
  

Operações Relacionais Binárias

● Junção
● Divisão



  

Operação Junção

● Usada para combinar tuplas relacionadas de 
duas relações em uma única tupla 'maior'.

● Permite processar relacionamentos entre as 
relações



  

● Exemplo: recuperar o nome do gerente de cada 
departamento.
– Para obter esse nome é preciso combinar cada tupla 

de departamento com a tupla de funcionário, cujo valor 
do cpf combine com o valor de cpf_gerente na tupla de 
departamento.

DEP_GER ← DEPARTAMENTO |X| cpf_gerente=cpf 
FUNCIONARIO

RESULTADO ← Dnome, Unome, Pnome(DEP_GER)



  

● Produto cartesiano seguida de uma operação 
de seleção.

● R |x| <condição junção> S

– Uma operação junção sobre duas relações R e S

– O resultado da junção é uma relação Q com n+m 
atributos.

– Q tem uma tupla para cada combinação de tuplas 
sempre que a combinação satisfaz a condição de 
junção.



  

Realizar Consultas de Múltipla Tabela com Associações

● SELECT lista de colunas → Que colunas para selecionar

● FROM lista de tabelas → As tabelas a partir da qual 
para selecionar linhas

● WHERE restrições de linhas → Que condições as linhas 
devem satisfazer

● GROUP BY agrupar colunas → Como agrupar resultados

● ORDER BY ordenar colunas → Como ordenar resultados

● HAVING agrupar restrições → Que condições os grupos 
devem satisfazer

● LIMIT contagem; → limite no contagem de linhas nos 
resultados



  

● select sqrt(pow(3,2)+pow(4,2));
● Execute os comandos abaixo:

create table t1(create table t1(

      id1 int,id1 int,

      c1  char c1  char 

););

insert into t1 (id1, c1) insert into t1 (id1, c1) 

values (1,'a'), (2,'b'), (3,'c');values (1,'a'), (2,'b'), (3,'c');

create table t2(create table t2(

      id2 int,id2 int,

      c2  charc2  char

););

insert into t2insert into t2

values (2, 'c'),(3,'b'),(4,'a');values (2, 'c'),(3,'b'),(4,'a');



  

Inner Join

● Se uma SELECT  declara vários nomes de 
tabelas na cláusula FROM com os nomes 
separados por INNER JOIN, o MySQL realiza 
uma junção interna, que produz resultados por 
linhas em uma tabela combinando com linhas 
em outra tabela.
SELECT * FROM t1 INNER JOIN t2;SELECT * FROM t1 INNER JOIN t2;

SELECT t1.*, t2.* FROM t1 INNER JOIN t2;SELECT t1.*, t2.* FROM t1 INNER JOIN t2;



  

● Se você não deseja selecionar todas as colunas ou 
você deseja exibi-las em uma ordem diferente da 
esquerda para a direita, apenas nomeie cada coluna 
que você quer ver, separadas por vírgulas.

● Uma cláusula WHERE é útil para reduzir o conjunto de 
resultados para um tamanho mais gerenciável.

● Se você adicionar uma cláusula WHERE obriga as  
tabelas a relacionarem os valores de determinadas 
colunas, a junção seleciona somente os registros com 
valores iguais nessas colunas:

SELECT t1.*, t2.* SELECT t1.*, t2.* 

FROM t1 INNER JOIN t2 FROM t1 INNER JOIN t2 

WHERE t1.id1 = t2.id2;WHERE t1.id1 = t2.id2;



  

● O CROSS JOIN e JOIN são tipos de junção  semelhantes ao INNER 
JOIN. 

● Estas declarações são equivalentes:

SELECT t1.*, t2.* SELECT t1.*, t2.* 

FROM t1 INNER JOIN t2 FROM t1 INNER JOIN t2 

WHERE t1.id1 = t2.id2;WHERE t1.id1 = t2.id2;

SELECT t1.*, t2.* SELECT t1.*, t2.* 

FROM t1 CROSS JOIN t2 FROM t1 CROSS JOIN t2 

WHERE t1.id1 = t2.id2;WHERE t1.id1 = t2.id2;

SELECT t1.*, t2.* SELECT t1.*, t2.* 

FROM t1 JOIN t2 FROM t1 JOIN t2 

WHERE t1.id1 = t2.id2;WHERE t1.id1 = t2.id2;



  

● O operador vírgula tem uma precedência diferente dos outros 
tipos de associação, e às vezes pode produzir erros de sintaxe. 

