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Antes de iniciar este teste formativo deve instalar o sistema de bases de dados mySQL no seu computador. Poderá efectuar o download do mysql directamente da página Internet deste produto: http://www.mysql.com 

Deverá efectuar o download de uma versão suportando tabelas INNODB. Este teste formativo foi testado com o pacote: mysql-max-3.23.51-win.zip, utilizando o manual em formato HELP windows, para a versão 4.0.2-alpha do servidor mySQL.

Deve seguir as indicações na secção Installing, no seu manual de mySQL. Para instalar o sistema utilizado para elaborar este teste formativo foi utilizado um sistema P4 correndo MS-WindowsXP. Após download do ficheiro mysql-max-2.23.51-win.zip, executou-se o programa SETUP, instalando-se o sistema mySQL nas directorias por defeito. De seguida copiou-se o ficheiro my-small.cnf em c:\mysql para c:\windows e renomeou-se o ficheiro resultado para my.ini (i.e. utilizou-se o comando MSDOS copy c:\mysql\my-small.cnf c:\windows\my.ini), removeram-se os comentários deste ficheiro de texto, na secção INNODB. Foram criadas as directorias c:\ibdata e c:\iblogs .

A primeira execução do servidor será critica, pois ela concluirá a configuraração do sistema de acordo com o conteúdo do ficheiro my.ini (na directoria WINDOWS). Para executar o servidor pela primeira vez deve utilizar uma janela de comando MSDOS (Iniciar->Executar->command.com), mudar para a directoria c:\mysql\bin e (no caso de um sistema NT), executar o servidor MySQL:

	mysqld-max-nt

Se tudo correr bem este programa deve iniciar a execução, sem apresentar qualquer mensagem no écran e SEM TERMINAR. Eventuais mensagens de erro são guardadas no ficheiro de log c:\mysql\data\mysql.err . Como o ficheiro está a ser acedido, poderá ser necessário executar o comando type no MS-DOS, por forma a ver o conteúdo deste ficheiro.

NOUTRA janela MS-DOS, pode testar a sua base de dados com o comando mysql (o programa cliente, que irá comunicar com mysqld-max-nt):

C:\MYSQL\BIN>mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4 to server version: 3.23.51-max-nt

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> \q
Bye

C:\MYSQL\BIN>
Será este o programa utilizado para enviar comandos ao servidor de bases de dados. Após a primeira execução, pode terminar o programa servidor. Sempre que necessitar de utilizar a sua base de dados deverá garantir que o programa servidor está em funcionamento (caso contrario o programa cliente terminará com uma mensagem de erro). Para efectuar esta (ou outras) operações sobre as sua base de dados pode utilizar o programa winmysqladmin.exe  Este programa apresenta um semáforo com uma luz verde quando o servidor mysql está a funcionar.

Pode executar o programa cliente partindo da linha de comandos MS-DOS. Os primeiros comandos a dar ao servidor deverão ser os comandos de criação de uma base de dados. O mysql suporta 2 comandos para criação e destruição de bases de dados. Respectivamente:

	create database <nome_base_de_dados> ;
	drop database if exists <nome_base_de_dados> ;

O modificador if exists possibilita a remoção da base de dados apenas se esta existir. Evita-se assim o erro que resultaria por tentar destruir uma base de dados não existente.

Poderá entrar estes comandos directamente no cliente mysql, ou criar um ficheiro de texto e enviar os comandos para o servidor. A ultima opção é a indicada quando queremos criar um script com a sequência de comandos para criar a base de dados. A primeira opção é a ideal para pesquisas pontuais na base de dados. 

Utilize um processador de texto para escrever os comandos:

drop database if exists alunos;

create database alunos;

Num ficheiro de nome criarbd.sql . De seguida execute o comando Ms-Dos:


mysql<criarbd.sql

Se tudo correr bem o sistema não escreverá qualquer mensagem de erro. 
Falta no entanto criar a base de dados. Tal poderá ser feito com os comandos DDL (data definition language) do SQL.

A estrutura mais simples é: primeiro o comando de destruição da tabela para garantir que os dados e tabela são removidos, depois os comandos de criação da tabela. Os comandos de destruição e criação de tabelas SQL são:

drop table <NOME_TABELA>
create table <NOME_TABELA> ( <ATRIBUTO1> <TIPO> [<RESTRIÇÕES>])

para as opções completas, bem como uma descrição dos tipos definidos no mysql e  restrições de cada tipo, ver por favor o manual de referencia do MySql (disponível em http://mysql.org ). Se fizer download do manual em Help para Windows, bastar-lhe-á procurar create table no índice remissivo da ajuda MySql.

