• Trojúhelníková nerovnost : ∀s1,s2,s3 ∈ S : d(s1,s2) ≤ d(s1,s3) + d(s3,s2)  
 
Klasickým příkladem takové vzdálenosti je Euklidovská metrika nebo Manhattanská 
metrika. 
Nyní jsme velice jednoduchým způsobem nastínili princip, pomocí něhož lze rozšířit 
databázové systémy o podobnost. Pro různé domény je pak možné různě definovat funkci 
d(), která bude pro porovnání vzdálenosti použita. Pro vzdálenost dvou měst můžeme 
použít např. funkci √(|Zs1 - Zs2|* |Zv1 - Zv2|), kde Zs je zeměpisná šířka a Zv je zeměpisná 
výška, zatímco pro porovnání dvou obrázků bude použita některá ze známých metod 
porovnávání obrázků (na základě obrysů, barvy, textury atd.). 
Využití podobnostní funkce může mít dvě podoby – tu která vrací výsledky podobné do 
určitého prahu (ε - práh), nebo tu která vrací k – nejbližších sousedů. Samotná 
podobnostní funkce může být jak unární (vrací podobnost daného objektu ke konstantně 
zadanému středu podobnosti), tak i binární (akceptuje dva parametry ze stejné domény a 
vypočítá jejich podobnost). Nechť tedy máme operátor σ(predikát) S ,  který pro množinu S 
∈ S (doména) a pro daný objekt sq (součást predikátu zvaný střed dotazu) vrátí takové 
objekty, který vyhovují daným podmínkám. 
 
Prahová podobnost (Rq : range query) – k danému prahu ε vrací dotaz σ(Rq(sq, ε)) S 
všechny objekty si ∈ S, pro které platí d(si,sq) ≤ ε. Příkladem použití může být např. 
„Najdi všechny DNA řetězce, které se liší od daného řetězce P maximálně v 5-ti 
chromozómech“ jako σ(Rq(P, 5)) DNA, kde DNA je množina všech známých DNA řetězců. 
 
k -  nejbližších sousedů (kNN : k – nearest neighbor)– k danému číslu k ≥ 1 vrací dotaz 
σ(kNN(sq, k )) S k-objektů, které jsou nejpodobnější zadanému si ∈ S podle funkce d(). 
Příkladem použití může být např. „Najdi 3 DNA řetězce, které jsou nejpodobnější danému 
P řetězci“ jako σ(kNN(P, 3 ))DNA, kde DNA je množina všech známých DNA řetězců. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
6   Rozšíření relační algebry 
 

Abychom mohli s výsledky získanými pomocí předchozích dvou predikátů pracovat, 
musíme rozšířit samotnou relační algebru a operace spojení. Výsledkem bude tzv.  
„rank-relační“ algebra.  
Nechť máme dány dvě množiny S, R ∈ S. Propojením prvků z těchto množin dostaneme 
dvojici objektů <si, rj>, kde si ∈ S a rj ∈ R. Různými typy propojení můžeme realizovat 
různé podmínky těchto propojení. V zásadě existují tři typy podobnostních propojení a to : 
 
Prahové propojení (⌂Rq[ε])-  k dané maximální vzdálenosti ε vrací výraz S ⌂Rq[ε] R 
dvojice <si, rj>, kde si ∈ S a rj ∈ R takové, že d(si,rj) ≤ ε. Příkladem může být např. „Najdi 
DNA savců takové, které se liší od DNA plazů v maximálně 5 chromozómech“ jakožto 
DNAS ⌂Rq[5] DNAP, kde DNAS je množina DNA savců a DNAP je množina DNA plazů. 
 
Propojení k – nejpodobnějších sousedů (⌂CN[k])-  k danému číslu číslu k ≥ 1 vrací 
výraz S ⌂CN [k] R k – nejbližších (nejpodobnějších) dvojic <si, rj>, kde si ∈ S a rj ∈ R, 
vzhledem k dané funkci d(). Příkladem pak může být např. „Najdi 20 nejpodobnějších 
dvojic DNA savců a plazů“ jakožto DNAS ⌂CN [20] DNAP, kde DNAS je množina DNA 
savců a DNAP je množina DNA plazů. 
 
