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Competências

Bug tester (Identificar bugs e apresentar alternativas)
Gestão de base de dados (Trabalhar com base de dados.)
Integração de sistemas (Integrar diferentes sistemas de Tecnologias de Informação.)

Finalidade do Curso

Apresentar a arquitetura do SGBD (Sistema Gestor de Bases de Dados) Oracle e a sua nomenclatura, comparando
com os SGBDs Microsoft SQL Server e MySQL. Mostrar diferenças em termos de conceitos e nomes. Apresentar a
arquitetura Oracle RAC (Real Application Cluster). Apresentar alguns clientes Oracle, o seu processo de instalação e a
execução de comandos simples. Apresentar o comportamento do SGBD Oracle em termos de transações, nível de
isolamento e bloqueios de linha. Apresentar alguns comandos importantes que se comportam em Oracle de forma
diferente dos outros SGBDs, como SYSDATE, NLSLANG e collations, INTERSECT e MINUS, SEQUENCES,
AUTONUMBER, FETCH FIRST ROWS e ROWID.

A quem se destina o curso

Profissionais de informática que, conhecendo outro SGBD, pretendam receber uma introdução ao ambiente Oracle, à
sua terminologia, ambiente de trabalho e utilização básica. Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de outro SGBD que
não seja Oracle

Programa

1 Introdução à base de dados Oracle para utilizadores de outras bases de dados
1.1 Arquitetura de um SGBD Oracle e nomenclatura - comparação com SQL Server e MySQL
1.2 Instalação do cliente SQL: SQL*Plus, SQL Developer e SQLCli
1.3 Transações e locks
1.4 Isolation level
1.5 Diferenças em alguns comandos: sysdate, systimestamp, NLS LANG (no collations) table column synomym,
interset, minus, order by inside subselect, set in subselect, sequences, autonumber, fetch first rows only,
rownumber


