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Alguns SGBDs

www.sybase.com.br/

www.oracle.com
www-01.ibm.com/software/data/db2/

www.firebirdsql.org/

www.postgresql.org/www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx

www.mysql.com/
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Resumo



Instalação SGBD

• http://www.enterprisedb.com/products/pgdo
wnload.do#windows 

• Componentes inclusos:
– SGBD PostgreSQL (local)
– Ferramentas de acesso (pgAdmin)

• Dar preferência pelo pgAdmin III
• Interface mais amigável



Histórico

• Projeto INGRES (1977-1985) - Universidade da Califórnia 
em Berkeley.

• Projeto POSTGRES (1986-1994) – também em Berkeley, 
liderado por Michael Stonebraker – Desenvolvimento de um 
SGBD Objeto-Relacional.

• 1995 dois estudantes de Berkeley (Jolly Chen e Andrew Yu) 
adicionam suporte a SQL. Ele recebe um novo nome: 
Postgres95.

• Em 1996 ele rompe as barreiras da Universidade, sendo 
disponibilizado na Internet sob o nome de PostgreSQL.



Histórico

• Passou para a responsabilidade de um grupo de pessoas, 
conhecidos como Grupo de Desenvolvimento Global.

• Esse grupo mantém e aperfeiçoa, atualmente, o código do 
PostgreSQL. Além deles, há muitos contribuidores.

• O Kernel do PostgreSQL possuia até pouco tempo atrás 
250.000 linhas de código em C. 

• O site oficial é: http://www.postgresql.org



Principais Características 

• SGBD Objeto-Relacional.

• Um dos mais avançados SGBDs open-source e freeware 
disponíveis.

• Multi-plataforma:
– AIX, Solaris, Linux, OpenBSD.
– $RuWindows com algumas adaptações (cygwin).

• Chave estrangeira = Integridade Referencial.

• Joins: inner join, left, right, full outer join, natural join.



Principais Características 

• Views: aceita até mesmo atualização de views.

• Triggers.

• Suporte para os tipos de dados SQL92 e SQL 99.

• Possui tipos adicionais: geométricos, endereço de rede 
(TCP/IP) e etc.

• Permite criar novos tipos e funções.

• Suporte para Blobs.



Principais Características 

• Subconsultas (cláusula “in”).

• Subconsultas na cláusula FROM.

• Limit e Offsset para seleção de um número arbitrário de 
registros.

• Criação de stored procedures.

• Indexação: B-Tree, R-Tree, Hash e GisT, além de índices 
funcionais.

• Suporte a Transações.



Principais 
Características 

• Criação de Tabelas temporárias.

• Interfaces de Programação Cliente:
– JDBC
– ODBC
– C
– C++
– Python
– Php



Acesso ao nosso Servidor (SIG)

• Host: 200.145.184.106
• Port: 54323

• Database: aulas2017

• User: alunos2017
• Password: alunos2017



psql

• Ferramenta cliente,  de linha de comando.

• Também é conhecido como monitor interativo ou 
terminal interativo.

• O primeiro passo consiste em escolher um banco 
de dados, que agrupa um conjunto de tabelas 
que possuem algo em comum.



psql

• Para iniciar uma sessão com um banco de dados 
chamado “postgres”, devemos abrir uma sessão do 
psql no SO:
Iniciar sessão com o ícone psql shell do Postgresql.

Server [localhost]: 200.145.184.106

Database [postgres]: aulas2017

Port [5432]:54323

Username [postgres]: alunos2017

Passwor for user Postgres: alunos2017

WARNING: Console code page (437) differs from Windows 
code page (1252)

8bit characters might not work correctly. See psql 
reference page "Notes for Windows users" for details.

Type "help" for help.



psql

Type "help" for help.

sig=# help

You are using psql, the commandline interface to 
PostgreSQL.

Type:  \copyright for distribution terms

       \h for help with SQL commands

       \? for help with psql commands

       \g or terminate with semicolon to execute query

       \q to quit word



psql

• Por exemplo, como obter a versão do 
PostgreSQL que está rodando?
sig=> SELECT version();

• Nome do usuário conectado?
sig=> SELECT CURRENT_USER;

• Data e Hora?
sig=> SELECT CURRENT_TIMESTAMP;



psql

• O psql possui comando especiais que se iniciam com uma barra à 
direita: \

• Por exemplo, como sair do psql?
postgres=> \q

• Como pedir ajuda?
postgres=> \?

• Como obter a lista dos bancos de dados existentes?
 postgres=> \l

Como obter a listagem das tabelas existentes no banco de 
dados corrente?
 postgres => \dt



PgAdmin

• Ferramenta 
de acesso 
ao banco de 
dados
– Correspon

dente ao 
psql, mas 
com 
interface 
gráfica



Conexão ao nosso servidor



• Conexão local:
– No menu “Object Browser” à esquerda, clique em 

PostgreSQL 9.0
– A tela abaixo aparece. 
– Entre sua senha do PostGres (definida durante a 

instalação) 

 Entre
 a se

nha



• Clique em “Databases” e depois em “postgres”

• Você verá que o ícone “SQL” (dentro da lupa) na 
barra de ferramentas está ativado.