Propojení k – nejbližších sousedů (⌂NN[k])-  k danému číslu číslu k ≥ 1 vrací výraz S 
⌂NN [k] R pro každý objekt z množiny S k – nejbližších sousedů v množině R. Tj. Ke 
každému si vrací k-dvojic <si, rj>, kde si ∈ S a rj ∈ R jsou nejpodobnější vzhledem k si 
vzhledem k dané funkci d(). Příkladem může být např. „Najdi 10 nejpodobnějších DNA 
plazů ke každému DNA savce“ jakožto DNAS ⌂NN [10] DNAP, kde DNAS je množina 
DNA savců a DNAP je množina DNA plazů. 
 

Velmi jednoduchou změnou pak lze vytvořit k těmto propojením varianty, které 
naopak vrací nejméně podobné dvojice. 
 

Prahové predikáty jsou komutativní s jinými prahovými predikáty stejně jako s 
klasickými nepodobnostními predikáty. Na druhé straně predikáty k-nejbližších sousedů 
nejsou komutativní s jakýmikoliv jinými. Aby bylo předcházeno problémům s 
nekomutativností těchto predikátů, budou výrazy vyhodnocovány v následujícím pořadí 
 

1. podobnostní predikáty v klauzuli WHERE jsou vždy provedeny před jakýmikoliv 
nepodobnostními predikáty 

2. predikáty k-nejbližších sousedů jsou provedeny před prahovými predikáty 
3. dva a více predikátů k-sousedů jsou provedeny nezávisle na sobě a jejich výsledky 

pak porovnány a daným způsobem propojeny (podle výskytu v AND nebo v OR) 
 

Díky těmto třem pravidlům je zajištěno, že dané dotazy vždy vrátí správné výsledky ať je 
dotaz jakkoliv komplikovaný. 
 
Restrikce v klauzuli WHERE a JOIN je také možné kombinovat a to součastně jak prahem ε 
tak i k-výskyty, kde ve výsledku je aplikována více restriktivní podmínka.  
 

 



7   SQL rozšíření 

Protože jsme rozšířili relační algebru o podobnost a zavedli podobnost jako predikát, 
je třeba rozšířit SQL tak, aby bylo možné oba nové prvky do výrazů psát. Pro zapsání 
predikátu do SQL bylo zvoleno klíčové slovo METRIC, které je možné používat v kontextu 
s CREATE, ALTER a DROP. Syntaxe daných výrazů je stejná jako u klasického použití, 
pouze namísto tabulky nebo pohledu se jedná o metriku. Zde uvádím pouze syntaxi 
CREATE, protože ostatní jsou obdobné.  

CREATE METRIC statement ::=   
    CREATE METRIC < metric_name > 
        USING < metric_type >  
    FOR PARTICULATE < column_list > 

CREATE METRIC Euclidean2D USING LP2 
FOR PARTICULATE (Latitude FLOAT, Longitude FLOAT) 

kde < column_list > představuje název a typ sloupce vstupní proměnné do predikátového 
výrazu < metric_type >. Samotné typy metrik jsou definované přímo v databázovém 
systému (jako například LP1, LP2 – Euklidovská a Manhattanská metrika).  

Tabulka se definuje klasickým způsobem, s tím rozdílem, že pro typ, který se má 
porovnávat predikátovým výrazem použijeme klíčové slovo PARTICULATE. K němu 
následně vytvoříme podmínku (constraint), která se odkazuje na danou metriku.  

     CREATE TABLE TOWN 
     ( 

Name varchar(255), 
Lat float, 
Longit float, 
Coordinate PARTICULATE 
) 
 
... 
METRIC (Coordinate) REFERENCES ( 
Lat AS Latitude, 
Longit AS Longitude 
) USING (Euclidean2D), 
... 
 

