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•  Una aplicació “programari” consta de diversos elements interrelacionats i 
complementaris entre si  

- Exemple: interfícies, formularis, arquitectura, etc. 
 

• El disseny d’aquests elements s’aborda des de distintes perspectives i es 
cobreix en distintes assignatures 

- Exemple: Eines avançades per al Disseny d’Aplicacions (obligatòria de segon 
curs) 

 
• La majoria de les aplicacions requereixen la persistència de dades  

emmagatzemament de dades en repositoris : bases de dades 
 

Una introducció a l’estudi de bases de dades és l’assignatura Fonaments de les 
Bases de Dades (curs 1r)  principalment dedicada a l’estudi del model 
relacional  
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Metodologia de disseny 

Funcionalitat 
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Anàlisi de 
requisits 

Arquitectura 

… Programari 

Si BD  
necessària 

BD 

Diferents actors per al 
disseny de distints 
elements de la BD Sistema 

gestor de 
bases de 
dades (SGBD) 



Metodologia de Disseny 
de Bases de Dades 

 Actors principals involucrats i tasques 
 Administrador de la Base de Dades 

 Administrar la BD i monitoritzar tots els aspectes relatius al SGBD 
(implementació de polítiques de seguretat, gestió d’assignació d’espais, etc.) 

 Analista de Sistemes  
 Especificar els requisits dels usuaris finals quant a la BD a partir de 

documentació de l’aplicació SO que suporta, documentació general i 
entrevistes amb usuaris finals 

 En l’assignatura partim d’especificació de Sistemes d’Informació 

 Dissenyador de BD 
 Definir tots els esquemes necessaris que permeten una implementació final 

òptima de la part estàtica de la BD (repositori de dades) i dinàmica 
(funcionalitat que complementa l’esquema del repositori) a partir dels 
requisits 

 Programador 
 Implementen les interfícies i aplicacions necessàries que interactuen amb la 

BD implementada pel dissenyador. 

 Usuaris finals (diferents tipus depenent de l'aplicació) 
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Metodologia de Disseny de Bases de 
Dades 

Cada fase de DISSENY MODEL ESQUEMA Utilitza Concreció 

Es realitza en diverses fases: 
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Metodologia de Disseny de Bases de 
Dades 

Cada fase de DISSENY 

6 

MODEL ESQUEMA 

Anàlisi requeriments Casos d’ús UML 

Llenguatge natural  

 

Disseny Conceptual 
UML (diag. classes) 

Model EER 

Model semàntic general, … 

 
Disseny Lògic 

(dependent del SGBD) 
SGBD Relacional  Model Relacional 

Disseny Físic 

(dependent de plataforma) 

Model específic de plataforma 
concreta (Oracle, DB2, etc.) 

 

Utilitza Concreció 

Es realitza en diverses fases: 

MODEL FASE 

6 6 

Diagrama casos d’ús 
(actors, fluxos, etc.) 

Definició de requeriments 

Esquema de Classes 

Esquema EER 

Esquema MSG 

Esquema Relacional 

Esquema relacional específic, 

 disparadors, índexs, etc.  

Transformació 

Transformació 

Transformació 

ESQUEMA 



Metodologia de Disseny de Bases de Dades 
en l’Assignatura 

• Model conceptual  Model EER 

• Model lògic  Model relacional 

• Model físic  Aspectes físics d’Oracle 
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Model Conceptual  

Model Lògic 

Model Físic 

Sistemes 

Operacionals 
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L’autor  

• Peter Chen 
• Dr. Peter Pin-Shan Chen 

• Peter P. Chen. The Entity-

Relationship Model: Toward a 

Unified View of Data Export. ACM 

Transactions on Database Systems, 

Vol. 1 (1976), pàg. 9-36. 

• Wikipedia 

 



Què és i per a què serveix  

• Model de dades semàntic gràfic 
• Se suposa de la tercera generació d’M. D. 

 

• Per a representar sistemes d’informació 
• Històricament, el primer pas en el disseny d’una BD 

• Esquema conceptual 
• Visió d’alt nivell, sense detalls excessius de la seua futura 

implementació 

• Propietats estàtiques del SI 
• No detalls de processos o transaccions, només estructura 

 

 

EER 3 
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Què és i per a què serveix  

• No hi ha SGBD basats en E-R 
• Aleshores? 

• Traduïble fàcilment a MR i directament en tercera forma 
normal  

 

• AVÍS 
• la nostra notació no és estàndard 

• mescla d’UML i clàssica 

• El que és important són les estructures del model i els 
conceptes a representar 
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• Concepte, classe d’objectes 
• Una entitat es descriu pels seus atributs 

• Identificador 

• Compost 

• Multivaluat 

• No nul 

• ... n’hi ha més 

• derivat 

• identificador alternatiu 

• ... 

Representació: entitat  

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 



Representació: generalització  

• Tipus dins d’una entitat 
• hi ha clients “bons” i “roïns” 

• els “bons” poden tenir descompte i 

punts; els “roïns”, no 

• herència 

• tant “bons” com “roïns” tenen NIF, nom, 

d_naixement i adreça 

• Les propietats de cobertura han de 

ser total o parcial i disjunta o 

superposada 

• ací, tots els clients són d’algun tipus 

(total) però cap és “bo” i “roín” al 

mateix temps (disjunta) 

Fonaments de les bases de dades 
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T,D 

CLIENT 

NIF 

nom 

d_naixement 

adreça 

ROÍN BO 

descompte 

punts 
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Representació: relació 

• Indica una acció o relació 

entre entitats (o d’una entitat 

amb si mateix) 
• Els empleats pertanyen a empreses 

• Cada empleat pertany a cap o, com a 

màxim, 1 empresa 

• els empleats poden pertànyer a 1 

empresa 

• Cada empresa té cap o molts empleats 

• les empreses poden tenir molts 

empleats 

• no hi ha límit màxim 

 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

treballa_en 

0..N 

0..1 
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Representació: relació 

• Indica una acció o relació 

entre entitats  
• Els empleats pertanyen a 

empreses 

• Cada empleat pertany a cap o 

moltes empreses 

• els empleats poden pertànyer a moltes 

empreses 

• Cada empresa té cap o 1 empleat 

• les empreses poden tenir 1 empleat 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

treballa_en 

0..N 

0..1 
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Representació: relació 

• Indica una acció o relació 

entre entitats  
• Els empleats pertanyen a 

empreses 

• Cada empleat pertany a cap o 1 

empresa 

• els empleats poden pertànyer a 1 

empresa 

• Cada empresa té cap o 1 empleat 

• les empreses poden tenir 1 empleat 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

CIF 

nombre 

país_seu 

treballa_en 

0..1 

0..1 
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Representació: relació 

• Indica una acció o relació 

entre entitats 
• Els empleats pertanyen a 

empreses 

• Cada empleat pertany a cap o 

moltes empreses 

• Els empleats poden pertànyer a 

moltes empreses 

• Cada empresa té cap o molts 

empleats 

• les empreses poden tenir molts 

empleats 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

treballa_en 

0..N 

0..N 



Representació: relació 

• Terminologia 
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relació un a un 

1:1 

relació un a molts 

1:N 

relació molts a molts 

N:M 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

treballa_en 

0..N 

0..N 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

treballa_en 

0..N 

0..1 

EMPLEAT 

DNI 
població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

0..1 

0..1 

treballa_en 

Relacions binàries 



•  Terminologia 
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Representació: relació 

relació reflexiva  

un a un 

1:1 

relació reflexiva 

un a molts 

1:N 

relació reflexiva 

molts a molts 

N:M 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

0..1 0..1 

cooperar 

Cas especial de binàries: relacions reflexives 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

0..N 0..1 

coordinar 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

0..N 0..N 

cooperar 
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Representació: restriccions 

• Existència 
• els empleats han de pertànyer 

almenys a 1 empresa i només a 

una empresa 

• les empreses poden tenir molts 

empleats 

• se sobreentèn que poden no tenir 

 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

treballa_en 

0..N 

1..1 
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Representació: restriccions 

• Existència 
• obligació d’estar relacionat amb 

almenys 1 objecte de l’altra relació  

• els empleats poden pertànyer 

a, com a màxim, 1 empresa 

• les empreses han de tenir 

empleats 

• almenys 1 

• se sobreentèn que poden tenir-ne 

molts, no es diu res que ho limite 

• no és massa útil en cardinalitats 

• ...a molts 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

treballar_en 

1..N 

0..1 
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Representació: restriccions 

• Existència 

• obligació d’estar relacionat 

amb almenys 1 objecte de 

l’altra relació 

• els empleats han de 

pertànyer a 1 i només 1 

empresa 

• les empreses han de tenir 

empleats 

• molt discutible la necessitat 

d’aquestes coses...  

 

EMPLEAT 

DNI 
població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

treballa_en 

1..N 

1..1 
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Representació: restriccions 

• No hi ha limitacions 

• les empreses han de 

tenir 8 empleats 

• però tindrem problemes 

quan vullguem passar-ho 

a model relacional 

 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

treballa_en 

8..8 

1..1 
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Representació: restriccions 

• Existència 
• la restricció afecta una relació i una 

entitat 

• els empleats han de pertànyer a 1 i només 

1 empresa 

• els empleats poden treballa en 1 projecte 

• les empreses poden tenir empleats 

• els projectes poden tenir empleats 

que hi treballen 
 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 
treballa_en 

0..N 1..1 

PROJECTE 

codi 

descripció 

valor 

0..1 

0..N 

dirigeix 
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Representació: restriccions 

• Existència 
• la restricció afecta una relació i una 

entitat 

• els empleats han de pertànyer a 1 i només 

1 empresa 

• els empleats han de treballar en 1 projecte 

i només en un 

• les empreses poden tenir empleats 

• els projectes poden tenir empleats que 

hi treballen 

 

EMPLEAT 

DNI 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon (0..N) 

formapagament (1..1) 

EMPRESA 

cif 

nom 

país_seu 
treballa_en 

0..N 
1..1 

PROJECTE 

codi 

descripció 

valor 

1..1 

0..N 

dirigeix 



• Les restriccions en les 

relacions reflexives es 

plasmen de la mateixa 

manera que en les 

binàries no reflexives. 

Fonaments de les bases de dades 19 

Representació: restriccions 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

1..N 1..N 

cooperar 
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Representació: relacions i 

atributs 

• Poden pertànyer a relacions 
• només s’omplin “quan ocorre que un client lloga un 

vehicle”  

 

  

CLIENT 

NIF 

nom 

data_naixe 

adreça 

VEHICLE 

matricula 

marca 

model 

lloga 

0..N 0..N 

des_de 

fins 

import 

descompte 
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• Indica una acció o relació entre entitats 

Representació: relació 
PROFESSOR 

DNI 

població 

nom 

ASSIGNATURA 

cod 

nom 

crèdits 

GRUP 

cod 

nombreAlum 

impartir 

0..N 

0..N 

0..N 

Un professor pot 

no impartir res o 

impartir  

 

moltes assignatures 

 molts grups 

Una assignatura 

pot no ser impartida 

o impartir-la 

 

molts professors 

molts grups 

En un grup pot no 

impartir-se res o es 

pot relacionar amb 

 

moltes assignatures 

molts professors 

Visió des d’una entitat cap a cada una de les 

altres, de manera independent  



Un professor  

en 

un grup 

• Indica una acció o relació entre entitats 
PROFESSOR 

DNI 

població 

nom 

ASSIGNATURA 

cod 

nom 

crèdits 

GRUP 

cod 

nombreAlum 

impartir 

0..N 

0..N 

0..N 

1 assignatura 

Visió des de cada PARELL d’entitats 

Representació: relació 

Un professor  

amb 

una 

assignatura 

molts grups 

Una assignatura 

en 

un grup 

1 professor 



• Terminologia 

Representació: relació 

Relacions ternàries 

relació  

1:1:M 
relació  

1:1:1 

relació  

1:M:M 

relació 

M:M:M 



Fonaments de les bases de dades 

 24 

• Existència 
la restricció afecta una entitat i una 

relació 

• els grups han de tenir assignat almenys 

1 assignatura impartida per 1 professor 

• les assignatures poden ser impartides 

en grups per professors 

• els professores poden impartir 

assignatures en grups 

Representació: restriccions 
PROFESSOR 

DNI 

població 

nom 

ASSIGNATURA 

cod 

nom 

crèdits 

GRUP 

cod 

nombreAlum 

impartir 

0..N 

1..N 

0..N 
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núm. client data 

F001 ANTONI 02/10/2009 

línia article unitats preu 

L001 

L002 

L003 

llapis 2 

goma esb. 

