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Úvod

Do rukou se vám dostává publikace, která si klade za cíl seznámit čtenáře s databází Ora-
cle, a to od základních informací, přes způsob, jak Oracle nainstalovat a zprovoznit, až po 
dotazovací jazyk PL/SQL a pokročilé techniky procedurálního programování nad databází 
Oracle. Databázový systém Oracle je bezesporu stálicí na poli ukládání a zpracování dat, 
je prověřený časem a jedná se o jeden z nejpropracovanějších systémů tohoto typu.

Publikace na českém knižním trhu, které se zabývají problematikou databází a zejména 
databázovým systémem Oracle, jsou většinou velmi obsáhlé a tudíž i drahé. Tyto publika-
ce obsahují velké procento informací, které v obecné rovině nevyužijete. Tyto informace 
jsou potřebné, pokud se hodláte v databázových systémech jednoznačně profilovat jako 
vývojář, databázový specialista, programátor, administrátor apod. Tato publikace nabízí 
z každého tohoto oboru podstatné minimum.

Kniha je psána formou od jednoduchého ke složitějšímu, respektive od základů po spe-
cializované informace. Na své si tedy přijdou jak začátečníci, tak i pokročilí, kteří chtějí 
získat ucelenou představu o databázích a databázovém systému Oracle. Kniha je konci-
pována tak, aby neodradila začátečníky svojí složitostí a pokročilé svojí jednoduchostí. 
Jde zlatou střední cestou. Pro prezentaci informací kniha využívá srozumitelný jazyk, 
obrázky a náhledy obrazovek a výpisů databázového systému.

Úvod

Úv
od
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Cílovou skupinou publikace jsou začátečníci v oblasti databázových systémů, administrá-
toři serverů a správci systémů, databázoví specialisté, programátoři a vývojáři informač-
ních systémů, školitelé a školící společnosti a obecně všichni, kteří se o databázích chtějí 
dozvědět více.

Úvod
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Data a databáze

1.
První kapitola je určena pro čtenáře, kteří mají obecné povědomí o významu pojmů data 
a databáze, ale neorientují se příliš v systému, kterým jsou data v počítači uchovávána 
a zpracovávána. Kapitola obsahuje úvod do databází a problematiky uložení dat tak, aby 
se jednotlivé vložené položky daly snadno vyhledávat.

1.1 Data a jejich zpracování
Nejprve je nutné objasnit si, co je myšleno daty, s jakými daty v počítačové terminologii 
pracujeme, jak jsou data uložena a jak s nimi lze dále pracovat. Je také nutné se vysvětlit 
rozdíly mezi informacemi a daty. Již v úvodu se tedy dostáváme k rozdílům mezi uživa-
telským chápáním počítačů a skutečnou podstatou soudobých technologií.

1.1.1 Informace, data a jejich význam
Základem všech počítačových systémů jsou data. Možná si ani neuvědomujeme, jak jsou 
data zásadní pro chod veškerých počítačových systémů. Bez dat by nemohly fungovat 
počítače obecně. Operační systém počítače je tvořen daty, stejně jako veškeré aplikace. 

1.1 Data a jejich zpracování
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Například internet je soustavou organizovaných dat. Nejprve si vysvětlíme rozdíly mezi 
informacemi a daty.

Informace

Informace je výsledek vyhodnocení našich smyslů, organizace nebo zpracování dat. Ne-
jde tedy o data jako taková. Informace dává smysl, umíme ji zpracovat a umíme ji celou 
nebo její část uložit do paměti. Informaci lze připodobnit k odstavci knihy. Přečteme-li jej, 
umíme jej dále zpracovat a dává nám smysl.

Data

Začněme tím, že spojitá data nám dávají informaci. Budeme-li se ale bavit o datech ne-
spojitých, separovaných a samostatně stojících, pak jde pouze o způsob, jakým může být 
informace zapsána.  Opět lze využít jako přirovnání knihu. Nespojitá data jsou písmenka, 
ze kterých složením slov a vět vzniká odstavec, tedy informace.

Obr. 1.1: Knižní publikace nám reprezentuje jak data, tak ucelené informace

Obecný význam dat

Jak bylo napsáno výše, význam dat není doceněn. Nelze vnímat data pouze jako stavební 
jednotky informací. Data jsou součástí každé činnosti počítače. V počítačové terminologii 
se data (ve formě jedniček a nul) posílají skrze zařízení a sběrnice pokaždé, když s počí-
tačem provedeme jakoukoli akci. Vývojáři operačních systémů ukládali své zdrojové kódy 
jako datové soubory. Data jsou přítomna všude. Opustíme ale abstraktní svět jedniček, nul 
a obecně nepotřebných a neviditelných dat. V databázových systémech nás zajímají data 
konkrétní, která většinou s počítači jako takovými nesouvisí.

Význam dat v databázích

V databázích a datových strukturách pracujeme s konkrétními daty. Nejčastěji se setkává-
me s rozsáhlými evidencemi osob, majetku, výrobků, skladu apod., kde data konkretizují 
skutečnost. Takováto data se využívají v mnoha systémech, dovolují efektivní vyhledává-
ní, výstupní sestavy, výpočetní funkce a další operace. Databázi, tak jak ji budeme dále 
prezentovat a využívat, si lze představit jako knihovnu, kde jsme schopni okamžitě zjistit, 
jaké knihy máme k dispozici, kde můžeme snadno a rychle vyhledávat dle nejrůznějších 
parametrů, kde lze definovat a dále ověřit, kdo si danou knihu půjčil a kdy ji vrátí, a da-
tabáze nás může sama informovat o vypršelé výpůjční lhůtě. 

1. Data a databáze


