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Anotace 

 

Porovnání vyuţití objektově orientovaných a relačních databází pro realizaci SŘBD 

 

Tématem bakalářské práce jsou objektově orientované databáze z pohledu 

začínajícího uţivatele. V práci je stručně připomenuta také historie relačních databází a 

jejich princip. Hlavní náplní je ovšem objektová technologie implementována do databází. 

Jsou uvedeny argumenty, které hovoří pro vyuţití objektových databází a naopak, v čem 

jsou ještě úskalí tohoto způsobu myšlení. 

 

Klíčová slova: databáze; relační; objektové; ORDBMS; ODBMS; Caché 

 

Summary 

 

Comparation of Object Oriented and Relational Databases for Database Managment 

Systems 

The theme of my bachelor work are object-oriented databases from the perspective 

of a beginer user. The work briefly describes the history of relational databases and their 

principles. The main focus is put on an object technology and its implementation into the 

databases. There are mentioned the arguments that speak for the use of object databases 

and vice versa, in what are still pitfalls of this way of thinking. 
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1. Úvod 

Počítače a technologie s nimi spojené, jsou jedny z nejrychleji rozvíjejících se 

odvětví v dnešní době, ne-li nejrychlejší. A k počítačům neodmyslitelně patří data, spousta 

dat. Proto vznikla potřeba začít data logicky a přehledně ukládat.  

S první myšlenkou jak ukládat data, přišel koncem šedesátých let britský 

počítačový vědec Edgar Frank Codd. A nezůstalo jen u myšlenky a zmíněný vědec 

vynalezl relační model pro správu databáze a teoretické základy pro relační databáze. 

Jelikoţ práce s relačním modelem je poměrně jednoduchá, tento způsob se ujal a doprovází 

nás aţ do dnes. Z čehoţ vyplývá, ţe se nejedná o způsob špatný.  

Princip relačních databází spočívá v uchovávání dat v tabulkách, respektive 

 řádcích a sloupcích. Řádky odpovídají záznamům, sloupce pak atributům (pole v 

záznamu). Kaţdý sloupec má definován určitý datový typ. Mezi tyto datové typy řadíme 

např. znak, číslo, řetězec, datum, atd. Kaţdé pole v záznamu, muţe uchovávat pouze 

jedinou hodnotu. Pomoci jazyka SQL se získávají data na základě hodnot, která jsou 

uloţená v polích záznamu. Relační způsob pouţívá k modelování jediný konstrukční 

prvek, který se nazývá relace. Standard relačních databází je popsán normami ANSI a ISO. 

 Brzy ovšem relačním databázím, obecně celému strukturovanému přístupu přibyl 

konkurent. Ten se zrodil v Norském výpočetním středisku (Norwegian Computing Center), 

kde softwaroví návrháři Dahl, Myhrhaug a Nygaard vyvinuli systém s názvem Simula. 

Nešlo ani tak o Simulu, jako o revoluční způsob přístupu, kterým program disponoval. 

Ţádné tabulky, ţádné relace, nýbrţ objekty a třídy. Pomocí Simuly se daly vytvářet 

libovolné modely, které reprezentovaly systémy reálného světa. Výhody tohoto přístupu 

začaly být brzy tak očividné, ţe se tento způsob myšlení zavedl i do programování obecně. 

Proti strukturovanému přístupu tedy stál nový způsob jak řešit problémy, způsob objektově 

orientovaný. 

Cílem této práce je porovnání obou těchto platforem z pohledu běţného uţivatele. 

Vypozorovat v čem jsou výhody obou těchto typů databází, a kde naopak na uţivatele 

čekají úskalí.  Práce je rozdělena a dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je 

vysvětlen objektově orientovaný přístup a všechny pojmy, které s ním souvisejí. Praktická 

část se poté podrobně zabývá převodem strukturované databáze (Microsoft Access) na 

objektově orientovanou (Caché). 
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2. Teoretický základ v objektově orientovaných technologiích 

2.1. Úvod do problematiky 

Objektově orientované myšlení vychází z principů reálného světa. Jeho základní 

myšlenkou je řešit zadané úlohy v počítači, pokud je to moţné, pomocí vztahu jedna ku 

jedné. Hlavní rozdíl mezi strukturovaným a objektovým přístupem je v tom ţe objektový 

přístup myslí na to jak popsat problém, nikoli řešení. Proto objektově orientované 

programování dokáţe rozloţit velké softwarové systémy na menší části, které lze snáze 

pochopit, a hlavně, lze je vyvíjet a spravovat samostatně, tedy nezávisle na sobě.  