 

Din A4 

10 

3 

100 

0,35 

0,10 

0,05 

Representació: restriccions 

• Dependència d’identificador 
• el cas “factura” 

 núm. client data 

F002 PEP 05/10/2009 

línia article unitats preu 

L001 

L002 

L003 

L004 

maquineta  

Pilot 

 

llapis 2 

carpeta 

2 

300 

100 

50 

0,15 

1,10 

0,25 

0,10 
Núm. Client data 

F003 ANTONI 06/10/2009 

línia article unitats preu 

L001 llapis 2 100 0,10 
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línia article unitats preu 

L001 

L002 

L003 

L004 

maquineta  

Pilot 

llapis 2 

carpeta 

2 

300 

100 

50 

0,15 

1,10 

0,25 

0,10 

L001 llapis 2 100 0,10 

L001 

L002 

L003 

llapis 2 

goma 

Din A4 

10 

3 

100 

0,35 

0,10 

0,05 

Representació: restriccions 

• Dependència d’identificador 
• el cas “Factura” 

 

núm client data 

F001 ANTONI 02/10/2009 

F002 PEP 05/10/2009 

F003 ANTONI 06/10/2009 

informació insuficient en 

les línies de detall 

LÍNIA 

línia 

article 

unitats 

preu 

FACTURA 

num 

client 

data 

conté 

0..N 

1..1 
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factura línia article Unitats preu 

F002 

F002 

F002 

F002 

L001 

L002 

L003 

L004 

maq.  

pilot 

llapis 2 

carpeta 

2 

300 

100 

50 

0,15 

1,10 

0,25 

0,10 

F003 L001 llapis 2 100 0,10 

F001 

F001 

F001 

L001 

L002 

L003 

llapis 2 

goma 

Din A4 

10 

3 

100 

0,35 

0,10 

0,05 

Representació: restriccions 

• Dependència d’identificador 
• una entitat necessita l’identificador d’un altra 

• només en 1:N 

núm client data 

F001 ANTONI 02/10/2009 

F002 PEP 05/10/2009 

F003 ANTONI 06/10/2009 

LÍNIA 

línia 

article 

unitats 

preu 

FACTURA 

num 

client 

data 

conté 

0..N 

1..1 
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Representació: agregació 

• Entitats “complexes” 
• els inspectors només inspeccionen projectes que són 

proposats per alguna empresa 

(No tots els autors ho accepten.) 

proposa 

inspecciona 

INSPECTOR 

DNI 

nom 

data_naixement 

telèfon 

PROJECTE 

codi 

descripció 

valor 

EMPRESA 

CIF 

nom 

país_seu 

0..N 0..N 

0..1 

0..N 



Representació: agregació 

• Representacions possibles  
• i moltes més 

• una altra cosa és que siguen útils per a casos concrets 
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R1 

R2 

R1 

R2 

R1 

R2 

R1 

R2 

R1 

R2 

R1 

R2 

... 



diseño de bases de datos 30 

No és el mateix 



diseño de bases de datos 31 

Els màxims de cada ent i tat  en les 

agregacions poden ser des de 1 f ins a N 

B 

b0 

b1 

A 

A0 

a1 

C 

c0 

c1 

R2 

R1 

0..1 

0..1 

0..N 0..1 

B 

b0 

b1 

A 

a0 

a1 

C 

c0 

c1 

R2 

R1 

0..N 

0..1 

0..N 0..1 



diseño de bases de datos 32 

Els màxims de cada ent i tat  en una 

ternària  mai  seran 1 

A 

A0 

a1 

B 

b0 

b1 

C 

c0 

c1 

0..  1 X 

0..  1 X 

0..  1 X 

¿ ? 

¿ ? ¿ ? 
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Conclusió 

• E-R és un model de dades 
• acostament a orientació a objectes 

• Estructures 
• entitat, atribut i relació 

• La primera definició de Chen ha tingut 
diverses extensions 
• E-R estès (EER) 

• més conceptes de representació (generalització, p. ex.) 

• No hi ha SGBD basat en aquest 
• d’ús generalitzat, almenys 
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Conclusió 

• Implementa els mecanismes d’abstracció 
comuns 
• classificació, agregació (general), generalització 

• restriccions de domini (no les hem utilitzades), 
identificació i de correspondència entre classes 

• Moltes notacions 
• no hi ha exactament un estàndard  

• la nostra notació, menys estàndard encara 

• Moltes eines CASE 
• encara que moltes són mers "taulers de dibuix" 

• altres incorporen "traducció" a model relacional 



Conclusió: referències 

• Destacades 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model 

• Altres 
• Fundamentos de sistemas de bases de datos: Elmasri, 

Ramez, ed.5,  

• Pàg. 51, cap. 3, Modelado de datos con el modelo Entidad-

Relación (ER) 

• Pàg. 89, cap. 4, El modelo entidad-relación mejorado (EER) 

• http://personales.unican.es/zorrillm/BasesDatos/02%2

0-%20Modelos%20de%20datos%20ER-UML-

relacional.pdf 
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r e l a c i o n a l  

T e m a  2  



disseny lògic 

disseny de dades 2 

Ttransformació 

EER a relacional 



model relacional 

• Clau candidata 
• Clau primària (CP)           No duplicats 

• Clau alternativa (cAlt)      No nuls 

 
• NOMÉS POT HAVER-HI UNA CP PERÒ DIVERSES 

CAlt 

 

• Clau forana 

 

• Valor no nul 

disseny de dades 3 



una entitat 

disseny de dades 4 

A 

a0 

a1 

a2    1 ..1 

a3 

A( a0, a1, a2, a3) 

  C.P.: a0 

  V.N.N.: a2 



una entitat 
c l a u  p r i m à r i a  c o m p o s t a  

disseny de dades 5 

A 

a0 

a1 

a2    1 ..1 

a3 

A( a0, a1, a2, a3) 

  C.P.: (a0,a1) 

  V.N.N.: a2 



una entitat 
a m b  a t r i b u t s  m u l t i va l o r  

disseny de dades 6 

A 

a0 

a1 

a2    1 ..1 

A3    0 .. N 

A( a0, a1, a2) 

C.P.: a0  

V.N.N.: a2 

M(a0,a3) 

C.P.:(a0, a3) 

C.aj.: a0A 



generalització 

disseny de dades 7 

A 

a0 

a1 

B 

b1 

b2 

D 

d1 

 

T,S 

C 

A( a0, a1) 

 C.P.: a0 

No es pot saber que 

és TOTAL 

   

B( rA,  b1, b2) 

C.P.: rA 

C. Aj: rA A 

  

C( rA) 

C.P.: rA 

C. Aj: rA A 

  

D( rA,  d1) 

C.P.: rA 

C. Aj: rA A 

  

en les taules només es representen 

bé les generalitzacions P,S 
  



binària 1:m 

disseny de dades 8 

R 

A 

a0 

a1 

B 

b0 

b1 

0, 1 0, N 

A( a0, a1, rB)  

  C.P.: a0 

  C.aj.: rB  B 

B( b0, b1) 

  C.P.: b0 



binària 1:m 
a m b  u n a  r e s t r i c c i ó  d ’ex i s t ènc i a  

disseny de dades 9 

A( a0, a1, rB)  

  C.P.: a0 

  C.aj.: rB  B 

  V.N.N.: rB 

B( b0, b1) 

  C.P.: b0 

R 

A 

a0 

a1 

B 

b0 

b1 

1, 1 0, N 



binària 1:m 
a m b  u n a  r e s t r i c c i ó  d ’ex i s t ènc i a  

disseny de dades 10 

A( a0, a1, rB)  

  C.P.: a0 

  C.aj.: rB  B 

B( b0, b1) 

  C.P.: b0 

R 

A 

a0 

a1 

B 

b0 

b1 

0, 1 1, N 

Es perd la R. E. de B cap a R 
  



binària 1:m 
q u a n  h i  h a  c l a u  p r i m à r i a  c o m p o s t a  

disseny de dades 11 

A( a0, a1, rB0, rB1) 

  C.P.: a0 

  C.aj.: (rB0,rB1)  B 

B( b0, b1,b2) 

  C.P.: (b0,b1) 

R 

A 

a0 

a1 

B 

b0 

b1 

b2 

0, 1 0, N 



binària 1:m 
a m b  a t r i b u t  

disseny de dades 12 

r1 

R 

A 

a0 

a1 

B 

b0 

b1 

0, 1 0, N 

  A( a0, a1, rB, r1*) 

    C.P.: a0 

    C.aj.: rB  B   

  B( b0, b1) 

    C.P.: b0 

    

 

 

 A( a0, a1) 

   C.P.: a0   

B( b0, b1) 

   C.P.: b0   

 

 

              

 R(rA, rB, r1) 

C.P.: rA 

C.aj.: rA  A  
C.aj.: rB  B 

V.N.N.:rB 

 

 

* Hi haurà valors de r1 quan 

disposem de valors per a rB 
  



binària m:m 

disseny de dades 13 

A(a0, a1) 

C.P.: a0

 
  

B(b0,b1) 

C.P.: b0

 
  

R( rA, rB, r1) 

C.P.: (rA, rB) 

C. Aj: rA A 

C. Aj: rB  B 

  

r1 

R 

A 

a0 

a1 

B 

b0 

b1 

0, N 0, N 



binària m:m 
a m b  a t r i b u t  m u l t i va l o r  

disseny de dades 14 

0, N 0, N 

  r1 
  r2  0.. n 

R 

A 

a0 

a1 

B 

b0 

b1 

A(a0, a1) 

C.P.: a0

 
  
B(b0, b1) 

C.P.: b0 

R( rA,  rB, r1) 

C.P.: (rA, rB) 

C. Aj: rA A 

C. Aj: rB  B 

  

R2( rA,  rB, r2) 

C.P.: (rA, rB, r2) 

C. Aj: (rA, rB) R 

   



binària 1:1 

disseny de dades 15 

R 

A 

a0 

a1 

B 

b0 

b1 

0, 1 0, 1 

A(a0, a1)  

C.P.: a0 

  

B(b0, b1) 

C.P.: b0
 

  

R( rA,  rB) 

C.P.: rA 

C. Alt: rB 

C. Aj: rA A 

C. Aj: rB  B 

  



binària 1:1 
a m b  u n a  r e s t r i c c i ó  d ’ex i s t ènc i a  

disseny de dades 16 

R 

A 

a0 

a1 

B 

b0 

b1 

0, 1 1, 1 

A( a0, a1) 

 C.P.: a0 

  

B( b0, b1, rA) 

C.P.: b0 

C. Alt: rA 

C. Aj: rA A 
   



binària 1:1 
a m b  d u e s  r e s t r i c c i o n s  d ’ex i s t ènc i a  

disseny de dades 17 

R 

A 

a0 

a1 

B 

b0 

b1 

1, 1 1, 1 

R( a0, a1, b0, b1) 

C.P.: a0 

C.Alt: b0 
   



Reflexiva M:M 

A 

a0 

a1 

A(a0, a1) 

C.P.: a0

 
  

R( rA1, rA2) 

C.P.: (rA1, rA2) 

C. Aj: rA1 A 

C. Aj: rA2 A 

  

0, N 

0, N 



Reflexiva 1:M 

A 

a0 

a1 

A( a0, a1, rA) 

C.P.: a0 

C. Aj: rA1 A 

  

0, 1 

0, N 



Reflexiva 1:1 

A 

a0 

a1 

0, 1 

0, 1 

A(a0, a1) 

C.P.: a0

 
  

R( rA1, rA2) 

C.P.: rA1 

C.Alternativa: rA2 

C. Aj: rA1 A 

C. Aj: rA2 A 

  



Ternària 1:1:1 
A 

a0 

c1 

c2 

C 

c0 

c1 

c2 

B 

b0 

b1 

b2 
R 

0..N 

0..N 

0..N 

A(a0, a1) 

C.P.: a0

 
  

B(b0,b1) 

C.P.: b0

 
  

R( rA, rB, rC) 

C.P.: (rA, rB) 

C.Altern.: (rA, rC) 

C.Altern.: (rB, rC) 

C. Aj: rA A 

C. Aj: rB  B 

 C. Aj: rC  C  

  

C(c0,c1) 

C.P.: c0

 
  



Ternària 1:1:M 
A 

a0 

c1 

c2 

C 

c0 

c1 

c2 

B 

b0 

b1 

b2 
R 

0..N 

0..N 

0..N 

A(a0, a1) 

C.P.: a0

 
  

B(b0,b1) 

C.P.: b0

 
  

R( rA, rB, rC) 

C.P.: (rA, rB) 

C.Altern.: (rA, rC) 

C. Aj: rA A 

C. Aj: rB  B 

C. Aj: rC  C 

  

C(c0,c1) 

C.P.: c0

 
  



