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Introducció

L’SQL (structured query language o ‘llenguatge d’interrogació estructurat’) és un

llenguatge de tipus declaratiu (no procedimental) destinat principalment a la

definició, a l’accés i a la interacció amb les dades d’una base de dades relacio-

nal. No es pot considerar exactament un llenguatge de programació com a tal,

ja que no inclou funcionalitats com estructures condicionals, bucles, etc.

És el llenguatge més utilitzat (estàndard de facto) pels principals sistemes ges-

tors de bases de dades (SGBD) per a construir consultes a bases de dades rela-

cionals. Malgrat que l’SQL es considera un llenguatge d’interrogació, inclou

moltes capacitats a més de la consulta, com ara característiques per a definir

l’estructura de les dades, inserir i modificar dades, etc. Està conformat per una

sèrie d’instruccions, clàusules i funcions que permeten dur a terme qualsevol

operació sobre la informació emmagatzemada en una base de dades.

Aquest cas pràctic permet posar en pràctica conceptes�previs sobre el llenguat-

ge SQL tractats a l’assignatura Bases de dades. Per això, primer es refresquen i

amplien conceptes tractats en el tercer mòdul didàctic («El llenguatge SQL»).

Després, es presenta una sèrie d’activitats que consisteixen a crear i executar

consultes sobre la base de dades d’exemple (Biblioteca.odb) descrita en el «Cas

pràctic sobre bases de dades relacionals» de l’assignatura i implementada amb

l’ajut de l’OpenOffice Base.

L’objectiu d'aquest cas pràctic és que l’estudiant dissenyi i executi les consultes

exemplificades per mitjà del llenguatge SQL i de l’editor QBE (query by exam-

ple, un sistema gràfic que, mitjançant exemples, permet generar consultes de

manera intuïtiva i sense l’ús de la sintaxi SQL) que incorpora el programa. Tant

si es fa per un sistema com per l’altre, els resultats obtinguts són els mateixos.

A més, en aquest document també es mostra com inserir i eliminar registres i

fer actualitzacions massives en les taules utilitzant l’SQL dins de l’OpenOffice

Base.

Les instruccions o sentències del llenguatge SQL es classifiquen segons la se-

va funció en tres categories principals: sentències de definició, que permeten

definir els objectes de la base de dades (CREATE, ALTER, DROP...); sentències

de manipulació, que s’utilitzen per a gestionar les dades de la base de dades

(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE...), i sentències de control, que permeten

a l’administrador el control d’accés (GRANT, REVOKE) i el control de transac-

cions (COMMIT, ROLLBACK). Aquest cas pràctic se centra en les sentències de

manipulació de dades, especialment en les sentències de selecció; és a dir, en

les consultes a la base de dades.
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1. Conceptes previs

1.1. Funcionalitats de l’SGBD per a la creació de sentències SQL

La majoria d'SGBD relacionals (com són OpenOffice Base, LibreOffice Base

o Microsoft Access) oculten, a ulls de l’usuari, el llenguatge SQL mitjançant

utilitats�gràfiques que resulten molt senzilles de manejar.

Disposen d’un sistema QBE (query by example) que permet generar consultes

utilitzant exemples d’una manera molt intuïtiva i gràfica. Es tracta d’una fi-

nestra de l'aplicació per al disseny de la consulta amb una quadrícula que per-

met seleccionar els camps de la taula o taules de la base de dades que s’usaran i

els criteris que s’aplicaran per a obtenir els registres desitjats. Això evita haver

de conèixer la sintaxi concreta del llenguatge SQL que fa servir l’SGBD, la qual

cosa permet explotar la base de dades d’una manera molt més senzilla que

usant el llenguatge SQL directament. De fet, cada cop que es crea una taula,

es defineixen les seves claus, s’hi afegeixen dades o se seleccionen registres,

l’SGBD executa instruccions SQL.

D’altra banda, per a escriure directament les sentències SQL, aquests SGBD

relacionals disposen també d’una interfície d’instruccions (línia de comanda-

ments). Aquesta utilitat, anomenada consola�SQL, es descriu més endavant.

1.2. Vista de disseny d’OpenOffice Base per a la creació d’una

consulta

Per a accedir al sistema QBE de l’OpenOffice Base, un cop obert el fitxer de base

de dades en el qual es vol crear la consulta cal seleccionar la icona Consultes

del tauler de control vertical esquerre de la finestra principal del programa i

seleccionar la tasca Crea una consulta en vista de disseny...
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Finestra d’aplicació de l’OpenOffice Base amb el detall de l’accés al QBE

Fet això, apareix una finestra emergent, la finestra de disseny de consulta

(Query Design) en la modalitat de graella (en anglès, grid), també anomenada

vista de disseny, sobre la qual se situaran els diferents elements per a la defini-

ció de la consulta.

Grid o graella

Quadrícula de files i columnes
amb cel·les sobre les quals es
poden arrossegar els camps de
les taules de la base de dades.



© FUOC • PID_00226469 9 Cas pràctic sobre el llenguatge SQL

Vista de disseny de consulta (Query Design) en la modalitat de graella

Sobre aquesta finestra s’obre automàticament el quadre de diàleg Afegeix taula

o consulta, que permet afegir, a la part superior de la finestra, la taula o taules

(i, també, les consultes) necessàries. Per a fer-ho, cal seleccionar-les i anar-les

afegint amb el botó Afegeix.

Vista de disseny de consulta amb el quadre de diàleg Afegeix taula o consulta

Un cop afegides les taules, es tanca el quadre de diàleg i es van arrossegant

i deixant anar sobre la quadrícula de la part inferior de la finestra els camps

necessaris de cada taula.
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Taules i camps que intervenen en la creació d’una consulta en la vista de disseny

Posteriorment, s’especifica la resta d’elements de la consulta (criteris de selec-

ció, ordenació dels resultats, assignació d’àlies o sobrenoms, visualització de

camps i altres funcions). D’aquesta manera –com es veu en l’apartat 2, «Acti-

vitats: consultes»–, amb accions molt simples, es poden construir sentències

SQL que en alguns casos poden ser sensiblement complexes.

La consulta es pot desar per a, posteriorment, ser executada o, fins i tot, ser

utilitzada com a punt de partida per a crear altres consultes com si es tractés

d’una taula. El resultat de la consulta (és a dir, el contingut d’aquesta taula)

s'obté en el moment d’executar la consulta. Per tant, sempre es treballa amb

dades actualitzades, no amb dades estàtiques.

La sentència generada amb l’editor QBE (vista de disseny) de l’OpenOffice Base

es pot visualitzar en format SQL accedint a la consola SQL, tal com s’exposa

en l’apartat següent.

Tal com passa amb altres aplicacions ofimàtiques, el sistema de consultes QBE

de l’OpenOffice Base té certes limitacions a l’hora de fer operacions comple-

xes amb les dades emmagatzemades en les taules. Aquestes limitacions es po-

den suplir mitjançant l’ús de sentències del llenguatge SQL que s’escriuen di-

rectament en la consola�SQL de l’OpenOffice Base.
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1.3. Vista SQL d’OpenOffice per a la creació d’una consulta

Per a crear les sentències SQL directament en l’OpenOffice Base, un cop ober-

ta la base de dades cal seleccionar la icona Consultes, situada en el tauler de

control vertical de l’esquerra de la finestra principal, i després seleccionar la

tasca Crea una consulta en vista SQL..., tal com es mostra seguidament.

Finestra d’aplicació de l’OpenOffice Base amb el detall de l’accés a la consola SQL

A continuació, apareix en blanc la finestra de disseny de sentències SQL, ano-

menada consola�SQL o vista SQL, sobre la qual es poden escriure les instruc-

cions necessàries.
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Consola SQL amb el botó Commuta la vista de disseny a activa/inactiva

Si el que es vol és visualitzar en format SQL una sentència generada prèviament

amb la vista de disseny de l’OpenOffice Base, cal seleccionar l’opció Commuta

la�vista�de�disseny�a�activa/inactiva del menú Visualitza o fer clic en el botó

corresponent de la barra d’eines (cartabó de color groc ).

Per a executar la sentència escrita en llenguatge SQL cal seleccionar l’opció

Executa�l’ordre�SQL�directament del menú Edita o fer clic en el botó corres-

ponent de la barra d’eines (les sigles SQL amb una marca de verificació de co-

lor verd).

Consola SQL amb l’opció Executa l’ordre SQL directament
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Un cop desada la consulta, es pot visualitzar o modificar la sentència SQL

seleccionant la consulta i triant l’opció Edita�en�vista�SQL... del menú Edita

a la finestra principal de l’OpenOffice Base.