Nyní, když máme nadefinovánu jak metriku, tak tabulku kde ji chceme použít, je možné 
se začít dotazovat. Klauzule WHERE je rozšířena o klíčová slova NEAR, FAR, STOP AFTER a 
RANGE takže modifikovaná podoba výrazu vypadá následovně  
 
condition ::= < condition > AND < condition > | < condition > OR < condition > | 
   NOT < condition> | < simple_condition > | < similarity_condition>  
 
similarity_condition ::=    <attr> NEAR | FAR <value> 

[STOP AFTER <k>] 
[RANGE < ε >] 

 
kde 
 
<value>::=‘(’<param val assoc list>‘)’ 
<param val assoc list>::= <param val assoc> 
|<param val assoc>‘,’ <param val assoc list> 
<param val assoc>::= <attribute> AS <param name> 
 
Pro příklad můžeme třeba uvést dotaz „najdi 5 nejbližších měst městu Praha“ 



 
SELECT * FROM Town 
WHERE Coordinate NEAR 
(SELECT Lat AS Latitude, Longit AS Longitude 
FROM Town WHERE name =’Praha’) 
STOP AFTER 5 
 
nebo „Najdi všechna města ležící maximálně 9000 metrů od Prahy“ 
 
SELECT * FROM Town 
WHERE Coordinate NEAR 
(SELECT Lat AS Latitude, Longit AS Longitude 
FROM Town WHERE name =’Praha’) 
RANGE 9000  

 
kde lze danou hodnotu použít, pokud predikátový výraz vrací vzdálenost v metrech. 
 

Protože je možné, že při limitním počtu výsledků dojde k tomu, že zároveň 
s posledním(i) záznamy, které se mají vrátit ve výsledku existují i další, které mají stejnou 
podobnost s daným vzorem, byla syntaxe rozšířena o WITH TIE LIST za kterou 
následovalo STOP AFTER k. Tím bylo specifikováno, že mají být vráceny všechny 
výsledky se stejnou podobností jako poslední s ukončením výčtu po k objektech. 
 
SELECT * FROM Town 
WHERE Coordinate NEAR 
(SELECT Lat AS Latitude, Longit AS Longitude 
FROM Town WHERE name =’Praha’) 
STOP AFTER 5 WITH TIE LIST STOP AFTER 3  
 
Dotaz požaduje vrácení pěti nejbližších měst Prahy s tím, že pokud poslední z nich bude 
mít „konkurenční“ města se stejnou vzdáleností, pak vrátí i je, ale celkový počet těchto 
„konkurenčních“ měst nesmí přesáhnout 3. 
 
Propojení tabulek na základě podobnosti probíhá pomocí výše zmíněných operací. 
Příkladem může být  
 
SELECT * FROM Town, Village 
WHERE Town.Coordinate NEAR Village.Coordinate 
RANGE 9000 
 
Což je SQL výraz pro dotaz „Vyber všechny města a vesnice, kde vesnice jsou od města 
vzdáleny méně než 9000 metrů“ 
 
SELECT * FROM Town, Village 
WHERE Town.Coordinate NEAR Village.Coordinate 
STOP AFTER 5 
 
Což je SQL výraz pro dotaz „Vyber 5 nejbližších vesnic ke každému městu“ 
 
SELECT * FROM Town, Village 
WHERE Town.Coordinate NEAR ANY Village.Coordinate 
STOP AFTER 5 
 
Což je SQL výraz pro dotaz „Vyber 5 vesnic s nejkratší vzdáleností k městu“ 

 
Za předpokladu, že tabulka Village ve sloupci Coordinate používá stejnou metriku jako 
tabulka Town.  
 
 
 



8   Implementace 

Aby bylo možné skutečně pracovat s podobnostními výrazy 
popsanými výše, je potřeba rozšířit existující jádro 
databázového systému - to však záleží pouze na vůli autorů 
daného systému (a pravděpodobně bude až do začlenění 
podobnosti do samotného SQL standardu). 