“Z hlediska datových struktur přináší objektová orientace dvě nové myšlenky: 

abstraktní datové typy – tj. možnost definovat nové typy podle potřeb aplikace nad 

základními typy, poskytovanými standardně, a tzv. komplexní objekty, složité struktury jako 

jednotky manipulace s daty.“. Zdroj:[2]  

Jakmile byly tyto přínosy rozpoznány, pronikly principy programu Simula nejen do 

programovacích jazyků, ale později i do databázových technologií. Mezi  programovací 

jazyky, které jsou zaloţeny na objektově orientovaném principu, patří C++, Java, Smalltalk 

nebo Caché ObjectScript. Většina těchto jazyků vznikala v devadesátých letech minulého 

století.  

Co se týče objektově orientovaných databází, ty v sobě kombinují prvky 

objektového programování s databázovými schopnostmi. Nabízejí rozšíření funkčnosti 

objektových programovacích jazyků, převáţně C++, Java, a poskytují schopnost plně 

programovat databázi.  

Pro databáze, které jsou objektově orientované, neexistuje ţádný oficiální standard. 

Za standard, či směr, je povaţována kniha The Object Database Standard ODMG-V2.0. od 

autora Morgana Kaufmana. 
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2.2. Základní pojmy objektově orientovaného přístupu 

2.2.1. Objekt (Object) 

Jelikoţ objektově orientovaný přístup vychází z principů reality, pouţívá objekty, 

čímţ napodobuje realitu. „V reálném světě komunikují objekty pomocí zpráv. Setkáme-li se 

s novým člověkem, zpravidla se ho zeptáme, jak se jmenuje - zašleme mu zprávu, která 

může znít třeba takto: "Jaké je Vaše jméno?". Objekt osoba takové zprávě rozumí a může 

tedy adekvátně reagovat. I v objektově navrženém programu spolu objekty komunikují, tzn. 

zasílají si zprávy a reagují na ně. Jeden objekt může požádat druhý objekt, aby načetl data 

ze souboru a třetí objekt, aby daná data zobrazil v okně.“ Zdroj:[2]  

Objekt reprezentuje zapouzdřenou jednotku s určitými vlastnostmi a metodami. 

Metody definují chování objektu, vlastnosti poté vyjadřují jeho data. 

 

 

Z toho vyplývá, ţe objekt je velmi uzavřenou strukturou s jedinou moţnou branou 

spolupráce, kterou je zasílání zprávy. Chceme-li provést určitou metodu, nemůţeme 

vyvolat její programový kód, místo toho musíme poslat objektu zprávu s poţadavky na 

provedení konkrétní metody. Zpráva musí obsahovat parametry, které bude metoda 

vyţadovat. Objekt poté sám rozhodne, jaký interní kód se bude vykonávat, vyvolá jej a 

poté mu předá hodnoty odpovídajících parametrů, se kterými bude pracovat.  

  

Metoda C 

Metoda B 

Metoda A 

Metoda D Vlastnost 1 

Vlastnost 2 

Vlastnost 3 

Vlastnost 4 

Proměnná A 

Proměnná B 

Proměnná C 

….. 

Proměnné Kód 

……

……

……

……

……

……

…….. 

Obr. 1 Objekt Zdroj: [1] 
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Další vyuţití objektů spočívá v tom, ţe je lze dekomponovat aţ na nejmenší moţný  

Další vyuţití objektů spočívá v tom, ţe je lze dekomponovat aţ na nejmenší dílčí 

úkol. Na takové objekty, které jsou dekomponovány aţ na nejniţší moţnou úroveň, lze 

nazvat tzv. black boxy, coţ je pojem známy hlavně z elektrotechniky. Princip black boxu 

je jednoduchý. Definovaným způsobem ho připojíme do systému (tj. přes vstupy a 

výstupy), black box začne vykonávat určitou činnost, ale co se děje uvnitř něj není vůbec 

podstatné a okolní systém to nezajímá. Z toho plyne řada výhod, tou hlavní je to, ţe se dá 

daný black box při poruše snadno vyměnit za jiný, a my tedy nemusíme vyhodit celé 

zařízení.    

Další výhodou je moţnost vyměnit jeden black box za druhý, lepší. Ovšem musí 

být splněny podmínky stejných vstupů a výstupů (rozhraní). Jako příklad bych uved 

například televizi. Koupíme si lepší, starou odpojíme a novou snadno připojíme, aniţ 

bychom museli další řešit úpravy domu.  

Vznik objektově orientovaného přístupu byl inspirován principy známými z 

elektrotechniky, proto není divu, ţe se objekty chovají stejně jako součástky 

v elektrotechnice, které dohromady vytvoří celý systém. A pokud potřebujeme na daném 

systému něco vylepšit, zpravidla se to týká několika objektů a zbytek lze nechat 

v původním stavu.   

