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PostgreSQLPostgreSQL

Manipulando o Banco de DadosManipulando o Banco de Dados
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ApApóós o banco de dados ter sido criado, pode ser acessado pela:s o banco de dados ter sido criado, pode ser acessado pela:

1)1) ExecuExecuçção do programa de terminal interativo do PostgreSQL ão do programa de terminal interativo do PostgreSQL 
chamado psql, que permite a entrada, edichamado psql, que permite a entrada, ediçção e execuão e execuçção de ão de 
comandos SQL interativos. comandos SQL interativos. 

2)2) UtilizaUtilizaçção de uma ferramenta cliente grão de uma ferramenta cliente grááfica existente como o fica existente como o 
PgAdminPgAdmin, ou de um pacote de automa, ou de um pacote de automaçção de escritão de escritóórios com rios com 
suporte a ODBC para criar e manusear bancos de dados. suporte a ODBC para criar e manusear bancos de dados. 

3)3) CriaCriaçção de aplicaão de aplicaçções personalizadas, usando uma das vões personalizadas, usando uma das váárias rias 
ligaligaçções com linguagens disponões com linguagens disponííveis, como por exemplo o PHP.veis, como por exemplo o PHP.

Antes de usarmos o terminal interativo PSQL, vamos ter que criarAntes de usarmos o terminal interativo PSQL, vamos ter que criar umauma
nova base de dados, utilizando o comando nova base de dados, utilizando o comando createdbcreatedb no sistemano sistema
operacional, ou usar o comando operacional, ou usar o comando createcreate database de dentro do psql.database de dentro do psql.

createdbcreatedb ––U U postgrespostgres ––h 127.0.0.1 h 127.0.0.1 nomebancodedadosnomebancodedados
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O psql O psql éé um cliente no modo terminal do PostgreSQL. Permite digitarum cliente no modo terminal do PostgreSQL. Permite digitar
comandos interativamente, submetêcomandos interativamente, submetê--los para o PostgreSQL e ver oslos para o PostgreSQL e ver os
resultados. Como alternativa, a entrada pode vir de um arquivo. resultados. Como alternativa, a entrada pode vir de um arquivo. AlAléémm
disso, possui vdisso, possui váários rios metameta--comandoscomandos e diversas funcionalidadese diversas funcionalidades
semelhantes semelhantes ààs da s da shellshell para facilitar a criapara facilitar a criaçção de scripts e automatizarão de scripts e automatizar
um grande num grande núúmero de tarefas.mero de tarefas.
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--a ou a ou ----echoecho--allall
Exibe todas as linhas na tela ao serem lidas. Exibe todas as linhas na tela ao serem lidas. ÉÉ mais mais úútil para o processamento detil para o processamento de
scripts que no modo interativo. Equivale a definir a variscripts que no modo interativo. Equivale a definir a variáável ECHO como vel ECHO como allall. . 

--A ou A ou ----nono--alignalign
Muda para o modo de saMuda para o modo de saíída não alinhado (De outra forma, o modo de sada não alinhado (De outra forma, o modo de saíídada
padrão padrão éé o alinhado). o alinhado). 

--c comando ou c comando ou ----commandcommand comandocomando
Especifica que o psql deve executar a cadeia de caracteres comanEspecifica que o psql deve executar a cadeia de caracteres comando e, em seguida,do e, em seguida,
terminar. terminar. ÚÚtil em scripts. O comando deve ser uma cadeia de caracteres que til em scripts. O comando deve ser uma cadeia de caracteres que possa serpossa ser
integralmente analisada pelo servidor (ou seja, não contintegralmente analisada pelo servidor (ou seja, não contéém funcionalidades especm funcionalidades especííficas doficas do
psql), ou ser um psql), ou ser um úúnico comando de nico comando de contrabarracontrabarra..
Portanto, não podem ser misturados comandos SQL com Portanto, não podem ser misturados comandos SQL com metameta--comandoscomandos do psql. Parado psql. Para
misturar, a cadeia de caracteres pode ser enviada para o psql comisturar, a cadeia de caracteres pode ser enviada para o psql conforme mostrado a seguir:nforme mostrado a seguir:
echoecho ""\\x x \\\\ selectselect * * fromfrom foofoo;" | psql. Se a cadeia de caracteres do comando cont;" | psql. Se a cadeia de caracteres do comando contéém vm vááriosrios
comandos SQL, estes são processados em uma comandos SQL, estes são processados em uma úúnica transanica transaçção, a menos que existamão, a menos que existam
comandos BEGIN/COMMIT explcomandos BEGIN/COMMIT explíícitos inclucitos incluíídos na cadeia de caracteres para divididos na cadeia de caracteres para dividi--la emla em
vváárias transarias transaçções. Este comportamento ões. Este comportamento éé diferente do comportamento ocorrido quando adiferente do comportamento ocorrido quando a
mesma cadeia de caracteres mesma cadeia de caracteres éé recebida pela entrada padrão do psql.recebida pela entrada padrão do psql.
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--d d nome_bdnome_bd ou ou ----dbnamedbname nome_bdnome_bd
Especifica o nome do banco de dados a se conectar. Equivale a esEspecifica o nome do banco de dados a se conectar. Equivale a especificar pecificar nome_bdnome_bd como ocomo o
primeiro argumento nãoprimeiro argumento não--opopçção na linha de comando. ão na linha de comando. 

--e ou e ou ----echoecho--queriesqueries
Mostra todos os comandos enviados para o servidor. Equivale a deMostra todos os comandos enviados para o servidor. Equivale a definir a varifinir a variáável ECHOvel ECHO
como como queriesqueries. . 

--E ou E ou ----echoecho--hiddenhidden
Exibe o comando verdadeiro gerado por Exibe o comando verdadeiro gerado por \\d e por outros comandos de d e por outros comandos de contrabarracontrabarra. Pode ser. Pode ser
usado caso se deseje incluir uma funcionalidade semelhante nos pusado caso se deseje incluir uma funcionalidade semelhante nos prróóprios programas.prios programas.
Equivale a definir a variEquivale a definir a variáável ECHO_HIDDEN a partir do psql. vel ECHO_HIDDEN a partir do psql. 

--f f nome_do_arquivonome_do_arquivo ou ou ----file file nome_do_arquivonome_do_arquivo
Usa o arquivo Usa o arquivo nome_do_arquivonome_do_arquivo como origem dos comandos, em vez de ler os comandoscomo origem dos comandos, em vez de ler os comandos
interativamente. Apinterativamente. Apóós o arquivo ser processado, o psql termina. Sob muitos aspectoss o arquivo ser processado, o psql termina. Sob muitos aspectos
equivale ao comando interno equivale ao comando interno \\i. Se o i. Se o nome_do_arquivonome_do_arquivo for for -- (h(híífen) a entrada padrão fen) a entrada padrão éé lida.lida.
O uso desta opO uso desta opçção ão éé quase imperceptivelmente diferente de escrever psql <quase imperceptivelmente diferente de escrever psql <
nome_do_arquivonome_do_arquivo. De uma maneira geral, as duas formas fazem o esperado, mas o u. De uma maneira geral, as duas formas fazem o esperado, mas o uso deso de
--f ativa algumas funcionalidades f ativa algumas funcionalidades úúteis, como mensagens de erro com o nteis, como mensagens de erro com o núúmero da linha. Aomero da linha. Ao
se usar esta opse usar esta opçção existe, tambão existe, tambéém, uma m, uma pequenachancepequenachance de reduzir o trabalho extra dede reduzir o trabalho extra de
inicializainicializaççãoão. Por outro lado, a utiliza. Por outro lado, a utilizaçção do redirecionamento da entrada (em teoria) ão do redirecionamento da entrada (em teoria) 
garante produzir exatamente a mesma sagarante produzir exatamente a mesma saíída produzida quando tudo da produzida quando tudo éé digitadodigitado
manualmente.manualmente.
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--F separador ou F separador ou ----fieldfield--separatorseparator separadorseparador
Usa separador como o separador de campos. Equivale a Usa separador como o separador de campos. Equivale a \\psetpset fieldsepfieldsep ou ao comando ou ao comando \\f. f. 

--h hospedeiro ou h hospedeiro ou ----hosthost hospedeirohospedeiro
Especifica o nome de hospedeiro da mEspecifica o nome de hospedeiro da mááquina onde o servidor estquina onde o servidor estáá executando. Se o nomeexecutando. Se o nome
iniciar por uma barra (/) iniciar por uma barra (/) éé usado como o diretusado como o diretóório do soquete do domrio do soquete do domíínio Unix. nio Unix. 

--H ou H ou ----htmlhtml
Ativa a saAtiva a saíída tabular HTML. Equivale a da tabular HTML. Equivale a \\psetpset formatformat htmlhtml ou ao comando ou ao comando \\H. H. 

--l ou l ou ----listlist
Mostra todos os bancos de dados disponMostra todos os bancos de dados disponííveis e depois termina. Outras opveis e depois termina. Outras opçções que nãoões que não
sejam de conexão são ignoradas. Semelhante ao comando interno sejam de conexão são ignoradas. Semelhante ao comando interno \\listlist. . 

--o o nome_do_arquivonome_do_arquivo ou ou ----output output nome_do_arquivonome_do_arquivo
Envia a saEnvia a saíída de todos os comandos para o arquivo da de todos os comandos para o arquivo nome_do_arquivonome_do_arquivo. Equivale ao. Equivale ao
comando comando \\o.o.

-p porta ou --port porta
Especifica a porta TCP, ou a extensão de arquivo do soquete do domínio Unix local, onde o
servidor está ouvindo as conexões. Por padrão o valor da variável de ambiente PGPORT ou,
se não estiver definida, a porta especificada durante a compilação, geralmente 5432.
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--P atribuiP atribuiçção ou ão ou ----psetpset atribuiatribuiççãoão
Permite especificar opPermite especificar opçções de exibiões de exibiçção no estilo ão no estilo \\psetpset pela linha de comando. Observe quepela linha de comando. Observe que
aqui o nome e o valor devem estar separados pelo sinal de igual,aqui o nome e o valor devem estar separados pelo sinal de igual, em vez de espaem vez de espaçço.o.
Portanto, para definir o formato de saPortanto, para definir o formato de saíída como da como LaTeXLaTeX deve ser escrito deve ser escrito --P P formatformat==latexlatex. . 

