
Bazy danych. Lista nr 2 „firma” (laboratorium).

1. 🏠 Zapoznaj się ze składnią polecenia CREATE TABLE. Przy pomocy SQL wygeneruj:

(a) wszystkie wariacje zbioru trzyelementowego,
(b) wszystkie permutacje zbioru trzyelementowego.

WSKAZÓWKA: stwórz najpierw jednoatrybutową tabelę z atrybutem typu INTEGER.

2. Baza danych opisująca strukturę pewnej firmy ma następujący schemat:

pracownicy (nr_pracownika INTEGER, imie TEXT, nazwisko TEXT,
stanowisko TEXT, opis TEXT, przelozony INTEGER,
data_zatrudnienia DATE, pensja DECIMAL(7,2),
prowizja DECIMAL(7,2), nr_wydzialu INTEGER)

wydzialy (nr_wydzialu INTEGER, nazwa INTEGER, lokalizacja TEXT)

pensje (nr_przedzialu INTEGER, dolna_granica DECIMAL(7,2),
gorna_granica DECIMAL(7,2))

Napisz zapytania realizujące następujące zadania.

(a) Wyznacz listę pracowników, których nazwisko zaczyna się literą K i zostali zatrudnieni przed 1998 r.
(zwróć uwagę, że to nie całkiem to samo, co „przed 1 stycznia 1998 r.”). Uporządkuj listę wg daty za-
trudnienia w porządku malejacym.

(b) Wyznacz listę pracowników, którzy pracują na stanowisku dyrektora w Poznaniu lub Toruniu.
(c) Wyznacz listę osób, których zarobki znajdują się w drugim przedziale pensji. Uporządkuj wg miejsca

pracy.
(d) Wyznacz nazwiska pracowników, którzy pracują w tych samych wydziałach, co ich przełożeni. Obok

nazwiska pracownika umieść nazwisko przełożonego i nr wydziału, w którym obaj pracują.
(e) Wyznacz stanowiska (bez powtórzeń), na których nie ma prowizji. Uporządkuj wynik wg liczby liter w

stanowisku (wskazówka: długość napisu jest zwracana przez funkcję length, a końcowe spacje można
usunąć funkcją rtrim).

(f) 🐒 Ustaw w pary pracowników, którzy pracują w tym samym wydziale. Nazwiska w parach powinny
być różne i pary nie powinny się powtarzać.

(g) Dla każdego wydziału wyznacz pierwsze w porządku alfabetycznym nazwisko pracownika zatrudnio-
nego w tym wydziale.

(h) 🌠 Wyznacz dyrektorów (osoby pracujące na stanowisku dyrektor) mających dokładnie dwóch pod-
władnych. Podaj miejsce, gdzie pracują i nr przedziału pensji, w którym znajdują się ich zarobki.

(i) 🌠Wyznacz nazwy wydziałów, w których pracownicy zarabiają średnio najwięcej oraz nazwy wydzia-
łów, w których pracownicy zarabiają sumarycznie najmniej.