Ternària 1:M:M 
A 

a0 

c1 

c2 

C 

c0 

c1 

c2 

B 

b0 

b1 

b2 
R 

0..N 

0..N 

0..N 

A(a0, a1) 

C.P.: a0

 
  

B(b0,b1) 

C.P.: b0

 
  

R( rA, rB, rC) 

C.P.: (rA, rB) 

C. Aj: rA A 

C. Aj: rB  B 

C. Aj: rC  C 

V.N.N.:rC    

C(c0,c1) 

C.P.: c0

 
  



Ternària 1:M:M 
A 

a0 

c1 

c2 

C 

c0 

c1 

c2 

B 

b0 

b1 

b2 
R 

0..N 

1..N 

0..N 

A(a0, a1) 

C.P.: a0

 
  

B(b0,b1) 

C.P.: b0

 
  

R( rA, rB, rC) 

C.P.: (rA, rB) 

C. Aj: rA A 

C. Aj: rB  B 

C. Aj: rC  C 

V.N.N.: rC  

  

C(c0,c1) 

C.P.: c0

 
  

Es perd la restricció d’existència 

de B cap a R 
 



Ternària M:M:M 
A 

a0 

c1 

c2 

C 

c0 

c1 

c2 

B 

b0 

b1 

b2 
R 

0..N 

0..N 

0..N 

A(a0, a1) 

C.P.: a0

 
  

B(b0,b1) 

C.P.: b0

 
  

R( rA, rB, rC) 

C.P.: (rA, rB, rC) 

C. Aj: rA A 

C. Aj: rB  B 

C. Aj: rC  C  

  

C(c0,c1) 

C.P.: c0

 
  



Disseny físic 

Departament de  
Llenguatges i Sistemes Informàtics 

Disseny de Bases de Dades 
Grau en Enginyeria Informàtica 



Disseny d’una BD 

Disseny conceptual 
 
Disseny lògic 
 
Disseny físic 

 
 



Objectiu del disseny físic 

En el disseny físic s’ha d’aconseguir 
definir les estructures 
d’emmagatzemament i les estructures 
d’accés, entre les que permeta el SGBD 
triat, més adequades a l’ús que s’hi 
donarà, a les dades, perquè les 
aplicacions que accedisquen a la BD 
obtinguen un bon rendiment.  
 

Molt dependent de l’SGBD amb què es treballe. 



Fases del disseny físic 

1. Traduir l’esquema lògic per al 
SGBD específic. 

2. Dissenyar la representació física. 
3. Dissenyar els mecanismes de 

seguretat. 
4. Monitoritzar i afinar el sistema. 
 



1. Traduir e. lògic per a l’SGBD específic 

1.1 Dissenyar les relacions base per 
a l’SGBD específic. 

 
 1.2 Dissenyar les regles de negoci 
per a l’SGBD específic. 

 



Hem de conèixer els aspectes següents: 
 

Si el sistema permet la definició de dominis 
a l’usuari. 

Si el sistema permet la definició de claus 
primàries, claus foranes i claus alternatives. 

Si el sistema permet definir columnes de 
valor no nul. 

Si el sistema permet la definició de regles 
de negoci. 
 
 

1. Traduir e. lògic per a l’SGBD específic 



1.1 Dissenyar les relacions base per a 
l’SGBD específic 
 Des de l’esquema lògic, es defineixen per a 
cada una de les relacions: 

el nom,  
les columnes, en què s’indicarà per a cada 

una el tipus de dades, si admeten nuls i, si 
té valor per defecte i restriccions, 

la clau primària, 
les claus foranes, si en té, juntament amb 

les regles d’integritat 
 

 

1. Traduir e. lògic per a l’SGBD específic 



1.2 Dissenyar les regles de negoci per 
a l’SGBD específic 
  

Algunes regles s’incorporen amb l’ús de 
CHECK en CREATE TABLE, 
En pràctiques: el tipus d’habitació de l’hotel només admet els valors 
I, D, DT, S 

altres regles a través de disparadors 
En pràctiques: les activitats de l’hotel si són de NIÑOS no són de 
ADULTO ni per a TODOS, si són de ADULTO no són… 

1. Traduir e. lògic per a l’SGBD específic 



 
 
Un dels objectius principals del 
disseny físic és emmagatzemar les 
dades de manera eficient.  
 

2. Dissenyar la representació física 



Quins factors es tenen en compte per 
a mesurar la eficiència?   

Productivitat de transaccions 
 
Temps de resposta 
 
Espai en disc 

 
 

2. Dissenyar la representació física 

Nombre mitjà de transaccions que l’SGBD pot processar per minut. 
Paràmetre crític en reserves de vols, serveis bancaris. 

Maximitzar 

Temps entre que s’inicia una transacció i es finalitza o s’obté una 
resposta. 

Minimitzar 

Quantitat d’espai ocupat pels fitxers de la BD i les seues 
estructures d’accés. 

Optimitzar 



Buscar un equilibri per a satisfer 
aquests 3 factors. 
 
 

2. Dissenyar la representació física 

Molts SGBD proporcionen  
eines per a monitoritzar i afinar  
el sistema. 



2.1 Analitzar les transaccions 
La freqüència amb què s’executarà. 
Les relacions i els atributs a què accedeix la 

transacció, i el tipus d’accés: consulta, inserció, 
modificació o eliminació. Els atributs que es 
modifiquen no són bons candidats per a construir 
estructures d’accés. 

Els atributs que s’utilitzen en els predicats del 
WHERE de les sentències SQL. Aquests atributs poden 
ser candidats per a construir estructures d’accés 
depenent del tipus de predicat que s’utilitze. 

Si és una consulta, els atributs involucrats en el la 
unió (join) de dues o més relacions. Aquests atributs 
poden ser candidats per a construir estructures 
d’accés. 

 

2. Dissenyar la representació física 



2.2 Triar les organitzacions de fitxers 
Seqüencial   És necessari recórrer 

tota la taula per a extraure’n 
informació. 

Coixinet (hash)   Accés directe, 
només permet accés a través de 
cerques de valors exactes. 

Índexs (arbres-B, BitMap, basats en 
funcions)  permet cerques per rang 
o per patró. 

 

2. Dissenyar la representació física 



2.3 Triar els índexs primaris i 
secundaris 

Construir un índex sobre la clau primària de cada 
relació base. 

No crear índexs sobre relacions petites. 
Afegir un índex sobre els atributs que s’utilitzen 

per a accedir amb molta freqüència. 
Afegir un índex sobre les claus foranes que 

s’utilitzen amb freqüència per a fer unions (joins). 
Evitar els índexs sobre atributs que es modifiquen 

sovint. 
Evitar els índexs sobre atributs poc selectius.  
Evitar els índexs sobre atributs formats per tires de 

caràcters llargues. 
 

2. Dissenyar la representació física 



2.4 Considerar la introducció de 
redundàncies controlades 

 

2. Dissenyar la representació física 

Es considera  
esquema lògic adequat  3 FN 

La normalització pretén separar atributs relacionats 
lògicament en unes quantes taules per a minimitzar 

redundància i evitar anomalies d’actualizació (processos 
d’actualizació més costosos). 

Si el nostre disseny conceptual és adequat l’esquema 
lògic resultant ja està directament en 3FN 



2. Dissenyar la representació física 

2.4 Redundàncies controlades 
Situacions en què poden introduir-se: 

Combinar relacions d’un a un. 
Duplicar atributs no clau relacions d’un a 

molts per a reduir les unions (joins). 
Taules de referència utilitzades sovint en 

consultes crítiques. Es pot considerar la 
introducció de la descripció juntament amb el 
codi en la relació fill, de manera que es 
mantinga la taula de referència per a la 
validació de dades. 

Duplicar claus foranes en relacions d’un a 
molts per a reduir les unions (joins). 

Duplicar atributs en relacions de molts a 
molts per a reduir les unions (joins). 

 
 



2. Dissenyar la representació física 

2.5 Estimar la necessitat de espai 
 

Aquesta estimació depèn de l’SGBD que s’haja 
d’utilitzar i del maquinari. 

 
 
S’ha d’estimar el nombre de tuples de cada 

relació i la dimensió, així com el factor de 
creixement de cada relació. 
 



3. Dissenyar els mecanismes de seguretat 

3.1 Dissenyar les vistes dels usuaris 
 
Dissenyar les vistes dels usuaris que corresponen 
als esquemes lògics locals. Les vistes, a més de 
preservar la seguretat, milloren la independència 
de dades, redueixen la complexitat i permeten que 
els usuaris vegen la informació en el format 
desitjat. 
 
3.2 Dissenyar les regles d’accés 
 

Identificador per a l’accés 
Permisos per a realitzar determinades operacions. 

Tema següent. 
 



3. Monitoritzar i afinar el sistema. 

Una vegada implementat l’esquema físic de la 
base de dades, es posa en marxa, s’observen 
les seues prestacions i poden ser necessaris 
canvis. 
 
No és estàtic, davant de nous requeriments dels 
usuaris pot ser necessari fer-hi canvis. 



Seguretat en BD 

Departament de  
Llenguatges i Sistemes Informàtics 

Disseny de Bases de dades 
Grau en Enginyeria Informàtica 



Seguretat en BD 

Objectius 

Per què protegir-nos? 

De qui protegir-nos? 

Com protegir-nos? 

Un poc més? Sí, auditar. 

 

 



Objectius 

Confidencialitat: només els usuaris 
autoritzats poden tenir accés a la 
informació que els correspon i amb els 
permisos que els corresponen. 

Integritat: cal assegurar-se que el que 
els usuaris intenten fer és correcte i 
evitar la pèrdua accidental de la 
consistència 

Disponibilitat: cal assegurar-se que la 
informació estarà disponible quan siga 
necessària 

 

 



Per què protegir-nos? 

La importància estratègica de la 
informació. La informació és un bé molt 
valuós. El 40% de les companyies que perden 
completament el seu sistema informàtic 
desapareixen. 

Evitar robatoris o sabotatges. 

Un robatori o pèrdua té un cost d'imatge 
elevat. 

I a més… LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

     



De qui protegir-nos? 

D'agents externs 
  Control d'accés a la BD 

D'agents interns: usuaris autoritzats. 
S'ha de controlar: 
quins usuaris tenen accés a quines dades 

quines operacions poden dur a terme sobre 
aquestes dades 

Que no facen operacions que vulneren la integritat 
de les dades 

De catàstrofes i fallides  
Política de còpies de seguretat 

 



Com protegir-nos? 

D'agents externs 
En categoria de xarxa 

Només accedeixen al servidor els ordinadors autoritzats 

En categoria de SO 
Només els usuaris amb privilegis accedeixen als fitxers de la BD 

En categoria de BD 
 Política de contrasenyes 



Com protegir-nos? 

D’usuaris coneguts: control d'accés de dades  
Seguretat per categories 

– Assigna a cada usuari i a cada objecte (taula, fila, columna, vista…) una categoria 

– Control d’accés: 

 un subjecte S pot llegir l’objecte O si nivell(S)  nivell(O) 

 un subjecte S pot escriure l’objecte O si nivell(S) = nivell(O) 

Seguretat per privilegis   

Privilegi: dret a executar un tipus de SQL o d’accedir a objectes d’altres usuaris 

Tipus de privilegis 

» de sistema: permet executar certs tipus d’accions com ara crear taules, índexs usuaris, 

procediments… 

» d’objectes: permet executar certes accions sobre objectes específics (fer un insert en una 

taula, etc.). Es permet posar privilegis d’objectes fins i tot en camps (un usuari pot fer una 

actualització (update) sobre uns camps però no sobre uns altres). 

 La majoria de les BD permeten la gestió de privilegis per ROLS per a facilitar l’administració 

– Rols:  agrupacions de privilegis 

– A un usuari se li pot atorgar un privilegi concret o tots els inclosos en un rol (millora l’administració) 

 

 



Sense ROLS: usuaris amb 

els mateixos privilegis. 

Cal definir els permisos per 

a cadascun. 

Amb rols: 

usuaris amb mateixos 

privilegis que tenen 

el mateix rol 

Com protegir-nos? 



Com protegir-nos? 

D'usuaris coneguts: per a assegurar la integritat en les dades 
 
Restriccions (constraints): són propietats de la base de dades que s’han de satisfer en qualsevol moment. Si la 
restricció està activa és per que es compleix la restricció que defineix. 

Tractament de valors nuls. 

Valors per defecte. 

Integritat de clau primària. 

Claus alternatives. 

Integritat referencial. 

Restriccions d’integritat estàtiques (check) 

 

Disparadors. Menys eficients ja que NO GARANTEIXEN la integritat, perquè només actuen quan estan actius i en 
activar-se NO garanteixen que es complisca allò que controlen. 