--q ou q ou ----quietquiet
Especifica que o psql deve trabalhar em silêncio. Por padrão, sãEspecifica que o psql deve trabalhar em silêncio. Por padrão, são exibidas mensagens deo exibidas mensagens de
boasboas--vindas e vvindas e váárias outras mensagens informativas. Se esta oprias outras mensagens informativas. Se esta opçção for usada, nada dissoão for usada, nada disso
acontece. acontece. ÉÉ úútil em conjunto com a optil em conjunto com a opçção ão --c. Dentro do psql c. Dentro do psql éé posspossíível, tambvel, tambéém, definir am, definir a
varivariáável QUIET para produzir o mesmo efeito.vel QUIET para produzir o mesmo efeito.

--R separador ou R separador ou ----recordrecord--separatorseparator separadorseparador
Usa separador como o separador de registros. Equivale ao comandoUsa separador como o separador de registros. Equivale ao comando \\psetpset recordseprecordsep. . 

--s ou s ou ----singlesingle--stepstep
Executa no modo passoExecuta no modo passo--úúnico, significando que sernico, significando que seráá solicitada uma confirmasolicitada uma confirmaçção antes deão antes de
cada comando ser enviado para o servidor, com a opcada comando ser enviado para o servidor, com a opçção de cancelar a execuão de cancelar a execuçção. Usadoão. Usado
para depurar scripts.para depurar scripts.

--S ou S ou ----singlesingle--lineline
Executa no modo linhaExecuta no modo linha--úúnica, onde o caractere de novanica, onde o caractere de nova--linha termina o comando SQL,linha termina o comando SQL,
como o pontocomo o ponto--ee--vvíírgula faz.rgula faz.
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--t ou t ou ----tuplestuples--onlyonly
Desativa a exibiDesativa a exibiçção dos nomes das colunas, do rodapão dos nomes das colunas, do rodapéé com o ncom o núúmero de linhas do mero de linhas do 
resultado, etc. resultado, etc. ÉÉ inteiramente equivalente ao metainteiramente equivalente ao meta--comando comando \\t. t. 

--T T opopçções_de_tabelaões_de_tabela ou ou ----tabletable--attrattr opopçções_de_tabelaões_de_tabela
Permite especificar opPermite especificar opçções a serem colocadas dentro da marca ões a serem colocadas dentro da marca tabletable do HTML. Veja do HTML. Veja \\psetpset
para obter detalhes. para obter detalhes. 

--uu
Faz o psql solicitar o nome do usuFaz o psql solicitar o nome do usuáário e a senha antes de conectar ao banco de dados. Esta rio e a senha antes de conectar ao banco de dados. Esta 
opopçção estão estáá obsoleta, porque obsoleta, porque éé conceitualmente incorreto (Solicitar um nome de usuconceitualmente incorreto (Solicitar um nome de usuáário não rio não 
padrão e solicitar uma senha porque o servidor requer são realmepadrão e solicitar uma senha porque o servidor requer são realmente duas coisas nte duas coisas 
diferentes). Encorajadiferentes). Encoraja--se o uso das opse o uso das opçções ões --U e U e --W em seu lugar.W em seu lugar.

--U U nome_do_usunome_do_usuááriorio ou ou ----usernameusername nome_do_usunome_do_usuááriorio
Conecta ao banco de dados como o usuConecta ao banco de dados como o usuáário rio nome_do_usunome_do_usuááriorio em vez do padrão (em vez do padrão (ÉÉ
necessnecessáário ter permissão para fazêrio ter permissão para fazê--lo, lo, éé claro). claro). 

--v atribuiv atribuiçção ou ão ou ----set atribuiset atribuiçção ou ão ou ----variablevariable atribuiatribuiççãoão
Realiza atribuiRealiza atribuiçção de varião de variáável, como o comando interno vel, como o comando interno \\set. Observe que set. Observe que éé necessnecessáário rio 
separar o nome e o valor, se houver, por um sinal de igual na liseparar o nome e o valor, se houver, por um sinal de igual na linha de comando. Para nha de comando. Para 
remover a definiremover a definiçção de uma varião de uma variáável omitevel omite--se o sinal de igual. Para definir uma varise o sinal de igual. Para definir uma variáável sem vel sem 
um valor, usaum valor, usa--se o sinal de igual mas omitese o sinal de igual mas omite--se o valor.se o valor.
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--V ou V ou ----versionversion
Mostra a versão do psql. Mostra a versão do psql. 

--W ou W ou ----passwordpassword
Requer que o psql solicite a senha antes de conectar ao banco deRequer que o psql solicite a senha antes de conectar ao banco de dados. Esta continuardados. Esta continuaráá
definida por toda a sessão, mesmo que a conexão ao banco de dadodefinida por toda a sessão, mesmo que a conexão ao banco de dados seja mudada com os seja mudada com o
metameta--comando comando \\connectconnect. Na versão corrente, o psql automaticamente solicita a senha. Na versão corrente, o psql automaticamente solicita a senha
sempre que o servidor requer autenticasempre que o servidor requer autenticaçção por senha. Como atualmente isto se baseia emão por senha. Como atualmente isto se baseia em
um um hackhack, o reconhecimento autom, o reconhecimento automáático pode falhar misteriosamente e, por isso, existe estatico pode falhar misteriosamente e, por isso, existe esta
opopçção para forão para forççar a solicitaar a solicitaçção. Se a solicitaão. Se a solicitaçção da senha não for feita, e o servidor requerão da senha não for feita, e o servidor requer
autenticaautenticaçção por senha, a tentativa de conexão não serão por senha, a tentativa de conexão não seráá bembem--sucedida. sucedida. 

--x ou x ou ----expandedexpanded
ArivaAriva o modo formatao modo formataçção de tabela estendido Equivale ao comando ão de tabela estendido Equivale ao comando \\x. x. 

--X ou X ou ----nono--psqlrcpsqlrc
Não lê o arquivo de Não lê o arquivo de inicializainicializaççãoão ~/.~/.psqlrcpsqlrc. . 

--? ou ? ou ----helphelp
Mostra a ajuda sobre os argumentos de linha de comando do psql. Mostra a ajuda sobre os argumentos de linha de comando do psql. 
Status de saStatus de saíídada
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O psql retorna: 0 se terminar normalmente; 1 se ocorrer erro fatO psql retorna: 0 se terminar normalmente; 1 se ocorrer erro fatal pral próóprio (falta deprio (falta de
memmemóória, arquivo não encontrado); 2 se a conexão com o servidor teveria, arquivo não encontrado); 2 se a conexão com o servidor teve problema e aproblema e a
sessão não sessão não éé interativa; 3 se ocorrer erro no script e a variinterativa; 3 se ocorrer erro no script e a variáável ON_ERROR_STOP estivervel ON_ERROR_STOP estiver
definida.definida.

O psql O psql éé uma aplicauma aplicaçção cliente do PostgreSQL comum. Para conectar a um banco de dadoão cliente do PostgreSQL comum. Para conectar a um banco de dadoss
éé necessnecessáário saber o nome do banco de dados, o nome do hospedeiro, o nrio saber o nome do banco de dados, o nome do hospedeiro, o núúmero da portamero da porta
do servidor e o nome do usudo servidor e o nome do usuáário a ser usado para conectar. O psql pode ser informadorio a ser usado para conectar. O psql pode ser informado
sobre estes parâmetros por meio das opsobre estes parâmetros por meio das opçções de linha de comando ões de linha de comando --d, d, --h, h, --p e p e --U,U,
respectivamente. Se for encontrado um argumento que não pertenrespectivamente. Se for encontrado um argumento que não pertençça a nenhuma opa a nenhuma opçção,ão,
este sereste seráá interpretado como o nome do banco de dados (ou o nome do usuinterpretado como o nome do banco de dados (ou o nome do usuáário, se o nomerio, se o nome
do banco de dados jdo banco de dados jáá tiver sido fornecido). Nem todas estas optiver sido fornecido). Nem todas estas opçções são necessões são necessáárias, osrias, os
padrões se aplicam. Se for omitido o nome do hospedeiro, então opadrões se aplicam. Se for omitido o nome do hospedeiro, então o psql se conecta atravpsql se conecta atravééss
do soquete do domdo soquete do domíínio Unix ao servidor no hospedeiro local. O nnio Unix ao servidor no hospedeiro local. O núúmero padrão para a portamero padrão para a porta
éé determinado na compiladeterminado na compilaçção. Uma vez que o servidor de banco de dados usa o mesmoão. Uma vez que o servidor de banco de dados usa o mesmo
padrão, não padrão, não éé necessnecessáário especificar a porta na maioria dos casos. O nome de usurio especificar a porta na maioria dos casos. O nome de usuááriorio
padrão padrão éé o nome do usuo nome do usuáário do Unix, como tambrio do Unix, como tambéém m éé o nome do banco de dados padrão.o nome do banco de dados padrão.
Observe que não Observe que não éé posspossíível se conectar a qualquer banco de dados com qualquer nome devel se conectar a qualquer banco de dados com qualquer nome de
usuusuáário. O administrador de banco de dados deve informar as permissõrio. O administrador de banco de dados deve informar as permissões de acessoes de acesso
concedidas. Para evitar a digitaconcedidas. Para evitar a digitaçção, podem ser definidas as varião, podem ser definidas as variááveis de ambienteveis de ambiente
PGDATABASE, PGHOST, PGPORT e PGUSER com os valores apropriados.PGDATABASE, PGHOST, PGPORT e PGUSER com os valores apropriados.
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Se a conexão não puder ser estabelecida por algum motivo (por exSe a conexão não puder ser estabelecida por algum motivo (por exemplo, privilemplo, priviléégiosgios
insuficientes, o servidor não estinsuficientes, o servidor não estáá executando no hospedeiro, etc.), o psql retorna umaexecutando no hospedeiro, etc.), o psql retorna uma
mensagem de erro e termina.mensagem de erro e termina.