  

 

Objekt 

Zpráva 

„Vykonej metodu C s parametry xyz“ 

Obr. 2 Zasílání zprávy do objektu Zdroj:[1] 
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2.2.2 Třída (Class) 

Pojem třída znamená datový typ, jehoţ pomocí lze vytvářet objekty, zpravidla 

říkáme, ţe objekt je instancí třídy. Třída je jakási šablona pro nové objekty a definuje, jak 

budou nové objekty vypadat a pracovat. Definuje vlastnosti, metody a rozhraní, které jsou 

společné všem instancím, vzešlých z této třídy. Důleţité je si uvědomit, ţe dvě instance, 

které mohou být naplněny naprosto stejnými hodnotami všech vlastností, jsou stále dva 

stoprocentně rozlišitelné exempláře. Převedeno do reálného světa, dvě zcela stejná 

dvojčata jsou stále dvě různé individuality neboli instance, přestoţe vykazují přesně tytéţ 

vlastnosti. Ve většině objektově orientovaných programů je nutné, před vytvářením 

objektů, nejprve deklarovat třídu. 

Nejlépe lze pojem třída vyjádřit pomocí grafických uţivatelských prostředí 

(například Delphi). V něm se vyskytují různé ovládací prvky, například tlačítka, textová 

pole, memo, atd. Kaţdé tlačítko je vytvořeno pomocí třídy, která se nazývá Button. Třída 

Button definuje vzhled tlačítka, vlastnost Text určuje nápis na tlačítku, dále obsahuje 

vlastnosti pro šířku, výšku, barvu nebo například událost, která se provede při spuštění 

tlačítka. 

 

 

 

 Další význam objektové třídy spočívá v tom, ţe jí lze pověřit vytvořením nové 

instance za pomocí speciální konstrukční funkce. Tato realizace probíhá pomocí metody 

třída
1
, která se ve většině objektových systémů nazývá jednoduše „new“. 

Šířka 

Výška 

Událost 

Barva 

Třída „button“ Instance 

Přesunout 

Smazat 

Nakreli

t 

Kopírovat 

Modrá 
Ţlutá 

23 
12 

53 
39 

Spustit 
Vypnout 

Obr. 3 Třída a její instance Zdroj: [1] 
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2.2.3. Zapouzdření (encapsulation) 

Zapouzdření znamená zabalení souvisejících idejí a postupů do celku, na který se 

lze následně odkazovat jediným názvem. Slouţí ke skrytí interní implementace díky 

principu utajení. Ţádný zdrojový kód, ani ţádná proměnná není díky zapouzdření viditelná 

mimo objekt. Místo toho mají objekty tzv. „veřejnou bránu“, díky které komunikují 

s ostatními objekty respektive s okolím. Příkladem takovéhoto zapouzdření je funkce. 

Například funkce sčítající prvky pole, kterou zavoláme jejím názvem a předáme ji číselné 

pole. 

2.2.4. Dědičnost (inheritance) 

V objektově orientovaném programu jsou objekty organizovány stromovou 

architekturou. Z čehoţ vyplývá, ţe objektová třída můţe být odvozená od jiné nadřazené 

třídy. Podtřída je k nadřazené třídě vyjádřena ve vztahu „jedna z…(is a)“. Díky tomu 

mohou objekty určitého druhu dědit od objektů jiného druhu, čímţ přebírají jejich 

schopnosti a přidávají k nim pouze některé své vlastnosti. Tato schopnost se implementuje 

pomocí rozdělení objektů do tříd.  

Z podtřídy můţe odvozovat další a další podtřídy, a z těch opět zase další. 

Teoreticky pro hloubku hierarchie dědičnosti neexistuje limit. V některých objektově 

orientovaných programech jsou všechny třídy odvozeny od jedné základní třídy, díky 

čemuţ je v systému zajištěna všeobecná funkčnost systému. Kaţdý uzel hierarchie poté 

třídy dále specializuje. 

Příklad dědičnosti se dá znázornit následovně. Vytvoříme třídu Člověk. Následně 

pak vytvoříme tři instance, například programátor, grafik a databázový expert. Obě tyto 

instance dědí vlastnosti třídy Člověk, tedy to, ţe umí chodit, mluvit, díky tomu, ţe jsme 

tyto schopnosti obecně  přiřadili výše zmíněné třídě. Jediné v čem se instance liší, 

samozřejmě kromě osobních údajů, je to, ţe programátor umí programovat, grafik dělat 

grafiku a databázový expert vytvářet databáze.  
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 Jednoduchá dědičnost 

  

V případě jednoduché dědičnosti dědí třída prvky pouze z jedné nadřazené třídy. 