 

Control de transaccions.  Garantir el principi ACID 

ATOMICITAT: totes les operacions que la componen són preses com un tot. O totes les accions de la transacció es realitzen  

de forma vàlida o cap d’aquestes  es considera correcta. 

CONSEQÜÈNCIA: els resultats d’una operació han de ser conseqüents amb l’estat de la base de dades en el moment en què 

s’inicia l’operació. Exemple. Un select count ha de tornar el nombre de files que hi havia en el moment en què s’inicia la select, 

independentment que s’inserisquen files mentre està comptant. 

Principi d'aïllament: una transacció en execució no pot revelar els seus resultats a altres transaccions concurrents abans de 

finalitzar. Si diverses transaccions s’executen concurrentment, els resultats han de ser els mateixos que si s'hagueren 

executat de manera seqüencial.  

DURABILITAT: una vegada que s’ha validat la transacció, no s’ha de perdre. 

 
 

 



Com protegir-nos? 

Catàstrofes i fallides 

S’ha de garantir la recuperació en les fallides dels 

usuaris (per exemple quan s’esborra 

accidentalment informació) i davant fallides del 

sistema (per exemple trencament d’un disc). Per 

això hi ha els mecanismes de còpies de seguretat. 

S’ha de garantir la recuperació de grans 
catàstrofes, per això, es disposa dels centres de 
suport. 

 



Com protegir-nos? 

11 

BD I2 

BD I1 

Trans. 

Log 

Recuperació 

08:00->activitat 

Trans. 

Log 

BD I2 Tota operació té  

reflex en la BD i a més  

s'anota en el Tran.Log 

01:00->Còpia 

BD I1 

14:00->Caiguda 

– D’errors i fallides: còpies de seguretat 
– Les còpies de seguretat permeten recuperar la base de 
dades, però només la informació que hi havia fins el moment de 
fer la còpia. 
– Els SGBD utilitzen LOG DE TRANSACCIONS (en ORACLE 
mode ARCHIVELOG) per a garantir la recuperació total 

 



Com protegir-nos? 

Cas d’ORACLE: ús dels  REDO LOG en MODE ARCHIVER 
 Els fitxers redo log guardar tots els canvis fets en les dades i permeten tornar a aplicar-los en cas de caiguda 

de la BD. 

 Els fitxers redo log s’organitzen en grups. Una BD requereix almenys dos grups. Cada fitxer redo log dins d’un 
grup es diu membre. És usual tenir 3 grups de redo amb 2 membres cadascun. 

 Els fitxers redo log s’usen de manera circular: quan un s'omple, el LGWR comença a escriure en el següent 
grup (log switch), fins a tornar al primer (se sobreescriu la informació.) 

 

 

 

 

create database PROVA 

datafile '/oracle/o06/*oradata/*ORAPROD/*Tablespaces/*system01.*dbf'     

SIZE 2000M AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE 5000M 

     sysaux   datafile 

'/oracle/o07/*oradata/*ORAPROD/*Tablespaces/*system_*aux.*dbf'  SIZE 

1500M  AUTOEXTEND ON NEXT 25M MAXSIZE 3000M 

    logfile 

       GROUP 1 

('/oracle/o03/*oradata/*ORAPROD/*RedoLogs/*Gr1/*redoORAPROD01.*log'

,      

'/oracle/o02/*oradata/*ORAPROD/*RedoLogs/*Gr2/*redoORAPROD01.*log' 

) 

       size 10M, 

       GROUP 2 

('/oracle/o03/*oradata/*ORAPROD/*RedoLogs/*Gr1/*redoORAPROD02.*log'

,              

'/oracle/o02/*oradata/*ORAPROD/*RedoLogs/*Gr2/*redoORAPROD02.*log' 

) 

       size 10M, 

       GROUP 3 

('/oracle/o03/*oradata/*ORAPROD/*RedoLogs/*Gr1/*redoORAPROD03.*log'

,            

'/oracle/o02/*oradata/*ORAPROD/*RedoLogs/*Gr2/*redoORAPROD03.*log' 

) 

       size 10M; 

  



Com protegir-nos? 

En ORACLE per defecte la BD es crea en 
mode NOARCHIVELOG (amb CREATE 
DATABASE). 

Si activem el mode ARCHIVELOG s’arxivaran 
els fitxers redo log a mesura que 
s’òmpliguen (cada vegada que ocorre un log 
switch).  
Si disposem d’ARXIVE LOG, en cas de 
caiguda, podem recuperar la BD fins a 
l’instant mateix de la caiguda aplicant els 
REDO LOGS arxivats en l'última còpia de 
seguretat (realitzada amb RMAN) 

 

 

 



Un poc més? Sí, auditar. 

 

Auditar -> registrar de forma automàtica 
els accessos a la BD 

els accessos i operacions sobre els objectes de la BD 

Si tenim processos d’auditoria en marxa, 
pot afectar el rendiment de la BD 

Com auditar? 
Depèn del SGBD, en ORACLE: 
- Amb disparadors 

- Amb utilitat AUDIT 

 

 

 

 

 



Un poc més? Sí, auditar. 

 

- Amb disparadors (exemples) 

 

 

 

Control d'accés a la BD:. 
CREATE OR REPLACE TRIGGER SYSTEM."CONTROLCONEXION"  

AFTER LOGON ON DATABASE 

  

BEGIN 

    insert into LOG_ACCESSOS (usuari, IP, data)  values (USER, SYS_CONTEXT ('USERENV', 'IP_ADDRESS'), sysdate); 

 

END; 

/ 

Modificació de dades: 
CREATE OR REPLACE TRIGGER audit_modif 

BEFORE UPDATE ON EMPLE 

FOR EACH ROW 

DECLARE 

v_cad_inser auditaremple.col1%TYPE; 

BEGIN 

v_cad_inser := USER || '->'|| TO_CHAR(sysdate,'DD/MM/YY*HH24:MI*') ||:OLD.EMP_NO ||'* MODIFICACION *'; 

IF UPDATING ('APELLIDO') THEN 

v_cad_inser := v_cad_inser 

||:OLD.APELLIDO|| '*'||:NEW.APELLIDO; 

END IF; 

IF UPDATING ('SALARIO') THEN 

v_cad_inser := v_cad_inser 

||:OLD.SALARIO|| '*'||:NEW.SALARIO; 

END IF; 

 

INSERT INTO AUDITAREMPLE VALUES(v_cad_inser); 

END; 



un poc més?, sí auditar. 

 

Utilitat AUDIT d’ORACLE 
Cal configurar-la 

Té moltes opcions i configuracions possibles  

La informació de l’auditoria pot emmagatzemar-se 

en taules pròpies de la BD (SYS.AUD$ , o 

SYS.FGA_LOG$  en cas de ser de gra fi) o en 

fitxers del S. O. 



Un poc més? Sí, auditar 

 

Diverses categories d’auditoria 
De sentències. Es tria un tipus concret 

d’aquestes, que afecten una determinada classe 
d’objectes de base de dades. 

    exemple: AUDIT  SELECT TABLE BY PEPE, JUAN BY ACCESS ;  

     genera un registre de log cada vegada que els usuaris PEPE o JUAN 
facen un select sobre una taula o vista . 

De privilegis. Auditoria de privilegis de sistema  

    exemple, AUDIT CREATE TABLE BY ACCESS genera 
un registre de log cada vegada que s'atorge un 
privilegi de create table.  



Un poc més? Sí, auditar 

 

Diverses categories d’auditoria 
 D’esquema. Sentències específiques sobre objectes d’un esquema 

concret (p. ex. audit insert,update on pepe.taula1 by access o per 
exemple audit select, delete, insert,update on pepe.taula1 by access  
). Afecten TOTS els usuaris de la BD 

 De gra fi (“fine grained”). Accés a dades concretes i canvis en els 
mateixos per columna. S’usa el paquet DBMS_FGA i els seus 
procediments associats, es generen anotacions en l’audit trail de gra 
fi (SYS.FGA_LOG$, accessible a través de la vista 
DBA_FGA_AUDIT_TRAIL). 

 

 

 Exemple: s'auditen les sentències INSERT, UPDATE, DELETE, i 

SELECT en la taula “hr.emp”, controlant qualsevol accés a la 

columna “salary” d'empleats pertanyents al departament 

“sales”: 

DBMS_FGA.ADD_POLICY( 

object_schema => 'hr', 

object_name => 'emp', 

policy_name => 'chk_hr_emp', 

audit_condition => 'dept = ''SALES'' ', 

audit_*column => 'salary' 

statement_types => 'insert,update,delete,select'); 

 

Qualsevol de les sentències següents genera un registre: 

SELECT count(*) FROM hr.emp WHERE dept = 'SALES' and salary > 10000000; 

SELECT salary FROM hr.emp WHERE dept = 'SALES'; 

DELETE from hr.emp where salary >1000000; 
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 Sentència SELECT 

SELECT [ DISTINCT ] llistaColumnes 

FROM llistaTaules 

[ WHERE condició per files] 

[ GROUP BY llistaColumnes per què es vol agrupar 

[ HAVING condició per als grups] ] 

[ ORDER BY llistaColumnes [ ASC | DESC ] ] 

 

CREAR UNA TAULA 
 

 CREATE TABLE nomtaula 

, 

Column datatype 

expr DEFAULT Column_constraint 

Table_constraint 

( 

AS subquery 

; ) 

NOT NULL 

Per aquest camí només si ja han sigut definides 
les columnes  

PRÀCTIQUES 
Resum 
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Table_constraint 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foreign_key_clause 
 
 
 
 
 

Column_constraint 
 
 
 

CONSTRAINT constraint 

, 

( 
UNIQUE 

PRIMARY 
KEY 

CHECK 

) columna 

Foreign_key_clause 

( condició ) 

FOREIGN 
KEY taula 

, 

( ) columna REFERENCES 

, 

( ) columna 
ON DELETE 
CASCADE 

CONSTRAINT Nom_restric 
UNIQUE 

PRIMARY KEY 

CHECK ( condició ) 

taula REFERENCES 

( ) columna 
ON DELETE 
CASCADE 
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 ESBORRAR UNA TAULA 

 

 

 

 

MODIFICAR l’ESTRUCTURA i RESTRICCIONS de les TAULES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add_column_options 

  

 

 

Modify_column_options 

 

 

 

 

DROP TABLE nomtaula 

Columna datatype 

expr DEFAULT 
Column_constraint 

Table_constraint 

Columna 

datatype expr DEFAULT NOT NULL NULL 

ALTER taula 

( ADD 

MODIFY 

RENAME 

) Add_column_options 

New_table_name 

TABLE 

, 

( ) Modify_column_options 

TO 

, 

DROP CONSTRAINT  Constraint_name 

NOT NULL 

DROP COLUMN  column_name 
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INSERIR FILES EN UNA TAULA 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

ESBORRAR FILES D’UNA TAULA 

 
 
 
 
 

 

MODIFICAR ELS VALORS ENMAGATZEMATS EN UNA TAULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELETE 

view 

table FROM 

; 

condició WHERE 

; 

condició WHERE 

UPDATE 

, 

( ) columna 

view 

table 

SET 

 , 

= ( ) subquery 

column
a 

= 

( ) subquery 

expr 

INSERT INTO 

view 

; 

, 

( ) columna 
table 

subquery 

VALUES 

, 

( ) expr 
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CREATE VIEW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESBORRAR VISTES 
 

 DROP VIEW view 

CREATE 

OR 

constraint 

READ 

; 

REPLACE 

VIEW view 

, 

( ) alies 

AS subquery 

WITH 

ONLY 

CHECK OPTION 

CONSTRAINT 
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Per a mostrar missatges podem utilitzar: 

MISSATGES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Perquè els missatges es mostren és necessari executar en la sessió de treball  
  

SET SERVEROUTPUT ON FORMAT 
 

A l’hora de formar els missatges cal utilitzar l’operador concatenació || 

El podem usar per a construir els missatges tant amb raise_application_error com amb dbms_ouput.put_line 
 
 
 

MISSATGES. 
               DEFINICIÓ DE CONSTANTS, VARIABLES I CURSORS 
           

dbms_output.put_line(missatge) 
 
 

raise_application_error (num_error, missatge)   
    num_error  –20000…-20999 

 
 

raise_application_error(-20101, ’Aconseguit total de votants’) 
 

Mostra el missatge i genera un error 
interrompent l’execució 
 

Diposita el missatge en una memòria intermèdia i continua amb 
l’execució 
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BLOCS SQL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓ DE VARIABLES I CONSTANTS 
 
 
 
 
 
 

Un bloc SQL té tres parts: una declarativa, una executable i una última per al maneig d’instruccions  (advertències i condicions 
d’error).  D’aquestes parts, només la part executable és obligatòria. 
 