Entrando com comandos SQLEntrando com comandos SQL

No modo normal de operaNo modo normal de operaçção, o psql exibe um ão, o psql exibe um promptprompt com o nome do banco de dados aocom o nome do banco de dados ao
qual estqual estáá conectado, seguido pela cadeia de caracteres =>. Por exemplo:conectado, seguido pela cadeia de caracteres =>. Por exemplo:
$ $ psqlpsql testedbtestedb
Welcome to Welcome to psqlpsql 7.4.5, the PostgreSQL interactive terminal.7.4.5, the PostgreSQL interactive terminal.
Type:  Type:  \\copyright for distribution termscopyright for distribution terms

\\h for help with SQL commandsh for help with SQL commands
\\? for help on internal slash commands? for help on internal slash commands
\\g or terminate with semicolon to execute queryg or terminate with semicolon to execute query
\\q to q to quitquit

testedbtestedb=>=>

No No promptprompt o usuo usuáário pode digitar comandos SQL. Normalmente, as linhas de entradario pode digitar comandos SQL. Normalmente, as linhas de entrada sãosão
enviadas para o servidor quando o caractere pontoenviadas para o servidor quando o caractere ponto--ee--vvíírgula, que termina o comando, rgula, que termina o comando, éé
encontrado. Um caractere de encontrado. Um caractere de fimfim--dede--linhalinha não termina o comando. Portanto, os comandosnão termina o comando. Portanto, os comandos
podem ser distribupodem ser distribuíídos por vdos por váárias linhas para clareza. Se o comando for enviado e rias linhas para clareza. Se o comando for enviado e 
executado sem erro, o resultado do comando serexecutado sem erro, o resultado do comando seráá exibido na tela.exibido na tela.
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MetaMeta--comandoscomandos

Qualquer texto digitado no psql comeQualquer texto digitado no psql começçando por uma ando por uma contrabarracontrabarra ((\\) (não entre ap) (não entre apóóstrofos,strofos,
') ') éé um metaum meta--comando do psql processado pelo prcomando do psql processado pelo próóprio psql. Estes comandos tornam oprio psql. Estes comandos tornam o
psql interessante para administrapsql interessante para administraçção e para scripts. Os ão e para scripts. Os metameta--comandoscomandos são geralmentesão geralmente
chamados de comandos de barra ou de chamados de comandos de barra ou de contrabarracontrabarra..

O formato de um comando psql O formato de um comando psql éé a a contrabarracontrabarra, seguida imediatamente por um verbo, seguida imediatamente por um verbo
comando, e depois pelos argumentos. Os argumentos são separados comando, e depois pelos argumentos. Os argumentos são separados do verbo comando, edo verbo comando, e
entre si, por qualquer nentre si, por qualquer núúmero de caracteres de espamero de caracteres de espaçço.o.

Para incluir caracteres de espaPara incluir caracteres de espaçço no argumento deveo no argumento deve--se colocse colocáá--los entre aplos entre apóóstrofos ('). Parastrofos ('). Para
incluir um apincluir um apóóstrofo neste tipo de argumento, devestrofo neste tipo de argumento, deve--se precedêse precedê--lo por uma lo por uma contrabarracontrabarra..
Qualquer texto entre apQualquer texto entre apóóstrofos eststrofos estáá sujeito sujeito ààs substituis substituiçções no estilo C para ões no estilo C para \\n (novan (nova--
inhainha), ), \\t (tabulat (tabulaçção), ão), \\ddíígitos, gitos, \\0d0díígitos e gitos e \\0xd0xdíígitos (o caractere com o cgitos (o caractere com o cóódigo decimal,digo decimal,
octaloctal ou hexadecimal especificado).ou hexadecimal especificado).

Se um argumento (não entre apSe um argumento (não entre apóóstrofos) comestrofos) começçar por doisar por dois--pontos (:), serpontos (:), seráá consideradoconsiderado
como sendo uma varicomo sendo uma variáável e o valor desta varivel e o valor desta variáável servel seráá usado como o argumento.usado como o argumento.
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Os seguintes Os seguintes metameta--comandoscomandos estão definidos:estão definidos:

\\aa
Se o formato atual de saSe o formato atual de saíída da tabela for não alinhado, muda para alinhado. Se não for nãda da tabela for não alinhado, muda para alinhado. Se não for nãoo
alinhado, define como não alinhado. Este comando alinhado, define como não alinhado. Este comando éé mantido para compatibilidade com asmantido para compatibilidade com as
versões anteriores. Veja versões anteriores. Veja \\psetpset para uma solupara uma soluçção geral. ão geral. 

\\cdcd [diret[diretóório]rio]
Muda o diretMuda o diretóório de trabalho corrente para diretrio de trabalho corrente para diretóório. Sem argumento, muda para o diretrio. Sem argumento, muda para o diretóóriorio
homehome do usudo usuáário corrente. Dica: Para ver o diretrio corrente. Dica: Para ver o diretóório de trabalho corrente deve serrio de trabalho corrente deve ser
usado usado \\!!pwdpwd. . 

\\CC [ t[ tíítulo ]tulo ]
Define o tDefine o tíítulo de qualquer tabela mostrada como resultado de uma consulta,tulo de qualquer tabela mostrada como resultado de uma consulta, ou remove aou remove a
definidefiniçção deste tão deste tíítulo. Este comando equivale a tulo. Este comando equivale a \\psetpset titlettitletíítulotulo (O nome deste comando(O nome deste comando
deriva de "deriva de "captioncaption" (t" (tíítulo), porque anteriormente stulo), porque anteriormente sóó era usado para definir tera usado para definir tíítulo em tabelatulo em tabela
no HTML).no HTML).
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\\connectconnect (ou (ou \\c) c) [ [ nome_bdnome_bd [ [ nome_do_usunome_do_usuááriorio ] ]] ]
Estabelece a conexão com um banco de dados novo e/ou sob um usuEstabelece a conexão com um banco de dados novo e/ou sob um usuáário novo. A conexãorio novo. A conexão
anterior anterior éé fechada. Se fechada. Se nome_bdnome_bd for for -- (h(híífen), então fen), então éé utilizado o nome do banco de dadosutilizado o nome do banco de dados
corrente. Se o corrente. Se o nome_do_usunome_do_usuááriorio for omitido, então o nome do usufor omitido, então o nome do usuáário corrente rio corrente éé utilizado.utilizado.
Como regra especial, Como regra especial, \\connectconnect sem nenhum argumento conecta ao banco de dados padrãosem nenhum argumento conecta ao banco de dados padrão
com o usucom o usuáário padrão (da mesma forma que aconteceria se o psql fosse execurio padrão (da mesma forma que aconteceria se o psql fosse executado semtado sem
argumentos). Se a tentativa de conexão não for bemargumentos). Se a tentativa de conexão não for bem--sucedida (nome de ususucedida (nome de usuáário errado,rio errado,
acesso negado, etc.), a conexão anterior seracesso negado, etc.), a conexão anterior seráá mantida se, e somente se, o psql estiver nomantida se, e somente se, o psql estiver no
modo interativo. Ao executar um script não interativo, o processmodo interativo. Ao executar um script não interativo, o processamento seramento seráá imediatamenteimediatamente
interrompido com erro. Esta distininterrompido com erro. Esta distinçção foi escolhida por ser mais conveniente para o usuão foi escolhida por ser mais conveniente para o usuááriorio
que digita menos, e como um mecanismo de seguranque digita menos, e como um mecanismo de segurançça impedindo os scripts atuarema impedindo os scripts atuarem
acidentalmente no banco de dados errado. acidentalmente no banco de dados errado. 

\\copycopy tabela tabela [ ( [ ( lista_de_colunaslista_de_colunas ) ] { ) ] { fromfrom | to } | to } nome_do_arquivonome_do_arquivo | | stdinstdin ||
stdoutstdout [ [ withwith ] [ ] [ oidsoids ] [ ] [ delimiterdelimiter [as] 'caractere' ] [ [as] 'caractere' ] [ nullnull [as] '[as] 'cadeia_de_caracterescadeia_de_caracteres' ]' ]
Executa uma cExecuta uma cóópia pelo cliente. Esta pia pelo cliente. Esta éé uma operauma operaçção que executa o comando SQL COPY,ão que executa o comando SQL COPY,
mas em vez do servidor ler ou escrever no arquivo especificado, mas em vez do servidor ler ou escrever no arquivo especificado, o psql lê ou escreve noo psql lê ou escreve no
arquivo e arquivo e roteiaroteia os dados entre o servidor e o sistema de arquivos local. Isto sos dados entre o servidor e o sistema de arquivos local. Isto significa que aignifica que a
acessibilidade ao arquivo e os privilacessibilidade ao arquivo e os priviléégios são do usugios são do usuáário local, e não do servidor, e que nãorio local, e não do servidor, e que não
hháá necessidade dos privilnecessidade dos priviléégios do gios do superususuperusuááriorio. A sintaxe deste comando . A sintaxe deste comando éé semelhante semelhante àà
sintaxe do comando SQL COPY. Observe que, por isso, regras especsintaxe do comando SQL COPY. Observe que, por isso, regras especiais de aniais de anáálise selise se
aplicam ao comando aplicam ao comando \\copycopy. Em particular, as regras de substitui. Em particular, as regras de substituiçção de varião de variáável e devel e de
escapes de escapes de contrabarracontrabarra ((\\) não se aplicam.) não se aplicam.
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\\copyrightcopyright
Mostra os termos da distribuiMostra os termos da distribuiçção e dos direitos autorais do PostgreSQL. ão e dos direitos autorais do PostgreSQL. 

\\dd [ padrão ][ padrão ]
Para cada relaPara cada relaçção (tabela, visão, ão (tabela, visão, ííndice ou seqndice ou seqüüência) correspondendo ao padrão, mostraência) correspondendo ao padrão, mostra
todas as colunas, seus tipos e atributos especiais como NOT NULLtodas as colunas, seus tipos e atributos especiais como NOT NULL ou o valor padrão, seou o valor padrão, se
houver. Os houver. Os ííndices, restrindices, restriçções, regras e gatilhos associados tambões, regras e gatilhos associados tambéém são mostrados, assimm são mostrados, assim
como a definicomo a definiçção da visão se a relaão da visão se a relaçção for uma visão (A "Correspondência com padrão" ão for uma visão (A "Correspondência com padrão" éé
definida abaixo). A forma definida abaixo). A forma \\d+ do comando d+ do comando éé idêntica, mas todos os comentidêntica, mas todos os comentáários associadosrios associados
ààs colunas da tabela tambs colunas da tabela tambéém são mostrados. m são mostrados. 
Nota: Se Nota: Se \\d for utilizado sem o argumento padrão, tornad for utilizado sem o argumento padrão, torna--se equivalente a se equivalente a \\dtvsdtvs, mostrando, mostrando
a lista de todas as tabelas, visões e seqa lista de todas as tabelas, visões e seqüüências. Isto ências. Isto éé puramente uma medida depuramente uma medida de
conveniência. conveniência. 