Opció Edita en vista SQL... del menú d’edició de la finestra d’aplicació

1.4. Sentències de selecció de dades

En l’àmbit de les bases de dades relacionals i el llenguatge SQL, el significat

del terme consulta és el següent:

consulta a base de dades = sentència�de�selecció de dades

En aquest cas pràctic es treballen principalment sentències de manipulació

de dades. En especial, la sentència SELECT, destinada a recuperar informació

d’una base de dades, i una de les que s’utilitzen amb més freqüència. Aquesta

sentència, a part de seleccionar registres de taules o consultes, permet aplicar

filtres o, fins i tot, agrupar o calcular totals.

L’expressió general d’una consulta en llenguatge SQL consta de sis clàusules:

les dues primeres són obligatòries (SELECT i FROM) i les altres, opcionals. Se-

guint les convencions de sintaxi, s’expressa de la forma següent:

Consultes o sentències de
selecció?

La majoria d'SGBD relacionals
tenen una secció anomenada
consultes. Un nom més apropi-
at és sentències, ja que no no-
més permeten fer consultes
(sentències de selecció, SE-
LECT), sinó també sentències
de manipulació com la inserció
(INSERT), l’esborrament (DE-
LETE) i l’actualització (UPDA-
TE) de dades.

Revisió de la sintaxi

Convé revisar acuradament la
sintaxi de les instruccions de
la sentència completa abans
d’executar-la.
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Les clàusules i instruccions entre claudàtors són opcionals. Al final de la sen-

tència, que es pot escriure amb salts de línia o sense, se sol posar un punt i

coma (;), que també és opcional.

Seguidament, s’exposen els casos més habituals en els quals es presenta la sen-

tència SELECT.

1)�Seleccionar�alguns�camps�de�la�taula

La consulta més senzilla consisteix en la selecció de camps i registres

d’una taula (anomenada projecció). S’identifiquen els camps que interessen i

s’especifica la condició que han de complir els registres seleccionats. El resultat

de la consulta és una taula que és un subconjunt de la taula original.

El format�genèric i més habitual d’una consulta és el següent:

Els camps s’especifiquen identificant-los pel seu nom i separant-los per comes

(,) de la manera següent:

Aquesta instrucció recupera els camps especificats dels registres de la taula que

verifiquen una condició.

2)�Seleccionar�tots�els�camps�de�la�taula

Si interessa seleccionar tots els camps, es pot utilitzar el símbol * per a identi-

ficar-ne la llista completa. La sentència queda de la forma següent:

Sintaxi SQL pròpia
d’OpenOffice Base

Cada SGBD pot tenir una sin-
taxi pròpia per al llenguatge
SQL. Tal com s’especifica a
l’inici de l’apartat 2, «Activi-
tats: consultes», l’OpenOffice
Base usa cometes per a especi-
ficar els noms dels camps i de
les taules.
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Aquesta instrucció recupera tots els camps dels registres d’una taula que veri-

fiquen una condició.

3)�Seleccionar�tots�els�registres�de�la�taula

Si s’omet la clàusula WHERE, se suposa que la condició es compleix per a tots

els registres (és sempre verdadera). El format de la sentència serà el següent:

Aquesta instrucció recupera tots els camps especificats en la llista dels registres

d’una taula.

Exemples

Tot seguit s’exemplifiquen consultes amb la sentència SELECT sobre les taules LLIBRE i
ALUMNE que contenen la informació següent:

Taula LLIBRE

idLlibre titol editorial idioma nomAutor numEdicio anyEdicio

1 Israel Wiley anglès Perlmutter, Amos 3 1997

2 Malena es un nombre de tango Pearson castellà Grandes, Almudena 5 1968

3 Un mundo feliz Reader’s Digest anglès Huxley, Aldous 2 1999

4 La buena muerte Círculo de Lectores castellà Grosso, Alfonso 1 2003

5 El color púrpura De Agostini anglès Walker, Alice 1 2009

6 Bella del señor Hachette Livre francès Cohen, Albert 2 1978

7 La perversión del lenguaje Santillana castellà De Miguel, Amando 4 1978

8 El camino de Mictlantecutli Reader’s Digest anglès James, Adobe 12 1965

9 El amo de los perros Wiley anglès Budrys, Algis 1 2002

10 El tragaluz Pearson castellà Buero Vallejo, Antonio 3 2005

11 El sueño de la razón Pearson castellà Buero Vallejo, Antonio 1 2007

12 León el Africano Hachette Livre francès Maalouf, Amin 2 2000

 
 
Taula ALUMNE

idAlumne nom cognom1 cognom2 edat PAC1 PAC2 PAC3 PS

1 Òscar Rovira Sanz 29 5 8 6 7

2 Carla García Bruguera 26 7 6 8 9

3 Òscar Cardona Aguilar 29 5 7 7 6

4 Gabriel Sabater Roca 34 9 9 8 8

Taules LLIBRE i ALUMNE

Aquestes taules no coincidei-
xen exactament amb les de la
base de dades Biblioteca.odb
del "Cas pràctic sobre ba-
ses de dades relacionals" de
l’assignatura.
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Inclusió del camp calculat «edat»

Malgrat que no és convenient incloure el camp «edat» en cap taula d’una base de dades
(ja que els seus valors, d’una banda, es tornen obsolets al cap d’un any, i de l’altra, es
poden calcular a partir dels valors invariables del camp «dataNaixement»), s’ha inclòs en
la taula ALUMNE per a la seva aplicació en un dels exemples descrits.

Exemple�1) Seleccionar tots�els�camps de tots�els�llibres.

La lectura o traducció en llenguatge natural d’aquesta sentència SQL és la següent:

SELECT (selecciona) * (tot) FROM (de la taula anomenada) LLIBRE;

El resultat d’aquesta consulta és una llista (igual a la pròpia taula) amb tots els camps
dels registres de la taula LLIBRE.

Exemple�2) Recuperar el títol i l’autor de tots�els�llibres.

El resultat d’aquesta consulta és una llista amb els títols i els noms d’autor de tots els
registres de la taula LLIBRE, tal com es mostra a continuació:

titol nomAutor

Israel Perlmutter, Amos

Malena es un nombre de tango Grandes, Almudena

Un mundo feliz Huxley, Aldous

La buena muerte Grosso, Alfonso

El color púrpura Walker, Alice

Bella del señor Cohen, Albert

La perversión del lenguaje De Miguel, Amando

El camino de Mictlantecutli James, Adobe

El amo de los perros Budrys, Algis

El tragaluz Buero Vallejo, Antonio

El sueño de la razón Buero Vallejo, Antonio

León el Africano Maalouf, Amin

 
 
Exemple�3) Recuperar el nom i els cognoms de tots�els�alumnes.

Exemple�4) Seleccionar els cognoms i el nom dels alumnes que han aprovat les dues
primeres PAC.
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Exemple�5) Seleccionar totes les dades dels alumnes més grans de vint-i-cinc anys.

Exemple�6) Generar una llista amb el nom i els cognoms dels alumnes i les seves notes.

Quan hi ha més d’una taula en la consulta, és indispensable identificar l’origen

de cada camp. Això s’aconsegueix anteposant el nom de la taula al nom del

camp en la definició de la consulta de la manera següent:

Exemple

Generar una llista amb el nom i el primer cognom dels alumnes.

1.5. Modificadors de la sentència SELECT

SQL disposa dels predicats (o modificadors de la sentència SELECT) LIMIT, TOP

i DISTINCT que permeten modificar els resultats d’una consulta per a limitar

el nombre de registres retornats, o que aquesta retorni només els registres amb

valors únics. Aquests modificadors no es poden usar en la vista de disseny dels

SGBD relacionals.

1.5.1. LIMIT

El modificador LIMIT permet limitar el nombre de registres retornats especifi-

cant un valor de desplaçament. Requereix subministrar dos paràmetres enters

positius separats per un espai. Són els següents:

• Nombre�de�registres màxims que cal retornar (paràmetre n).

• Valor�de�desplaçament (paràmetre i): equival al nombre de registres que

es passa per alt comptant�des�d’1, o al registre inicial que cal retornar

comptant�des�de�0. Aquest paràmetre és opcional.

Ús de modificadors en
OpenOffice Base

Per a usar els modificadors
LIMIT i TOP a l’OpenOffice
Base cal activar l’opció Executa
l’ordre SQL directament del me-
nú Edita.
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Segons el cas, es pot usar una de les dues sintaxis següents:

1)�SELECT�LIMIT�FROM

Després de la paraula SELECT s’escriu el modificador LIMIT seguit dels parà-

metres i, n.

Exemple

Mostrar codi, títol, editorial i nom d’autor del quart i cinquè llibres.

Aquesta sentència retorna dos registres o files (n=2), passant per alt els tres primers regis-
tres (i=3) del conjunt de resultats, tal com es mostra seguidament:

idLlibre titol editorial nomAutor

4 La buena muerte Círculo de Lectores Grosso, Alfonso

5 El color púrpura De Agostini Walker, Alice

 

2)�SELECT�FROM�...�LIMIT�OFFSET

La paraula LIMIT s’escriu al final de la instrucció SELECT si la declaració conté

alguna de les clàusules següents: HAVING, GROUP BY o ORDER BY. En aquest

cas, després de la paraula LIMIT cal proporcionar el paràmetre nombre�de

registres (n) i, opcionalment, el desplaçament o registre�inicial (i) comptant

des de 0, que es designa amb la paraula OFFSET.

