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Assignment 7
Basic and Advanced SQL
กําหนดส่ง: วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ท้ายชัวโมงปฏิ
่
บตั ิ การ
หากลอกกัน คนทีเ่ ป็ นต้นฉบับติ ดลบเท่ากับจํานวนคะแนน (-50 * จํานวนคนทีล่ อก) คนทีล่ อก ได้ 0 คะแนน
คําสัง:่
• Download CompanyElmasri Database Schema ซึง่ อยู่ในรูปไฟล์ .rar จาก Website รายวิชา ให้นกั ศึกษาเลือกไฟล์
ตาม DBMS ทีใ่ ช้ (MySQL หรือ PostgreSQL) โดยที่
o ไปที่ Link CompanyElmasri Database Schema ทีอ่ ยู่หลัง SQL Lab ให้เลือก Save link as…
o Unzip file จะได้ไฟล์ช่อื company_elmasri.sql
• สําหรับนักศึกษาทีใ่ ช้ PostgreSQL ให้ดาํ เนินการดังนี้
o สร้างฐานข้อมูลชื่อ companyelmasri
o ไปทีเ่ มนู Query Tool หลังจากนัน้ Open File company_elmasri.sql และสัง่ Execute (รูปสายฟ้า)
• สําหรับนักศึกษาทีใ่ ช้ MySQL ให้ดาํ เนินการดังนี้
o Start DBMS และให้ Import file company_elmasri.sql จะได้ฐานข้อมูลชื่อ companyelmasri
• ความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูล companyelmasri ดังแสดงด้านล่าง

• ใช้ฐานข้อมูล companyelmasri สร้างคําสัง่ SQL เพื่อแก้ปญั หาทีร่ ะบุใน คําถามข้อที่ 1-25 (ข้อละ 2 คะแนน)
• ให้ระบุคาํ ตอบไว้ใน File รหัสนักศึกษา_LabSQL.docx และ Upload ไฟล์คาํ ตอบที่ Link ทีใ่ ช้สาํ หรับส่งการบ้าน
สําหรับรูปแบบไฟล์คาํ ตอบ ให้ระบุหมายเลขข้อ ขึน้ บรรทัดใหม่ ตามด้วยคําสัง่ SQL ดังตัวอย่างแสดงด้านล่าง
585105555_LabSQL.docx
1.
SELECT …
2.
SELECT …
…
20.
DELETE …
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คําถาม
1. แสดง ชื่อพนักงาน ทีไ่ ด้เงินเดือนมากกว่า 30000
2. แสดง ชื่อ และเงินเดือน ของพนักงาน ทีม่ หี มายเลขประกันสังคม (SSN) คือ 987987987
3. แสดง ชื่อแผนก ที่ Joyce E. English ทํางานอยู่ โดยทีไ่ ม่ทราบรหัสแผนกที่ Joyce E. English สังกัด
4. แสดง ชื่อท้าย ของพนักงานทีท่ าํ งานในแผนกหมายเลข 1
5. แสดง ชื่อโปรเจค ที่ Alicia J. Zelaya ทํางาน โดยทีไ่ ม่ทราบรหัสของ Alicia J. Zelaya
6. แสดง จํานวนชัวโมงทํ
่
างานรวม ของ โปรเจคชื่อ Reorganization
7. แสดง ชื่อพนักงาน ทีอ่ ยู่ ทีเ่ กิดก่อนปี 1965 และเงินเดือนไม่เกิน 70000
8. แสดง ชื่อแผนก ทีอ่ ยู่ในเมือง Houston, Atlanta, Dallas, และ Sacramento เรียงตามชื่อแผนกจากมากไปน้อย
9. แสดง นามสกุล ของพนักงานทีม่ อี กั ขระ a เป็ นตัวทีส่ อง และมี l (แอลตัวพิมพ์เล็ก) อยู่ในนามสกุล เรียงลําดับตามชื่อ
ต้นและนามสกุล
10. แสดง จํานวนพนักงาน ในแผนกหมายเลข 7
11. แสดง จํานวนพนักงาน ทีเ่ งินเดือนมากกว่า 40000 ทีอ่ ยู่ภายใต้แผนกทีม่ หี วั หน้าทีม่ รี หัส (Mgr_ssn) เท่ากับ
111111100
12. แสดง ชื่อพนักงาน และชื่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ ความสัมพันธ์ จากตาราง dependent
13. แสดง ชื่อโปรเจค และเมืองทีต่ งั ้ ของแผนก Hardware
14. แสดง ชื่อพนักงาน เงินเดือนพนักงาน ชื่อผูจ้ ดั การ เงินเดือนของผูจ้ ดั การ ความแตกต่างของเงินเดือนพนักงานและ
ผูจ้ ดั การ ทีอ่ ยู่แผนก Research และ Sales
15. แสดง ชื่อพนักงานทุกคน ทีม่ บี ุตร
16. แสดง ชื่อพนักงาน และจํานวนคนทีอ่ ยู่ภายใต้การอุปการะ ของพนักงานแต่ละคน โดยทีใ่ ห้แสดงฉพาะพนักงานทีม่ ี
จํานวนคนทีอ่ ยู่ภายใต้การอุปการะ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 คน
17. แสดง ชื่อพนักงาน ชื่อ Project ทีพ่ นักงานทํางาน หากพนักงานคนใดไม่ได้ทาํ งานใน Project ใดเลย ให้แสดงข้อมูล
Project ของพนักงานคนดังกล่าวด้วย NULL
18. แสดง ชื่อพนักงาน ชื่อแผนกทีพ่ นักงานสังกัด หาก แผนก ใดไม่มพี นักงานสังกัด ให้แสดงข้อมูลของพนักงานคน
ดังกล่าวด้วย NULL และหากพนักงานคนใดไม่มแี ผนกสังกัด ให้แสดงข้อมูลแผนกของพนักงานคนดังกล่าวด้วย NULL
19. ให้เพิม่ ข้อมูลแผนกดังนี้คอื ชื่อแผนกคือ Accounting รหัสแผนกคือ 5 รหัสพนักงานของผูจ้ ดั การแผนกคือ 222222200
วันทีผ่ จู้ ดั การเริม่ งานบริหารคือ 1980-06-01
20. ให้เพิม่ ข้อมูลพนักงานดังนี้คอื ชื่อแรกคือ Jack นามสกุลคือ Bloom รหัสพนักงานคือ 222222222 รหัสแผนกคือ 6
21. ให้ปรับปรุงข้อมูล วันทีเ่ ริม่ บริหารงาน (Mgr_start_date) ของแผนก Administration เป็ น 1995-02-01
22. ปรับปรุงข้อมูล เงินเดือนพนักงานทีอ่ ยู่แผนก Research ทีม่ เี งินเดือนตํ่ากว่า 30000 ให้ได้เงินเดือนเพิม่ ขึน้ 5%
23. ให้ปรับปรุงข้อมูลของพนักงานทีท่ าํ งานมากกว่าหรือเท่ากับ 40 ชัวโมง
่
โดยทีเ่ ปลีย่ น Dlocation เป็ น Bellaire
24. ให้ลบข้อมูลใน DEPT_LOCATION ทีม่ คี ่า Dnumber = 5 และ Dlocation = Sugarland
25. ให้ลบข้อมูลทุกโครงการใน WORKS_ON ของพนักงานทีช่ ่อื Joyce A English