\\dada [ padrão ][ padrão ]
Mostra todas as funMostra todas as funçções de agregaões de agregaçção disponão disponííveis, junto com o tipo de dado com queveis, junto com o tipo de dado com que
operam. Se padrão for especificado, somente as agregaoperam. Se padrão for especificado, somente as agregaçções cujos nomes correspondem aoões cujos nomes correspondem ao
padrão são mostradas. padrão são mostradas. 

\\dcdc [ padrão ][ padrão ]
Mostra todas as conversões entre codificaMostra todas as conversões entre codificaçções de conjunto de caracteres disponões de conjunto de caracteres disponííveis. Seveis. Se
padrão for especificado, somente as conversões cujos nomes correpadrão for especificado, somente as conversões cujos nomes correspondem ao padrão sãospondem ao padrão são
mostradas.mostradas.
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\\dCdC
Mostra todas as conversões de tipo disponMostra todas as conversões de tipo disponííveis. veis. 

\\dddd [ padrão ][ padrão ]
Mostra a descriMostra a descriçção dos objetos cujos nomes correspondem ao padrão, ou todos os oão dos objetos cujos nomes correspondem ao padrão, ou todos os objetosbjetos
visvisííveis se nenhum argumento for especificado. Nos dois casos somentveis se nenhum argumento for especificado. Nos dois casos somente os objetos quee os objetos que
possuem uma descripossuem uma descriçção são mostrados ("Objeto" compreende agregaão são mostrados ("Objeto" compreende agregaçções, funões, funçções,ões,
operadores, tipos, relaoperadores, tipos, relaçções [tabelas, visões, ões [tabelas, visões, ííndices, seqndices, seqüüências e objetos grandes], regras eências e objetos grandes], regras e
gatilhos). gatilhos). PorPor exemploexemplo: : 
=> => \\dddd versionversion

Object descriptionsObject descriptions
Schema   |  Name   |  Object  |        DescriptionSchema   |  Name   |  Object  |        Description

------------------------++------------------++--------------------++------------------------------------------------------
pg_catalogpg_catalog | version | function | PostgreSQL version string| version | function | PostgreSQL version string

(1 linha)(1 linha)
As descriAs descriçções dos objetos podem ser criadas pelo comando SQL COMMENT ON. ões dos objetos podem ser criadas pelo comando SQL COMMENT ON. 

\\dDdD [ padrão ][ padrão ]
Mostra todos os domMostra todos os domíínios disponnios disponííveis. Se padrão for especificado, somente os domveis. Se padrão for especificado, somente os domííniosnios
cujos nomes correspondem ao padrão são mostrados.cujos nomes correspondem ao padrão são mostrados.
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\\dfdf [ padrão ][ padrão ]
Mostra as funMostra as funçções disponões disponííveis, junto com o tipo de dado de seus argumentos e do valorveis, junto com o tipo de dado de seus argumentos e do valor
retornado. Se padrão for especificado, somente as funretornado. Se padrão for especificado, somente as funçções cujos nomes correspondem aoões cujos nomes correspondem ao
padrão são mostradas. Se a forma padrão são mostradas. Se a forma \\dfdf+ for usada, informa+ for usada, informaçções adicionais sobre cadaões adicionais sobre cada
funfunçção, incluindo a linguagem e a descrião, incluindo a linguagem e a descriçção, são mostradas.ão, são mostradas.
Nota: Para diminuir a confusão, Nota: Para diminuir a confusão, \\dfdf não mostra as funnão mostra as funçções com tipo de dado I/O. Isto ões com tipo de dado I/O. Isto éé
implementado ignorando as funimplementado ignorando as funçções que recebem ou retornam o tipo ões que recebem ou retornam o tipo cstringcstring..

\\distvSdistvS [ padrão ][ padrão ]
Este não Este não éé na verdade o nome do comando: As letras i, s, t, v, S corresponna verdade o nome do comando: As letras i, s, t, v, S correspondem a dem a ííndice,ndice,
seqseqüüência, tabela, visão e tabela do sistema, respectivamente. Pode ência, tabela, visão e tabela do sistema, respectivamente. Pode ser especificadaser especificada
qualquer uma ou todas as letras, em qualquer ordem, para obter aqualquer uma ou todas as letras, em qualquer ordem, para obter a relarelaçção de todos osão de todos os
objetos correspondentes. A letra S restringe a listagem aos objeobjetos correspondentes. A letra S restringe a listagem aos objetos do sistema; sem o S,tos do sistema; sem o S,
somente os objetos que não são do sistema são mostrados. Se o casomente os objetos que não são do sistema são mostrados. Se o caractere "+" for anexadoractere "+" for anexado
ao nome do comando, cada objeto ao nome do comando, cada objeto éé mostrado junto com sua descrimostrado junto com sua descriçção associada, seão associada, se
houver. Se o padrão for especificado, somente os objetos cujos nhouver. Se o padrão for especificado, somente os objetos cujos nomes correspondem aoomes correspondem ao
padrão são mostrados. padrão são mostrados. 

\\dldl
Este Este éé um outro nome para um outro nome para \\lo_listlo_list, que mostra a lista dos objetos grandes., que mostra a lista dos objetos grandes.
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\\dndn [ padrão ][ padrão ]
Mostra todos os esquemas (espaMostra todos os esquemas (espaçços de nomes) disponos de nomes) disponííveis. Se padrão (uma expressãoveis. Se padrão (uma expressão
regular) for especificado, somente os esquemas cujos nomes correregular) for especificado, somente os esquemas cujos nomes correspondem ao padrão sãospondem ao padrão são
mostrados.mostrados.

\\dodo [ padrão ][ padrão ]
Mostra os operadores disponMostra os operadores disponííveis junto com o tipo de seus veis junto com o tipo de seus operandosoperandos e do valor retornado.e do valor retornado.
Se padrão for especificado, somente os operadores cujos nomes coSe padrão for especificado, somente os operadores cujos nomes correspondem ao padrãorrespondem ao padrão
são mostrados. são mostrados. 

\\dpdp [ padrão ][ padrão ]
Produz uma lista contendo todas as tabelas disponProduz uma lista contendo todas as tabelas disponííveis junto com seus privilveis junto com seus priviléégios de acessogios de acesso
associados. Se padrão for especificado, somente as tabelas cujosassociados. Se padrão for especificado, somente as tabelas cujos nomes correspondem aonomes correspondem ao
padrão são mostradas. Os comandos GRANT e REVOKE são utilizados padrão são mostradas. Os comandos GRANT e REVOKE são utilizados para definir privilpara definir priviléégiosgios
de acesso. Veja o comando GRANT para obter mais informade acesso. Veja o comando GRANT para obter mais informaçções.ões.

\\dTdT [ padrão ][ padrão ]
Mostra todos os tipos de dado, ou somente aqueles que correspondMostra todos os tipos de dado, ou somente aqueles que correspondem ao padrão. A formaem ao padrão. A forma
\\dTdT+ do comando mostra informa+ do comando mostra informaçções adicionais. ões adicionais. 

\\dudu [ padrão ][ padrão ]
Mostra todos os usuMostra todos os usuáários do banco de dados, ou somente aqueles que correspondem aorios do banco de dados, ou somente aqueles que correspondem ao
padrão.padrão.
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\\editedit (ou (ou \\e)e) [ [ nome_do_arquivonome_do_arquivo ]]
Se o Se o nome_do_arquivonome_do_arquivo for especificado, o arquivo for especificado, o arquivo éé editado; apeditado; apóós o fim da execus o fim da execuçção doão do
editor, o conteeditor, o conteúúdo do arquivo do do arquivo éé copiado de volta para o buffer de comando. Se nenhumcopiado de volta para o buffer de comando. Se nenhum
argumento for fornecido, o buffer de comando corrente argumento for fornecido, o buffer de comando corrente éé copiado para um arquivocopiado para um arquivo
temportemporáário, que rio, que éé editado de forma idêntica. O novo buffer de comando editado de forma idêntica. O novo buffer de comando éé então analisadoentão analisado
novamente de acordo com as regras normais do psql, onde o todo bnovamente de acordo com as regras normais do psql, onde o todo buffer uffer éé tratado comotratado como
sendo uma sendo uma úúnica linha (Portanto, não podem ser gerados scripts dessa forma.nica linha (Portanto, não podem ser gerados scripts dessa forma. Use oUse o
comando comando \\i para fazer isso). Isto significa tambi para fazer isso). Isto significa tambéém que, se o comando terminar por (oum que, se o comando terminar por (ou
contiver) um pontocontiver) um ponto--ee--vvíírgula, serrgula, seráá executado imediatamente. Se não contiver, apenasexecutado imediatamente. Se não contiver, apenas
permanecerpermaneceráá aguardando no buffer de comando. aguardando no buffer de comando. 
Dica: O psql procura nas variDica: O psql procura nas variááveis de ambiente PSQL_EDITOR, EDITOR e VISUAL (nestaveis de ambiente PSQL_EDITOR, EDITOR e VISUAL (nesta
ordem) o editor a ser usado. Se nenhuma delas estiver definida, ordem) o editor a ser usado. Se nenhuma delas estiver definida, então /então /binbin/vi /vi éé executado. executado. 

\\echoecho textotexto [ ... ][ ... ]
Envia os argumentos para a saEnvia os argumentos para a saíída padrão, separados por um espada padrão, separados por um espaçço e seguido por umo e seguido por um
caractere de novacaractere de nova--linha, o que pode ser linha, o que pode ser úútil para intercalar informatil para intercalar informaçções na saões na saíída dos scripts.da dos scripts.
Por exemplo: Por exemplo: 
=> => \\echo `date`echo `date`
Tue Oct 26 21:40:57 CEST 1999Tue Oct 26 21:40:57 CEST 1999
Se o primeiro argumento for Se o primeiro argumento for --n (não entre apn (não entre apóóstrofos) o caractere de novastrofos) o caractere de nova--linha final não linha final não éé
enviado. Dica: Se for usado o comando enviado. Dica: Se for usado o comando \\o para redirecionar a sao para redirecionar a saíída do comando, talvez seda do comando, talvez se
deseje utilizar deseje utilizar \\qechoqecho em vez deste comando.em vez deste comando.
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\\encodingencoding [ codifica[ codificaçção ]ão ]
Define a codificaDefine a codificaçção do conjunto de caracteres do cliente. Sem argumento, este comão do conjunto de caracteres do cliente. Sem argumento, este comandoando
mostra a codificamostra a codificaçção corrente. ão corrente. 