Exemple

Mostrar codi, títol, editorial i any d’edició del quart i cinquè llibres ordenats de forma
descendent per any d’edició.

Aquesta sentència retorna dues files, passant per alt els tres primers registres del conjunt
de resultats, que està ordenat de forma descendent pel camp «anyEdicio», tal com mostra
la taula següent:
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idLlibre titol editorial anyEdicio

4 La buena muerte Círculo de Lectores 2003

9 El amo de los perros Wiley 2002

 

1.5.2. TOP

El modificador TOP permet limitar el nombre de registres retornats sense espe-

cificar un valor de desplaçament. S’obtenen els registres superiors o inferiors

segons com s’utilitzi la clàusula ORDER BY, amb DESC o ASC, respectivament.

La paraula TOP s’escriu just després de la paraula SELECT i requereix submi-

nistrar el paràmetre nombre�de�registres (n). La sintaxi és la següent:

Si es vol algun tipus d’ordre, es pot usar la clàusula ORDER BY, que, per defecte,

ordena de manera descendent.

Exemples

1) Mostrar codi, títol, editorial i any d’edició dels dos primers llibres.

Aquesta sentència retorna les dues primeres files del conjunt de resultats (que coincidei-
xen amb els dos primers registres de la taula LLIBRE).

2) Mostrar codi, títol, editorial i any d’edició dels dos primers llibres ordenats de forma
descendent per any d’edició.

Aquesta sentència retorna les dues primeres files del conjunt de resultats organitzat en
ordre descendent pel camp «anyEdicio».

1.5.3. DISTINCT

El modificador DISTINCT permet limitar el nombre de registres retornats i

obtenir un conjunt de resultats format per registres únics (no repetits). És a

dir, elimina del resultat de la consulta les files amb valors repetits.
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Cal recordar que si en el resultat d’una consulta hi ha registres duplicats, per

defecte aquests es visualitzen tants cops com apareguin.

El modificador DISTINCT s’escriu just després de la paraula SELECT.

Exemples

1) Recuperar el nom, l’edat i la nota obtinguda en la PAC1 dels alumnes a partir de la
taula ALUMNE.

Si escrivim la consulta de la manera habitual, tindrem la sentència següent:

La consulta genera dues files repetides amb els valors Òscar, 29, 5 per al nom, l’edat i la
nota de la PAC1, respectivament, tal com s’observa en la taula de resultats.

nom edat PAC1

Òscar 29 5

Carla 26 7

Òscar 29 5

Gabriel 34 9

 
 
Per a evitar obtenir files repetides, s’utilitza el modificador DISTINCT darrere la paraula
SELECT.

Ara la consulta no retorna files repetides, tal com es veu en la taula de resultats següent:

nom edat PAC1

Òscar 29 5

Carla 26 7

Gabriel 34 9

 
 
2) Recuperar el nom de tots els autors a partir de la taula LLIBRE.

Si escrivim la consulta de la manera habitual, tindrem la sentència següent:
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Aquesta consulta genera una taula de resultats amb una fila duplicada –amb el valor
Buero Vallejo, Antonio– tal com s’observa seguidament.

nomAutor

Perlmutter, Amos

Grandes, Almudena

Huxley, Aldous

Grosso, Alfonso

Walker, Alice

Cohen, Albert

De Miguel, Amando

James, Adobe

Budrys, Algis

Buero Vallejo, Antonio

Buero Vallejo, Antonio

Maalouf, Amin

 
 
Atès que un autor pot tenir més d’un llibre, aquest pot aparèixer diverses vegades en la
taula LLIBRE. En aquest cas, les files repetides corresponents a Buero Vallejo es deuen al
fet que aquest autor té dos llibres en la taula LLIBRE. Per a evitar que els autors amb més
d’un llibre apareguin repetits cal usar el modificador DISTINCT de la manera següent:

Ara la consulta retorna totes les files úniques del conjunt de resultats, tal com mostra
la taula següent:

nomAutor

Perlmutter, Amos

Grandes, Almudena

Huxley, Aldous

Grosso, Alfonso

Walker, Alice

Cohen, Albert

De Miguel, Amando

James, Adobe

Budrys, Algis

Buero Vallejo, Antonio



© FUOC • PID_00226469 22 Cas pràctic sobre el llenguatge SQL

nomAutor

Maalouf, Amin

 

1.6. Funcions d’agregació

Les funcions d’agregació s’utilitzen per a dur a terme algun càlcul sobre la

base d’un grup de valors. Com a grup de valors es pot utilitzar qualsevol camp

d’una taula.

Funció Descripció

COUNT( Any | * ) Retorna el nombre d’entrades no nul·les en un camp, o el nombre de
registres si s’utilitza l’asterisc (*)

SUM Retorna la suma dels valors d’un grup o camp

MIN Retorna el valor mínim d’un grup o camp (el més petit)

MAX Retorna el valor màxim d’un grup o camp (el més gran)

AVG Retorna la mitjana aritmètica dels valors d’un grup o camp. Equival a la
divisió suma/quantitat

L’ús de la clàusula GROUP BY en una instrucció SELECT permet la creació de

múltiples grups de valors.

1.7. Funcions escalars

A continuació es detallen algunes funcions integrades en l’OpenOffice Base

que es poden utilitzar per a crear consultes.

1.7.1. Funcions de cadena

Funció Descripció Exemple  Resultat

CHAR_LENGTH
(cadena)

Retorna la longitud de la «cadena» en nombre de caràcters CHAR_LENGTH(‘novel·la’) 8

CONCAT(cadena1,
cadena2)

Retorna una cadena resultat de concatenar (unir) les dues cade-
nes: cadena1 + cadena2

CONCAT(‘Mc’, ‘Graw’) McGraw

1.7.2. Funcions de data i hora

Funció Descripció Exemple Resultat 

CURDATE() Retorna la data actual del sistema CURDATE() 07/04/17

CURRENT_DATE Retorna la data actual del sistema CURRENT_DATE 07/04/17
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Funció Descripció Exemple Resultat 

DATEDIFF(clau,
datahora1,
datahora2)

Retorna el nombre d’unitats de temps segons «clau» trans-
corregudes entre «datahora1» i «datahora2». La «clau» pot
ser un d’aquests valors: ‘ms’=‘mil·lisegons’, ‘ss’=‘segons’,
‘mi’=‘minuts’, ‘hh’=‘hores’, ‘dd’=‘dies’, ‘mm’=‘mesos’,
‘yy’=‘anys’. Es poden usar els formats llarg i curt de data-ho-
ra

DATEDIFF( ‘dd’,
‘2017-08-01’,
‘2017-09-01’ )
 
(Nombre de dies transcorreguts
entre les dues dates)

31

DAYNAME(data) Retorna el nom del dia (dilluns a diumenge) de «data» DAYNAME( ‘2017-04-01’ ) Dissabte 

DAYOFMONTH(data) Retorna el nombre del dia en el mes (1 a 31) de «data» DAYOF-
MONTH( ‘2017-04-01’ )

1

DAYOFWEEK(data) Retorna el nombre del dia en la setmana (1 és diumenge)
de «data»

DAYOFWEEK( ‘2017-04-01’ ) 7

DAYOFYEAR(data) Retorna el nombre de dies des de l’inici de l’any (1 a 366)
de «data»

DAYOFYEAR( ‘2017-04-01’ ) 91

MONTH(data) Retorna el nombre del mes (1 a 12) de «data» MONTH( ‘2017-04-01’ ) 4

MONTHNAME(data) Retorna el nom del mes (Gener a Desembre) de «data» MONTHNAME( ‘2017-04-01’ ) Abril

NOW() Retorna la data i hora actuals del sistema NOW() 07/04/17
10:34PM 

QUARTER(data) Retorna el trimestre (1 a 4) de «data», entenent que l’any
comença al gener

QUARTER( ‘2017-04-01’ ) 2

WEEK(data) Retorna el nombre de la setmana en l’any (1 a 53) de «da-
ta»

WEEK( ‘2017-04-01’ ) 35

YEAR(data) Retorna l’any de «data» YEAR( ‘2017-09-01’ ) 2017

Funcions addicionals

Aquesta relació de funcions es pot ampliar en l’apartat «Funciones integradas en Base»
de wiki.open-office.es. En aquest wiki es pot trobar ràpidament informació eficient orga-
nitzada, actualitzada i elaborada per la comunitat d’usuaris i desenvolupadors de progra-
mari lliure.

http://wiki.open-office.es/Portada
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2. Activitats: consultes

En treballar amb el llenguatge SQL no es fan servir els termes relació, tupla i

atribut, derivats de l’àlgebra i el càlcul relacional (els quals constitueixen la

font teòrica del model relacional). La nomenclatura habitual en l’SQL és taula

(en lloc de relació), fila (en lloc de tupla) i columna (en lloc d’atribut), que són

parelles de conceptes equivalents. En aquest cas pràctic, però, s’utilitzen els

termes taula, registre i camp, respectivament.