Například třída Osoba, která má vlastnosti Příjmení a Datum narození (DN). Podřízená 

třída Student dědí všechny vlastnosti ze třídy Osoba. Ovšem kaţdý student má své 

jedinečné Osobní číslo, které bude definováno pouze v rámci třídy Student. Nyní je třída 

Student podřízená třídě Osoba se speciální variantou Osobní číslo. 

 

Vícenásobná dědičnost 

Osoba 

Příjmení 

Datum 

narození 

Student 

Příjmení 

Datum 

narození 

Os. číslo 

Dědičnost 

D 

ě 

d 

i 

č 

n 

o 

s 

t 

Univerzálnější  

Konkrétnější 

Člověk 

Progra 

mátor 
Grafik 

Datab. 

expert 

Obr. 4 Dědičnost v hierarchii tříd Zdroj: [1] 

Obr. 5 Příklad dědičnosti Zdroj: [1] 
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 V případě vícenásobné dědičnosti dědí podřízená třída z více bázových tříd. 

Vlastnosti a metody podřízené třídy se v seznamu dědí nejdříve z první nadřazené třídy. 

Následně se dědí vlastnosti a metody z druhé bázové třídy. Hierarchie poté můţe vypadat 

následovně. 

 

 

2.2.5. Polymorfismus 

Polymorfismus se obecně pokládá za jeden z hlavních pojmů v objektově 

orientovaném programování. Pojem polymorfismus se skládá ze dvou slov, poly, které 

znamená mnoho, a morfizmus, které lze chápat jako tvarování. Z názvu vyplývá, ţe se 

jedná o prostředek, díky kterému, můţe objekt nabývat vice tvarů. Definice slova 

polymorfizmus je chápána jako „využití určité speciální situace, kdy dva různé objekty 

mohou přijmout tutéž zprávu a přitom každý z těchto objektů reaguje na tuto zprávu jinou 

metodou, tedy chová se jinak. “ Zdroj:[2] 

Sportovec 

Příjmení 

DN 

Provozovaný 

sport 

Student 

Příjmení 

DN 

Osobní číslo 

StudentSportovec 

Příjmení 

DN 

Provozovaný 

sport 

Osobní číslo 

Obr. 6 Příklad vícenásobné dědičnosti Zdroj: [1] 
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Objekt 

Trojúhelník Text Obrázek 

2) Doplnění do diagramu tříd 

Objekt 

Vykresli 

Trojúhelník 

Vykresli 

Text 

Vykresli 

Obrázek 

Vykresli 

3) Provedení příkazu Vykresli () 

Ahoj 

1) Diagram tříd 

Obr. 7 Příklad polymorfismu 
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2.3. Srovnání architektur objektových a relačních databází 

Tab. 1 Srovnání objektových a relačních architektur Zdroj:[1] 

Objektový princip Relační princip 

Balíček Schéma SQL 

Třída Tabulka 

Instance Řádek 

Objektový identifikátor (OID) ID sloupce jako primární klíč 

Literál-vlastnost Sloupec 

Odkaz na persistentní objekt Cizí klíč 

Vloţený objekt Jednotlivé sloupce 

Vazba Cizí klíč/závislá relace 

Kolekce typu seznam Sloupec se seznamem hodnot 

Kolekce typu pole Podřízená tabulka 

Proud dat Rozsáhlý blok 

Index Index 

Dotaz Uloţená procedura nebo pohled 

Metoda třídy Uloţená procedura 
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3. Přehled objektově orientovaných databází  

Tab. 2 Přehled objektově orientovaných databází 

Firma Produkt Typ Homepage 

InterSystems Caché ORDBMS http://www.intersystems.cz/cache/ 

University of 

Aachen & 

Tilburg 

University 

ConceptBase ODBMS http://conceptbase.sourceforge.net/ 

Object Design ObjectStore ODBMS http://web.progress.com/cs/objectstore/ 

Oracle 

Corporation 

Oracle 

Database 

ORDBMS http://www.oracle.com/technetwork/database/en

terprise-edition/overview/index.html 

Open source  PostgreSQL ORDBMS http://www.dmoz.org/Computers/Software/Data

bases/PostgreSQL/ 

Objectivity, Inc. Objectivity/DB ODBMS http://www.objectivity.com/ 

Open source  EyeDB ODBMS http://www.eyedb.org/ 

Open source  Perst ODBMS http://www.mcobject.com/perst 

Versant 

Corporation 

Versant Object 

Databse 

ODBMS http://www.odbms.org/download/048.04%20Te

chView%20Versant.pdf 

IBM Informix ORDBMS http://www-01.ibm.com/software/data/informix/ 

ORDBMS – objektově relační databáze (Object Relational Database Management System) 

ODBMS – objektová databáze (Object Database Management System) 

 

3.1. Objektově relační databáze (ORDBMS) 

Objektově – relační databáze si kladou za cíl sjednotit rysy jak objektových tak 

relačních databází. Jako dotazovací jazyk pouţívají rozšířenou verzi jazyka SQL s názvem 

SQL3. Tato rozšířená verze umoţňuje vytvářet dotazy, které obsahují atributy objektů. 