O SQL tem a vantagem, de sendo uma linguagem próxima do Inglês ser auto-documentada. Em caso de dúvida consulte o Help do mySQL, tal como fez com os comandos create tabele. Assim os comandos abaixo são relativamente claros e auto-explicativos. Note apenas que embora o standard SQL não seja case-sensitive (i.e. tanto faz escrever em minúsculas ou maiúsculas), o mySql, dependendo da forma como foi configurado, pode ser case-sensitive. Utilize um processador de texto para criar o ficheiro criar_tabs.sql:


-- Criar tabelas

USE Alunos;

drop table IF EXISTS aluno;

create table aluno(num_aluno numeric(6) not null,
		   nome_aluno varchar(30) not null,
		   local_aluno varchar(25),
		   data_nsc_aluno date not null,
	          sexo_aluno varchar(1) not null, 
		   cod_curso numeric(3) not null) TYPE=INNODB;

drop table IF EXISTS curso;

create table curso(cod_curso numeric(3) not null, 
		   nome_curso varchar(35) not null) TYPE=INNODB;

drop table IF EXISTS cadeira;

create table cadeira(cod_cadeira numeric(5) not null,
		     nome_cadeira varchar(40) not null,
		     cod_departamento numeric(3) not null) TYPE=INNODB;

drop table IF EXISTS curso_cadeira;

create table curso_cadeira ( cod_curso numeric(3) not null, 
		            cod_cadeira numeric(5) not null,
			    creditos numeric(2) not null) TYPE=INNODB;

drop table  IF EXISTS  inscricao;

create table inscricao (num_aluno numeric(6) not null,
			cod_curso numeric(3) not null,
		      cod_cadeira numeric(5) not null, 
			data_inscricao date not null,
			data_avaliacao date,
			nota numeric(2)) TYPE=INNODB;

drop table  IF EXISTS departamento;

create table departamento (cod_departamento numeric(3) not null,
			   nome_departamento varchar(40) not null ) TYPE=INNODB;

drop table  IF EXISTS professor;

create table professor (cod_professor numeric(5) not null,
			nome_professor varchar(30) not null,
			cod_departamento numeric(3) not null,
		      cod_categoria numeric(3) not null) TYPE=INNODB;

drop table  IF EXISTS categoria;

create table categoria (cod_categoria numeric(3) not null,
			nome_categoria varchar(30) not null,
			vencimento numeric(8) not null) TYPE=INNODB;

drop table  IF EXISTS professor_categoria;

create table professor_categoria (cod_professor numeric(5) not null,
				  cod_categoria numeric(3) not null,
				  data date not null) TYPE=INNODB;


As instruções <IF EXISTS> são apenas implementadas no mySQL e evitam que o script SQL dê uma mensagem de erro. No caso do mySQL a remoção destas instruções fará o script terminar a execução sem executar as instruções que lhe estão abaixo.

Outra particularidade da versão actual do mySQL é a necessidade de declarar as tabelas como INNODB, para que se possam utilizar chaves externas ou estrangeiras. (confirmar na página http://www.mysql.com/doc/S/E/SEC446.html do manual mySQL). Assim foi necessário adicionar a instrução TYPE=INNODB ao fim de cada uma das instruções do SCRIPT. Caso não se utilizassem tabelas deste tipo, as chaves externas seriam apenas vistas como comentários pelo mySQL, não sendo efectuadas validações da integridade referencial. Neste caso (a quando da introdução dos dados), a integridade referencial não seria validada. A única alternativa para efectuar este tipo de validações seria a construção de rotinas do lado do servidor (normalmente activadas por triggers) para obrigar as inserções na base de dados a respeitam a integridade referencial: a funcionalidade do sistema de bases de dados seria seriamente afectada.

Para executar o script criar_tabs.sql deve entrar o comando Ms-Dos:


mysql<criar_tabs.sql

Se tiver escrito bem o seu código não haverá qualquer erro. Senão tem que resolver os vários erros resultantes da má escrita do ficheiro.