Les activitats exposades aquí es duen a terme per a la base de dades relacio-

nal de gestió del préstec de llibres d’una biblioteca que conté informació so-

bre els usuaris, els llibres prestats i els autors dels llibres. Com ja s’ha comen-

tat, les especificacions i requisits de disseny d’aquesta base de dades (formada

per les taules LLIBRE, AUTOR, USUARI, PRESTEC, TEMA, EDITORIAL, PAIS...)

s’exposen en el «Cas pràctic sobre bases de dades relacionals de l’assignatura».

Sobre aquesta base de dades implementada amb l’OpenOffice Base com a

Biblioteca.odb es dissenyen i executen consultes en mode SQL i en vista de dis-

seny mitjançant la consola SQL i l’editor QBE del mateix OpenOffice Base,

respectivament.

Els diferents SGBD relacionals presenten lleugeres variacions en el format de

les sentències SQL, però les ordres més habitualment utilitzades són les matei-

xes. Aquí s’exposen les sentències SQL amb la forma pròpia de l’OpenOffice

Base Microsoft. Això significa que el nom de les taules i dels camps s’escriu

entre cometes dobles en el llenguatge SQL propi d’aquest SGBD, tal com es

mostra seguidament. Per als camps, s’especifica també el nom de la taula a la

qual pertanyen.

En el text d’aquest document (no en les sentències SQL ni el disseny), els ob-

jectes de la base de dades s’escriuen en el format següent: el nom dels camps

(atributs o columnes) en minúscula i entre cometes, i el nom de les taules

(entitats o relacions) en majúscula. Per exemple, el camp «titol» pertany a la

taula LLIBRE. Cal recordar, a més, que per als camps se segueix el conveni
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de nomenclatura Camel Case exposat en el "Cas pràctic sobre bases de dades

relacionals" de l’assignatura. Per exemple, per al camp corresponent al nom

d'usuari escriurem «nomUsuari».

En la vista SQL de l’OpenOffice Base, el color predefinit per als diferents ele-

ments del llenguatge és el següent:

Element de l’SQL Color Exemples

Paraules�clau

• Clàusules SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY

• Predicats BETWEEN, LIKE, ASC, TRUE

• Funcions d’agregació COUNT, MAX, MIN, AVG

• Operadors lògics

blau

AND, OR

Paràmetres turquesa :anyEdicio

Identificadors�de�variables�i�funcions verd DAYNAME, MONTH, YEAR, DATEDIFF

Noms�d’objecte (camp, taula...) “nom_camp”
“NOM_TAULA”.”nom_camp”
“NOM_TAULA”

Valors�alfanumèrics (text, data...)

marró

'conte', 'anglès'
'2014-03-01'

Valors�numèrics 5, 2017

Operadors�aritmètics +, -, *, /

Operadors�de�comparació (igual, me-
nor, major, menor o igual, major o
igual, desigual)

=, <, >, <=, >=, <>

Separadors (punt, coma, parèntesi...)

negre

. , ( )

Com s’aprecia en la figura següent, l’esquema de color està configurat en el

subapartat Realçament de la sintaxi SQL (carpeta OpenOffice / Aparença) del qua-

dre de diàleg Opcions (menú Eines). Aquest quadre de diàleg també permet con-

figurar la resta de paràmetres generals de la interfície d’usuari de l’aplicació.
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Apartat Aparença del quadre de diàleg Opcions amb l’esquema de color dels elements de l'SQL

2.1. Consulta 01: Obtenir totes les dades dels usuaris de la

biblioteca

En aquesta consulta, les instruccions SQL que cal executar corresponen a una

sentència de selecció sense filtre (clàusula SELECT FROM). Per a dissenyar-la,

n’hi ha prou amb una taula (USUARI) i es pot fer de diverses maneres.

1)�Opció�A�(amb�l’asterisc)

Fent ús de l’asterisc, la sentència s’expressa de la manera següent:

Fer-ho des de l’editor QBE és molt senzill. En la vista de disseny cal fer els

passos següents:

a) En el quadre de diàleg Afegeix taula o consulta seleccionem la taula sobre la

qual volem fer la consulta (en aquest cas, USUARI), i fem clic en el botó Afegeix

(també es pot fer amb un doble clic sobre la taula escollida). A continuació,

tanquem aquest quadre de diàleg.
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b) Arrosseguem l’asterisc (*) de la taula USUARI que apareix a la part superior

de la finestra i el deixem anar a la primera columna de la graella de la part

inferior de la finestra. També ho podem fer amb un doble clic sobre l'asterisc.

D’aquesta manera, en el resultat, es mostraran tots els camps que té la taula

USUARI i se seleccionaran tots els usuaris.

2)�Opció�B�(selecció�de�tots�els�camps)

Una altra opció per a la mateixa consulta és seleccionar, un a un, tots els camps

de la taula USUARI. En tal cas, la sentència SQL que cal executar és la següent:

Si creem la consulta a partir de la vista de disseny, cal arrossegar, un per un,

tots els camps de la taula USUARI a la graella que hi ha a la part inferior de

la finestra.
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En qualsevol dels dos casos, el resultat de la consulta que retorna l’SGBD és

el següent:

2.2. Consulta 02: Mostrar totes les dades dels autors espanyols

Es tracta d’una consulta amb filtratge (clàusula SELECT FROM WHERE). Podem

obtenir totes les dades dels autors de nacionalitat espanyola dels llibres de la

biblioteca de dues maneres diferents: a partir d’una taula o de dues.

1)�Opció�A�(una�taula,�criteri�numèric)

Si coneixem el valor del codi de país corresponent a Espanya (camp «idPais»

de la taula PAIS), podem crear la consulta amb una única taula. La sentència

SQL d’aquesta consulta és la següent:

Com a criteri de selecció establim en la sentència SQL que «idPais» = 1.
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Per a crear la consulta a partir de la vista de disseny, cal indicar que en el

resultat de la consulta es mostrin tots els camps de la taula AUTOR. Això ho

podem fer usant l’asterisc (*) o seleccionant tots els camps de la taula, tal com

mostra la figura següent. Si seleccionem els camps un per un, desmarcarem la

casella de la fila Visible corresponent al camp «idPais», atès que aquesta dada

ja s’especifica en el mateix enunciat de la consulta ("autors espanyols" equival

a la igualtat següent: «idPais» = 1) i, per tant, no és necessari que aparegui en

el resultat.

En la fila de criteris del camp «idPais» escriurem un 1.

2)�Opció�B�(dues�taules,�criteri�textual)

Si no coneixem el codi identificador de país corresponent a Espanya, caldrà

fer la consulta amb dues taules. Llavors, la sintaxi de la sentència SQL seria

la següent:
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En aquest cas, el criteri de selecció és «nomPais» = ‘Espanya’ per a la taula

PAIS. La interrelació entre les taules AUTOR i PAIS es fa per mitjà del camp

«idPais». Per aquest motiu cal fer l’assignació (condició) «AUTOR».«idPais» =

«PAIS».«idPais» en la sentència SQL.

En la vista de disseny, seleccionem tots els camps de la taula AUTOR –menys

el camp «idPais»– i el camp «nomPais» de la taula PAIS, del qual desmarcarem

la casella de la fila Visible pel mateix motiu que hem fet en l’opció anterior, i

deixarem com a visibles tots els camps de la taula AUTOR. En la columna de

«nomPais» escrivim Espanya. De forma automàtica, el mateix programa posarà

aquesta paraula entre cometes simples.

En qualsevol de les dues opcions, el resultat que retornarà l’OpenOffice Base

seria el següent:
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2.3. Consulta 03: Obtenir el nom de l’usuari que ha tingut el

llibre amb identificador 13

Aquesta és una consulta amb filtratge (clàusula SELECT FROM WHERE) amb un

filtre donat per un criteri numèric, ja que demana obtenir el nom de l’usuari

que ha tingut en préstec el llibre amb identificador 13. Això ho podem fer de

dues maneres diferents: a partir de quatre taules o de tres.

1)�Opció�A�(quatre�taules)

Per a obtenir el nom de l’usuari que ha tingut el llibre amb «idLlibre» 13, cal

crear la sentència següent:

En aquest cas, s’ha de complir una condició principal evident («idLlibre» =

13) i altres condicions (o assignacions) que permeten interrelacionar les taules

USUARI i LLIBRE mitjançant les claus primàries i foranes de les diferents taules

intermèdies intervinents (PRESTEC i LLI-PRE).