Dotazy mohou obsahovat například vnořené objekty či abstraktní datové typy. Ovšem i 

přesto všechno jsou ORDBMS stále relační databáze, jelikoţ data jsou uloţena ve 

sloupcích a řádcích, se kterými pracuje SQL.  

  

http://www.intersystems.cz/cache/
http://conceptbase.sourceforge.net/
http://web.progress.com/cs/objectstore/
http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/overview/index.html
http://www.dmoz.org/Computers/Software/Databases/PostgreSQL/
http://www.dmoz.org/Computers/Software/Databases/PostgreSQL/
http://www.objectivity.com/
http://www.eyedb.org/
http://www.mcobject.com/perst
http://www.odbms.org/download/048.04%20TechView%20Versant.pdf
http://www.odbms.org/download/048.04%20TechView%20Versant.pdf
http://www-01.ibm.com/software/data/informix/
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„ORDBMS využívají datový model tak, že "přidávají objektovost do tabulek". 

Všechny trvalé informace jsou stále v tabulkách, ale některé položky mohou mít bohatší 

datovou strukturu, nazývanou abstraktní datové typy (ADT). ADT je datový typ, který 

vznikne zkombinováním základních datových typů.“ Zdroj:[5] 

3.2. Databáze Caché 

 Caché je komerční objektový databázový systém, který vyvíjí a prodává firma 

InterSystems Corporation sídlící ve státě Massachusetts v USA. Produkt byl uveden na trh 

koncem roku 1997 a spojuje v sobě tři moţnosti přístupu k datům:  

 SQL 

 objektový přístup 

 vícerozměrný přístup k datovým polím. 

Všechny tyto metody lze uţít zároveň, i při současném přístupu k jedné poloţce. 

Společnost InterSystems označuje  Caché za první „postrelační“ databázi, coţ je 

chápáno, jako první databáze vyvinutá po relačním datovém modelu. Postrelační model 

Caché pomáhá reprezentovat v informačních technologiích vazby mezi daty ve „skutečném 

světě“ bez nezbytných zjednodušení.  

 InterSystems sebevědomně tvrdí, ţe právě jejich databáze Caché, je nejrychlejší 

objektovou databází na světě. Je spustitelná na mnoha platformách, počínaje operačním 

systémem Windows, přes Linux, Sun Solaris, konče Mac OS X. Mezi uţivatele této 

databáze patří mnoho amerických nemocnic, kde má Caché za úkol starat se o jejich 

elektronické zdravotní záznamy. Dalšími zákazníky jsou také finanční instituce, jako je 

Sungard či Ameritrade, příčemţ druhá jmenovaná firma čítá zhruba 6 miliónů zákazníků 

jen v USA. 
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4. Převod relační databáze na objektově orientovanou 

Pro převod z relačního schématu do objektového byla vybrána část databáze 

projektu Cobraman, zabývající se revitalizací brownfieldů. Brownfield je označení pro 

území, kde fungovala nějaká továrna, po níţ zůstaly různé haly či objekty. S tím souvisí i 

kontaminace půdy, vzduchu a podobně. Cobraman uchovává informace z různých 

Brownfieldů včetně informací o revitalizačních projektech.  

Architektura databáze projektu Cobraman 

Základní entitou databáze projektu Cobraman je tabulka Brownfiled. Na tuto tabulku jsou 

navázány další entity, např.: 

Brownfield : project = 1 : N 

Vazba přes pole ID_BROWNFIELD 

 

K poli ID_BROWNFIELD jsou navázány další tabulky s těmito údaji: 

 CONTAMINATION (informace o znečištění) 

 EXT_SOURCE (zdroje na webu) 

 COMMUNICATIONS_ACCESS (přístup - komunikace) 

 LOCATION (informace o lokalitě) 

 PROJECTS (revitalizační projekty) 

 BEST PRACTICES (získané zkušenosti z území v rámci projektu) 

 

Projekt je řešen na VŠB jako mezinárodní projekt Evropské unie (CENTRAL EUROPE 

Programme co-financed by the ERDF). Více na http://www.cobraman-ce.eu 

 

http://www.cobraman-ce.eu/
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Obr. 8 Část databáze projektu Cobraman 

 

4.1. Program Caché 

Firma InterSystems poskytuje na svých oficiálních webových stránkách 

(http://www.intersystems.cz/cache/) moţnost stáhnout si objektově relační databázi Caché 

zdarma. Jedinou nutností pro staţení je registrace uţivatele. Balíček s databází je zhruba 

200Mb velký, tedy čas stahování je relativně krátký a doba platnosti programu není nijak 

časově omezena. Všechna tyto pozitiva jsou však vykoupeny tím, ţe aţ si uţivatel udělá 

svou databázi, nebude ji moci komerčně šířit. Databáze bude funkční pouze na jeho PC. 