A simples criação de tabelas não basta para criar uma base de dados! Em concreto é necessário ter em conta quais os campos que são chaves (primárias e estrangeiras). As chaves permitem simultaneamente implementar as restrições associadas à base de dados e a construção de índices sobre esta base de dados. Assim para além de ajudarem a garantir a integridade referencial, as chaves tornam também as pesquisas SQL computacionalmente eficazes. Compreende-se pois que a resposta a esta questão com a simples criação das bases de dados fosse inaceitável.

Faltaria assim a adição das seguintes chaves para tornar a base de dados coerente com o ER apresentado:

-- Chaves Primárias

alter table aluno add constraint pk_aluno 
            primary key (num_aluno);

alter table curso add constraint pk_curso 
            primary key (cod_curso);

alter table cadeira add constraint pk_cadeira 
            primary key (cod_cadeira);

alter table departamento add constraint pk_departamento 
            primary key (cod_departamento);

alter table professor add constraint pk_professor
	    primary key (cod_professor);

alter table categoria add constraint pk_categoria
            primary key (cod_categoria);

alter table curso_cadeira add constraint pk_curso_cadeira 
	    primary key (cod_curso, cod_cadeira);

alter table inscricao add constraint pk_inscricao 
            primary key (num_aluno, cod_curso, cod_cadeira, data_inscricao);

alter table professor_categoria add constraint pk_professor_categoria
            primary key (cod_professor, cod_categoria);


-- Restrições: Garantir que um aluno só se pode inscrever num curso.

alter table aluno add constraint un_aluno
	    unique (num_aluno, cod_curso);

-- Necessário no MySQL: índices para as chaves externas (p.ex. no SBD ORACLE estes são 
-- criados automaticamente quando se definem chaves externas).

alter table aluno add index fki_aluno(cod_curso); 

alter table cadeira add index fki_cadeira (cod_departamento);

alter table professor add index fki_professor (cod_departamento, cod_categoria);

-- chaves externas (noutros SBD referem-se a tabelas, pois os índices são automáticos
-- no mysql, referem os índices definidos anteriormente. Repare-se na utilização dos
-- índices associados às chaves primarias.

alter table aluno add constraint aluno_fk_curso
            foreign key fki_aluno(cod_curso) references curso; 

alter table curso_cadeira add constraint curso_cadeira_fk_curso 
	    foreign key pk_curso_cadeira(cod_curso) references curso;

alter table curso_cadeira add constraint curso_cadeira_fk_cadeira
	    foreign key pk_curso_cadeira(cod_cadeira) references cadeira;

alter table inscricao add constraint inscricao_fk_aluno
	    foreign key pk_inscricao(num_aluno, cod_curso) references
           aluno(num_aluno, cod_curso);

alter table inscricao add constraint inscricao_fk_curso_cadeira
            foreign key pk_inscricao(cod_curso, cod_cadeira) references curso_cadeira;

alter table cadeira add constraint cadeira_fk_departamento
	    foreign key fki_cadeira(cod_departamento) references departamento;

alter table professor add constraint professor_fk_departamento
            foreign key fki_professor(cod_departamento) references departamento;

alter table professor add constraint professor_fk_categoria
            foreign key fki_professor(cod_categoria) references categoria;

alter table professor_categoria add constraint prof_cat_fk_professor
            foreign key pk_professor_categoria(cod_professor) references
     professor(cod_professor); 

alter table professor_categoria add constraint prof_cat_fk_categoria
            foreign key pk_professor_categoria(cod_categoria) references
            categoria(cod_categoria);

Após o que deveremos incluir alguns dados exemplo, utilizaremos os dados exemplo referidos no enunciado para a questão 3. Pode utilizar a aplicação winmysqladmin para visualizar a sua base de dados (nota: o script ORACLE é semelhante, sendo disponibilizado na página da cadeira: http://www.univ-ab.pt/disciplinas/dcet/sbd2611 ).
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Fig 1: Parte da tabela professor, na base de dados ALUNOS. Repare a referencia às chaves primárias e externas.
 