Per a això...

a) la clau forana «idUsuari» de la taula PRESTEC ha de coincidir amb la

clau primària del mateix nom en la taula USUARI (condició 1 o assignació

«PRESTEC».«idUsuari» = «USUARI».«idUsuari»)

b) pel que fa a la clau forana «idLlibre» de la taula LLI-PRE, ha de coincidir amb

la clau primària del mateix nom en la taula LLIBRE (condició 2 o assignació

«LLI-PRE».«idLlibre» = «LLIBRE».«idLlibre»), i

c) pel que fa a la clau forana «idPrestec» de la taula LLI-PRE, ha de coincidir

amb la clau primària del mateix nom en la taula PRESTEC (condició 3 o assig-

nació «LLI-PRE».«idPrestec» = «PRESTEC».«idPrestec»).

Si ho fem des de l’editor QBE, és a dir, en la vista de disseny de l’OpenOffice

Base, caldrà incloure les taules USUARI, PRESTEC, LLI-PRE i LLIBRE i arrossegar

els camps «nomUsuari» de la taula USUARI i «idLlibre» de la taula LLIBRE, que

apareixen en la part superior de la finestra, fins a la part inferior o grid.
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2)�Opció�B�(tres�taules)

En aquesta segona opció s’utilitzen només tres taules, atès que la taula LLIBRE

no és necessària, ja que la condició «idLlibre» = 13 es pot establir mitjançant

la taula LLI-PRE.

Per tant, aquesta consulta es pot expressar mitjançant la sentència SQL se-

güent:

Com es pot comprovar, s’estableixen dues interrelacions entre taules:

a) Entre les taules LLI-PRE i PRESTEC per mitjà del camp clau «idPrestec».
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b) Entre les taules PRESTEC i USUARI per mitjà del camp clau «idUsuari».

En la vista de disseny de l’OpenOffice Base tindrem el següent:

En qualsevol cas, el resultat de la consulta serà el següent:

2.4. Consulta 04: Mostrar el codi, el títol i l’any d’edició de tots

els contes

En aquest cas, és una consulta amb filtre (clàusula SELECT FROM WHERE), el

qual està format per un criteri textual. El valor del camp «nomTema» ha de

ser conte.

La sintaxi de la sentència SQL per a aquesta consulta seria la següent:
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Per a fer-ho des de l’editor QBE de l’OpenOffice Base caldrà seleccionar les

taules LLIBRE i TEMA i afegir els camps «idLlibre», «titol» i «anyEdicio» de la

taula LLIBRE i «nomTema» de la taula TEMA en la part inferior de la finestra.

Per a aquest últim camp, desmarquem la casella Visible i en la fila de criteris

escrivim conte, ja que el criteri de consulta és «nomTema» = 'conte'.

El resultat de la consulta serà el següent:
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2.5. Consulta 05: Mostrar el títol i el tema dels llibres de

temàtica històrica o conte

Es tracta d’una consulta (SELECT FROM WHERE) amb un filtre format per dos

criteris alternatius de tipus textual relacionats mitjançant l’operador OR. S’ha

de complir que el tema sigui històrica o conte. És a dir, un o l’altre.

La sentència SQL per a aquesta consulta es pot expressar de la manera següent:

El disseny de la consulta mitjançant el QBE de l’OpenOffice Base tindrà la

forma següent:
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Com que és indispensable que es compleixi un dels dos criteris (operador OR)

per al camp «nomTema», els valors s'han d’escriure en files diferents. El resultat

de la consulta es mostra a continuació:

2.6. Consulta 06: Mostrar les dades principals de tots els llibres

Per a mostrar les dades principals dels llibres de la biblioteca cal crear una

sentència de selecció (SELECT FROM WHERE) sense filtratge específic en la

qual intervenen camps de diverses taules. Es mostraran el títol, l’autor, l’any

d’edició, el nom de l’editorial, el país de l’editorial i el tema de tots els llibres.

Els camps de les diferents taules es relacionen mitjançant l’operador lògic AND.

La sintaxi de la sentència SQL per a aquesta consulta és la següent:

Per a dissenyar la consulta amb l’OpenOffice Base cal utilitzar les sis taules

que es mostren en la figura següent i afegir en la part inferior de la finestra

els camps esmentats.
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Les dades dels llibres que demana la consulta es mostren a continuació.
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2.7. Consulta 07: Mostrar el nom i la nacionalitat dels autors que

escriuen en anglès

Per a obtenir nom i nacionalitat dels autors que escriuen en llengua anglesa cal

crear una consulta amb filtre (SELECT FROM WHERE) en la qual, com a criteri

de selecció, establim «llengua» = 'anglès'. La sentència SQL que cal executar

és la següent:

En aquest cas, per a fer la consulta amb el QBE de l’OpenOffice Base només cal

seleccionar dues taules: AUTOR i PAIS. En la part inferior de la finestra s’han

d’afegir els camps «nomAutor» i «llengua» de la taula AUTOR i «nomPais» de

la taula PAIS. En la columna corresponent al camp «llengua» escrivim anglès

com a criteri, però desmarquem la casella de la fila Visible. Per tant, el disseny

de la consulta queda tal com mostra la imatge següent:
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En executar la consulta obtindrem el resultat següent:

2.8. Consulta 08: Obtenir títol i autor dels llibres prestats durant

el mes de març

Es tracta d’una consulta amb filtratge (SELECT FROM WHERE) de les dades que

es troben en un interval de dates concret. La data de préstec ha d’estar com-

presa entre el primer i l’últim dia del mes de març, tots dos inclosos. L’interval

es pot establir de dues maneres diferents: per mitjà d'una condició o de dues.

1)�Opció�A�(doble�condició)
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Una primera possibilitat és indicar com a doble condició que la data de préstec

ha de ser major o igual al primer dia del mes de març i menor o igual a l’últim

dia d'aquest mes. És a dir, que s’han de complir alhora les dues condicions;

per tant, es tracta d’un operador lògic AND.

La sentència SQL que cal definir per a obtenir el títol i l’autor dels llibres que

s’han prestat durant el mes de març és la següent:

Sintaxis de criteris amb data

Per a filtrar una data en llenguatge SQL cal definir l’expressió entre cometes simples. La
sintaxi correcta d’una condició de data o hora és la següent:

Per a la data es poden usar els formats següents: ‘AAAA-MM-DD’, ‘AAAA/MM/DD’ o
‘AAAA.MM.DD’. Els separadors admesos són guions, barres i punts.

En la vista de disseny de l’OpenOffice Base, les dues condicions de data s’han

de situar en la mateixa línia de criteris perquè es tracta d’un operador AND

(Y lògic). Per tant, cal seleccionar dos cops el camp «dataPrestec». A més, des-

marquem la fila Visible en les dues columnes d’aquest camp per no visualitzar

aquesta informació, ja que el requisit del mes de març és una restricció impo-

sada en l’enunciat.

Format de data en vista de
disseny

En la vista de disseny, les da-
tes s’escriuen en l’ordre se-
güent: dia, mes i any (en for-
mat DD/MM/AAAA o separat
amb guions o punts). Automà-
ticament, apareixen entre sig-
nes de coixinet (#).
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2)�Opció�B�(condició�única,�clàusula�BETWEEN)

El criteri de selecció que imposa l’enunciat de la consulta també es pot definir

mitjançant la clàusula BETWEEN amb la sintaxi següent:

Aquesta clàusula permet indicar entre quines dates (incloses) se situa la data de

préstec. La nova condició substitueix les dues últimes condicions definides en

l’opció A de la sentència SQL d’aquesta consulta i tampoc no cal fer-la visible.

El disseny de la consulta en la graella del QBE quedaria així:
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El títol i l’autor de tots els llibres que s’han prestat durant el mes de març queda

llistat en el resultat següent:

2.9. Consulta 09: Mostrar nom, telèfon i correu electrònic dels

usuaris amb llibres pendents de retornar el 10/11/14,

indicant títol, autor i data límit de cada llibre prestat

Aquesta és una consulta amb filtratge de les dades (SELECT FROM WHERE) per

mitjà d’un criteri principal combinat. S’ha de complir, d’una banda, que la

data de préstec sigui anterior al dia indicat, i de l’altra, que la data de retorn

efectiu sigui posterior a aquell dia (és a dir, que el llibre encara estigui pendent

de retornar).

La sentència SQL per a dur a terme aquesta consulta serà la següent:
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Si dissenyem la consulta per mitjà del QBE de l’OpenOffice Base, la vista de

disseny haurà de mostrar quelcom equivalent al que mostra la imatge següent:

Aquesta consulta no retorna cap resultat, ja que no hi ha llibres pendents de

retornar a data 10/11/14 a la taula LLI-PRE. Es pot comprovar que els préstecs

que compleixen els criteris de la consulta realitzada (és a dir, els registres de la

taula PRESTEC amb «idPrestec» 9 i 10) no tenen associat cap llibre perquè no

consten a la taula LLI-PRE (que només té dades dels préstecs 1, 2, 4 i 5).
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2.10. Consulta 10: Obtenir títol, any, nacionalitat i autor dels

llibres publicats des de 2000

Per a fer això cal desenvolupar una sentència de selecció amb filtratge de les

dades (SELECT FROM WHERE) per mitjà d’un criteri principal de tipus numèric.

