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Oracle Database 10g: PL/SQL Avançado
Duration: 2 Days
What you will learn
Esta classe se aplica aos usuários do Banco de Dados Oracle8i, Oracle9i e Oracle 10g.
Este curso destina-se a usuários do Oracle8i, Oracle9i e Oracle Database 10g.Neste curso, os alunos aprenderão a
usar os recursos avançados do código PL/SQL para projetar e ajustar códigos PL/SQL a fim de estabelecer uma
interface entre o banco de dados e outras aplicações da maneira mais eficiente possível. Com os recursos avançados
de elaboração de programas, packages, cursores, métodos de interface estendida e conjuntos, os alunos aprenderão a
criar programas PL/SQL avançados. Este curso aborda os seguintes assuntos: programação eficiente, uso de rotinas C
e Java externas, PL/SQL Server Pages e acesso detalhado.
Audience
Database Designers
PL/SQL Developer
Technical Consultant

Prerequisites
Suggested Prerequisites
Understanding of HTML syntax
Course Objectives
Analisar o código para encontrar ambigüidades no programa, testar, rastrear e traçar o perfil do código PL/SQL
Criar e ajustar um código PL/SQL com eficiência para maximizar o desempenho
Criar código para estabelecer uma interface entre aplicações externas e o sistema operacional
Implementar um banco de dados privado virtual com controle de acesso detalhado
Criar aplicações PL/SQL que usam conjuntos
Desenvolver packages e unidades de programa PL/SQL que são executados de forma eficiente

Course Topics
Introdução
Objetivos do curso
A solução Oracle completa
Agenda do curso
Tabelas e dados usados neste curso
Revisão de Conceitos de Programação PL/SQL
Identificar a estrutura de blocos PL/SQL
Criar procedures
Criar functions
Criar packages
Usar cursores
Tratar exceções
Compreender dependências
Identificar os packages fornecidos pela Oracle
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Considerações de Projeto
Listar as diferentes diretrizes para projeto de cursores
Descrever variáveis de cursor
Especificar variáveis de cursor como parâmetros de programa
Comparar variáveis de cursor e cursores estáticos
Descrever os tipos de dados predefinidos
Criar subtipos baseados nos tipos existentes de uma aplicação
Conjuntos
Descrever e usar tabelas aninhadas
Descrever e usar varrays
Descrever e usar arrays associativos
Descrever e usar conjuntos indexados de strings
Descrever e usar conjuntos aninhados
Criar programas PL/SQL que usam conjuntos
Descrever as exceções de conjuntos mais freqüentes e como escrever código para elas
Comparar arrays associativos e conjuntos

Métodos de Interface Avançada
Executar rotinas C externas no código PL/SQL
Compreender as vantagens das rotinas externas
Publicar a rotina C externa no código PL/SQL
Executar uma rotina PL/SQL que chame a rotina C externa
Executar rotinas Java no código PL/SQL
Publicar o método de classe Java criando a especificação da unidade de subprograma PL/SQL que faça referência a esse méto
Executar o subprograma PL/SQL que chame o método de classe Java
PL/SQL Server Pages
Definir código PL/SQL incorporado em páginas Web (PL/SQL Server Pages)
Descrever o formato de uma PL/SQL Server Page
Criar o código e conteúdo da PL/SQL Server Page
Carregar a PL/SQL Server Page em um banco de dados como um stored procedure
Executar uma PL/SQL Server Page por meio de um URL
Depurar problemas da PL/SQL Server Page
Controle de Acesso Detalhado
Compreender o funcionamento geral do controle de acesso detalhado
Descrever os recursos do controle de acesso detalhado
Descrever o contexto de uma aplicação
Configurar um trigger de logon
Verificar os resultados
Consultar as views do dicionário que armazenam informações sobre o acesso detalhado
Desempenho e Ajuste
Ajustar o código PL/SQL
Criar seções executáveis menores para o código
Comparar o desempenho dos códigos SQL e PL/SQL
Compreender como binds em alto volume podem melhorar o desempenho
Tratar exceções com a sintaxe FORALL
Identificar problemas de tipo de dados e de restrição
Reconhecer problemas de rede
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Analisando o Código PL/SQL
Usar os packages e views de dicionários fornecidos para encontrar informações de codificação
O package dbms_describe fornecido
Usar packages fornecidos para encontrar informações de erros
Rastrear programas PL/SQL usando o package dbms_trace fornecido
Ler e interpretar informações de trace
Traçar o perfil de programas PL/SQL usando o package dbms_profiler fornecido
Ler e interpretar as informações de profiler
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