Pokud by někdo chtěl své dílo komerčně šířit, nedovolím si tvrdit, kolik by za plnou verzi 

produktu Caché zaplatil. Nicméně pro účel této bakalářské práce, která slouţí k porovnání 

relačních a objektových databází, „free“ verze Caché stačí. 

Po staţení, nainstalování a spuštění Caché opět vyzve uţivatele, aby opětovně zadal 

přihlašovací údaje, které si zvolil před staţením produktu. Poté program automaticky 

nastaví parametry jako Server Connection, Namespace a Username. Aţ po těchto krocích 

můţe uţivatel přejít k jeho vlastní tvorbě. 

  

http://www.intersystems.cz/cache/
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4.1. Tabulka Brownfield v objektovém zápise 

Nejprve je nutné vytvořit hlavní třídu s parametry, které budou odpovídat primární 

tabulce dbo_Brownfields. Caché nabízí dvě moţnosti vytvoření třídy i s příslušnými 

vlastnostmi. První moţností je ruční zápis, který však vyţaduje minimální znalosti syntaxe 

jazyka Caché. Druhou moţností je pouţít průvodce New Class Wizard. Pomocí něj je 

moţno vytvořit persistentní třídu s patřičným názvem a poté pomocí dalšího průvodce 

s názvem New Property Wizard nadefinovat vlastnosti, kterými má třída disponovat. 

Persistentní třída znamená, ţe ji Caché permanentně uloţí a bude k objektům této třídy 

přistupovat automaticky. 

Jelikoţ je vytváření tříd pomocí průvodců zbytečně zdlouhavé, a k ručnímu zápisu, 

tedy k minimálnímu pochopení syntaxe, stačí přečíst zhruba tři stránky knihy zabývající se 

Caché, rozhodl jsem se pro druhou variantu. 

Zápis vlastností se skládá z následujícího postupu. Property jako označení, ţe 

deklarujeme vlastnost, název vlastnosti, který nesmí obsahovat ani mezery, ani podtrţítka a 

poté datový typ. Required znamená, ţe daná vlastnost musí být zadána a Unique 

představuje vytvoření jedinečného identifikačního čísla, které slouţí pro vyhledávání. 

 

Obr. 9 Relační zápis  

 

Obr. 10 Objektový zápis 
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4.2.  Deklarace zbylých tříd  

Po dokončení deklarace třídy Brownfield, je potřeba ji zkompilovat. Toho 

dosáhneme buď kliknutím na Build a poté Compile, nebo jednoduše klávesou F11. Pokud 

je vše v pořádku, systém nám odpoví, za jak dlouho kompilace trvala a kolik bylo nalezeno 

chyb. Samozřejmě, aby třída fungovala, musí systém vrátit v kolonce chyb číslo nula.  

Takto vytvoříme a zkompilujeme všechny zbylé třídy s odpovídajícími parametry. Okno 

Workspace by poté mohlo vypadat například takto: 

 

 

Obr. 11 Okno Workspace 

4.3.  Relace v objektovém chápání 

Po vytvoření zbývajících tříd, je potřeba je propojit, aby odpovídaly předloze 

v relačním schématu. I v takovém případě Caché nabízí průvodce, díky kterému lze vztahy 

vytvořit, nicméně sloţitější postup si lze jen těţko představit. Paradoxem je, ţe ruční zápis 

je oproti průvodci podstatně jednodušší, jen je nutno uvědomit si kardinalitu vztahů. Caché 

nabízí čtyři moţnosti kardinality (one, many, parent, children). Ovšem tyto moţnosti 

nemůţeme libovolně kombinovat. Moţnosti jak definovat vztahy jsou uvedeny v Caché 

dokumentaci. 
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Tab. 3 Možnosti kardinality 

One Many 

Many One 

Parent Children 

Children Many 

Chceme-li tedy v Caché vytvořit vztah mezi dvěmi třídami ručně, musíme vytvořit 

vztah mezi dvěmi komplementárními vlastnostmi.  