La sentència SQL per a mostrar la nacionalitat i el nom de l’autor de tots els

llibres publicats des de l’any 2000 de què disposa la biblioteca i també el títol

i l’any d’edició és la següent:

I la vista de disseny corresponent serà la següent:
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El resultat de la consulta dels llibres publicats des de 2000 es mostra a conti-

nuació.

2.11. Consulta 11: Obtenir el nom i la nacionalitat dels autors

estrangers

Aquí es tracta d’una consulta amb filtratge de les dades (SELECT FROM WHERE)

per mitjà d’un criteri textual. Per a seleccionar els autors estrangers, és a dir, els

que no són espanyols cal establir que el nom del país sigui diferent d’Espanya.

D’aquesta manera, la sentència SQL que cal definir és la següent:

Per al disseny de la consulta des de la vista de disseny n’hi ha prou a selecci-

onar les taules AUTOR i PAIS i establir la condició requerida, tal com es veu

seguidament:
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El resultat de la consulta dels autors estrangers dels llibres de la biblioteca és

el següent:
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2.12. Consulta 12: Obtenir el títol dels llibres que comencin per

l'article El

Aquesta és una consulta amb filtratge de les dades (SELECT FROM WHERE) per

mitjà d’un criteri textual. En aquest cas caldrà utilitzar la clàusula LIKE ‘%’

en el camp «titol», que permet seleccionar els registres que comencin pel text

especificat davant del símbol %. Interessa obtenir tots els títols que comencin

per la síl·laba El. Per tant, com a criteri indicarem LIKE ‘El%’.

Definir la sentència SQL corresponent és molt senzill, ja que només cal usar

la taula LLIBRE, tal com es mostra a continuació:

Així mateix, per a dissenyar la consulta amb el QBE de l’OpenOffice Base cal

escriure COM ‘El*’ en la fila de criteris del camp «titol» tal com mostra la

imatge següent.
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El resultat de la consulta és el següent:

2.13. Consulta 13: Mostrar el títol, l’any d’edició i l’editorial dels

llibres deteriorats

En aquesta ocasió, es tracta d’una consulta amb filtratge de les dades (SELECT

FROM WHERE) per mitjà d’un criteri que admet els valors binaris de la lògica

booleana (sí/no, cert/fals...).

La sentència SQL per a aquesta consulta és la següent:



© FUOC • PID_00226469 49 Cas pràctic sobre el llenguatge SQL

Per tal de dissenyar la consulta en la vista de disseny, seleccionem les taules

LLIBRE i EDITORIAL, incorporem els camps «titol» i «anyEdicio» de la taula

LLIBRE i «nomEditorial» de la taula EDITORIAL i establim com a criteri de

selecció el valor ‘cert’ (TRUE) per al camp «deteriorat» de la taula LLIBRE. En

aquest cas, no cal mostrar la columna del camp «deteriorat», atès que aquesta

és la condició que demana l’enunciat de la consulta. Per tant, desmarquem la

casella de la fila Visible per a aquest camp.

El resultat de la consulta dels llibres deteriorats es mostra a continuació.
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2.14. Consulta 14: Mostrar títol, autor i data de préstec dels

llibres ordenats per nom d’usuari i assignant sobrenoms a

les columnes de resultats

En aquesta consulta cal crear una sentència de selecció amb filtratge de dades

(clàusula SELECT FROM WHERE), ordre de resultats (clàusula ORDER BY) i

assignació d’àlies (clàusula AS).

S’han assignat els sobrenoms o àlies Usuari, Data�de�préstec, Títol�del�llibre i

Autor�del�llibre als camps «nomUsuari», «dataPrestec», «titol» i «nomAutor»,

respectivament. D’aquesta manera les dades apareixen en la taula de resultats

de forma més entenedora.

La sentència SQL per a aquesta consulta és la següent:

El disseny de la consulta requereix sis taules, ja que per a relacionar les taules

que interessen (USUARI, PRESTEC, LLIBRE i AUTOR) calen les taules intermè-

dies AUT-LLI i LLI-PRE, tal com es mostra en la vista de disseny. A més, en

la fila de la graella corresponent a l’àlies, cal especificar els valors que han

d’aparèixer en la capçalera de les columnes (camps) de la taula de resultats, i

en la fila d’ordenació del camp «nomUsuari», cal especificar ascendent.

Àlies

Un àlies és un nom alternatiu
o sobrenom que es dóna a un
camp o columna en la taula de
resultats de la consulta.
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La taula de resultats de la consulta dels llibres que ha llegit cada usuari té

l’aspecte següent:
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2.15. Consulta 15: Mostrar, sense repetició, el tema dels llibres

que ha tingut cada usuari

L’enunciat d'aquesta consulta especifica que es tracta d’una sentència de se-

lecció sense repetició (clàusula SELECT DISTINCT). Això significa que en la

taula de resultats només es mostraran un cop les files duplicades.

La sentència SQL d’aquesta consulta és la següent:

El QBE de l’OpenOffice Base també permet crear una consulta en la qual es

vol especificar la restricció DISTINCT en la clàusula SELECT.

El primer pas per fer-ho és crear la consulta en la vista de disseny incorpo-

rant totes les taules i tots els camps necessaris. En aquest cas, necessitem els

camps «nomUsuari» i «nomTema». Tot i que només es demanen dades de les

dues taules USUARI i TEMA, també es requereixen les taules intermèdies que

les interrelacionen (és a dir, LLIBRE, LLI-PRE I PRESTEC). La vista de disseny

d'aquesta consulta ha de ser similar a la que es mostra a continuació.
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Per realitzar el segon pas (especificar la restricció o modificador DISTINCT), hi

ha dues possibilitats: editar la vista de disseny o la vista SQL.

1)�Opció�A�(opció�"valors�diferents"�del�menú�d'edició�en�la�vista�de�dis-

seny)

Prèvia comprovació que està activat el botó Edita el fitxer en la vista de dis-

seny...

Vista de disseny d’una consulta amb el botó Edita el fitxer activat

... es pot incorporar la restricció DISTINCT d’una de les dues maneres següents:

a) Seleccionant l’opció Valors diferents del menú Edita.
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b) Activant el botó que té el dibuix d’un embut amb els nombres 123.

Vista de disseny d’una consulta amb l’opció Valors diferents activada

2)�Opció�B�(edició�de�la�vista�SQL)

L’altra possibilitat és editar la sentència SQL resultant del primer pas.

Per a fer-ho, un cop desada la consulta cal seleccionar-la, triar l’opció Edita en

vista SQL... del menú d’edició del tauler de control principal de l’aplicació i

escriure el predicat DISTINCT darrere de la paraula SELECT en la vista SQL.

Per a qualsevol de les dues opcions, el resultat de la consulta de temes dels

llibres que ha tingut en préstec cada usuari és el següent:

Si no s’inclou el modificador DISTINCT en la consulta, la taula de resultats

mostraria catorze registres en comptes d’onze, tal com es veu a continuació.
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En tal cas, apareixerien repetits els registres següents:

a) Isabel Soler García, novel·la (repetit tres vegades).

b) Sandra Pons Sala, històrica (repetit dues vegades).

2.16. Consulta 16: Obtenir el nombre total de llibres escrits pels

autors espanyols

Per a obtenir el resultat demanat cal dissenyar una sentència de selecció amb

resum (COUNT). Això vol dir que, com a resultat de la consulta, no es mos-

traran dades concretes de la base de dades, sinó la comptabilització (funció

d’agregació COUNT o ‘Recompte’) dels registres que satisfan la condició esta-

blerta (autors espanyols). Per tant, es tracta d’obtenir una agrupació de les da-

des.

D’altra banda, tot i que l'enunciat no ho demana, per a indicar el tipus

d’agrupació que es tracta és habitual assignar al resultat un àlies o sobrenom

(per mitjà de la clàusula AS). En aquesta consulta, s’usa el sobrenom Total com

a capçalera en la taula de resultats.

El filtratge de les dades d’aquesta sentència de selecció (SELECT FROM WHERE)

es pot fer de dues maneres diferents: mitjançant un criteri numèric o mitjan-

çant un criteri textual. Per a la primera opció n’hi ha prou amb tres taules (dues

per a les dades sol·licitades en l’enunciat i una que interrelaciona les taules).

Per a la segona se’n requereixen quatre. Vegem com es pot implementar la

consulta de les dues maneres.

1)�Opció�A�(tres�taules,�criteri�numèric)
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Si coneixem el valor del codi de país corresponent a Espanya (camp «idPais»

de la taula PAIS), podem crear la consulta amb les taules LLIBRE, AUT-LLI i

AUTOR. La condició o criteri de selecció serà «idPais» = 1, i no cal visualitzar-la

en el resultat, per la qual cosa desmarquem la casella de la fila Visible d'aquest

camp.