Nejelegantnější způsob o doplnění funkčnosti mimo jádro 
byl zvolen autory nadstavby SIREN o které pojednává tato 
kapitola. Nadstavba pracuje jako mezivrstva mezi samotným 
Systémem Řízení Báze Dat (databázovým systémem) a 
klientem, který posílá SQL dotazy a očekává výsledky. Klient 
neposílá dotazy přímo systému, ale právě do této mezivrstvy. 
Zde jsou dotazy jednoduše „cenzurovány“ a do databázového 
systému jsou posílány nezměněny jen ty, které neobsahují 
podobnostní výrazy (v tomto ohledu pracuje SIREN zcela 
transparentně). Ve chvíli, kdy se v dotazu nachází některý 
z výrazů podobnosti je dotaz přepsán tak, že požadovaná data 
jsou vytáhnuty z databáze a v SIREN pak postupně prováděny podobnostní operace.  

Samotný databázový systém tedy zůstává nedotčen. Ve chvíli kdy je do SIREN poslán 
výraz CREATE TABLE s PARTICULATE sloupci, je do skutečné databáze uložena tabulka bez 
těchto sloupců a kompletní správa i operace s daným sloupcem jsou v režii SIREN. 
V praxi pak probíhá ukládání informací o těchto sloupcích do systémových tabulek. 
Podobným principem jsou zpracovány a uloženy jednotlivé metriky stejně jako navázání 
metrik na sloupce v tabulce. 

Indexování PARTICULATE objektů probíhá v SIREN pomocí MAM Slim-stromu. 

SIREN bylo již v praxi implementováno, v jazyce C++, systému Windows za využití 
databáze Oracle 9i. 

 

9   Různé varianty 
 

I když  je dané rozšíření stále spíše v začátcích a praktických implementací mnoho 
není, už teď existuje hned několik variant na téma podobnost v SQL. Nejznámějšími jsou  
 
9.1.   SIREN 

 
O variantě SIREN pojednává většina této práce a je na ní víceméně založena. I 

když algebraické základy jsou z velké části stejné pro všechny varianty, existují 
odlišnosti, které budou u jednotlivých popisů popsány. Práce je založena na základech 
SIREN, protože mi ze všech variant připadala nejobecnější. 
 

SŘBD

SIREN

Klient



Pro porovnání jednotlivých variant zde přikládám příklad, jak by se v daném 
systému zapsal dotaz „Najdi DNA řetězce, které se liší od daného řetězce P 
maximálně v 5-ti chromozómech a ne víc než 6“ jako 

 
SELECT * FROM Dna 
WHERE Dna.Chromozoms NEAR P.Chromozoms 
RANGE 5 
STOP AFTER 6  

 
9.2.   SQL/sim 

 
Autoři SQL/sim varianty se snažili o co největší jednoduchost a nejmenší změny 

v samotném SQL. Jejich rozšíření spočívá v přidání uživatelsky definovaného 
predikátu zvaného NN-UDP (nearest neighbour user defined predicate).  
Dříve než přistoupíme k samotné definici predikátu, je třeba vysvětlit některé 
parametry používané v daném predikátu. Doménou všech objektů (záznamů) dané 
tabulky budeme rozumět množinu P (patterns), která je vždy identifikována podle id 
(v následujícím textu jako PID). Ve většině případů nepracujeme s celou doménou a 
nehledáme ve všech záznamech v dané doméně, ale v její podmnožině S (subset). 
Podmnožina je identifikována podle SID a PID (cizí klíč odkazující se na svou 
doménu), které tvoří primární klíč.  

Proč se autoři rozhodli pro tento na první pohled nepotřebný krok? Jejich záměrem 
bylo provádět dané dotazy nezávisle na samotném úložišti dat (tj. část dat mohla být 
uložena ve webové databázi, jiná přístupná pomocí webových služeb atd.) 
Vraťme se tedy k samotnému predikátu.  