 

Zápis vztahu ve třídě Contamination 

 

Obr. 12 Zápis vztahu ve třídě Contamination (N:1) 

 

Zápis vztahu v hlavní třídě Brownfield 

 

Obr. 13 Zápis vztahů ve třídě Brownfield (všechny vazby 1:N) 
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4.4. Naplnění instance třídy 

Pro snadné a rychlé naplňování instancí tříd můţeme v Caché pouţít CSP (Caché 

Server Pages).  Po vytvoření nového CSP můţe uţivatel začít psát kód ručně nebo pomocí 

vloţení nástroje Web Form Wizard. Pomocí tohoto průvodce si uţivatel nejdříve vybere 

perzistentní třídu, ze které chce vytvořit instance, poté snadno vybere vlastnosti, které je 

potřeba vyplnit.  

Jedná se zřejmě o jednoho z nejlepších pomocníků v databázi Caché, obzvlášť 

pokud programátor, který v Caché pracuje, není zrovna expert na psaní přehledných 

webových stránek.  

 

Obr. 14 Naplnění instance třídy Brownfield před grafickou úpravou 
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Jen tak pro zajímavost co vše vloţí Web Form Wizard do zdrojového kódu, po 

vybrání třídy a vlastností, místo programátora. Na obrázku je vyobrazena zhruba jedna 

třetina kódu. 

 

 

Obr. 15 Kód webového formuláře 

 

4.5. Vytvoření jednoduchého dotazu 

 Co se týče dotazů v Caché, zde uţ je potřeba mít slušné základy programovacího 

jazyka Caché. Tedy alespoň pokud chce programátor napsat dotaz od začátku aţ dokonce 

sám. Pro všechny ostatní, kteří chtějí vytvořit dotaz bez znalosti jazyka je zde průvodce 

New Query Wizard.  

Práce s ním je jednoduchá, uţivatel otevře třídu, pro kterou chce vytvořit dotaz a 

stiskne ikonu průvodce. Poté stačí zadat název dotazu, případně parametr a vybrat 

z nabídky kritéria pro vyhledávání. Opravdu primitivní dotaz by mohl vypadat následovně.  

 



Vojtěch Štěpán: Porovnání vyuţití objektových a relačních databází 

 2011                                                                                                                         20 

 

 

Obr. 16 Kód jednoduchého dotazu 

 

Tento dotaz zobrazí všechny poloţky ze třídy Brownfield. Nyní stačí kliknout na 

libovolnou poloţku, která se poté zobrazí v CSP formuláři a lze si ji tak prohlédnout či 

snadno editovat a zpětně uloţit do databáze. 

 

Obr. 17 Výsledek dotazu AllBrownfield 

4.6. Vytvoření složitějšího dotazu 

Postup při vytváření sloţitějšího dotazu není při asistenci průvodce New Query 

Wizard ničím sloţitým. Jediným rozdílem je poslední vlastnost v nabídce. Jedná se o 

všechny vlastnosti třídy či tříd, se kterou je aktuální třída v nějakém vztahu. Stačí na ni 

jednoduše kliknout a vybrat si vlastnosti z jiné třídy, které chceme, aby se v dotaze 

objevily. 

 

Obr. 18 Průvodce New Query Wizard 
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Po vybrání patřičných vlastností uţ stačí jen vybrat, podle jakého kritéria chceme 

seřadit vyhledané hodnoty. Takto jednoduchý postup se poté promítne do zdrojového kódu 

dané třídy. Vytvořený dotaz lze spustit při zadávání instancí nebo li v CSP formuláři.  

 

 

Obr. 19 Kód složitějšího dotazu 

 

4.7. Úvodní CSP formulář  

 

Obr. 20 Úvodní formulář, logo VŠB Zdroj: http://vsb.iknow.eu/uncategorized/iknow-club-na-vsb/ vlajka EU 

Zdroj: http://www.webmaster-tool.co.uk/flag-animated/cgi-bin/getflag.pl?image=European-Union-LH.gif 

Po kliknutí na tlačítko Pridej Brownfield se zobrazí formulář Brownfield.csp, který 

naplníme hodnotami a uloţíme do databáze. Tlačítko clear smaţe předešlé hodnoty a 

můţeme zadávat znovu do prázdného formuláře. Tlačísko Save ukládá instanci do 

databáze. Tlačítko Search slouţí k vyhledávání poloţek, které poté můţeme editovat. A 

poslední button Delete vymaţe instanci.  

Odkazy pod formulářem poté odkazují na csp formuláře patřičných tříd, kde můţe 

uţivatel zadat další údaje o aktuálním Brownfieldu, typu Projects, BestPractices, 

ExtSource, Location či Contamination. 
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Obr. 21 První část formuláře  Brownfield.CSP, ilustrační foto Zdroj: 

http://www.fotogalerienovotny.estranky.cz/fotoalbum/mesta---mista---hrady---zamky/mesta---obce/stara-

tovarna-v-jaromeri.jpg.html 

 

Obr. 22 Druhá část formuláře Brownfield.CSP 
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4.8. Okno Workspace 

 

Pracovní okno Workspace ve finále vypadá zhruba takto. 