\\ff [ [ cadeia_de_caracterescadeia_de_caracteres ]]
Define o separador de campos para a saDefine o separador de campos para a saíída de comando não alinhada. O padrão da de comando não alinhada. O padrão éé a barraa barra
vertical (|). Veja tambvertical (|). Veja tambéém em m em \\psetpset uma forma genuma forma genéérica de definir oprica de definir opçções de saões de saíída. da. 

\\gg [ { [ { nome_do_arquivonome_do_arquivo | |c| |comandoomando } ]} ]
Envia o buffer de entrada de comando corrente para o servidor e,Envia o buffer de entrada de comando corrente para o servidor e, opcionalmente, salva aopcionalmente, salva a
sasaíída em da em nome_do_arquivonome_do_arquivo, ou envia a sa, ou envia a saíída para outro interpretador de comandos do Unixda para outro interpretador de comandos do Unix
para executar o comando. Um para executar o comando. Um \\g puro e simples g puro e simples éé virtualmente equivalente ao pontovirtualmente equivalente ao ponto--ee--
vvíírgula. Um rgula. Um \\g com argumento g com argumento éé uma alternativa "de uma suma alternativa "de uma sóó vez" para o comando vez" para o comando \\o. o. 

\\helphelp (ou (ou \\h)h) [ comando ][ comando ]
Fornece ajuda de sintaxe para o comando SQL especificado. Se o cFornece ajuda de sintaxe para o comando SQL especificado. Se o comando não foromando não for
especificado, então o psql mostra todos os comandos para os quaiespecificado, então o psql mostra todos os comandos para os quais a ajuda de sintaxe ests a ajuda de sintaxe estáá
dispondisponíível. Se comando for um asterisco ("*"), então vel. Se comando for um asterisco ("*"), então éé mostrada a ajuda de sintaxe paramostrada a ajuda de sintaxe para
todos os comandos SQL. todos os comandos SQL. 
Nota: Para simplificar a digitaNota: Para simplificar a digitaçção, os comandos compostos por vão, os comandos compostos por váárias palavras nãorias palavras não
necessitam estar entre apnecessitam estar entre apóóstrofos. Portanto, pode ser digitado strofos. Portanto, pode ser digitado \\helphelp alteralter tabletable..
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\\HH
Ativa o formato HTML de saAtiva o formato HTML de saíída da consulta. Se o formato HTML jda da consulta. Se o formato HTML jáá estiver habilitado,estiver habilitado,
retorna ao formato de texto alinhado padrão. Este comando existeretorna ao formato de texto alinhado padrão. Este comando existe por compatibilidade epor compatibilidade e
conveniência, mas veja em conveniência, mas veja em \\psetpset a definia definiçção de outras opão de outras opçções de saões de saíída. da. 

\\ii nome_do_arquivonome_do_arquivo
Lê a entrada no arquivo Lê a entrada no arquivo nome_do_arquivonome_do_arquivo, e executa como se tivesse sido digitada pelo, e executa como se tivesse sido digitada pelo
teclado. teclado. 
Nota: Se for desejado ver as linhas na tela ao serem lidas, deveNota: Se for desejado ver as linhas na tela ao serem lidas, deve ser definida a variser definida a variáávelvel
ECHO como ECHO como allall. . 

\\ll (ou (ou \\listlist))
Mostra o nome, dono e codificaMostra o nome, dono e codificaçção do conjunto de caracteres de todos ão do conjunto de caracteres de todos oaoa bancos de dadosbancos de dados
do servidor. Deve ser adicionado + ao nome do comando para ver, do servidor. Deve ser adicionado + ao nome do comando para ver, tambtambéém, todas asm, todas as
descridescriçções dos bancos de dados. ões dos bancos de dados. 

\\lo_exportlo_export loidloid nome_do_arquivonome_do_arquivo
Lê no banco de dados o objeto grande com OID igual a Lê no banco de dados o objeto grande com OID igual a loidloid, e escreve em, e escreve em
nome_do_arquivonome_do_arquivo. Observe que isto . Observe que isto éé quase imperceptivelmente diferente da funquase imperceptivelmente diferente da funçção doão do
servidor servidor lo_exportlo_export, que atua com a permissão do usu, que atua com a permissão do usuáário como o qual o servidor de bancorio como o qual o servidor de banco
de dados processa, e no sistema de arquivos do servidor. de dados processa, e no sistema de arquivos do servidor. 
Dica: Use Dica: Use \\lo_listlo_list para descobrir os para descobrir os OIDsOIDs dos objetos grandes.dos objetos grandes.
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\\lo_importlo_import nome_do_arquivonome_do_arquivo [ [ commentcomment ]]
Armazena o arquivo em um objeto grande do PostgreSQL. OpcionalmeArmazena o arquivo em um objeto grande do PostgreSQL. Opcionalmente, associa onte, associa o
comentcomentáário fornecido junto com o objeto. Exemplo: rio fornecido junto com o objeto. Exemplo: 
foofoo=> => \\lo_importlo_import '/'/homehome//peterpeter//picturespictures//photophoto..xcfxcf' 'uma fotografia minha'' 'uma fotografia minha'
lo_importlo_import 152801152801
A resposta indica que o objeto grande recebeu o identificador deA resposta indica que o objeto grande recebeu o identificador de objeto 152801, que deveobjeto 152801, que deve
ser lembrado para acessar o objeto novamente. Por esta razão, reser lembrado para acessar o objeto novamente. Por esta razão, recomendacomenda--se associarse associar
sempre um comentsempre um comentáário inteligrio inteligíível a cada objeto. Estes podem ser vistos utilizando ovel a cada objeto. Estes podem ser vistos utilizando o
comando comando \\lo_listlo_list. Observe que este comando . Observe que este comando éé quase imperceptivelmente diferente daquase imperceptivelmente diferente da
funfunçção ão lo_importlo_import do servidor, porque atua como o usudo servidor, porque atua como o usuáário local no sistema de arquivosrio local no sistema de arquivos
local, em vez do usulocal, em vez do usuáário do servidor no sistema de arquivos do servidor. rio do servidor no sistema de arquivos do servidor. 

\\lo_listlo_list
Mostra a lista de todos os objetos grandes do PostgreSQL armazenMostra a lista de todos os objetos grandes do PostgreSQL armazenados neste instante noados neste instante no
banco de dados, junto com os comentbanco de dados, junto com os comentáários fornecidos para os mesmos. rios fornecidos para os mesmos. 

\\lo_unlinklo_unlink loidloid
Remove do banco de dados o objeto grande com o OID igual a Remove do banco de dados o objeto grande com o OID igual a loidloid. . 
Dica: Use Dica: Use \\lo_listlo_list para descobrir os para descobrir os OIDsOIDs dos objetos grandes.dos objetos grandes.
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\\oo [ {[ {nome_do_arquivonome_do_arquivo | |c| |comandoomando} ]} ]
Salva os resultados dos prSalva os resultados dos próóximos comandos no arquivo ximos comandos no arquivo nome_do_arquivonome_do_arquivo, ou envia os, ou envia os
prpróóximos resultados para um outro interpretador de comandos do Unixximos resultados para um outro interpretador de comandos do Unix para executar opara executar o
comando. Se nenhum argumento for especificado, a sacomando. Se nenhum argumento for especificado, a saíída do comando serda do comando seráá redefinida pararedefinida para
a saa saíída padrão. Os "resultados dos comandos" incluem todas as tabelasda padrão. Os "resultados dos comandos" incluem todas as tabelas, respostas dos, respostas dos
comandos e notificacomandos e notificaçções obtidas do servidor de banco de dados, assim como a saões obtidas do servidor de banco de dados, assim como a saíída dosda dos
vváários comandos de rios comandos de contrabarracontrabarra que consultam o banco de dados (como o que consultam o banco de dados (como o \\d), mas não asd), mas não as
mensagens de erro. mensagens de erro. 
Dica: Para intercalar saDica: Para intercalar saíída de texto entre os resultados dos comandos deve ser utilizadoda de texto entre os resultados dos comandos deve ser utilizado
\\qechoqecho. . 

\\pp
Envia o buffer de comando corrente para a saEnvia o buffer de comando corrente para a saíída padrão.da padrão.

\\psetpset parâmetro [ parâmetro [ valuevalue ]]
Este comando define opEste comando define opçções que afetam a saões que afetam a saíída das tabelas de resultado dasda das tabelas de resultado das
consultas. O parâmetro indica qual opconsultas. O parâmetro indica qual opçção serão seráá definida. A semântica do valordefinida. A semântica do valor
depende do parâmetro. As opdepende do parâmetro. As opçções ajustões ajustááveis de exibiveis de exibiçção são: ão são: formatformat, , borderborder, etc..., etc...