II

No que se segue, antes de utilizar o computador, tente calcular cada um dos comandos manualmente, para saber qual o seu resultado. Decomponha os comandos compostos nos seus elementos mais simples e componha de seguida as tabelas resposta. Inserindo os referidos comandos no mySQL iremos obter:

a) 
mysql> use alunos
Database changed
mysql> -- Alinea a
mysql> SELECT DISTINCT local_aluno, sexo_aluno FROM aluno;
+-------------------+------------+
| local_aluno       | sexo_aluno |
+-------------------+------------+
| Lisboa            | M          |
| Setubal           | F          |
| Lisboa            | F          |
| Costa da Caparica | F          |
| Cascais           | M          |
| NULL              | M          |
| NULL              | F          |
+-------------------+------------+
7 rows in set (0.15 sec)
b)
mysql> SELECT nome_categoria Categoria, vencimento*12 "Vencimento Annual" FROM c
ategoria;
+------------------------------+-------------------+
| Categoria                    | Vencimento Annual |
+------------------------------+-------------------+
| Assistente                   |           1980000 |
| Professor adjunto Equiparado |           2580000 |
| Professor Adjunto            |           3600000 |
| Professor Coordenador        |           5400000 |
+------------------------------+-------------------+
4 rows in set (0.17 sec)
c)
Segundo o manual, o comando UNION só estará implementado no MySql 4.0. Assim teremos de decompor o comando:

mysql> SELECT nome_aluno Nomes FROM aluno;
+--------------------+
| Nomes              |
+--------------------+
| Joaquim Pires      |
| Ana Maria Fonseca  |
| Paula Antunes      |
| Joana Ramalho      |
| Rui Manuel         |
| Joao Paulo Santos  |
| Cristina Lopes     |
| Miguel Pinto Leite |
| Francisco Rosa     |
| Elsa Fialho Pinto  |
+--------------------+
10 rows in set (0.00 sec)


mysql> SELECT nome_professor FROM professor;
+---------------------+
| nome_professor      |
+---------------------+
| Joana Ramalho Silva |
| Filipe Costa Rocha  |
| Joao Mario Cunha    |
| Carla Maria Vargas  |
+---------------------+
4 rows in set (0.09 sec)

A resposta final deveria ser (noutro SGBD), uma tabela com uma coluna dada pelo primeiro SELECT junta com a segunda tabela:

+--------------------+
| Nomes              |
+--------------------+
| Joaquim Pires      |
| Ana Maria Fonseca  |
| Paula Antunes      |
| Joana Ramalho      |
| Rui Manuel         |
| Joao Paulo Santos  |
| Cristina Lopes     |
| Miguel Pinto Leite |
| Francisco Rosa     |
| Elsa Fialho Pinto  |
| Joana Ramalho Silva |
| Filipe Costa Rocha  |
| Joao Mario Cunha    |
| Carla Maria Vargas  |
+---------------------+
d)
mysql> SELECT nome_categoria, nome_professor FROM professor p, categoria c WHERE
 p.cod_categoria = c.cod_categoria ORDER BY 1;
+------------------------------+---------------------+
| nome_categoria               | nome_professor      |
+------------------------------+---------------------+
| Assistente                   | Joana Ramalho Silva |
| Assistente                   | Filipe Costa Rocha  |
| Professor Adjunto            | Joao Mario Cunha    |
| Professor adjunto Equiparado | Carla Maria Vargas  |
+------------------------------+---------------------+
4 rows in set (0.09 sec)

e) 
A versão utilizada do mySQL não suporta sub-select sem utilizar a função IN() ou ON(). Assim será necessário dividir o SELECT em 2: calculo do máximo e listagem de professores. Com o SGBD ORACLE, a query será executada sem problemas.
mysql> SELECT MAX(vencimento)
    ->   FROM professor p, categoria c, departamento d
    ->   WHERE p.cod_categoria = c.cod_categoria AND
    ->         p.cod_departamento = d.cod_departamento AND
    ->                nome_departamento = 'Departamento de Matematica';
+-----------------+
| MAX(vencimento) |
+-----------------+
|          215000 |
+-----------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT nome_professor, nome_categoria, vencimento
    ->   FROM professor p, categoria c
    ->   WHERE p.cod_categoria = c.cod_categoria AND vencimento < 215000;
+---------------------+----------------+------------+
| nome_professor      | nome_categoria | vencimento |
+---------------------+----------------+------------+
| Joana Ramalho Silva | Assistente     |     165000 |
| Filipe Costa Rocha  | Assistente     |     165000 |
+---------------------+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

III


a)
A afirmação está representada no ER com a relação de N:1 entre cadeira e departamento. Na prática esta relação é implementada recorrendo à utilização de um campo (not NULL) referenciando a tabela departamento, na tabela cadeira:

  cod_departamento numeric(3) not null

a utilização de uma chave externa garante que o campo se refere a um departamento existente na tabela departamento:

alter table cadeira add constraint cadeira_fk_departamento
	    foreign key fki_cadeira(cod_departamento) references departamento;