● Recomenda-se evitar o operador vírgula.
● INNER JOIN, CROSS JOIN, e JOIN permitem sintaxes 

alternativas para a especificação de como combinar as colunas 
da tabela:

– Usar a cláusula ON em vez da cláusula WHERE.

SELECT t1.*, t2.* SELECT t1.*, t2.* 

FROM t1 INNER JOIN t2 FROM t1 INNER JOIN t2 

ON t1.id1 = t2.id2;ON t1.id1 = t2.id2;

– ON pode ser utilizado independentemente de as colunas que você está 
juntando terem o mesmo nome.

– A outra sintaxe envolve a cláusula USING ()

– É semelhante ao conceito de ON, mas o nome da coluna ou colunas 
devem ser o mesmo em cada tabela.



  

Referências a Colunas de Tabelas Associadas

● As referências a colunas da tabela na instrução SELECT deve 
resolver de forma inequívoca a uma única tabela chamada na 
cláusula FROM. 

● Se apenas uma tabela é chamada, não há ambiguidade. 
● Todas as colunas devem ser colunas da tabela. 
● Se várias tabelas são nomeados, qualquer nome da coluna 

que aparece em apenas uma tabela é semelhante inequívoca. 
● No entanto, se um nome de coluna aparece em várias tabelas, 

a referência à coluna deve ser qualificado com um identificador 
de tabela usando a sintaxe tbl_name.col_name  para 
especificar qual a tabela que você quer dizer. 



  

● Às vezes, qualificar o nome de tabela não é 
suficiente para resolver uma referência de coluna. 

● Por exemplo, se você está realizando uma auto-
associação, você está usando a tabela várias 
vezes dentro da consulta e não ajuda a qualificar 
um nome de coluna com o nome da tabela. 

● Neste caso, apelidos de tabelaapelidos de tabela são úteis para 
comunicar a sua intenção.

● Você pode atribuir um alias para qualquer 
instância da tabela e se referem a colunas a partir 
desse exemplo, como alias_name.col_name.



  

Responda

1.Qual a diferença entre junção e produto 
cartesiano?

2.Selecione o nome do professor e o nome da 
disciplina que o professor leciona.

3.Selecione o nome do professor e o curso em 
que o mesmo leciona.

4.Selecione o nome do professor, da disciplina e 
o curso que leciona.



  

5.Insira mais duas disciplinas, engenharia de 
software (curso 1) e estatística (curso 1).

6. Atribua engenharia de software ao professor 3 e 
estatística ao professor 4.

7.Selecione o nome do professor, o nome do curso 
e a quantidade de disciplinas que ele ministra.

8.Liste apenas os professores que lecionem mais 
de uma disciplina.



  

Equijunção

● Envolve condições de junção apenas em 
comparações de igualdade.

● É o uso mais comum de junção.
● No resultado de um equijunção sempre há um 

ou mais pares de atributos que possuem 
valores idênticos em cada tupla.



  

Junção Natural

● É desnecessário um de cada par de atributos 
com valores idênticos.

● A junção natural, indicada por , elimina o 
segundo atributo desnecessário na condição 
de equijunção.



  

● Exemplo: combinar cada tupla Projeto com a 
tupla Departamento que controla o projeto.
– Primeiro renomeamos o atributo idDepto de 

Departamento para Dnum.

– Depois aplicamos a junção natural.

PROJETO_DEP ← PROJETO 

(Dnome, Dnum, Cpf_gerente,Data_inicio_gerente) DEPARTAMENTO



  

● A mesma consulta em duas etapas criando 
uma tabela intermediária DEP

DEP ←  (Dnome, Dnum, Cpf_gerente, Data_inicio_gerente) (DEPARTAMENTO)

PROJETO_DEP ← PROJETO  DEP

● Se os atributos sobre os quais a junção 
natural é especificada já tiverem os mesmos 
nomes nas duas relações, a renomeação é 
desnecessária.