  [ DECLARE 
-- declaracions] 

BEGIN 
--  sentències 

  [EXCEPTION 
--  maneig d’excepcions] 

END; 

En la part declarativa es poden declarar variables i constants. Per exemple: 
 

DECLARE 

total number(6,2); 

nom varchar(30):= ‘JUANA’; 

maxim CONSTANT number(4):=9999; 
 
 
En la part declarativa, les variables es poden inicialitzar a un valor específic o no fer-ho, mentre que les constants han de ser 
inicialitzades en la part declarativa. 
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DECLARACIÓ DE VARIABLES I CONSTANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSIGNAR VALOR A UNA VARIABLE 
 
 
 
 

CURSOR   
 

Per defecte les variables s’inicialitzen a NULL.  
Se’ls pot assignar valor de dues maneres: a través d’una expressió  o a través d’una sentència SELECT . 
 

aux_valor1:=25;    SELECT categoria  INTO auxcategoria  FROM habitació WHERE … 

aux_valor2:=total-10;    SELECT cod, descripció  INTO auxcod, auxdesc  FROM ACTIVITATS WHERE … 

aux_nombre:=’ESTEBAN’ 
 

Si necessitem que el tipus de dades coincidisca amb  el definit per a una columna d’una taula podem uti litzar %TYPE 
 
L’atribut %TYPE proporciona el tipus de dada d’una variable o columna de la base de dades. 

DECLARE 

 valor number(4,2); 

 auxvalor valor%TYPE; 

 auxcategoria habitacion.categoria%TYPE; 
 
La variable auxvalor és del mateix tipus de dades que valor i 
la variable auxnif té el mateix tipus de dades que la columna DNI de la taula votants.votantes. 
 
Utilitzar l’atribut %TYPE fa que no siga necessari conèixer el tipus de dada exacta d’una variable o columna i, d’altra banda, té 
l’avantatge que si la definició del tipus de dades d’una columna canvia, el tipus de dada de la columna també canvia 
automàticament. 

 
Si necessitem definir una estructura similar a una fila d’una taula podem utilitzar  %ROWTYPE 

 
L’atribut %ROWTYPE obté un tipus de registre que representa una fila d’una taula. Els camps del registre i les corresponents 
columnes de la taula tenen el mateix nom i el mateix tipus de dades 

DECLARE 

pvp  pvptemporada%ROWTYPE; 
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CURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treballant amb OPEN, FETCH i CLOSE  
(encara que aquesta manera de treballar amb cursors és vàlida, recomanem treballar amb cursors d'una manera més senzilla, com ara CURSORS  
en BUCLE FOR, que expliquem en l’apartat següent) 

Per a treballar amb cursors es poden utilitzar els botons d’ordre OPEN, FETCH i CLOSE. 

OPEN  
Obri el cursor, és a dir, executa la consulta i identifica el resultat (les files resultants de la consulta).  
En executar OPEN, les files no hi apareixen. 
 

DECLARE 
    auxnum       habitació.num%type;  
    auxsuperf    habitació.superf%type;  
   auxsupMin   categoria.supMin%type; 

  CURSOR c1 IS SELECT num, superf, supMin FROM habitació , categoria   WHERE categoria=nom; 
 BEGIN 
  OPEN c1; 
  … 

FETCH c1 INTO auxnum, auxsuperf, auxsupMin;  
 
… 
CLOSE c1;  
… 

 END; 
Per a cada columna que apareix en la consulta associada al cursor, haurem de tenir una variable després de l’INTO, amb un tipus de 
dades compatible. 

CURSOR 
Oracle utilitza àrees de treball per a executar sentències SQL i emmagatzemar la informació processada. 
L’ús de cursors permet donar nom a una àrea de treball i accedir-hi a la informació emmagatzemada.  
 
Quan es declara un cursor, se li dóna un nom i és assignat a una consulta específica 

CURSOR nom_cursor IS sentencia_select; 
Exemple: 

DECLARE 

CURSOR c1 IS SELECT num, pSA FROM habitació h, pvptemporada p  WHERE h.categoria=p.categoria; 

Ara és com si el resultat d’executar la sentència SELECT fóra una taula anomenada c1 que podem recórrer fila a fila. 
 

FETCH 
Permet donar les files del resultat. Cada 
vegada que executem FETCH, el cursor 
avança a la següent fila del resultat. 
 

CLOSE  
Tanca el cursor. Una vegada 
tancat podria tornar a obrir-se 
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Cada cursor té associats quatre atributs: %FOUND, %ISOPEN, %NOTFOUND, %ROWCOUNT 
 
Després d’obrir un cursor amb OPEN i abans que s’haja fet el primer FETCH 

• l’atribut %FOUND conté NULL 

• el valor de %ROWCOUNT és 0 
 
 A partir d’eixe moment, cada vegada que fem FETCH,  

• %FOUND donarà TRUE si l’últim FETCH va donar una fila o FALSE en cas contrari 

• %ROWCOUNT contindrà el nombre de files en les quals ja s’ha fet FETCH.  
 
L’atribut oposat a %FOUND és %NOTFOUND. 
 
L’atribut %ISOPEN dóna  

• true si el cursor està obert 

• false si no està obert 
 
 Exemple: 

Si c1 és un cursor que hem definit, es podrien utilitzar expressions com 

IF c1%FOUND THEN …                            

IF c1%ROWCOUNT >4 THEN …         
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CURSOR EN BUCLE FOR  (en la asignatura definiremos de este modo los cursores) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
regc1 
 
 
 
 
 

Quan treballem amb cursors, podem simplificar el codi utilitzant un bucle FOR en comptes  d’OPEN, FETCH i CLOSE. El bucle FOR: 

• obri implícitament el cursor 

• fa FETCH repetidament  

• i tanca el cursor quan totes les files han sigut pr ocessades.  
 
En el bucle, a més d’obrir el cursor, es declara una variable (en l'exemple que segueix  regc1). 

o Aquesta variable només pot ser utilitzada dins del bucle. 

o És una variable de tipus registre, els camps del qual tenen el mateix nom i tipus de dades que les  

columnes de la sentència SELECT que apareix en la definició del cursor. 

o Si alguna de les columnes fóra calculada seria necessari que tinguera un àlies en la sentència SELECT 
Exemple: 

DECLARE 
•  

CURSOR c1 IS SELECT num, superficie, supMin FROM habitación, categoría   WHERE categoria=nombre; 
•  
•  
 

BEGIN 
•  
•  

 

 
FOR regc1 IN c1 LOOP    

     IF regc1.superficie < regc1.supMin THEN 
Dbms_output.put_line(‘ Habitació ‘|| regc1.num || 
 ‘ dimensió INCORRECTA ***’); 
INSERT INTO MALCATEGORIA  
        VALUES(regc1.num, regc1.supMin-regc1.superficie); 

ELSE 
Dbms_output.put_line(‘ Habitació ‘|| regc1.num || 
 ‘ dimensió correcta’); 

END IF; 
END LOOP; 

•  
•  
•  

 
 
END;    

 

En el bloc DECLARE, juntament amb la definició de 
variables i constants, es fa la declaració dels cursors 
 

En la primera iteració: 
o s’obri (OPEN) el cursor,  
o s’accedeix a la primera fila (FETCH) i 
o es diposita en regc1 (queda declarada en 

el FOR) 
Cada nova iteració significa l’accés a la següent 
fila (FETCH) i dipositar-la en regc1. 
. 

En el bloc executable (BEGIN-END) es pot obrir el cursor i treballar-hi 
 

En acabar de recórrer totes les files, acaben les iteracions i es tanca 
automàticament el cursor (CLOSE) 
 

Suposem creada 
MALCATEGORIA(num: number(3),  
                        dif: number(4,2)) 
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Per a treballar dins del bloc BEGIN-END es poden utilitzar estructures de control semblants a les d’altres llenguatges  
de programació. 

ESTRUCTURES DE CONTROL CONDICIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURES DE CONTROL ITERATIU 
 

IF … THEN… 

ELSE… 

END IF; 

FOR i IN min .. max LOOP 
  … 
  … 
END LOOP; 

WHILE condició LOOP 
  … 
END LOOP; 

LOOP 
 … 
… 
… 
EXIT WHEN …; 
END LOOP; 

IF… THEN… 

ELSIF… THEN… 

ELSI … THEN… 

[ELSE …] 

END IF; 

IF … THEN… 

END IF; 

LOOP 
 … 
   IF condició THEN 

… 
EXIT; 

   END IF; 
… 
END LOOP; 
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Quan definim els paràmetres hem de posar: nom_paràmetre tipus_de _paràmetre tipus_de_dades(Sense longitud) 
Com a tipus de paràmetre pot ser: 

• IN(per defecte) podem passar-hi valors quan anomenem el procediment. Aquest valor no es pot modificar. Se li pot assignar 
un valor per defecte. 

CREATE PROCEDURE EXEMPLE (entrada in Number default 10) IS … 
 

• OUT per a donar valors 
 

• IN OUT permet passar-hi valors en l’anomenament del procediment i després donar valors. 
 
 

Per a esborrar un procediment        DROP PROCEDURE nom_procediment 
 
 
 

CREATE PROCEDURE 
           

CREATE 

OR 

; 

REPLACE 

PROCEDURE 
Nom_procedure 

, 

( ) parámetre 

IS END Secció ejecutable 

EXCEPTION Secció exception 

BEGIN 

Secció 
declarativa 
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Exemple: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pot ser executat directament                      exec  verminsuperficie; 
o bé des de dins d’un altre procediment 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quan creem un procediment (procedure), una funció (function) o un disparador (trigger) amb SQL-Developer, us hi situeu i 
seleccioneu l’opció COMPILE. Si indica que s’ha creat amb errors de compilació, heu de corregir-los.   
 

   create or replace procedure verminsuperficie  is  
 

CURSOR c1 IS SELECT numero, superficie, supMin FROM habitación , categoría   WHERE 
categoria=nombre; 

 

BEGIN 
 
FOR regc1 IN c1 LOOP    

IF regc1.superficie < regc1.supMin THEN 
Dbms_output.put_line(‘ Habitació ‘|| regc1.num || ‘ dimensió INCORRECTA ***’); 
INSERT INTO MALCATEGORIA  
        VALUES(regc1.num, regc1.supMin-regc1.superficie); 

ELSE 
Dbms_output.put_line(‘ Habitació‘|| regc1.num || ‘ dimensió correcta’); 

END IF; 
END LOOP; 

 
  END;  
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CREATE FUNCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan definim els paràmetres hem de posar: nom_paràmetro tipus_de _paràmetro tipus_de_dades(Sense longitud) 
Com a tipus de paràmetre pot ser: 

• IN(per defecte) podem passar-hi valors en l’anomenament de la funció. Aquest valor no es pot modificar. Se li pot asignar un 
valor per defecte. 

CREATE FUNCTION EXEMPLE(entrada in number default 10) RETURN varchar IS … 
 

• Els tipus OUT i IN OUT no se solen utilitzar en les funcions. 
 
 

Per a esborrar una funció       DROP FUNCTION nom_funció 
 

CREATE 

OR 

; 

 REPLACE 

FUNCTION Nom_función 

, 

( ) paràmetre
o 

IS END Secció ejecutable 

EXCEPTION Secció exception 

BEGIN 

Secció 
declarativa 

RETURN tipDades 
(sense longitud) 

RETURN … 
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Per a executar directament una funció es pot fer 

Exec escribir(nom_funció (param1));  ( encara que el paràmetre d’entrada de “escribir” és varchar, fa la transformació de number i date a varchar) 

SELECT nom_funció(param1) FROM dual; 

També es pot anomenar des de: 

• Un procediment 

• Una sentència SELECT, com a columna en la SELECT, en les condicions de les clàusules WHERE i HAVING o en el GROUP BY. 

• Una sentència INSERT dins dels VALUES. 

• Una sentència UPDATE en la clàusula SET. 

