1º TRABALHO PRÁTICO DE SIG –2017
- Faça a conexão ao banco de dados de acordo com o documento enviado (seu usuário, seu
schema)
- Realize todos as operações no banco de dados remoto (db_sig2017), NO SEU NOVO
SCHEMA COM SEU NOVO USUÁRIO, como definido em laboratório
- Defina o nome de todas as tabelas deste trabalho com o prefixo tp1_ (ex: tp1_empregado...)
- Mantenha uma cópia dos comandos SQL em um arquivo com você (create, insert, select,
update, delete, ...) para cada um dos passos
- Fazer o trabalho em duplas: os dados devem estar em ambos os schemas
- Entregas:
- Manter o conjunto de dados armazenados no servidor
- Documento impresso com a consulta SQL de cada item e a ilustração da tabela
resultado (pode ser um printscreen da tabela resultante no PGAdmin)
- Avaliação: 0-10 (Conjunto de dados; Documentos entregue e Apresentação ao discente)
- Data limite e dia da apresentação: 31/10/18

1.

Construa um conjunto de dados de acordo com as tabelas e valores definidos a
seguir, incluindo as restrições (nulidade, chave estrangeira, primária e alguns
valores padrão):

2. Fazer as seguintes operações em SQL:

Consulta 1 : Encontrar o nome e o endereço de todos os empregados que trabalham para o
departamento 'Pesquisa'.
Consulta 2 : Para todo projeto localizado em 'Stafford', listar o número do projeto, o número do
departamento responsável, e o sobrenome, endereço e data de nascimento do gerente responsável
pelo departamento.
Consulta 3: Encontrar os nomes de empregados que trabalham em todos os projetos controlados
pelo departamento 5.
Consulta 4: Fazer uma lista de projetos no qual um empregado, cujo sobrenome é 'Smith' ,
trabalha no projeto ou é gerente do departamento que controla o projeto.
Consulta 5: Listar os nomes dos empregados que não possuem dependentes.
Consulta 6: Listar os nomes dos gerentes que têm ao menos um dependente.
3. Responda as seguintes questões sobre SQL:

a. O que é união compatível? Por que as operações UNION, INTERSECTION e DIFFERENCE
são operações que necessitam que as relações sejam: união compatível?
b. Discuta algumas das consultas onde seja necessário renomear atributos a fim de especificar
consultas não ambíguas.
c. Discuta os vários tipos de operações JOIN. Resuma em forma de tabela que contenha o nome
da operação, o propósito da operação e a notação.

