
Bazy danych, 5. ¢wiczenia

2007-10-30

1 Zadania

Baza zawiera dane o pewnej �rmie. S¡ to informacje o pracownikach i ich bez-
po±rednich szefach (Pracownicy). Tabela ListaObcenosci zawiera dane o listach
obecno±ci, które codziennie s¡ uzupeªniane przez pracowników, którzy zapisuj¡
w nich swoje przyj±cie i wyj±cie z pracy (mo»na zaªo»y¢, »e wejscie<wyjscie).
Tabele Projekty i UczestnicyProjektow zawieraj¡ informacje o projektach, które
s¡ rozwijane w �rmie.

create table Pracownicy (

id number primary key,

imie varchar(10) NOT NULL,

nazwisko varchar(10) NOT NULL,

pensja number DEFAULT 0 NOT NULL,

szef number references Pracownicy

);

create table ListaObecnosci (

pracownik number references Pracownicy not null,

wejscie date NOT NULL,

wyjscie date

);

create table Projekty (

id number primary key,

nazwa varchar(10) not null,

szef number references Pracownicy,

rozpoczecie date NOT NULL,

zakonczenie date NOT NULL

);

create table UczestnicyProjektow (

projekt number references Projekty NOT NULL,

pracownik number references Pracownicy NOT NULL,

primary key (projekt,pracownik)

);
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Napisz nast¦puj¡ce zapytania SQL:

1. Wypisa¢ zestawienie: imi¦, nazwisko, pensj¦ pracownika, oraz ª¡czn¡ liczb¦
projektów, w których bierze (lub braª) on udziaª. Prosz¦ pami¦ta¢, rów-
nie» o tych pracownikach, którzy maj¡ t¦ liczb¦ równ¡ 0. Przez bior¡cego
udziaª w projekcie rozumiemy osob¦, dla której istnieje odpowiedni wpis
w tabeli UczestnicyProjektow.

2. Wypisa¢ imi¦ i nazwisko pracownika (lub pracowników je±li b¦dzie takich
osób wi¦cej) bior¡cego udziaª w najwi¦kszej liczbie projektów.

3. Wypisa¢ id, imi¦ i nazwisko tych osób, które nigdy nie pojawiªy si¦ w
pracy.

4. Wypisa¢ pracowników �oszustów� (imi¦ + nazwisko), tzn. takich, dla któ-
rych istniej¡ co najmniej dwa ró»ne wpisy w ListaObecnosci obejmuj¡ce
okresy maj¡ce niezerow¡ cz¦±¢ wspóln¡.

5. Wypisa¢ dla ka»dego pracownika (nawet �oszusta�) ª¡czn¡ liczb¦ godzin
przez niego przepracowanych (ale licz¡c ju» wg sprawiedliwych zasad, czyli
"wielokrotnaóbecno±¢ liczy si¦ tylko raz). Zestawienie powinno obejmo-
wa¢: imi¦, nazwisko i liczb¦ godzin.

6. Wypisa¢ pracowników (imi¦ + nazwisko), którzy maj¡ co najmniej dwóch
podwªadnych (po±rednich lub bezpo±rednich).

7. Wypisa¢ imiona, nazwiska pracowników, ª¡czn¡ liczb¦ ich bezpo±rednich i
po±rednich podwªadnych.

8. Wypisa¢ maksymalny okres (tzn. pocz¡tek i koniec tego okresu), w którym
nikogo nie byªo w pracy (na podstawie tabeli ListaObecnosci). Przyjmu-
jemy, »e zajmujemy si¦ jedynie okresami zawartymi w 1.01.2007-31.12.2007.
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2 Rozwi¡zania

/* Wypisa¢ zestawienie: imi¦, nazwisko, pensj¦ pracownika, oraz ª¡czn¡

liczb¦ projektów, w których bierze (lub braª) on udziaª. Prosz¦ pami¦ta¢,

równie» o tych pracownikach, którzy maj¡ t¦ liczb¦ równ¡ 0. Przez bior¡cego

udziaª w projekcie rozumiemy osob¦, dla której istnieje odpowiedni wpis w

tabeli UczestnicyProjektow. */

SELECT imie,nazwisko,

(SELECT COUNT(*)

FROM UczestnicyProjektow up,Projekty pr

WHERE up.projekt=pr.id AND p.id=up.pracownik AND pr.rozpoczecie<=SYSDATE)

AS LiczbaProjektow

FROM Pracownicy p

ORDER BY nazwisko ASC,imie ASC;

/* Wypisa¢ imi¦ i nazwisko pracownika (lub pracowników je±li b¦dzie takich

osób wi¦cej) bior¡cego udziaª w najwi¦kszej liczbie projektów. */

SELECT imie,nazwisko

FROM pracownicy p

WHERE

(SELECT COUNT(*) FROM UczestnicyProjektow WHERE p.id=pracownik)=

(SELECT MAX(liczba) FROM

(SELECT pracownik,COUNT(*) AS liczba FROM UczestnicyProjektow GROUP BY pracownik)

);

/* Wypisa¢ id, imi¦ i nazwisko tych osób, które nigdy nie pojawiªy si¦ w pracy. */

SELECT id,imie,nazwisko

FROM pracownicy

WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM ListaObecnosci WHERE pracownik=id);

/*

Wypisa¢ pracowników "oszustów" (imi¦ + nazwisko), tzn. takich, dla których

istniej¡ co najmniej dwa ró»ne wpisy w ListaObecnosci

obejmuj¡ce okresy maj¡ce niezerow¡ cz¦±¢ wspóln¡.