-- Veja nos prVeja nos próóximos slidesximos slides
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formatformat
Define o formato de saDefine o formato de saíída como da como unalignedunaligned (não alinhado), (não alinhado), alignedaligned (alinhado), (alinhado), htmlhtml ou ou latexlatex..
Formas abreviadas Formas abreviadas úúnicas são permitidas (O que equivale a dizer que uma letra bastanicas são permitidas (O que equivale a dizer que uma letra basta). O). O
modo "modo "UnalignedUnaligned" escreve todos as colunas em uma linha, separadas pelo separado" escreve todos as colunas em uma linha, separadas pelo separador der de
campos ativo no momento. Pretendecampos ativo no momento. Pretende--se com isso poder criar uma sase com isso poder criar uma saíída que sirva deda que sirva de
entrada para outro programa (separada por tabulaentrada para outro programa (separada por tabulaçção, por vão, por víírgula, etc.). O modo "rgula, etc.). O modo "AlignedAligned““
éé a saa saíída de texto padrão, inteligda de texto padrão, inteligíível e agradavelmente formatada. Os modos "HTML" evel e agradavelmente formatada. Os modos "HTML" e
""LaTeXLaTeX" produzem tabelas feitas para serem inclu" produzem tabelas feitas para serem incluíídas em documentos usando a linguagemdas em documentos usando a linguagem
de marcade marcaçção correspondente. Não são documentos completos! (Isto não ão correspondente. Não são documentos completos! (Isto não éé tão problemtão problemááticotico
no HTML, mas no no HTML, mas no LaTeXLaTeX deve haver um invdeve haver um invóólucro completo do documento).lucro completo do documento).

borderborder
O segundo argumento deve ser um nO segundo argumento deve ser um núúmero. Em geral, quanto maior o nmero. Em geral, quanto maior o núúmero mais bordasmero mais bordas
e linhas a tabela tere linhas a tabela teráá, mas isto depende do formato. No modo HTML ser, mas isto depende do formato. No modo HTML seráá traduzidotraduzido
diretamente para o atributo diretamente para o atributo borderborder=..., nos outros modos somente os valores 0 (sem=..., nos outros modos somente os valores 0 (sem
borda), 1 (linhas divisborda), 1 (linhas divisóórias internas) e 2 (moldura da tabela) fazem sentido.rias internas) e 2 (moldura da tabela) fazem sentido.

expandedexpanded (ou x)(ou x)
Alterna entre os formatos regular e expandido. Quando o formato Alterna entre os formatos regular e expandido. Quando o formato expandido estexpandido estáá ativo,ativo,
todas as satodas as saíídas possuem duas colunas, com o nome da coluna das possuem duas colunas, com o nome da coluna àà esquerda e o dado esquerda e o dado àà
direita. Este modo direita. Este modo éé úútil quando os dados não cabem na tela no modo normal "horizontaltil quando os dados não cabem na tela no modo normal "horizontal".".
O modo expandido O modo expandido éé suportado por todos os quatro modos de sasuportado por todos os quatro modos de saíída.da.
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nullnull
O segundo argumento O segundo argumento éé a cadeia de caracteres a ser mostrada sempre que o campo fora cadeia de caracteres a ser mostrada sempre que o campo for
nulo. O padrão nulo. O padrão éé não mostrar nada, que pode ser facilmente confundido com, por enão mostrar nada, que pode ser facilmente confundido com, por exemplo,xemplo,
uma cadeia de caracteres vazia. Portanto, pode ser preferido escuma cadeia de caracteres vazia. Portanto, pode ser preferido escrever rever \\psetpset nullnull '(nulo)'. '(nulo)'. 

fieldsepfieldsep
Especifica o separador de campos a ser utilizado no modo de saEspecifica o separador de campos a ser utilizado no modo de saíída não alinhado. Destada não alinhado. Desta
forma pode ser criada, por exemplo, uma saforma pode ser criada, por exemplo, uma saíída separada por tabulada separada por tabulaçção, por vão, por víírgula ou porrgula ou por
um outro caractere, conforme o programa preferir. Para definir oum outro caractere, conforme o programa preferir. Para definir o caractere de tabulacaractere de tabulaççãoão
como separador de campo deve ser usado como separador de campo deve ser usado \\psetpset fieldsepfieldsep ''\\t'. O separador de campos padrãot'. O separador de campos padrão
éé o '|' (a barra vertical). o '|' (a barra vertical). 

footerfooter
Alterna a exibiAlterna a exibiçção do rodapão do rodapéé padrão (x linhas). padrão (x linhas). 

recordseprecordsep
Especifica o separador de registro (linha) a ser usado no modo dEspecifica o separador de registro (linha) a ser usado no modo de sae saíída não alinhado. Oda não alinhado. O
padrão padrão éé o caractere de novao caractere de nova--linha. linha. 
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tuples_onlytuples_only (ou t)(ou t)
Alterna entre mostrar somente as Alterna entre mostrar somente as tuplastuplas e mostrar tudo. O modo mostrar tudo podee mostrar tudo. O modo mostrar tudo pode
mostrar informamostrar informaçções adicionais como os cabeões adicionais como os cabeççalhos das colunas, talhos das colunas, tíítulos e vtulos e váários rodaprios rodapéés.s.
No modo No modo tuplastuplas--apenasapenas somente os dados da tabela são mostrados. somente os dados da tabela são mostrados. 

titletitle [ texto ][ texto ]
Define o tDefine o tíítulo para as prtulo para as próóximas tabelas mostradas. Pode ser usado para colocar textosximas tabelas mostradas. Pode ser usado para colocar textos
descritivos na sadescritivos na saíída. Se nenhum argumento for fornecido, o tda. Se nenhum argumento for fornecido, o tíítulo tulo éé removido. removido. 

tableattrtableattr (ou T)(ou T) [ texto ][ texto ]
Permite especificar qualquer atributo a ser colocado dentro da mPermite especificar qualquer atributo a ser colocado dentro da marca arca tabletable do HTML. Estesdo HTML. Estes
atributos podem ser, por exemplo, atributos podem ser, por exemplo, cellpaddingcellpadding ou ou bgcolorbgcolor. Observe que, provavelmente,. Observe que, provavelmente,
não sernão seráá desejado especificar desejado especificar borderborder aqui, porque isto jaqui, porque isto jáá éé tratado pelo tratado pelo \\psetpset borderborder. . 

pagerpager
Controla o uso do paginador para comandos e para a saControla o uso do paginador para comandos e para a saíída da ajuda do psql. Se a varida da ajuda do psql. Se a variáávelvel
de ambiente PAGER estiver definida, a sade ambiente PAGER estiver definida, a saíída da éé enviada para o programa especificado, senãoenviada para o programa especificado, senão
o padrão dependente da plataforma o padrão dependente da plataforma éé utilizado (como o more). Quando o paginador estutilizado (como o more). Quando o paginador estáá
inativo, a paginainativo, a paginaçção não ão não éé feita. Quando o paginador estfeita. Quando o paginador estáá ativo, a paginaativo, a paginaçção ão éé feitafeita
somente quando for apropriado, ou seja, a sasomente quando for apropriado, ou seja, a saíída da éé para um terminal e não cabe na tela. Opara um terminal e não cabe na tela. O
(psql não realiza um trabalho perfeito ao avaliar quando o pagin(psql não realiza um trabalho perfeito ao avaliar quando o paginador deve ser utilizado).ador deve ser utilizado).
\\psetpset pagerpager ativa e desativa o paginador. O paginador tambativa e desativa o paginador. O paginador tambéém pode ser definido comom pode ser definido como
alwaysalways, o que faz o paginador ser sempre utilizado., o que faz o paginador ser sempre utilizado.
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Existem vExistem váários comandos abreviados para o rios comandos abreviados para o \\psetpset. Veja . Veja \\a, a, \\C, C, \\H, H, \\t, t, \\T e T e \\x.x.
Nota: Nota: ÉÉ errado chamar o errado chamar o \\psetpset sem argumentos. No futuro, esta chamada deversem argumentos. No futuro, esta chamada deveráá mostrar omostrar o
status corrente de todas as opstatus corrente de todas as opçções de exibiões de exibiçção.ão.

\\qq
Sair da aplicaSair da aplicaçção psql. ão psql. 

\\qechoqecho texto [ ... ]texto [ ... ]
Este comando Este comando éé idêntico a idêntico a \\echoecho, exceto que toda a sa, exceto que toda a saíída da éé enviada para o canal de saenviada para o canal de saíídada
de comando, definido por de comando, definido por \\o. o. 

\\rr
Restaura (limpa) o buffer de comando. Restaura (limpa) o buffer de comando. 

\\ss [ [ nome_do_arquivonome_do_arquivo ]]
Mostra ou salva o histMostra ou salva o históórico da linha de comando em rico da linha de comando em nome_do_arquivonome_do_arquivo. Se. Se
nome_do_arquivonome_do_arquivo for omitido, o histfor omitido, o históórico rico éé enviado para a saenviado para a saíída padrão. Esta opda padrão. Esta opççãoão
somente estarsomente estaráá dispondisponíível se o psql estiver configurado para usar a biblioteca de histvel se o psql estiver configurado para usar a biblioteca de históóricorico
GNU. GNU. 
Nota: Na versão corrente não Nota: Na versão corrente não éé mais necessmais necessáário salvar o histrio salvar o históórico dos comandos, porquerico dos comandos, porque
isso isso éé feito automaticamente quando o programa termina. O histfeito automaticamente quando o programa termina. O históórico tambrico tambéém m éé carregado,carregado,
automaticamente, toda vez que o psql inicia. automaticamente, toda vez que o psql inicia. 
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\\setset [ nome [ [ nome [ valuevalue [ ... ]]][ ... ]]]
Define a variDefine a variáável interna nome com o valor ou, se mais de um valor for fornecivel interna nome com o valor ou, se mais de um valor for fornecido, com ado, com a
concatenaconcatenaçção de todos os valores. Se o segundo argumento não for fornecidoão de todos os valores. Se o segundo argumento não for fornecido, a vari, a variáável vel éé
definida sem valor. Para remover a definidefinida sem valor. Para remover a definiçção da varião da variáável deve ser usado o comando vel deve ser usado o comando \\unsetunset..
Nomes de variNomes de variááveis vveis váálidos podem conter letras, dlidos podem conter letras, díígitos e sublinhados (_). Veja a segitos e sublinhados (_). Veja a seççãoão
VariVariááveis abaixo para obter detalhes. Embora possa ser definida qualqveis abaixo para obter detalhes. Embora possa ser definida qualquer variuer variáável comovel como
qualquer coisa desejada, o psql trata vqualquer coisa desejada, o psql trata váárias varirias variááveis como sendo especiais. Elas estãoveis como sendo especiais. Elas estão
documentadas na sedocumentadas na seçção sobre varião sobre variááveis. veis. 
Nota: Este comando Nota: Este comando éé totalmente distinto do comando SQL SET. totalmente distinto do comando SQL SET. 

\\tt
Alterna a exibiAlterna a exibiçção do cabeão do cabeççalho contendo o nome das colunas e do rodapalho contendo o nome das colunas e do rodapéé contendo ocontendo o
nnúúmero de linhas. Este comando equivale a mero de linhas. Este comando equivale a \\psetpset tuples_onlytuples_only, sendo fornecido por, sendo fornecido por
conveniência. conveniência. 