Predikát je 5-ární a pro každý objekt Q (identifikován pomocí id - QID) z množiny 
S (identifikované pomocí SID) a vzorů P (identifikovaného pomocí PID), nezáporné 
reálné číslo vzdálenosti TH (práh - treshold) a nezáporné celé číslo kN (počet sousedů 
- k-neighbors) vrací TRUE pokud PID je jeden z k nejbližších sousedů záznamu Q 
(podle QID) v množině S (podle SID) a vzdálenosti menší nebo rovnu TH.  
V ostatních případech vrací predikát FALSE.  
V této definici je predikát 5-ární, ale pouze PID a QID musí být skutečně 
specifikovány. SID, kN i TH mohou nabývat NULL hodnot. Při výskytu nulových 
hodnot se predikát řídí následujícími pravidly : 
 

• SID = Null : je prohledávána celá množina P 
• kN  = Null : počet sousedů je neomezený (nekonečný 
• TH  = Null : práh je neomezený (maximální) 
 

Tímto způsobem můžeme jednoduše specifikovat pouze typ podmínky, kterou 
skutečně chceme (dosazením Null za kN nebo TH).   
Pokud jsou nulové obě hodnoty, vrací predikát TRUE, pokud PID je v množině SID. 
 
Aby bylo možné jednoduchým způsobem porovnat použití NN-UDP s výrazy 
v SIREN, uvádím níže dotaz „Najdi DNA řetězce, které se liší od daného řetězce P 
maximálně v 5-ti chromozómech a ne víc než 6“ popsaný výše 
 
SELECT * FROM Dna 
WHERE NN(P, Dna -{P}. Chromozoms, Dna. Chromozoms, 6, 5) 
 
 



Pro zjednodušení jsou do predikátu vloženy přímo hodnoty (resp. množiny) namísto 
jejich ID.  
 

Použití predikátu naráží na podobné problémy a řešení jako v případě SIREN 
(např. WITH TIE LIST), proto myslím, že není třeba je znovu rozebírat.  
Za zmínku stojí, že samotný predikát NN-UDP není v systému pro vyřešení dotazu 
používán ve všech případech, protože je neefektivní (v některých případech). Namísto 
toho je přetransformován do predikátu NN-OP (transformace je před uživatelem 
skryta). Každý z těchto predikátů je používán v jiné situaci. Autoři pro optimalizaci 
vytvořili speciální scénáře a definovali kde má být jaký predikát použit. 
 
Varianta byla implementována v C++, v systému Windows. 

 
9.3.   RankSQL 

 
Autoři RankSQL se na celou podobnost podívali z trošku jiného pohledu. Klasická 

relační algebra a rozšířená relační algebra (používaná v dnešním SQL) vrací výsledek 
dotazu na základě matematického výrazu 
 

Q = π* λk τF(p1, … , pn) σB(c1, … , cm) (R1  …  Rh) 
 
kde π* je projekce, λk výběr pouze prvních k záznamů, F(p1, … , pn) monotóní 
hodnotící funkce a B(c1, … , cm) je filtrační funkce.  
V praktické databázi tedy máme určité záznamy (z tabulek < table_source >), které 
jsou vyfiltrovány (z výsledku odebrány ty, které nesplňují zadané podmínky v klauzuli 
WHERE), ohodnoceny (v klasickém SQL v ORDER BY klauzuli), vybráno prvních 
k záznamů (TOP K  resp. LIMIT K) a odebrány sloupce, které nejsou v námi zadané 
množině sloupců (< select_list >). 
 

Aby tento výraz podporoval podobnost, je třeba pouze rozšířit funkčnost 
parametrů pi v hodnotící funkci. Zajímavé je, že nebude třeba vůbec měnit samotnou 
hodnotící ani filtrační funkci nebo další části výrazu.  
K jakým změnám tedy autoři přistoupili? Jedinou změnou je samotná hodnotící 
funkce. Zde je totiž pro seřazení výsledků použita akumulační funkce (většinou součet, 
ale může být i vážený průměr atd.) nad výsledky uživatelsky definovaných funkcí na 
jednotlivé parametry hodnotící funkce. Tj. ve výsledku dostaneme záznamy seřazeny 
podle tohoto součtu, který je vypočítán pro každou podmínku zvlášť v uživatelsky 
definované funkci.  
 