Assim todas as cadeiras têm de referir 1 e 1 só departamento.

b)
Bastaria adicionar uma tabela associativa cadeira_departamento. Esta tabela ligaria códigos de cadeira com códigos de departamento. O campo cod_departamento seria removido da tabela cadeira. Ambos os campos de cadeira_departamento seriam chaves principais. Chaves externas deveriam garantir que apenas havia associações validas. Na prática poderíamos utilizar o seguinte código SQL ao script:

use alunos;

alter table cadeira drop index fki_cadeira;

alter table cadeira drop cod_departamento;

drop table IF EXISTS cadeira_departamento;

create table cadeira_departamento ( cod_cadeira numeric(3) not null, 
		                  cod_departamento numeric(5) not null);

alter table cadeira_departamento add constraint pk_cadeira_departamento
	    primary key (cod_cadeira, cod_departamento);

alter table cadeira_departamento add constraint cadeira_departamento_fk_departamento
	    foreign key pk_cadeira_departamento(cod_cadeira) references cadeira;

alter table cadeira_departamento add constraint curso_departamento_fk_departamento
	    foreign key pk_cadeira_departamento(cod_departamento) references 
           departamento;

c)

Analisemos o SELECT interno: contem um JOIN entre aluno, inscrições e curso_cadeira, para obter uma tabela associado alunos (tabela aluno) e créditos das cadeiras (da tabela curso_cadeira) onde estão inscritos (tabela inscricao). Esta tabela é filtrada para conter apenas alunos inscritos até ‘1-JAN-1989’ (restrição à data no where). O somatório (SUM) requer o agrupamento por aluno (GROUP BY).

O SELECT externo inclui ainda os alunos que não obtiveram qualquer crédito.

Assim o objectivo da expressão SQL apresentada é a listagem dos créditos de cada aluno em ‘1-JAN-1989’, incluindo os alunos inscritos que até essa data ainda não tivessem qualquer crédito.

d) 

Devido à incapacidade do mySQL para lidar com subselects teremos que calcular primeiro o salário máximo dos professores do departamento de matemática e depois listar todos os professores com salário inferior a esse:

mysql> SELECT MAX(vencimento) FROM professor p, categoria c, departamento d
    -> WHERE p.cod_categoria = c.cod_categoria
    -> AND p.cod_departamento = d.cod_departamento
    ->  AND nome_departamento = 'Departamento de Matematica';
+-----------------+
| MAX(vencimento) |
+-----------------+
|          215000 |
+-----------------+
1 row in set (0.49 sec)

mysql> SELECT nome_professor, nome_categoria, vencimento
    -> FROM professor p, categoria c
    -> WHERE p.cod_categoria = c.cod_categoria
    -> AND vencimento < 215000;
+---------------------+----------------+------------+
| nome_professor      | nome_categoria | vencimento |
+---------------------+----------------+------------+
| Joana Ramalho Silva | Assistente     |     165000 |
| Filipe Costa Rocha  | Assistente     |     165000 |
+---------------------+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Com outro sistema de gestão de bases de dados mais compatível com o standard SQL, será possível fornecer o comando composto:

ORACLE> SELECT nome_professor, nome_categoria, vencimento
     -> FROM professor p, categoria c
     -> WHERE p.cod_categoria = c.cod_categoria
     -> AND vencimento <
     -> (SELECT MAX(vencimento) FROM professor p, categoria c, departamento d
     ->  WHERE p.cod_categoria = c.cod_categoria
     ->  AND p.cod_departamento = d.cod_departamento
     ->  AND nome_departamento = 'Departamento de Matematica');
+---------------------+----------------+------------+
| nome_professor      | nome_categoria | vencimento |
+---------------------+----------------+------------+
| Joana Ramalho Silva | Assistente     |     165000 |
| Filipe Costa Rocha  | Assistente     |     165000 |
+---------------------+----------------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Outra alternativa (também num SGBD mais compatível com o standard SQL) seria utilizar o comando ANY:
ORACLE> SELECT nome_professor, nome_categoria, vencimento
     -> FROM professor p, categoria c
     -> WHERE p.cod_categoria = c.cod_categoria
     -> AND vencimento < ANY
     -> (SELECT vencimento FROM professor p, categoria c, departamento d
     ->  WHERE p.cod_categoria = c.cod_categoria
     ->  AND p.cod_departamento = d.cod_departamento
     ->  AND nome_departamento = 'Departamento de Matematica');
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