 

Obr. 23 Okno Workspace 

 

 

4.9. Osobní zhodnocení 

 

Neţ se pustím do závěrečného bilancování, rád bych řekl něco k samotnému Caché. 

Pracovat v Caché bez jakýchkoliv základů je velmi obtíţné. Ať uţ díky struktury 

programu, nebo jen kvůli tomu, ţe veškerá odborná a oficiální literatura dodávaná od firmy 

InterSystems je v angličtině. Na českém trhu je sice k dostání kniha v češtině, zabývající se 

detailně Caché, ovšem kniha pojednává o verzi 2005, která uţ na operačních systémech 

Windows Vista není podporována. Nicméně tato kniha budila dojem, ţe je schopna poloţit 

alespoň minimální základy i pro novější verzi (2008), ve které je tato databáze realizována. 
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Ovšem po přečtení prvních řádků knihy a vyzkoušení si lehkého příkladu, bylo 

hned zřejmé, ţe pouţívat materiály určené pro starou verzi, je asi jako pracovat s 

manuálem na Office 2003 a mít před sebou Office 2007. Ovšem po pár hodinách 

strávených hledáním příkazů, které jsou v nové verzi aţ nesmyslně přeházené oproti staré, 

se uţ dá s knihou pro starou verzi relativně slušně pracovat, jelikoţ syntaxe je naštěstí 

v obou verzích stejná. 

Při pátrání po informacích, které objasňují princip objektových databází, se 

v mnoha případech uvádí, ţe jsou stavěny na jazyce C. Nevím jak ostatní programy, ale 

Caché určitě jako dominantní programovací jazyk „céčko“ nepouţívá. Tato skutečnost mi 

opravdu razantně zmírnila nadšení, ţe bych mohl vytvořit kvalitní objektovou databázi. 

Jazyk C je v Caché pouţíván tak maximálně k vytvoření tříd a z toho kvalitní databázi 

vytvořit nelze. V programu Caché je drtivá většina aplikací postavena na Javě.  

Na druhou stranu má Caché dvě dominantní stránky. Tou první, moţná je to 

subjektivní, je bezesporu přehledné pracovní prostředí, které si lze upravit dle toho, jak to 

kaţdému jedinci vyhovuje. Druhou silnou stránkou jsou pro toho, kdo neovládá ať uţ 

jazyk Java, nebo HTML, nepostradatelní průvodci, kteří uţivateli pomohou vytvořit 

alespoň základní aplikace.  

Caché bych shrnul jako kvalitní program, hlavně pro začátečníky, víceméně 

neomezených moţností, který ovšem na své plnohodnotné vyuţití klade nemalé nároky.   
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5. Závěr 

„Máme nadějné a užitečné funkce, máme širokou nabídku produktů, zdálo by se, že 

rozkvětu popularity objektových databází mezi uživateli nic nestojí. Realita je ale jiná. 

Přestože se tu a tam používají, ani po dvaceti letech vývoje hlavní dálnicí určitě nejsou.“ 

Zdroj:[6] 

Poté co jsem se s objektovými databázemi setkal blíţe, vím, o čem autor této citace 

mluví. Je pravda, ţe nabízené funkce objektových databází, jsou opravdu široké, ovšem za 

jakou cenu. Laik, který neumí jazyk Java, nemá prakticky šanci vytvořit kvalitní databázi. 

Nic na tom nezmění ani kniha, která je sice přehledně udělaná a je pro starší verzi, ovšem 

předpokládá, ţe čtenář má pojetí minimálně o základech Javy. Toto bych označil za velkou 

nevýhodu objektových databází a zřejmě i důvod, proč nejsou tak rozšířené. 

 K výhodám objektových databází, tedy přesněji řečeno Caché, patří jiţ jednou 

zmínění průvodci. Například takového průvodce pro vytváření tříd a vlastností dokáţe 

ovládnout po pár minutách i neznalý uţivatel. Někteří průvodci jsou opravdu k nezaplacení 

a ulehčí programátorovi práci. Průvodci slouţící k vytváření dotazů a relací jsou uţ ovšem 

sloţitější. Více viditelných výhod oproti relačním databázím jsem nezpozoroval, je to 

zřejmě také tím, ţe neovládám jazyk Java a nejsem tak schopen naplno vyuţít všechny 

moţnosti Caché. 

Na základě studia dostupné literatury bych objektové databáze shrnul jako 

vývojové prostředí takřka neomezených moţností. Má to však jeden háček. Pokud Vám 

jazyk Java není vlastní, raději zůstaňte u databází relačních, protoţe kvalitnější databázi 

neţ je relační, ve vývojovém prostředí programu Caché prostě neuděláte.   
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