\\TT opopçções_de_tabelaões_de_tabela
Permite especificar atributos a serem colocados na marca Permite especificar atributos a serem colocados na marca tabletable no modo de sano modo de saíída tabularda tabular
HTML. Este comando equivale a HTML. Este comando equivale a \\psetpset tableattrtableattr opopçções_de_tabelaões_de_tabela. . 

\\timingtiming
Alterna a exibiAlterna a exibiçção de quanto tempo cada comando SQL leva, em ão de quanto tempo cada comando SQL leva, em milissegundosmilissegundos..
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\\ww {{nome_do_arquivonome_do_arquivo | |c| |commandommand}}
Escreve o buffer de comando corrente no arquivo Escreve o buffer de comando corrente no arquivo nome_do_arquivonome_do_arquivo, ou envia para o, ou envia para o
comando Unix comando atravcomando Unix comando atravéés de um s de um pipepipe. . 

\\xx
Alterna o modo de formataAlterna o modo de formataçção de tabela estendido. Sendo assim, equivale a ão de tabela estendido. Sendo assim, equivale a \\psetpset
expandedexpanded. . 

\\zz [ padrão ][ padrão ]
Produz uma lista contendo todas as tabelas disponProduz uma lista contendo todas as tabelas disponííveis, junto com seus privilveis, junto com seus priviléégios degios de
acesso. Se padrão for especificado, somente as tabelas cujos nomacesso. Se padrão for especificado, somente as tabelas cujos nomes correspondem aoes correspondem ao
padrão são listadas. Os comandos GRANT e REVOKE são utilizados ppadrão são listadas. Os comandos GRANT e REVOKE são utilizados para definir os privilara definir os priviléégiosgios
de acesso. Veja o comando GRANT para obter mais informade acesso. Veja o comando GRANT para obter mais informaçções. Este comando ões. Este comando éé um outroum outro
nome para o comando nome para o comando \\dpdp ("display ("display privilegesprivileges"). "). 

\\!! [ comando ][ comando ]
Abre um outro interpretador de comandos do Unix, ou executa o coAbre um outro interpretador de comandos do Unix, ou executa o comando Unix comando.mando Unix comando.
Os argumentos não são mais interpretados, sendo enviados para o Os argumentos não são mais interpretados, sendo enviados para o interpretador deinterpretador de
comandos como estão. comandos como estão. 

\\??
Mostra informaMostra informaçção de ajuda para os comandos de ão de ajuda para os comandos de contrabarracontrabarra ("("\\").").
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A A úúltima linha exibida pelo psql ltima linha exibida pelo psql éé o o promptprompt, indicando que o psql est, indicando que o psql estáá aguardando você,aguardando você,
e que você pode digitar comandos SQL dentro do espae que você pode digitar comandos SQL dentro do espaçço de trabalho mantido pelo psql.o de trabalho mantido pelo psql.
Tente usar estes comando: Tente usar estes comando: 

template1=> SELECT template1=> SELECT versionversion();();
versionversion

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PostgreSQL 8.0.0beta3 PostgreSQL 8.0.0beta3 onon i686i686--pcpc--mingwn32, mingwn32, compiledcompiled byby GCC 3.2.3GCC 3.2.3
(1 (1 rowrow))

template1=> SELECT template1=> SELECT current_datecurrent_date;;
datedate

------------------------
20042004--1010--2121

(1 (1 rowrow))

template1=> SELECT 2 + 2;template1=> SELECT 2 + 2;
??columncolumn??

--------------------
44

(1 (1 rowrow))
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Manipulando a base de dados passo a passo.Manipulando a base de dados passo a passo.

1) Criar uma tabela chamada filmes1) Criar uma tabela chamada filmes

template1=> template1=> createcreate tabletable filmes (filmes (
nome nome varcharvarchar(40),(40),
ano ano smallintsmallint,,

diretor diretor varcharvarchar(30));(30));
CREATECREATE
template1=>template1=>

No exemplo foi criada uma tabela de nome filmes com os campos: No exemplo foi criada uma tabela de nome filmes com os campos: 

nome, tipo nome, tipo varcharvarchar com tamanho mcom tamanho mááximo de 40. ximo de 40. 
ano, tipo ano, tipo smallintsmallint. . 
diretor, tipo diretor, tipo varcharvarchar com tamanho mcom tamanho mááximo de 30 caracteres.ximo de 30 caracteres.
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2) Inserir dados dentro desta tabela2) Inserir dados dentro desta tabela

template1=> template1=> insertinsert intointo filmes filmes valuesvalues
template1template1--> ('Morango e Chocolate',1993,'Tomas Gutierrez');> ('Morango e Chocolate',1993,'Tomas Gutierrez');
INSERT 18433 1INSERT 18433 1

template1=> template1=> insertinsert intointo filmes filmes valuesvalues
template1template1--> (> (‘‘Guerra nas Estrelas I',1980,Guerra nas Estrelas I',1980,‘‘SpilbergSpilberg');');
INSERT 18434 1INSERT 18434 1

template1=> template1=> insertinsert intointo filmes filmes valuesvalues
template1template1--> (> (‘‘Guerra nas Estrelas II',1980,Guerra nas Estrelas II',1980,‘‘SpilbergSpilberg');');
INSERT 18435 1INSERT 18435 1

A sintaxe do comando A sintaxe do comando éé: : 
INSERT INTO table VALUES (val1,val2,...,INSERT INTO table VALUES (val1,val2,...,valNvalN); ); 
Note que as Note que as stringsstrings devem ser delimitadas por aspas simples.devem ser delimitadas por aspas simples.
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Para acessar os dados da tabela precisamos fazer uma Para acessar os dados da tabela precisamos fazer uma queryquery..

template1=> template1=> selectselect * * fromfrom filmes;filmes;
nome                                 | ano |diretornome                                 | ano |diretor
--------------------------------------------------------------------++------------++------------------------------------------
Morango e Chocolate           |1993|Tomas GutierrezMorango e Chocolate           |1993|Tomas Gutierrez
Guerra nas Estrelas I           |1990|Guerra nas Estrelas I           |1990|SpilbergSpilberg
Guerra nas Estrelas II          |1990|Guerra nas Estrelas II          |1990|SpilbergSpilberg
(3 (3 rowsrows))

Usamos o comando Usamos o comando SelectSelect para fazer as consultas.para fazer as consultas.

SELECT campo1,campo2,...,SELECT campo1,campo2,...,campoNcampoN FROM FROM tabletable; ; 

Veja outros exemplo: Veja outros exemplo: 

template1=> template1=> selectselect nome,ano nome,ano fromfrom filmes;filmes;
nome                                 | anonome                                 | ano
--------------------------------------------------------------------++--------
Morango e Chocolate           |1993Morango e Chocolate           |1993
Guerra nas Estrelas I           |1990Guerra nas Estrelas I           |1990
Guerra nas Estrelas II          |1990 Guerra nas Estrelas II          |1990 
(3 (3 rowsrows))
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template1=> template1=> selectselect * * fromfrom filmes filmes wherewhere diretor=diretor=‘‘SpilbergSpilberg';';
nome                                 | ano |diretornome                                 | ano |diretor
--------------------------------------------------------------------++----------++----------------------
Guerra nas Estrelas I           |1990|Guerra nas Estrelas I           |1990|SpilbergSpilberg
Guerra nas Estrelas II          |1990|Guerra nas Estrelas II          |1990|SpilbergSpilberg
(2 (2 rowsrows))

No segundo exemplo vemos a clNo segundo exemplo vemos a clááusula usula wherewhere que serve para selecionar os registros queque serve para selecionar os registros que
queremos ver. A sintaxe queremos ver. A sintaxe éé
WHERE campo1 operador valor1,..., WHERE campo1 operador valor1,..., campoNcampoN operador operador valorNvalorN

Outra Outra claclaúúsulasula interessante interessante éé a ORDER BY que permite mostrar uma tabela ordenada pora ORDER BY que permite mostrar uma tabela ordenada por
um campo. Veja o exemplo:um campo. Veja o exemplo:

template1=> template1=> selectselect * * fromfrom filmes filmes orderorder byby nome;nome;
nome                                 | ano |diretornome                                 | ano |diretor
----------------------------------------------------------------------++----------++------------------------------------------
Guerra nas Estrelas I           |1990|Guerra nas Estrelas I           |1990|SpilbergSpilberg
Guerra nas Estrelas II          |1990|Guerra nas Estrelas II          |1990|SpilbergSpilberg
Morango e Chocolate           |1993|Tomas Morango e Chocolate           |1993|Tomas GuitierrezGuitierrez AleaAlea
(3 (3 rowsrows))
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Cometemos um erro nos dados que entramos, ``Guerra nas Estrelas Cometemos um erro nos dados que entramos, ``Guerra nas Estrelas II'' não foi feito noII'' não foi feito no
mesmo ano que o primeiro. Para corrigir isso vamos executar o semesmo ano que o primeiro. Para corrigir isso vamos executar o seguinte comandoguinte comando

template1=> template1=> updateupdate filmes set ano=1991filmes set ano=1991
wherewhere nome='Guerra nas Estrelas II';nome='Guerra nas Estrelas II';
UPDATE 1UPDATE 1

A sintaxe do UPDATE A sintaxe do UPDATE éé
UPDATE UPDATE tabletable namename SET campo1=valor1,..., SET campo1=valor1,..., campoNcampoN==valorNvalorN

A A claclaúúsulasula WHERE do UPDATE WHERE do UPDATE éé igual igual àà do SELECT. Ela do SELECT. Ela éé muito importante pois diz para omuito importante pois diz para o
postgrespostgres quais registros devem ser modificados, se você não colocaquais registros devem ser modificados, se você não coloca--la ele modifica todos osla ele modifica todos os
registros. Veja abaixo como a tabela ficou depois do UPDATE:registros. Veja abaixo como a tabela ficou depois do UPDATE:

template1=> template1=> selectselect * * fromfrom filmes;filmes;
nome                               | ano  |diretornome                               | ano  |diretor
------------------------------------------------------------------++------------++------------------------------------------
Morango e Chocolate         |1993 |Tomas GutierrezMorango e Chocolate         |1993 |Tomas Gutierrez
Guerra nas Estrelas I         |1990 |Guerra nas Estrelas I         |1990 |SpilbergSpilberg
Guerra nas Estrelas II        |1991 |Guerra nas Estrelas II        |1991 |SpilbergSpilberg
(3 (3 rowsrows))
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Muito parecido com o comando UPDATE Muito parecido com o comando UPDATE éé o comando DELETE. Nele tambo comando DELETE. Nele tambéém m claclaúúsulasula
WHERE WHERE éé muito importante, se você esquecemuito importante, se você esquece--la vai apagar todo o seu banco de dados, porla vai apagar todo o seu banco de dados, por
isso digiteisso digite--o com cuidado. o com cuidado. 

template1=> template1=> deletedelete fromfrom filmes filmes wherewhere diretor='Tomas Gutierrez';diretor='Tomas Gutierrez';
DELETE 1DELETE 1

A sintaxe do DELETE A sintaxe do DELETE éé muito simples, novamente a clausula WHERE muito simples, novamente a clausula WHERE éé igual ao do SELECT.igual ao do SELECT.
Note que eu não a coloquei na sintaxe do comando. Note que eu não a coloquei na sintaxe do comando. ÉÉ porque ela não porque ela não éé obrigatobrigatóória, apesarria, apesar
de raramente o DELETE ser usado em ela.de raramente o DELETE ser usado em ela.