  

● Uma definição mais geral para junção natural é:

Q ← R (<lista1>), (<lista2>) S

– <lista1> i atributos de R

– <lista2> i atributos de S
– As listas são usadas para formar condições de 

comparação de igualdade entre pares de atributos 
correspondentes

– Somente a lista dos atributos da primeira relação R - 
<lista1> - é mantida no resultado Q.



  

● Se R tiver nR tuplas e S tiver nS tuplas, o 
resultado da operação junção R |x| <condição junção> 
S terá entre zero e nR nS tuplas.

● O tamanho esperado do resultado da junção 
dividido pelo tamanho máximo nRnS leva a 
uma razão chamada seletividade de junção.



  

Exercícios

1. Selecione o nome do aluno, a disciplina que está 
cursando e a quantidade de créditos.

2.Selecione quantos alunos fazem cada uma das 
disciplinas.

3.Exiba as disciplinas que tem mais de dois alunos 
inscritos.

4.Exiba as disciplinas com dois ou menos alunos 
inscritos.

5.Quantas disciplinas não tem alunos inscritos?



  

Exercícios

6. Qual o curso com mais alunos inscritos?

7. Qual o curso com menos alunos inscritos?

8. Exiba em ordem os professores que tem mais 
alunos inscritos em suas disciplinas.



  

Left e Right (Outer) Joins

● Uma junção interna (inner join) mostra apenas as linhas em 
que uma combinação pode ser encontrada em ambas as tabelas. 

● Associações externas (outer join) mostram conmbinações, 
também, mas também podem mostrar linhas em uma tabela que 
não têm correspondência na outra tabela.

● Dois tipos de junções externas são combinações à esquerda e à 
direita. 

● LEFT JOIN identifica as linhas da tabela à esquerda que não 
são acompanhados de tabela à direita. 

● RIGHT JOIN é o mesmo, exceto que os papéis das tabelas 
estão invertidos.



  

Left Join

● Você especifica as colunas a serem utilizadas para 
linhas correspondentes nas duas tabela.

● Quando uma linha da tabela à esquerda corresponde 
a uma linha da tabela à direita, o conteúdo das linhas 
são selecionadas como uma linha de saída.

● Quando uma linha na tabela da esquerda não tem 
nenhuma correspondência, ela ainda está selecionada 
para a saída, mas se juntou com uma fileira "falsa" da 
tabela direita que contém NULL em todas as colunas.



  

SELECT t1.*, t2.* SELECT t1.*, t2.* 

FROM t1 INNER JOIN t2 FROM t1 INNER JOIN t2 

ON t1.id1 = t2.id2;ON t1.id1 = t2.id2;

SELECT t1.*, t2.* SELECT t1.*, t2.* 

FROM t1 LEFT JOIN t2 FROM t1 LEFT JOIN t2 

ON t1.id1 = t2.id2;ON t1.id1 = t2.id2;

SELECT t1.*, t2.* SELECT t1.*, t2.* 

FROM t2 RIGHT JOIN t1 FROM t2 RIGHT JOIN t1 

ON t1.id1 = t2.id2;ON t1.id1 = t2.id2;



  

● LEFT JOIN é especialmente útil quando você quiser encontrar apenas 
as linhas da tabela à esquerda que são incomparáveis pela tabela da 
direita.

● Faça isso adicionando uma cláusula WHERE que seleciona apenas 
as linhas que têm valores NULL em uma coluna da tabela à direita.

SELECT t1.*, t2.* SELECT t1.*, t2.* 

FROM t1 LEFT JOIN t2 FROM t1 LEFT JOIN t2 

ON t1.id1 = t2.id2ON t1.id1 = t2.id2

WHERE t2.id2 IS NULL;WHERE t2.id2 IS NULL;
● O real interesse nesse tipo de consulta está nos valores 

incomparáveis na tabela esquerda. 
● As colunas NULL da tabela direita não são de interesse para fins de 

exibição, assim você iria omiti-los da lista de coluna de saída.