Pravděpodobně jste si všimli, že tento způsob dokáže vrátit k nejbližších sousedů 
(jednoduchým seřazením a následným „seřezáním“ výsledku na k záznamů), ale 
nedokáže implementovat prahovou podobnost. Samotné RankSQL o tomto rozšíření 
nepojednává a zajímá se jen o tzv. „top-k“ SQL rozšíření.  
Je ovšem možné tuto podmínku simulovat v některé z uživatelsky definovaných 
funkcí, které pro hodnotu menší než daný práh vrátí adekvátně vysokou hodnotu, 
zatímco pro hodnotu větší než daný práh vrací hodnotu velmi nízkou.  
Tímto způsobem sice není zaručeno, že ve výsledku skutečně záznamy, které 
prahovou podmínku nesplňují, nebudou, ale šance na jejich umístění se podstatně 
sníží.  



Zásadním rozdílem mezi RankSQL a předchozími dvěmi variantami je, že celé 
rozšíření je vsazeno do ORDER BY namísto WHERE. V důsledku to pak znamená, že 
tento přístup „nefiltruje“ záznamy podle zadané podmínky, ale pouze je seřadí. 
Samotné „vyfiltrování“ probíhá v ořezání na k záznamů. 
 

Opět zde uvedu příklad zápisu dotazu v této variantě. Protože ale RankSQL 
nepodporuje prahovou podobnost, uvedu zde jiný příklad. „Najdi 6 hotelů, restaurací a 
muzeí, kde restaurace je italská, cena za hotel a restauraci bude nízká, muzeum a 
restaurace budou ve stejné oblasti a téma v muzeu bude historické“ 
 
 
 
SELECT TOP 6 * FROM Hotel, Restaurant, Museum 
WHERE Restaurant.type=’Italian’ 
ORDER BY cheap(Restaurant.AveragePrice) + cheap2(Hotel.AveragePrice)  +  

      related(Museum.ActualTheme,’history’) +  
near(Museum.Area, Restaurant.Area) 

 
Byla vytvořena i skutečná implementace této varianty. Autoři ji vyzkoušeli na systému 
Linux v C++ doplněním Open Source databáze PostrgreSQL. 

 
 
10   Závěr 

 
Tato práce si nekladla za cíl do detailu popsat implementační detaily a optimalizační 

možnosti rozšíření SQL o podobnost. Jejím úkolem má být spíše úvod do dané 
problematiky a ucelený přehled existujících možností a variant implementací. Práce je 
napsána subjektivním pohledem autora a jakékoliv porovnání nebo hodnocení nabízených 
variant je také čistě jeho názorem. 
 

Problematika mě překvapivě zaujala a jsem skutečně zvědavý, zda dojde v příště 
navrhované standardizaci nového SQL k přidání podobnosti do jeho částí a která z daných 
variant to bude. 
 

SQL byl pro mne vždy skutečně silný nástroj, který se neustále spíš zdokonaluje než 
dohání chyby minulosti. V případě podobnosti jsem ale překvapený, že podpora tohoto 
rysu v něm stále chybí a snahy o napravení jsou nepatrné. Na druhou stranu je třeba říct, 
že v reálném databázovém světě a implementaci různých aplikací jsem se s příliš velkou 
potřebou této funkčnosti zatím nesetkal (nebo spíše se situací, kdy by se daný dotaz nedal 
přepsat do již existujících možností SQL tak, aby vracel stejné výsledky – např. pomocí 
PL/SQL). 
 

Osobně mne po seznámení se s jednotlivými variantami nejvíce zaujala varianta 
SIREN, která se mi zdá nejobecnějším a zároveň nejsnazším způsobem integrace rozšíření 
do SQL a zdařilá implementace a testování tomu nasvědčují. 
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