DELETE FROM DELETE FROM tabletable namename

Esses foram os comandos bEsses foram os comandos báásicos da linguagem SQL. Agora vamos ver alguns tsicos da linguagem SQL. Agora vamos ver alguns tóópicos maispicos mais
avanavanççados. O primeiro deles serão os ados. O primeiro deles serão os ííndices. Eles são muito importantes pois tornam asndices. Eles são muito importantes pois tornam as
querysquerys com com clausclausúúlala WHERE e ORDER BY muito mais rWHERE e ORDER BY muito mais ráápidas. Você pode indexar qualquerpidas. Você pode indexar qualquer
campo de uma tabela, scampo de uma tabela, sóó que quanto mais campos você indexar mais lenta ficam asque quanto mais campos você indexar mais lenta ficam as
operaoperaçções INSERT e UPDATE. Vamos então indexar o campo nome.ões INSERT e UPDATE. Vamos então indexar o campo nome.

template1=> template1=> createcreate uniqueunique indexindex filmes_nomefilmes_nome onon filmes (nome);filmes (nome);
CREATECREATE
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A sintaxe de CREATE INDEX A sintaxe de CREATE INDEX éé

CREATE INDEX CREATE INDEX indexindex namename ON ON tabletable namename (campo) (campo) 

No nosso exemplo usamos a No nosso exemplo usamos a claclaúúsulasula opcional opcional uniqueunique que faz com que o que faz com que o postgrespostgres nãonão
aceite informaaceite informaçções repetidas no campo indexado. Ou seja na nossa tabela não podões repetidas no campo indexado. Ou seja na nossa tabela não pode havere haver
dois filmes com o mesmo nome. Claro que isso não faria sentido ndois filmes com o mesmo nome. Claro que isso não faria sentido no campo ano. o campo ano. 

Vamos supor que você comprou todos os filmes do Vamos supor que você comprou todos os filmes do SpilbergSpilberg e quer cadastrae quer cadastra--los no seulos no seu
banco de dados. Em cada um dos registros você vai ter digitar o banco de dados. Em cada um dos registros você vai ter digitar o nome do diretor, se maisnome do diretor, se mais
e uma pessoa for digitar os registros uma pode digitar e uma pessoa for digitar os registros uma pode digitar ‘‘‘‘StevenSteven SpilbergSpilberg’’’’, outro digita, outro digita
somente somente ‘‘‘‘SpilbergSpilberg’’’’, da para imaginar o problema que você teria para fazer uma , da para imaginar o problema que você teria para fazer uma queryquery queque
mostrasse todos os filmes do mostrasse todos os filmes do SpilbergSpilberg. Uma solu. Uma soluçção para esse problema ão para esse problema éé você criar duasvocê criar duas
tabelas, uma para os filmes e outra para os diretores, e relaciotabelas, uma para os filmes e outra para os diretores, e relacionar as duas por um campo,nar as duas por um campo,
de preferência numde preferência numéérico. Apague a tabela que você criou com comando: rico. Apague a tabela que você criou com comando: 

template1=> template1=> dropdrop tabletable filmes;filmes;
DROPDROP

E crie uma nova tabela filmesE crie uma nova tabela filmes

template1=> template1=> createcreate tabletable filmes (nome filmes (nome varcharvarchar(40), ano int, diretor int);(40), ano int, diretor int);
CREATECREATE
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Note que o campo diretor agora Note que o campo diretor agora éé um numero inteiro. Como vamos ter uma tabela sum numero inteiro. Como vamos ter uma tabela sóó parapara
diretores, podemos por informadiretores, podemos por informaçções ligadas ao diretor nessa tabela, como por exemplo, aões ligadas ao diretor nessa tabela, como por exemplo, a
nacionalidade dele. Veja que podemos por quantas informanacionalidade dele. Veja que podemos por quantas informaçções quisermos na tabela deões quisermos na tabela de
diretores que ela não vai se repetir em cada registro da tabela diretores que ela não vai se repetir em cada registro da tabela filmes, assim economizamosfilmes, assim economizamos
espaespaçço em disco e evitamos informao em disco e evitamos informaçções redundantes.ões redundantes.

template1=> template1=> createcreate tabletable diretores (id int, nome diretores (id int, nome charchar(30),(30),
nacionalidade nacionalidade charchar(10), (10), uniqueunique(id));(id));
NOTICE:  CREATE TABLE/UNIQUE NOTICE:  CREATE TABLE/UNIQUE willwill createcreate implicitimplicit indexindex
diretores_id_keydiretores_id_key for for tabletable diretoresdiretores
CREATECREATE

Note que a Note que a sequenciasequencia uniqueunique(id) j(id) jáá indexa o campo id da tabela diretores. Esse campo id indexa o campo id da tabela diretores. Esse campo id éé
muito importante, pois muito importante, pois éé com ele que ncom ele que nóós vamos relacionar o campo diretores na tabelas vamos relacionar o campo diretores na tabela
filmes.filmes.

Antes de inserir os filmes vamos inserir os diretores Antes de inserir os filmes vamos inserir os diretores 

template1=> template1=> insertinsert intointo diretores diretores valuesvalues (0,'(0,'StevenSteven SpilbergSpilberg','Americano');','Americano');
INSERT 18527 1INSERT 18527 1
template1=> template1=> insertinsert intointo diretores diretores valuesvalues (1,'(1,'EwaEwa KarpoffKarpoff','','PolonesPolones');');
INSERT 18528 1INSERT 18528 1
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Agora insira os filmesAgora insira os filmes

template1=> template1=> insertinsert intointo filmes filmes valuesvalues ('A volta dos que ('A volta dos que naonao foram',1990,1);foram',1990,1);
INSERT 18529 1INSERT 18529 1
template1=> template1=> insertinsert intointo filmes filmes valuesvalues ('A volta dos que ('A volta dos que naonao foram II',1991,1);foram II',1991,1);
INSERT 18530 1INSERT 18530 1
template1=> template1=> insertinsert intointo filmes filmes valuesvalues ('De volta pro futuro',1985,0);('De volta pro futuro',1985,0);
INSERT 18531 1INSERT 18531 1

Veja que no campo diretor nVeja que no campo diretor nóós colocamos o ns colocamos o núúmero id dele que aparece na tabela demero id dele que aparece na tabela de
diretores. diretores. 

Tente agora mostrar os dados da tabela filmes Tente agora mostrar os dados da tabela filmes 

template1=> template1=> selectselect * * fromfrom filmes;filmes;
A volta dos que A volta dos que naonao foram               |1990|      1foram               |1990|      1
A volta dos que A volta dos que naonao foram II            |1991|      1foram II            |1991|      1
De volta pro futuro                          |1985|      0De volta pro futuro                          |1985|      0

Usando duas tabelas relacionadas nUsando duas tabelas relacionadas nóós eliminamos o problema de dados redundantes, mass eliminamos o problema de dados redundantes, mas
criamos outro. Agora em vez de aparecer o nome dos diretores apacriamos outro. Agora em vez de aparecer o nome dos diretores aparece um monte derece um monte de
nnúúmeros, algo difmeros, algo difíícil para seres humanos lidarem. Mas não precisa se preocupar comcil para seres humanos lidarem. Mas não precisa se preocupar com umum
queryquery um pouco mais complexa podemos resolver esse problema.um pouco mais complexa podemos resolver esse problema.
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template1=> template1=> selectselect filmes.nome,filmes.ano,diretores.nome filmes.nome,filmes.ano,diretores.nome fromfrom
filmes,diretores filmes,diretores wherewhere filmes.diretor=diretores.id;filmes.diretor=diretores.id;
De volta pro futuro                          |1985|De volta pro futuro                          |1985|StevenSteven SpilbergSpilberg
A volta dos que A volta dos que naonao foram               |1990|foram               |1990|EwaEwa KarpoffKarpoff
A volta dos que A volta dos que naonao foram II            |1991|foram II            |1991|EwaEwa KarpoffKarpoff

Veja que a clausula Veja que a clausula fromfrom tem duas tabelas, isso tem duas tabelas, isso éé necessnecessáário porque a informario porque a informaçção agoraão agora
estestáá espalhada por mais de uma tabela. A capacidade de juntar vespalhada por mais de uma tabela. A capacidade de juntar váárias tabelas em umarias tabelas em uma
úúnica nica queryquery éé a capacidade mais importante de linguagem SQL. Veja tamba capacidade mais importante de linguagem SQL. Veja tambéém que a agoram que a agora
temos dois campos nome, um na tabela filmes e outro na tabela ditemos dois campos nome, um na tabela filmes e outro na tabela diretores, pararetores, para
diferenciadiferencia--los especificamos o nome da tabela antes do nome do campo, separlos especificamos o nome da tabela antes do nome do campo, separando os doisando os dois
por um ponto. Outra coisa importante por um ponto. Outra coisa importante éé a clausula WHERE que diz para o a clausula WHERE que diz para o postgrespostgres que oque o
campo diretor da tabela filmes se relaciona com campo id da tabecampo diretor da tabela filmes se relaciona com campo id da tabela diretores.la diretores.
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