 

Exemples: 
 
create or replace function edad (eldni char) return number 
is 
aux number(2); 
begin 
select (to_char(sysdate,'yyyy')-to_char(fechanac,'yyyy')) into aux 
from empleados where dni=eldni; 
return(aux); 
end; 
 

 
 
Es pot executar directament 
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          Select edad(‘11111111A’)  from dual; 
 
 

O bé 
select count(*), edad(dni) from empleados group by edad(dni); 
 
 

 
O bé dins d’un procediment 

 
create or replace procedure listadoporactividad(laactividad char, laedad number) is 
cursor emp  is select e.dni dni,nombre, direccion 
                    from empleados e, animacion an, actividad ac 
                   where e.dni= a.dni and ac.empleado=an.dni; 
begin 
escribir('EMPLEADOS MENORES de '||laedad||'  DE LA ACTIVIDAD '||laactividad||' : '); 
for e in emp loop 
if edad(e.dni)<laedad then 
escribir('Nombre: '||e.nombre||'   dirección   '||e.direccion); 
end if; 
end loop; 
end; 

 
 

exec listadoporactividad('AC10',50); 
 

En la definició dels cursors hem de donar 
nom a les columnes en què s’utilitzen àlies 
de les taules o columnes que siguen 
funcions d’afegit. (En aquest exemple no 
necessàriament hem d’anomenar-la DNI, 
podria ser Empleado o qualsevol altre 
nom representatiu) 
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MANEIG D’EXCEPCIONS 
 
En la majoria dels llenguatges de programació s’usen EXCEPCIONS per a tractar errors en temps d’execució. En Oracle també 
podem definir excepcions. Aquestes fan que quan es produeix un error, salte una excepció i el control passa a la secció de 
l’excepció que corresponga. Les accions que cal seguir s’inclouen en la secció EXCEPTION, definida al final del bloc BEGIN-END.  
 

BEGIN 
 
   ... 
 

EXCEPTION 
   WHEN <nom_excepció> THEN 
      <bloc de sentències>; 
  WHEN <nom_excepció> THEN 
      <bloc de sentències>; 
 
   ... 
   [WHEN OTHERS THEN <bloc de sentències>;] 
END;  

 

Hi ha dos tipus d’excepcions:  
les excepcions predefinides i les excepcions definides per l’usuari. 
 
 
EXCEPCIONS PREDEFINIDES 

Són aquelles que es disparen automàticament en produir-se determinats errors. Les més freqüents són: 

• too_many_rows: es produeix quan SELECT … INTO dóna més d’una fila.  

• no_data_found: es produeix quan un SELECT… INTO no dóna cap fila.  

• value_error: es produeix quan hi ha un error aritmètic o de conversió. 

• zero_divide: es produeix quan hi ha una divisió entre 0. 

• dupval_on_index: es crea quan s’intenta emmagatzemar un valor que crearia duplicats en la clau primària o en una 
columna amb restricció UNIQUE.  
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• invalid_number: es produeix quan s’intenta convertir una cadena a un valor numèric.  
 
 
EXCEPCIONS DEFINIDES PER L’USUARI 

Són les que defineix l’usuari. Per a poder treballar amb excepcions definides per l’usuari, és necessari seguir 3 passos: 

• Definició del nom de l’excepció en la secció DECLARE. La sintaxi és 

Nomb_excepció   EXCEPTION 

• Llançar l’excepció. Es fa mitjançant l’ordre RAISE ;  

1. Definir les accions que cal seguir si es llança l’excepció. Açò es fa en la secció EXCEPTION. 

   WHEN nom_excepció THEN… 

Exemple: crea una funció en la qual, atès un número d’habitació, done la seua categoria. 

create or replace function tipo_habitacion (elnumero habitacion.numero%type) return habitacion.categoria%type 

is 

auxcategoria habitacion.categoria%type; 

begin 

select categoria into auxcategoria 

from habitacion  

where numero=elnumero; 

return(auxcategoria); 

exception 

   when no_data_found then 

       escribir('No existe ninguna habitación con ese número');       

return null; 

end; 
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Exemple: crea un procediment en el qual, atès un NIF d’un empleat i un valor X (numèric), afegisca eixe empleat com a 
recepcionista sempre que no hi haja ja més de X recepcionistes. Si quan el donem d’alta com a recepcionista veiem que no està 
donat d’alta com a empleat, serà donat d’alta com a empleat i com a recepcionista. A més, hi apareixerà un missatge que indicarà 
que “falta completar les dades de l’empleat”. 

create or replace procedure pon_recepcion(elnif empleado.nif%type, maximo number) is 

      auxnombre empleado.nombre%type; 

      auxtelefono empleado.telefono%type; 

      total number(3); 

      pasa_tope exception; 

BEGIN 

 select count(*) into total from emprecepcion; 

 if total>maximo then raise pasa_tope; end if; 

 select nombre, telefono into auxnombre, auxtelefono 

 from empleado where nif=elnif; 

 escribir('Nombre '||auxnombre||'  pasa a tareas de recepcionista'); 

 insert into emprecepcion values(elnif); 

EXCEPTION 

    WHEN no_data_found then 

        insert into empleado(nif) values(elnif); 

        insert into emprecepcion values(elnif); 

        escribir('No existía. Se ha dado de alta como recepcionista, falta   completar  sus datos en empleado'); 

    WHEN pasa_tope then 

      escribir('Se supera el tope asignado para recepcionistas');  
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END; 
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CREATE TRIGGER 
Crear un trigger associat a una operació de manipulació de dades sobre una taula T significa definir una sèrie d’accions que es desencadenaran 
automàticament quan es faça eixa operació sobre la taula T. Pot ser útil per a completar els valors de columnes derivades (el valor de les quals es 
calcula partint del d’altres columnes) o per a establir restriccions complexes (no s’han pogut establir mitjançant restriccions CHECK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATE 

OR 

; 

REPLACE 

TRIGGER trigger 

BEFORE 

AFTER 

DELETE 

OR 

INSERT 

UPDATE 

columna OF 

, 

vista 

taula 

ON 

EACH FOR 
ROW 

condició WHEN ) ( 

Bloc sentències SQL 
STATEMENT 

Operació al costat de 
les quals es faran una 
sèrie d’accions 
 

Tipus de disparador 
Accions que cal fer 
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Dins del trigger es poden usar predicats condicionals per a executar diferents codis segons el tipus de sentència que ha activat el 
trigger. 
 
• IF INSERTING dóna veritat si el trigger s’ha activat per una sentència INSERT 
• IF DELETING dóna veritat si el trigger s’ha activat per una sentència DELETE 
• IF UPDATING dóna veritat si el trigger s’ha activat per una sentència UPDATE 
• IF UPDATING(nom_colu) dóna veritat si el trigger s’ha activat per una sentència UPDATE i nom_colu s’ha actualitzat. 
 

Quan fem operacions INSERT o UPDATE, Oracle controla automàticament una variable :new que ens serveix per a referir-nos a 
les noves files inserides o a les files després de ser modificades. 
Per exemple, si estem inserint en Votantes i volem referir-nos al DNI de cada fila inserida, dins de FOR EACH ROW ens referirem al 
DNI amb :new.dni . 
 
En fer operacions DELETE o UPDATE per a fer referència als valors que hem eliminat :old. (:old.dni) 
 
 

En crear un trigger, si s’ha creat amb errors de compilació, heu de corregir-los.  
Per a consultar els errors comesos, podeu fer-ho com amb les funcions i els procediments. 
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Exemple 1 
Trigger per a controlar que la generalizatció de EMPLEADO siga DISJUNTA. 
Es mostra com a exemple el trigger que controla que els empleats que inserim en emprecepcion no estiguen ja en les taules 
empanimacion, emplimpieza, emprestaurante i empservicios.  
Per a reflectir que aquesta generalització és disjunta caldria completar amb triggers de característiques semblants en les taules  
empanimacion, emplimpieza, emprestaurante i empservicios. 
 

create or replace trigger disj_emprecepcion 
before insert or update of nif 
on emprecepcion 
for each row 
declare cuantos number(1); 
begin 
cuantos:=0; 
select count(*) into cuantos from empanimacion where nif=:new.nif; 
if (cuantos=1) 
   then raise_application_error(-20601,'El nif '||:new.nif || ' ja és empleat d’anomació'); 
end if; 
select count(*) into cuantos from emplimpieza where nif=:new.nif; 
if (cuantos=1) 
   then raise_application_error(-20601,'El nif '||:new.nif || ' ja és empleat de neteja'); 
end if; 
select count(*) into cuantos from emprestaurante where nif=:new.nif; 
if (cuantos=1) 
   then raise_application_error(-20601,'El nif '||:new.nif || ' ja és empleat del restarurant'); 
end if; 
select count(*) into cuantos from empservicios where nif=:new.nif; 
if (cuantos=1) 
then raise_application_error(-20601,'El nif '||:new.nif || ' ja és empleat de serveis'); 
end if; 
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Exemple 2 
 
 

Tenim una taula  
COMPROBAR_ESTUDIOS(NIF char(9), estudios varchar(50))  

C.P.: NIF  
Clau forana: NIF� EMPLEADO 

 
Volem que quan s’inserisquen les dades d’un empleat i tinga valor en la columna Estudios, inserim en la taula 
COMPROBAR_ESTUDIOS el NIF i els estudis que indica l’empleat. 
 
 
 

create or replace trigger control_estudios 
after insert on empleado 
for each row 
when (new.estudios is not null) 
begin 
 insert into comprobar_estudios values(:new.nif, :new.estudios); 
escribir('Se comprobarán los estudios de  '|| :new.nombre); 
end; 
 



DBD



DBD al laboratori

Qui sóc?  Elena Lloret Pastor

Horari de tutories: divendres, de 9 a 13 h

On podeu trobar-me? EPS IV – mòdul 2, 1a On podeu trobar-me? EPS IV – mòdul 2, 1a 
planta, laboratori d’investigació 3

Com contactar? A través de Campus Virtual o 
per correu electrònic: elloret@dlsi.ua.es



DBD al laboratori

Què farem?

Treballarem amb sentències SQL per a 
aprendre a crear, manipular, interrogar (FBD) i aprendre a crear, manipular, interrogar (FBD) i 
gestionar una base de dades. 



DBD al laboratori

Com ho farem?

Hi ha una planificació setmanal.

En cada sessió:

� sintaxi per a noves sentències� sintaxi per a noves sentències

� proposarem exercicis

(les solucions seran visibles la setmana
següent)



DBD al laboratori

SETMANA SESSIÓ

09/09/2013 Presentació del curs
SQL Developer

16/09/2013 SELECT  repàs (TiendaOnline)
ORACLE: funcions de DATES

23/09/2013 CREATE TABLE
INSERT-UPDATE-DELETE

30/09/2013 CURSORS & MESSAGES

07/10/2013 CREATE PROCEDURE

14/10/2013 CREATE FUNCTION

21/10/2013 CREATE VIEW

28/10/2013 EXERCISIS

04/11/2013 TEST 1 (15% de la nota global)



DBD al laboratori

SETMANA SESSIÓ

11/11/2013 EXCEPTIONS
PROCEDURE & FUNCTION 2 

18/11/2013 CREATE TRIGGER 1

25/11/2013 CREATE TRIGGER 225/11/2013 CREATE TRIGGER 2

02/12/2013 CREATE INDEX
GRANT & REVOKE

09/12/2013 EXERCISIS

16/12/2013 TEST 2 (25% de la nota global)



DBD al laboratori

� Algunes setmanes farem un CONTROL
(avaluació contínua)

� Hi ha 2 controls de pràctiques : 15% - 25%
de la nota global de l’assignatura.de la nota global de l’assignatura.

� Els controls es faran els dies previstos en la
planificació, si no diem altra cosa.

� Els dies de CONTROL, l’alumnat assistirà al
laboratori a l’hora que el professor els indique.



Evaluación

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Control de pràctiques 15%

Control de teoria 20%

Avaluació

Final de pràctiques 25%

Final de teoria 40%



SQL

MySQL
Programari:

SQL Developer

Connexió:
Orabbdd

SQL

Oracle



Treball amb Oracle



El nostre programari:
SQL Developer

És un programari client desenvolupat per Oracle

Si utilitzem els connectors adequats, podrem treballar
també amb MySQL i SQL-Server



Utilitzarem la connexió � Orabbdd



En les dues primeres classes utilitzarem l’usuari que el professor
indique � dbdalumno/dbdalumno

En la resta del curs, cada alumne tindrà el seu usuari.





En la part superior escriurem les sentències SQL i en l’inferior
veurem els resultats obtinguts.



En la part superior escrivim les ordres i en l’inferior veiem els
resultats de l’execució.