La sintaxi de la sentència SQL d’aquesta consulta en aquest cas, és la següent:

La corresponent vista de disseny de la consulta és la següent:

2)�Opció�B�(quatre�taules,�criteri�textual)
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Si, en canvi, no coneixem el valor del codi de país, caldrà afegir la taula PAIS

per a indicar que el nom del país és Espanya. Llavors, el criteri de selecció serà

«nomPais» = 'Espanya', i també desmarquem la casella Visible corresponent.

En aquest cas, la sentència SQL s'expressarà de la manera següent:

La vista de disseny corresponent es mostra a continuació:

Qualsevol de les dues maneres de crear la consulta del nombre total de llibres

escrits pels autors espanyols de què disposa la biblioteca dóna el resultat se-

güent:
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2.17. Consulta 17: Obtenir el nombre total de llibres que cada

usuari ha tingut en préstec

Per a obtenir el nombre de llibres llegits pels usuaris de la biblioteca cal disse-

nyar una sentència de selecció amb resum (COUNT). Com a resultat de la con-

sulta es mostrarà una agrupació de les dades: el ‘Recompte’ (funció d’agregació

COUNT) dels registres que satisfan la condició requerida. És a dir, dels llibres

que ha llegit cada usuari. En aquest cas, el criteri de selecció el compleixen els

usuaris (registres de la taula USUARI) el codi dels quals («idUsuari») aparegui

en la taula PRESTEC (és a dir, els usuaris -amb codi 1, 2, 3, 4, 5 o 6- que han

fet ús del servei del préstec de llibres).

Per a mostrar els resultats agrupats per nom d’usuari es fa servir la clàusula

GROUP BY. Així doncs, la consulta s’expressa per mitjà de la sentència SQL

següent:

Per al disseny d’aquesta consulta mitjançant el QBE de l’OpenOffice Base

cal usar les funcions de ‘Recompte’ (COUNT) per a comptar els préstecs i

‘Grup’ (GROUP BY) per a agrupar per nom d’usuari. Per tant, la vista de disseny

és la següent:
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I la taula de resultats de la consulta és la següent:

2.18. Consulta 18: Calcular el nombre d’autors dels llibres de la

biblioteca

El resultat d’aquesta consulta ha de mostrar una agrupació de les dades (el

‘Recompte’ del nombre d’autors dels llibres de la biblioteca) sense repetició, ja

que només s’ha de comptar un cop cada autor, encara que ho sigui de llibres

diferents.

Per tant, es tracta d’una sentència de selecció amb resum (COUNT) i sense re-

petició (DISTINCT). Opcionalment, es pot assignar un sobrenom o àlies (AS)

al nombre total d’autors dels llibres de la biblioteca. En aquest cas, com a so-

brenom de la columna del resultat amb el nombre d'autors, es fa servir el text

Recompte d’autors.
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La sentència SQL que expressa la consulta demanada és la següent:

Per a dissenyar aquesta consulta mitjançant l’editor QBE de l’OpenOffice Base

cal especificar la restricció DISTINCT. Per a incloure aquest modificador se

segueix el sistema exposat en la consulta 15 d’aquest cas pràctic.

El primer pas requereix crear la consulta en la vista de disseny i aplicar la funció

‘Recompte’ (funció d’agregació COUNT) als registres de la taula AUT-LLI, ja que

és la que inclou la interrelació dels llibres amb el seu autor. Aquesta vista es

mostra en la imatge següent:

La consulta retorna el nombre d’autors de llibres de la biblioteca, però comp-

tant els registres repetits. És a dir, compta l’autor encara que aquest aparegui

diverses vegades en la llista de resultats. En aquest cas, retorna un total de di-

vuit autors, valor que és incorrecte.
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Per a aconseguir que la consulta no compti els registres repetits, és a dir, els au-

tors dels quals hi ha més d’un llibre a la biblioteca, cal incorporar el predicat o

restricció DISTINCT (segon pas). Com s’ha dit, això es pot fer de dues maneres:

1) Mitjançant l’opció «Valors diferents» disponible en la mateixa vista de dis-

seny, o

2) Un cop hem desat la consulta, afegint el predicat DISTINCT a la clàusula

SELECT COUNT en la vista SQL.

Ara, el resultat obtingut serà el següent:

2.19. Consulta 19: Mostrar títol, dates límit i de retorn, usuari

i càrrec per demora (0,03 €/dia) dels llibres tornats amb

retard

En aquesta consulta cal definir una funció per al càlcul de l’import de la mul-

ta –anomenada «Càrrec per demora»– pels llibres que l’usuari ha tornat amb

retard. Aquest càrrec es calcula, per cada llibre, a raó de 0,03 euros per dia de

retard respecte a la data límit de retorn.

La sentència SQL d’aquesta consulta és la següent:

Per a crear la consulta fent ús de la vista de disseny, a part d’incloure els camps

que demana l’enunciat, cal afegir una columna per a l’import de la penalitza-

ció a la qual s’assignarà l’àlies Càrrec�per�demora i que s’obtindrà a partir de

l’expressió següent:
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A més, com a criteri de selecció, cal especificar que es mostrin únicament els

registres on s’obtingui un import superior a zero per a aquest camp calculat.

És a dir, els que compleixin la condició següent:

La vista de disseny quedarà tal com es mostra seguidament:

El resultat de la consulta llistarà els onze registres indicats a continuació.
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2.20. Consulta 20: Mostrar les dades dels préstecs de llibres

d’autors no espanyols assignant sobrenoms a les capçaleres

de resultats

Aquesta és una consulta amb filtratge de les dades (clàusula SELECT FROM

WHERE) per mitjà d’un criteri textual en la qual s’assigna un àlies o sobrenom

(clàusula AS) a la capçalera de totes les columnes de resultats. Per a la selecció

dels llibres d’autors no espanyols cal establir el criteri «nomPais» <> 'Espanya'.

La sentència SQL corresponent és la següent:

En la imatge següent es mostra la vista de disseny de la consulta, en la qual

s’assigna un sobrenom a cada camp i s’estableix com a criteri de selecció per

al camp «nomPais» de la taula PAIS un valor diferent del text Espanya.
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La taula de resultats següent mostra nou registres amb les capçaleres de colum-

na (sobrenoms), definides per l'usuari:

2.21. Consulta 21: Mostrar títol i tema dels llibres en anglès

ordenats pel nom d’autor

Aquesta consulta requereix crear una sentència SQL de selecció amb filtratge

de dades (clàusula SELECT FROM WHERE) per mitjà de la utilització d’un criteri

textual («llengua» = 'anglès') i amb ordenació dels resultats (clàusula ORDER

BY) per nom d’autor. La sintaxi correcta és la següent:
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La vista de disseny adequada a aquesta consulta es mostra a continuació.

Els resultats demanats són el títol, autor i tema dels cinc llibres que es mostren

a continuació.
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Prieto Ramos, Álvaro (2008). Tutorial de OpenOffice Base. Tutorial en castellano de OpenOf-
fice Base [en línia]. WordPress. Weblog molt útil per a trobar de manera ràpida i senzilla la
informació necessària per a utilitzar OpenOffice Base. Malgrat estar creat per a una versió
antiga, serveix per a la major part de versions en els diferents sistemes operatius.

Wiki Apache Open Office (2015). Wiki, Guía de introducción al uso de Apache OpenOffice
[en línia]. Manual que dóna una visió general de les eines de què disposa OpenOffice Base
amb un índex que permet accedir a la informació detallada de cada apartat.

2) Fonts d’informació web sobre consultes a bases de dades

Canal d'Obasoft (2011). OpenOffice Base - Consultas - Parte 4 [en línia]. Youtube. Vídeo
(de 7:17 minuts) molt útil per a crear consultes senzilles amb OpenOffice Base. Explica els
diferents passos amb el complement de la veu, i el cursor té una mena d’aura que ajuda a
seguir el procés indicant amb precisió cada moviment. L’explicació, però, és una mica lenta
i té interferències en el so.

Storti, Guillermo; Ríos, Gladys; Campodónico, Gabriel (2007). Base de datos: consul-
tas [en línia]. Tecnología de la Información y la Comunicación. Treball (de 16 pàgines) creat
per professors d’informàtica centrat en l'SGBD Microsoft Access que conté informació molt
útil per a resoldre dubtes sobre consultes a bases de dades. Malgrat no ser actual, té un interès
didàctic elevat i tracta la matèria de forma entenedora.

Wiki Apache Open Office (2015). Wiki, Crear consultas [en línia]. Article didàctic que
explica de forma rigorosa les diferents consultes que es poden fer a una base de dades cre-
ada amb OpenOffice Base. La informació és fàcil de visualitzar i comprendre gràcies a l’ús
d’imatges capturades de pantalla.