• Clique neste icone “SQL”

Definindo e executando 
comandos SQL





• Entre os comandos SQL no primeiro retângulo à esquerda.
•  Para executar os comandos clique na flecha verde na barra de 

ferramentas 
• O resultado aparece no retângulo grande embaixo.

Entre os comandos SQL  aqui 

O resultado dos comandos é apresentado aqui 



SQL

• Como alterar o esquema no banco de dados corrente?
 set search_path to “sig”;

• Como alterar o esquema e utilizar propriedades de outro 
esquema no banco de dados corrente?
set search_path to “sig”, “public”;
Nesse caso as ferramentas de public são 
disponibilizadas em sig, bem como registros necessários 
armazenados em public. É um forma de compartilhar 
recursos e evitar desorganizar dados de outros 
esquemas.

•



SQL – Structured Query 
Language

• Definição do Esquema = Criação da 
Tabela:
– Comando: CREATE TABLE

CREATE TABLE nome-tabela (

COLUNA_01 TIPO,

COLUNA_02 TIPO,

COLUNA_03 TIPO,

COLUNA_04 TIPO...);



SQL – Structured Query 
Language

• Definição do Esquema = Criação de 
Schema e das tabelas.

• Esquema: formado pela base de dados, 
esquema e tabela

• Create SCHEMA < ... > 



Tipos de Dados - PostgreSQL

• Além de um nome as colunas devem ser 
de um tipo específico.

• Os tipos de dados disponíveis no 
PostgreSQL são:

Tipo Representação

Integer 4 Bytes

Bigint 8 Bytes

Numeric Numeric(p, d)

Float 8 Bytes

Char(n) String de tamanho fixo

Varchar(n) String de tamanho variável

Date Data, 4 Bytes



Tipos de Dados - PostgreSQL

Tipo Representação

Time Hora, 8 Bytes

Timestamp Data e Hora

Boolean TRUE ou FALSE



Criando Tabelas

• Exemplo de criação de schema e tabela:
CREATE SCHEMA test_bd;
CREATE TABLE test_bd.cliente (
cod_cli  INTEGER,
nome     VARCHAR(40),
cpf   VARCHAR(11),
rua   VARCHAR(30),
num   VARCHAR(10),
bairro   VARCHAR(30),
cidade   VARCHAR(35),
uf   VARCHAR(2),
cep   VARCHAR(8));



Criando Tabelas

• Exemplo de criação de schema e tabela:
CREATE SCHEMA test_bd;
CREATE TABLE test_bd.cliente (
cod_cli  INTEGER,
nome     VARCHAR(40),
cpf   VARCHAR(11),
rua   VARCHAR(30),
num   VARCHAR(10),
bairro   VARCHAR(30),
cidade   VARCHAR(35),
uf   VARCHAR(2),
cep   VARCHAR(8));

Tente você:
Crie uma tabela 
Produto:

cod
nome
descricao
valor

Tipo Representação

Integer 4 Bytes

Bigint 8 Bytes

Numeric Numeric(p, d)

Float 8 Bytes

Char(n) String de tamanho fixo

Varchar(n) String de tamanho 
variável

Date Data, 4 Bytes



Armazenando Valores

• Adicionar dados:
– Comando: INSERT INTO
INSERT INTO tabela (A1, A2, A3...) 
VALUES(V_A1, V_A2, V_A3...);

– Exemplo:
INSERT INTO cliente (cod_cli, nome, cpf, 
rua, num, bairro, cidade, uf, cep) 

VALUES(1, ‘GILBERTO’, ‘12345678901’, ‘AV. 
Astronautas’, ‘1333’, ‘Cidade Jardim’, 
‘S. J. Dos Campos’, ‘SP’, ‘12227220’);



Armazenando Valores

• Adicionar dados:
– Comando: INSERT INTO
INSERT INTO tabela (A1, A2, A3...) 
VALUES(V_A1, V_A2, V_A3...);

– Exemplo:
INSERT INTO cliente (cod_cli, nome, cpf, 
rua, num, bairro, cidade, uf, cep) 

VALUES(1, ‘GILBERTO’, ‘12345678901’, ‘AV. 
Astronautas’, ‘1333’, ‘Cidade Jardim’, 
‘S. J. Dos Campos’, ‘SP’, ‘12227220’);

Tente você:
Insira 3 novos clientes

Tente você:
Insira 3 novos produtos



Parte 2
Aula 8


	Banco de Dados Geográficos Modelo Relacional, Algebra Relacional, SQL
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Histórico
	Slide 10
	Principais Características
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	psql
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	SQL – Structured Query Language
	Slide 29
	Tipos de Dados - PostgreSQL
	Slide 31
	Criando Tabelas
	Slide 33
	Armazenando Valores
	Slide 35
	Slide 36