DBD

Treballant amb Oracle



Tipus de dades

• Char(n)

• Varchar(n)
Utilitzarem cometes 
simples• Varchar(n)

• Number(p,s)

• Date

Integer = number(38)



Funcions per a DATES en ORACLE

• TO_CHAR(data [, format]) 

Converteix la data de tipus DATE en un valor VARCHAR2 en el format especificat en 
Formato

• TO_DATE(cadena [, format])

Converteix la cadena de caràcters cadena de tipus CHAR en un valor de
tipus DATE amb el format especificat en Formatotipus DATE amb el format especificat en Formato

• SYSDATE 

Torna la data actual del sistema

• ADD_MONTHS(data,n) 

Torna la data especificada amb n mesos de més

• MONTHS_BETWEEN(data1, data2)

Torna els mesos entre data1 i data2 



Per a les funcions TO_CHAR i TO_DATE

ELEMENT SIGNIFICAT

• - / ' . ; : 'texto' Marques de puntuació i text fix que es reprodueix en el r
resultat

• D Dia de la setmana (1-7) 
• DAY Nom del dia de la setmana
• DD Dia del mes (1-31) • DD Dia del mes (1-31) 
• DDD Dia de l’any (1-366) 
• DY Nom reduït del dia de la setmana (MON, TUE, WED, ...) 
• MM Mes (1-12) 
• MON Nom abreujat del mes 
• MONTH Nom sencer del mes 
• Q Trimestre de l’any (1-4) 
• YYYY Any amb 4 dígits
• Y,YYY Any amb punt de miler
• YY Any amb 2 dígits



Exemples

• Professors que van ingressar en el primer semestre de qualsevol any

select * from profesores 
where to_char(ingreso,'MM') <= 6

• Professors que han ingressat hui 

select * from profesores where ingreso = sysdate

• Professors que han ingressat en el primer trimestre del 2010 

select * from profesores 
where to_char(ingreso,'MM') <= 3 and 

to_char(ingreso,‘YYYY') = 2010



Coses que ja vam veure en FBD



Sentència SELECT

SELECT [ DISTINCT ] llistaColumnes

FROM llistaTaules

[ WHERE condició per a files]

[ GROUP BY llistaColumnes per les quals es vol[ GROUP BY llistaColumnes per les quals es vol
agrupar]

[ HAVING condició per als grups] 

[ ORDER BY llistaColumnes [ ASC | DESC ] ]

[ ] significa que és opcional



Repàs de JOIN

– Quan parlem de JOIN ens referim a 
combinar en una mateixa consulta files 
de dues o més taules. 

–Aquestes taules es concatenaran d’acord–Aquestes taules es concatenaran d’acord
amb algun criteri. 

– Depenent de la condició que es pose hi 
ha diferents tipus de join. 



Repàs de JOIN

• Si les taules es relacionen sense condició, Oracle dóna el producte cartesià d’eixes
taules.

• Quan hi ha una condició que relaciona dues taules i només dóna com a resultat les files 
que acompleixen la condició parlarem d’inner join (o simple join). Aquesta és la forma 
més usual de vincular les taules.

• De vegades, és d’utilitat estendre el resultat dels joins, i aleshores parlarem d’outer join. 
Quan treballem amb outer join, Oracle donarà totes les files que complisquen la condició
del join més aquelles files de la taula marcada (LEFT; RIGHT) per a les quals no s’han
Quan treballem amb outer join, Oracle donarà totes les files que complisquen la condició
del join més aquelles files de la taula marcada (LEFT; RIGHT) per a les quals no s’han
trobat files que hagen complit la condició del join.
Depenent de per quina taula vulguem expandir el resultat, podem parlar de:
- estendre el resultat amb les files de la taula que apareix en primer lloc en el FROM. Per 

a aconseguir això utilitzarem LEFT [OUTER] JOIN en la clàusula FROM. 
- estendre el resultat amb les files de la taula que apareix en segon lloc en el FROM. Per a 

aconseguir això utilitzarem RIGHT [OUTER] JOIN en la clàusula FROM.
- estendre el resultat amb les files de les dues taules. En eixe cas, utilitzarem FULL 

[OUTER] JOIN en la clàusula FROM. 



Repàs de JOIN

Vegem alguns exemples amb les taules USUARIO 
i PEDIDO. 

• usuario (email, nombre, apellidos … )

Clau primària: emailClau primària: email

• pedido (numpedido, usuario, fecha date ) 

Clau primària: numpedido

Clau aliena: usuario� usuario



Repàs de JOIN

select email from usuario
EMAIL                                                                                                                        

--------------------

acdlv@bitoben.mus.es                                                                                                         

acg@hotmail.com                                                                                                              

acl@dlsi.ua.es                                                                                                               

acn@hotmail.com                                                                                                              

adf@lolipop.com                                                                                                              

Select usuario from pedido
USUARIO                                                                                                                      
------------------
deg@lamail.ar                                                                                                                
jccf@eps.ua.es                                                                                                               
svv@colegas.com                                                                                                              
rbc@bitoben.mus.es                                                                                                           
mav@colegas.com                                                                                                              
jme@lolipop.com                                                                                                              adf@lolipop.com                                                                                                              

adlmm@ua.es                                                                                                                  

adrm@dlsi.ua.es                                                                                                              

aeb@colegas.com                                                                                                              

afg@colegas.com                                                                                                              

agg@gmail.com                                                                                                                

agl@dlsi.ua.es                                                                                                               

agt@lamail.ar                                                                                                                

alm@lolipop.com                                                                                                              

ama@lolipop.com

.
-

-

-

157 files seleccionades

jme@lolipop.com                                                                                                              
pge@colegas.com                                                                                                              
bmm@agwab.com                                                                                                                
amd@colegas.com                                                                                                              
jmem@colegas.com                                                                                                             
mps@agwab.com                                                                                                                
adlmm@ua.es                                                                                                                  
hrdcj@colegas.com                                                                                                            
acl@dlsi.ua.es                                                                                                               
.
.
.

27 files seleccionades



Repàs de JOIN
select email, nombre, numpedido
from usuario, pedido
where email=usuario

EMAIL               NOMBRE       NUMPEDIDO

------------------ ----------- --------------

amd@colegas.com     ALEJANDRA    1                                                                                           

rpv@hotmail.com     RAMIRO       2                                                                                           

EMAIL                 NOMBRE           NUMPEDIDO

-------------------- --------------- ---------

amd@colegas.com       ALEJANDRA        1                                                                                     

rpv@hotmail.com       RAMIRO           2                                                                                     

jmem@colegas.com      JUAN MANUEL      7                                                                                     

select email, nombre, numpedido

from usuario left join pedido

on email=usuario

rpv@hotmail.com     RAMIRO       2                                                                                           

jmem@colegas.com    JUAN MANUEL  7                                                                                           

jptg@colegas.com    JUAN PABLO   9                                                                                           

jccf@eps.ua.es      JUAN CARLOS  11                                                                                          

mraj@colegas.com    MARÍA ROSA   14                                                                                          

rbc@bitoben.mus.es  RUTH         15                                                                                          

.

.

.                                                                                                                     

27  files seleccionades

jmem@colegas.com      JUAN MANUEL      7                                                                                     

jptg@colegas.com      JUAN PABLO       9                                                                                     

jccf@eps.ua.es        JUAN CARLOS      11                                                                                    

mraj@colegas.com      MARÍA ROSA       14                                                                                    

rbc@bitoben.mus.es    RUTH             15                                                                                    

deg@lamail.ar         DAVID            18                                                                                    

jmf1@colegas.com      JAVIER           19                                                                                    

rpg@colegas.com       RAUL 20                                                                                                            

gvs@colegas.com       GUILLERMO        21

.

158 files seleccionades



Repàs de JOIN

select email, nombre, numpedido
from usuario, pedido
where email=usuario

select email, nombre, numpedido
from usuario right join pedido
on email=usuario

EMAIL               NOMBRE       NUMPEDIDO
------------------ ----------- --------------
amd@colegas.com     ALEJANDRA    1                                                                                           
rpv@hotmail.com     RAMIRO       2                                                                                           

EMAIL               NOMBRE       NUMPEDIDO
------------------ ----------- --------------
amd@colegas.com     ALEJANDRA    1                                                                                           
rpv@hotmail.com     RAMIRO       2                                                                                           rpv@hotmail.com     RAMIRO       2                                                                                           

jmem@colegas.com    JUAN MANUEL  7                                                                                           
jptg@colegas.com    JUAN PABLO   9                                                                                           
jccf@eps.ua.es      JUAN CARLOS  11                                                                                          
mraj@colegas.com    MARÍA ROSA   14                                                                                          
rbc@bitoben.mus.es  RUTH         15                                                                                          
.
.
.                                                                                                                     

27  files seleccionades

rpv@hotmail.com     RAMIRO       2                                                                                           
jmem@colegas.com    JUAN MANUEL  7                                                                                           
jptg@colegas.com    JUAN PABLO   9                                                                                           
jccf@eps.ua.es      JUAN CARLOS  11                                                                                          
mraj@colegas.com    MARÍA ROSA   14                                                                                          
rbc@bitoben.mus.es  RUTH         15                                                                                          
.
.
.                                                                                                                     

27  files seleccionades



DNI NOMBRE ESPECIALIDAD

11111111A Juan Martínez 1

22222222B María Pérez

33333333C Ana Escudero 1

Repàs de COUNT

EMPLEADO (DNI, NOMBRE, ESPECIALIDAD)  
clau primària: DNI SELECT count(*)

FROM empleado

count(*)
6

33333333C Ana Escudero 1

44444444D Pedro Pérez 2

55555555M Arturo Álvarez 3

66666666L Luisa Olmo 3

SELECT count(dni)
FROM empleado

count(dni)
6

SELECT count(distinct dni)
FROM empleado

count(distinct dni)
6

SELECT count(especialidad)
FROM empleado

count(especialidad)
5

SELECT count(distinct especialidad)

FROM empleado

count(distinct especialidad)
3



No has de confondre COUNT amb SUM

Repàs de COUNT

DNI NOMBRE ESPECIALIDAD

11111111A Juan Martínez 1

22222222B María Pérez

33333333C Ana Escudero 1

SELECT count(especialidad)
FROM empleado

count(especialidad)
5

SELECT sum(especialidad)
FROM empleado

count(especialidad)
10

33333333C Ana Escudero 1

44444444D Pedro Pérez 2

55555555M Arturo Álvarez 3

66666666L Luisa Olmo 3



Repàs de GROUP BY - HAVING
DNI NOMBRE ESPECIALIDAD

11111111A Juan Martínez 1

22222222B María Pérez

33333333C Ana Escudero 1

44444444D Pedro Pérez 2

55555555M Arturo Álvarez 3

SELECT especialidad, count(*)
FROM empleado
GROUP BY especialidad

especialidad     count(*)
1 2
2 1

55555555M Arturo Álvarez 3

66666666L Luisa Olmo 3

2 1
3 2

(null) 1

SELECT especialidad, count(*)
FROM empleado
GROUP BY especialidad
HAVING count(*) >=2

especialidad     count(*)
1 2
3 2



Us recomanem repassar els apunts de 
Fonaments de les Bases de DadesFonaments de les Bases de Dades
(operadors, subconsultes…)



Repàs de la sentència SELECT  

sobre la BD TiendaOnLine 
provincia( 
codpvarchar(2), 
nombre varchar(25) ) 
CP (codp) 
 
localidad( 
codmvarchar(4), 
pueblovarchar(50), 
provinciavarchar(2)) 
CP (codm,provincia) 
CAj (provincia) —>provincia 
VNN (pueblo) 
 
usuario( 
emailvarchar(50), 
nombre varchar(35), 
apellidosvarchar(55), 
dnivarchar(12), 
telefono varchar(15), 
callevarchar(45), 
calle2 varchar(45), 
codposvarchar(5), 
pueblovarchar(4), 
provinciavarchar(2), 
nacidodate) 
CP (email) 
CAlt (dni) 
CAj (pueblo, provincia) —
>localidadVNN 
VNN (apellidos) 
VNN (nombre) 
 
direnvio( 
emailvarchar(50), 
callevarchar(45), 
calle2 varchar(45), 
codposvarchar(5), 
pueblovarchar(4), 
provinciavarchar(2)) 
CP (email) 
CAj (pueblo, provincia) —
>localidadVNN 
CAj (email) —>usuario 

marca ( 
marca varchar(15), 
empresa varchar(60), 
logoblob) 
CP (marca) 
 
articulo ( 
codvarchar(7), 
nombre varchar(45), 
pvpdecimal(7,2), 
marca varchar(15), 
imagenblob, 
urlimagenvarchar(100), 
especificaciones text) 
CP (cod) 
CAj (marca) —> marca 
 
camara( 
codvarchar(7), 
resolucionvarchar(15), 
sensor varchar(45), 
tipovarchar(45), 
factor varchar(10), 
objetivovarchar(15), 
pantalla varchar(20), 
zoom varchar(40)) 
CP (cod) 
CAj (cod) —> articulo 
 
tv( 
codvarchar(7), 
panel varchar(45), 
pantalla smallint(6), 
resolucionvarchar(15), 
hdreadyfullhdvarchar(6), 
tdttinyint(1) ) 
CP (cod) 
CAj (cod) —> articulo 
 
memoria( 
codvarchar(7), 
tipovarchar(30) ) 
CP (cod) 
CAj (cod) —> articulo 
 
objetivo( 
codvarchar(7), 
tipovarchar(15), 
monturavarchar(15), 
focal varchar(10), 
apertura varchar(10), 
especialesvarchar(35) ) 
CP (cod) 
CAj (cod) —> articulo 

pack( 
codvarchar(7) ) 
CP (cod) 
CAj (cod) —> articulo 
 
ptienea( 
packvarchar(7), 
articulo varchar(7)) 
CP (pack,articulo) 
CAj (articulo) —> articulo  
CAj (pack) —>pack 
 
stock( 
articulo varchar(7), 
disponible int(11), 
entrega set( 'Descatalogado', 
'Próximamente', '24 horas', '3/4 días', 
'1/2 semanas' ) ) 
CP (articulo) 
CAj (articulo) —> articulo  
 
cesta ( 
articulo varchar(7), 
usuariovarchar(50), 
fechadatetime ) 
CP (articulo,usuario) 
CAj (articulo) —> articulo 
CAj (usuario) —>usuario 
 
pedido( 
numPedidoint(11), 
usuariovarchar(50), 
fechadatetime )  
CP (numPedido) 
CAj (usuario) —>usuarioVNN 
VNN (fecha) 
 
linped( 
numPedidoint(11), 
lineaint(11), 
articulo varchar(7), 
preciodecimal(9,2), 
cantidadint(11) ) 
CP (linea,numPedido) 
CAj (articulo) —> articulo VNN 
CAj (numPedido) —>pedido 
VNN (precio) 