3) Fonts d’informació web sobre el llenguatge SQL

Arvin, Troels (2014). Comparison of Different SQL Implementations [en línia]. Compara les
diverses implementacions de SQL i serveix com a guia per a convertir o migrar codi SQL en-
tre diversos sistemes gestors de bases de dades. Inclou comparacions entre SQL: 2008, Post-
greSQL, DB2, MS SQL Server, MySQL, Oracle i Informix.

International Organization for Standardization (2011). ISO/IEC 9075: 2011, Infor-
mation Technology. Database languages. SQL [en línia]. Documentació oficial de la setena re-
visió de la norma (SQL: 2011) per l’ISO que substitueix la versió anterior (SQL: 2008) on
s’estableix la definició d’una estructura de dades i les operacions que es poden fer en les dades
emmagatzemades en aquesta estructura. Incorpora els requisits mínims del llenguatge i altres
extensions. La web de l’ISO (www.iso.org) permet consultar la publicació de noves versions
de l’estàndard. Podeu baixar l’esborrany de la Part 1: Framework (SQL/Framework, JTC1SC32).

ITBusinessEdge.Welcome to SQLCourse.com [en línia]. Tutorial d’introducció al llenguatge
SQL molt complet i entenedor. La informació és clara, útil i ben estructurada.

KeyData (2015). Tutorial de SQL: Curso de SQL [en línia]. Tutorial didàctic molt interessant,
rigorós i original que presenta la descripció general dels conceptes i les operacions que permet
el llenguatge SQL. Es pot consultar en onze llengües diferents.

Lucero Sánchez, María José (2007). SQL. Unidad didáctica [en línia]. Slideshare. Presenta-
ció que explica (en 10 diapositives) el llenguatge SQL, les seves característiques i el tipus de
dades amb les quals treballa. El contingut està molt esquematitzat i els conceptes, explicats
molt detalladament amb un llenguatge planer.

https://www.openoffice.org/es/producto/base.html
https://www.youtube.com/watch?v=qPK6Y2QWNzw
https://tutorialopenofficebase.wordpress.com/
https://tutorialopenofficebase.wordpress.com/
https://wiki.openoffice.org/wiki/ES/Manuales/GuiaAOO/Base
https://www.youtube.com/watch?v=L7-OWQ7puLk
http://www.belgrano.esc.edu.ar/matestudio/carpeta_de_access_consultas.pdf
http://www.belgrano.esc.edu.ar/matestudio/carpeta_de_access_consultas.pdf
https://wiki.openoffice.org/wiki/ES/Manuales/GuiaAOO/Base/CrearConsultas
http://troels.arvin.dk/db/rdbms
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53681
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53681
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.jtc1sc32.org/doc/N2151-2200/32N2153T-text_for_ballot-FDIS_9075-1.pdf
http://www.sqlcourse.com
http://www.1keydata.com/es/sql
http://es.slideshare.net/ed0594/presentacin-sql?next_slideshow=1
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Obiols Llopart, Cristina (2007). Llenguatge SQL. Consultes [en línia]. IOC (Institut Obert
de Catalunya). Document extens (de 86 pàgines) i útil amb un índex molt ben organitzat
que permet trobar pràcticament tot el que es relaciona amb el llenguatge SQL.

Salazar, Cristian (2012). Consultas SQL [en línia]. Slideshare. Presentació que explica (en 26
diapositives) de manera senzilla com es poden crear consultes per mitjà del llenguatge SQL.

4) Llibres de consulta sobre el llenguatge SQL

Chardi García, Pere (2014). SQL fácil (1a. ed.). Barcelona: Marcombo. Llibre que apro-
fundeix en el llenguatge SQL i les bases de dades relacionals amb una metodologia
d’aprenentatge motivadora que facilita la comprensió de la matèria. Amb l’ajut d’un mitjà
interactiu (una consola SQL accessible des de www.sqlfacil.com) permet penjar les consultes
d’exemple, modificar-les, practicar els conceptes explicats i desenvolupar els exercicis pro-
posats. Es tracta d’una molt bona eina per a complementar la teoria i consolidar els coneixe-
ments amb la pràctica. Pertany a la col·lecció «Ediciones técnicas».

Charte Ojeda, Francisco (2014). SQL (1a. ed.). Madrid: Anaya Multimedia. Llibre de nivell
mitjà de la col·lecció «Manuales imprescindibles» que segueix un enfocament didàctic, amb
explicacions clares i concises, i que ofereix abundants exemples i exercicis que ajuden a rea-
firmar l’aprenentatge. A més de l’estàndard també introdueix, des d’una perspectiva pràctica,
derivats molt difosos com T-SQL, PL/SQL i SQL/PSM. Permet estar en disposició de completar
qualsevol operació sobre una base de dades, coneixent la sintaxi estàndard de l’SQL i, en
molts casos, els aspectes específics de cada producte.

Gabillaud, Jérôme (2010). SQL y álgebra relacional. Nociones básicas (1a. ed.). Cornellà de
Llobregat: Ediciones ENI. Extracte d’un llibre més extens del mateix autor (Oracle 11 g - SQL,
PL/SQL, SQL*Plus, editat en la col·lecció «Recursos informáticos») adreçat a principiants en
el camp de les bases de dades que tenen nocions d’informàtica. Presenta les bases de dades
en SQL i l’àlgebra relacional amb un nivell de dificultat mitjà.

Godoc, Eric (2014). SQL. Los fundamentos del lenguaje (1a. ed.). Cornellà de Llobregat: Edi-
ciones ENI. Llibre de nivell mitjà/expert que descriu els comandaments més utilitzats de SQL
i permet crear taules ràpidament, consultar-les, modificar-les i inserir i suprimir registres en
una base de dades relacional. Presenta una breu història de la norma SQL i nocions sobre el
model relacional. Aborda les funcions SQL, la seguretat de les dades, les transaccions i temes
una mica més complexos (importació i exportació de taules, errors més freqüents...). Utilitza
exemples amb Oracle 10g i MySql que es poden baixar des de www.ediciones-eni.com. Forma
part de la col·lecció «Recursos informáticos».

Quintana Ortí, Gregorio; Marqués Andrés, María Mercedes; Aliaga Estellés, José
Ignacio (2008). Aprende SQL (1a. ed.). Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publi-
cacions. Llibre de nivell bàsic i mitjà que introdueix, de manera pràctica, l’ús d’aquest llen-
guatge il·lustrant els conceptes amb nombrosos exemples i exercicis relacionats amb el siste-
ma de facturació i control d’estocs de les empreses. És el número 29 de la col·lecció «Treballs
d’informàtica i tecnologia».

5) Manuals de referència sobre el llenguatge SQL

Beaulieu, Alan (2010). Aprende SQL (2a. ed.). Madrid: Anaya Multimedia. La segona edició
d’aquesta guia actualitzada per als sistemes de gestió de bases de dades actuals (com MySQL
6.0, Oracle 11g i Microsoft SQL Server 2008) ajuda a aprendre còmodament i sense esforç
els fonaments de l’SQL que permeten escriure aplicacions de bases de dades, fer tasques ad-
ministratives, generar informes...

Groff, James R.; Weinberg, Paul N. (2003). SQL. Manual de referencia (1a. ed.). Barcelona:
McGraw-Hill Interamericana de España. Manual ben estructurat, de nivell mitjà a expert,
molt pràctic i clar, idoni per a comprendre i utilitzar l’SQL, que proporciona una visió general
i un ampli tractament de cada aspecte del llenguatge. Mostra com es pot recuperar i modificar
dades, programar amb SQL, usar procediments emmagatzemats, etc. Ajuda a aconseguir les
habilitats essencials per a treballar eficaçment amb SQL a l’hora de tractar estàndards emer-
gents, com les tecnologies XML, EJB, J2EE, JDBC, serveis web...

Rivero Cornelio, Enrique; Benavides Abajo, Juan; Martínez Fuentes, Luis; Olai-
zola Bartolomé, Juan María; Reina Juliá, Luis (2002). Introducción al SQL para usua-
rios y programadores (2a. ed.). Madrid: Thomson. Segona edició d’un text de nivell mitjà a
expert que afegeix importants ampliacions a l’edició anterior. Presenta de forma rigorosa i
progressiva les diferents opcions de l’SQL, de més simples a més complexes. Permet comen-
çar a escriure consultes senzilles, però també inclou temes avançats útils per a professionals.
Explica tant l’ús directe del llenguatge, sense necessitat de programar, com incloent-lo dins
de programes.

http://es.slideshare.net/csalazarc/consultas-base-de-datos-en-sql
http://www.sqlfacil.com
http://www.agapea.com/libros/SQL-Y-ALGEBRA-RELACIONAL-NOCIONES-BASICAS-9782746060173-i.htm
http://www.agapea.com/libros/SQL-Los-fundamentos-del-lenguaje-9782746091245-i.htm
http://www.ediciones-eni.com
http://www.agapea.com/libros/Aprende-SQL-9788480216616-i.htm
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