SELECT t1.* SELECT t1.* 

FROM t1 LEFT JOIN t2 FROM t1 LEFT JOIN t2 

ON t1.id1 = t2.id2ON t1.id1 = t2.id2

WHERE t2.id2 IS NULL;WHERE t2.id2 IS NULL;



  

Exercícios

Usando o esquema estoquecompraestoquecompra, responda:

1)Em que cidade e bairro estão as filiais da empresa?

2)Em quais cidades (não deixe repetir) há filiais da 
empresa?

3)Exiba a razão social dos fornecedores que operam 
estão situados nas mesmas cidades onde há filiais.

4)Insira uma filial em Maringá.

5)Insira um novo fornecedor em Maringá e Londrina.

6)Exiba as filiais que não possuem um fornecedor local.

7)Exiba os fornecedores que estão distante de todas as 
filiais.



  

8)Exiba todos os nomes de produtos e 
categorias de produtos.

9)Selecione os itens que estejam na nota fiscal 
1 da referente a filial 1 e que estejam na nota 
fiscal 2 referente a filial 2.

10)Para cada nota fiscal mostre a quantidade de 
dias previstas para entrega do itens.

11)Todos os itens da solicitação 1 fazem parte 
da nota fiscal de mesmo número?



  

Divisão

● Indicada por 
● Exemplo: recuperar os nomes dos 

funcionários que trabalham em todos os 
projetos em que 'João Silva'.

SILVA ← nome='João Silva' (Funcionario)

SILVA_PNRS ← Pnr(TRABALHA_EM |X|Fcpf = cpfSILVA)

CPF_PNRS ← Fcpf, Pnr (TRABALHA_EM)

CPFS(cpf) ← CPF_PNRS  SILVA_PNRS

RESULTADO ← nome(CPFS  Funcionario)



  

● A operação divisão é aplicada às duas 
relações R(Z)  S(X)

● Os atributos de R são um subconjunto dos 
atributos de S, X  Z.

● U é o conjunto de atributos de R que não são 
atributos de S, Y = Z – X, portanto Z = X  Y.

● O resultado da divisão é uma relação T(Y)
– Para uma tupla t aparecer no resultado T, os 

valores em t deverão aparecer em R em 
combinação com cada tupla em S. 



  

● A operação divisão pode ser expressa como 
uma sequência de operações ,  e – da 
seguinte forma:

T1 ← Y(R)

T2 ← Y((S  T1) – R)

T ← T1 – T2 



  

Operações de Álgebra Relacional
Operação Finalidade

Seleção Seleciona todas as tuplas que satisfazem a condição de seleção de uma relação R.

Projeção Produz uma nova relação com apenas alguns dos atributos de R, e remove tuplas 
duplicadas.

Junção Theta Produz todas as combinações de tuplas de R
1
 e R

2
 que satisfazem a condição de junção.

Equijunção Produz todas as combinações de tuplas de R
1
 e R

2
 que satisfazem uma condição de 

junção apenas com comparações de igualdade.

Junção 
Natural

O mesmo que EQUIJOIN, exceto que os atributos de R2 não são incluídos na relação 
resultante; se os atributos de junção tiverem os mesmos nomes, eles nem sequer 
precisam ser especificados.

União Inclui todas as tupas em R1 ou R2 ou tanto R1 quanto R2; R1 e R2 precisam ser 
compatíveis na união.

Intersecção Inclui todas as tuplas em R1 que não estão em R2; R1 e R2 precisam ser compatíveis na 
união.

Diferença Inclui todas as tuplas em R1 que não estão em R2; R1 e R2 precisam ser compatíveis na 
união.

Produto 
Cartesiano

Tem todos os atributos de R1 e R2 e inclui como tuplas todas as possíveis combinações 
de tuplas de R1 e R2.

Divisão Produz uma relação R(X) que inclui todas as tuplas t[X] em R1(Z) que aparecem em R1 
em combinação com toda tupla de R2(Y), onde Z = X  Z.



  

Exercícios

1.Recupere o nome de todos os alunos inscritos na 
disciplina 5.

2.Liste o nome dos alunos que estão matriculados no 
mesmo curso e inscritos nas mesmas disciplinas.

3.Qual o professor da disciplina de 'Banco de dados'?

4.Insira valores para nota1 para cada disciplina de 
aluno.

5.Indique a média para cada classe no 1º bimestre.
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