*/

SELECT id,imie,nazwisko

FROM pracownicy p

WHERE EXISTS

(SELECT *

FROM ListaObecnosci l1,ListaObecnosci l2

WHERE l1.pracownik=p.id AND l2.pracownik=p.id AND

(

(l1.wejscie < l2.wejscie AND l2.wejscie < l1.wyjscie)

OR

(l1.wejscie = l2.wejscie AND l2.wyjscie != l1.wyjscie)

)

);

/*

Wypisa¢ dla ka»dego pracownika (nawet ``oszusta'') ª¡czn¡ liczb¦ godzin

przez niego przepracowanych (ale licz¡c ju» wg sprawiedliwych zasad, czyli

"wielokrotna" obecno±¢ liczy si¦ tylko raz). Zestawienie powinno obejmowa¢:

imi¦, nazwisko i liczb¦ godzin.

*/
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CREATE OR REPLACE VIEW tmp_lo AS

(SELECT DISTINCT pracownik,wejscie,wyjscie

FROM ListaObecnosci l

WHERE -- bez zagnie»d»onych odcinków

NOT EXISTS ( SELECT * FROM ListaObecnosci ll

WHERE ll.pracownik=l.pracownik

AND (l.wejscie <= ll.wejscie AND ll.wyjscie < l.wyjscie)

OR (l.wejscie < ll.wejscie AND ll.wyjscie <= l.wyjscie)

)

);

SELECT pracownik,24*SUM(LEAST(koniec1,koniec2)-poczatek) as LiczbaGodzin

FROM

(SELECT t.pracownik,t.wejscie as poczatek,t.wyjscie as koniec1,

NVL((SELECT MIN(tt.wejscie)

FROM tmp_lo tt

WHERE tt.pracownik=t.pracownik AND tt.wejscie > t.wejscie),t.wyjscie) as koniec2

FROM tmp_lo t)

GROUP BY pracownik;

-- jak kto± lubi to mo»na przerobi¢ tak by wypisywaªo te» osoby z 0 godzin

/*

Wypisa¢ pracowników (imi¦ + nazwisko), którzy maj¡ co najmniej dwóch

podwªadnych (po±rednich lub bezpo±rednich).

*/

SELECT imie,nazwisko

FROM pracownicy p

WHERE (SELECT COUNT(*) FROM pracownicy WHERE szef=p.id)>1

OR EXISTS (SELECT * FROM pracownicy p1,pracownicy p2 WHERE p1.szef=p2.id AND p2.szef=p.id);

/* Wypisa¢ imiona, nazwiska pracowników, ª¡czn¡ liczb¦ ich bezpo±rednich i

po±rednich podwªadnych. */

SELECT imie,nazwisko,

(SELECT COUNT(*)-1

FROM pracownicy pp

CONNECT BY PRIOR pp.id=pp.szef

START WITH pp.id=p.id

) AS LiczbaPodwladnych

FROM pracownicy p;

/* Wypisa¢ maksymalny okres (tzn. pocz¡tek i koniec tego okresu), w którym

nikogo nie byªo w pracy (na podstawie tabeli ListaObecnosci). Przyjmujemy, »e

zajmujemy si¦ jedynie okresami zawartymi w 1.01.2007-31.12.2007.

*/

-- troch¦ wolne ale dziaªa

CREATE OR REPLACE VIEW tmp_daty AS

(SELECT wejscie as data FROM ListaObecnosci)

UNION

(SELECT NVL(wyjscie,sysdate) as data FROM ListaObecnosci)

UNION

(SELECT TO_DATE('2007-01-07','yyyy-mm-dd') as data FROM dual)

UNION

(SELECT TO_DATE('2007-12-31','yyyy-mm-dd') as data FROM dual);
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SELECT MAX(k.data-p.data)*24 AS MaksymalnyCzasWGodz

FROM tmp_daty k,tmp_daty p

WHERE p.data < k.data

AND

NOT EXISTS -- nikt nie konczy/rozpoczyna pracy w tym czasie

(SELECT * FROM ListaObecnosci

WHERE (p.data < wejscie AND wejscie < k.data)

OR (p.data < wyjscie AND wyjscie < k.data))

AND

NOT EXISTS -- nikt nie pracuje przez caly okres p.data -- p.koniec

(SELECT * FROM ListaObecnosci

WHERE (wejscie <= p.data AND k.data <= wyjscie));
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