UtilizaremSQLDeveloperamb la connexió Orabbdd 

USUARI: dbdalumno 

CONTRASENYA: dbdalumno 

1. Fes una llista amb els correus electrònics, nom i cognoms dels usuaris ordenats 
per cognom i nom. 

2. Tota la informació (codi i nom) de les províncies de les quals tenim usuaris. 

3. Tota la informació (codi i nom) de les províncies de les quals tenim usuaris, 
amb l’eliminació de duplicats i ordenada per nom. 

4. Articles que no tenen marca. 

5. Correu electrònic dels usuaris de la província de Múrcia que no tinguen telèfon, 
acompanyat en l’eixida per un missatge que diga "No té telèfon". 

6. Data i usuari de les comandes, codi, nom, marca, pvp i preu de venda dels 
articles sol·licitats en la comanda 1 i que siguen televisors. 

7. Correu electrònic dels usuaris el codi postal dels quals no siga 02012, 02018 o 
02032. 

8. Número de comanda, data, nom i cognoms de l’usuari que sol·licita la comanda 
per a aquelles comandes sol·licitades per algun usuari de cognom MARTÍNEZ. 

9. Codi, nom i marca de l’article més car. 

10. Codi, nom i pvp de la càmera més cara entre les de tipusréflex. 

11. Marques de les quals no hi ha cap televisor en la nostra base de dades. 

12. Codi, nom, tipus i marca de les càmeres de marca Nikon, LG o Sigma. 

13. Codi i nom dels articles. Si, a més, és una càmera, has de mostrar-ne també la 
resolució i el sensor. 

14. Mostra les cistelles (cestas) de l’any 2010 juntament amb el nom de l’article al 
qual fa referència i el preu de venda al públic. 

15. Mostra tota la informació dels articles. Si n’hi ha algun que no apareix en una 
cistella de l’any 2010, mostra aquesta informació. 

16. Nombre de usuaris de la nostra BD. 

17. Quantitat de províncies diferents de les quals tenim coneixement d’algun 
usuari. 

18. Grandària màxima de pantalla per als televisors. 

19. Data de naixement del’usuari més gran. 

20. Obtínel preu total per línia pera la comanda 1. En l’eixida apareixeran els camps 
següents: numlinea, articlei el total calculat. 

21. Número de comanda, data i nom i cognoms de l’usuari amb més línies de 
comanda el preu total de les quals en euros és el més elevat. 

22. Quants articles de cada marca hi ha? 

23. DNI, nom, cognoms i correu electrònic dels usuaris que han fet més d’una 
comanda. 

24. Comandes (número de comandai usuari) que continguen més de quatre articles 
diferents. 



25. Codi i nom de les províncies que tingues més de 50 usuaris (ens referim a la 
província del’usuari, no la de l’adreça d’enviament). 

26. Quantitat d’articles que no són ni memòries, ni tv, ni objectius, ni càmeres ni 
pacs. 

27. En quantes comandes s’ha sol·licitat cada article? Si hi haguera articles que no 
han estat inclosos en cap comanda també hauran de ser mostrats. Mostra el 
codi i nom de l’article juntament amb les vegades que ha sigut inclòs en una 
comanda (només si hi ha sigut inclòs). 

28. Comandes (número de comandai usuari) amb un import superior a 4.000 euros. 

29. Codi i preu dels articles Samsung que tinguenpvp i que no tinguen comandes. 

30. Codis d’articles que estan en alguna cistella o en alguna línia de comanda. 

31. Correu electrònic i nom dels usuaris que no han fet cap comanda o que n’han 
fet només una. 

32. Correu electrònic i nom dels usuaris que no han fet cap comanda d’una càmera. 

33. Data actual. 
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Sessió 2. CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE, 
INSERT, UPDATE i DELETE 
 

A continuació es mostren 3 sentències molt útils a l’hora de treballar amb Oracle. En el nostre cas, si utilitzem SQLDeveloper, aquesta 
ferramenta ens permet obtenir la mateixa informació movent-nos a través de les pestanyes i els desplegables. 

TAULES DEFINIDES PER UN USUARI 

SELECT table_name FROM user_tables  / SELECT * FROM  user_tables 

INFORMACIÓ sobre una TAULA 

DESC nombre_tabla 

INFORMACIÓ sobre les RESTRICCIONS que té una TAULA 

Amb  SELECT * FROM user_constraints obtenim totes les restriccions definides per un usuari. 

El resultat mostra una taula amb una sèrie de columnes. Les columnes que ens interessen són:  

OWNER  CONSTRAINT_NAME  CON TABLE_NAME  SEARCH_CONDITION  R_OWNER  R_CONSTRAINT_NAME  … 

usuBD2 SYS_C006505  R  T4     BD2  PKT  … 

usuBD2  SYS_C006504  P  T4           … 

usuBD2  PKT  P  T           … 

usuBD2  SYS_C006502  C  T  c between 2 and 4        … 
  

• en què Owner és l’usuari que ha definit la restricció.  
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• Constraint_name és el nom que té la restricció, serà un nom donat per l’usuari, o en el cas que aquest ho haja omès, el sistema n’haurà donat 
un (apareix SYS en el nom) 

• C és una columna en què poden aparèixer els valors següents: P per a indicar que és una restricció de clau primària; R per a indicar que és de 
clau aliena i C per a indicar que és de tipus CHECK. 

• Table_name és la taula sobre la qual està definida eixa restricció. 

• Search_condition és la condició imposada en el cas que siga una restricció CHECK. 
• R_Constraint_name en les restriccions de clau aliena es refereix al nom de la restricció de clau primària de la taula referenciada.  

Per a consultar les restriccions podem executar una SELECT sobre la taula i imposar condicions amb els operadors que es coneixen. 

 

SELECT * FROM user_constraints WHERE CONSTRAINT_NAM E LIKE  'L%' 
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CREATE TABLE per a crear una taula 

 

CREATE TABLE nomtaula 

, 

Column datatype 

expr DEFAULT Column_constraint 

Table_constraint 

( 

AS subquery 

; ) 

NOT NULL 

, 
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en què 
• Nomtaula  

 
és el nom d’una taula. 
 

• Column 
 
és el nom d’una columna de la taula. 
 

• Datatype 
 
especifica el tipus de dades de la columna i pot ser aquest un dels definits pel sistema (es poden trobar en l’ajuda, normalment utilitzarem char(n), varchar(n), 
number(n,m), integer, date) 

•  Table-constraint /Column-constraint 

Restriccions de taula (table-constraint) o de columna (column-constraint). Podem definir una CLAU PRIMÀRIA per taula, restriccions UNIQUE, 
CLAUS ALIENES, una restricció DEFAULT per columna i restriccions CHECK. Totes poden ser introduïdes en la mateixa sentència, segons la sintaxi que es 
mostra en la pàgina següent. S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

• Les columnes definides com a clau primària no podran contenir nuls i no hi haurà combinacions repetides dels seus valors. 

• La combinació de valors de les columnes enumerades en un UNIQUE no es podran repetir. Les columnes que tinguen una restricció UNIQUE sí que 
poden contenir nuls. 

• Quan definim la integritat referencial, els tipus de dades de les columnes que constitueixen la clau aliena i els de les columnes referenciades han de 
ser compatibles. Quan la restricció s’està definint en la columna, s’ometen les paraules FOREIGN KEY i l’enumeració de columnes. 

• La restricció DEFAULT especifica el valor que col·loquem a una columna per defecte quan, en inserir una fila en la taula, eixa columna no té valor 
explícit. 

• La restricció CHECK limita els possibles valors que poden prendre una columna o conjunt de columnes. Es poden definir múltiples restriccions 
CHECK per a una taula. No obstant això, només podem definir-ne una en la columna. Quan per a una columna hi ha més d’una restricció CHECK 
s’avaluen totes. La restricció CHECK que afecte més d’una columna ha de ser definida en la taula. 

• En la sintaxi que es mostra a continuació, CONSTRAINT constraint es refereix que a les restriccions se’ls dóna un nom. Si el nom no el proporcionem 
nosaltres, el sistema hi dóna automàticament un nom. Si volem donar nosaltres un nom a la restricció, posarem la paraula CONSTRAINT i a 
continuació el nom que hi donem. El fet que un usuari done nom a les restriccions és per a facilitar posteriorment el treball amb aquestes. Per tant, 
l’usuari ha de definir un criteri a l’hora de definir els noms. 
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Column_constraint 
 
 

 

CONSTRAINT constraint 
UNIQUE 

PRIMARY KEY 

CHECK ( condition ) 

table REFERENCES 

( ) column 
ON DELETE 
CASCADE 
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Table_constraint 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreign_key_clause 
 
 
 
 

CONSTRAINT constraint 

, 

( 
UNIQUE 

PRIMARY KEY 

CHECK 

) column 

Foreign_key_clause 

( condition ) 

FOREIGN KEY table 

, 

( ) column REFERENCES 

, 

( ) column 
ON DELETE 
CASCADE 
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  Exemple 

Per a il·lustrar la sintaxi, mostrem les restriccio ns definides de diferent manera en cada taula i aix í mostrem diferents maneres de definir-les.  

CREATE TABLE pieza (numpieza varchar2(16) CONSTRAINT cppiezas PRIMARY KEY,  
nompieza varchar2(30),  
preciovent number(6) CONSTRAINT chprecioven CHECK (preciovent >0)); 

CREATE TABLE vendedor (numvend integer,  
nomvend varchar2(30), nombrecomer varchar2(30), direccion varchar2(30),  
telefono varchar2(15), poblacion varchar2(20), provincia varchar2(20),  
PRIMARY KEY(numvend)); 

CREATE TABLE preciosum (numvend integer, numpieza varchar2(16) CONSTRAINT fkprepie REFERENCES pieza, 
 preciounit number(6), diassum number(3) DEFAULT 2 CONSTRAINT chdiassum CHECK (diassum>0),  
CONSTRAINT  fkpreven FOREIGN KEY (numvend) REFERENCES vendedor,  
CONSTRAINT cppreciosum PRIMARY KEY (numpieza, numvend)); 
 

 

 

 

 

 DROP TABLE  per a esborrar una taula 

 
 
 
 

Moltes vegades, per a esborrar les taules, s’haurà de seguir un ordre adequat, ja que pot ser que no se’ns permeta l’esborrament d’una taula per a no 
interferir en la integritat referencial de la base de dades. 

DROP TABLE nomtaula 
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ALTER TABLE per a modificar l’estructura i restriccions d’una taula 
 

Després de crear les taules podem modificar-ne l’estructura amb la sentència ALTER TABLE que ens permet afegir o esborrar una nova columna a una 
taula, com també afegir o esborrar restriccions a les columnes de la taula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Add_column_options 
  
 
 
 
 Column datatype 

expr DEFAULT Column_constraint 

Table_constraint 

NOT NULL 

ALTER table 

( ADD 

MODIFY 

RENAME 

) Add_column_options 

New_table_name 

TABLE 

, 

( ) Modify_column_options 

TO 

, 

 DROP  CONSTRAINT Constraint_name 

 DROP  COLUMN 
Column_name 
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Modify_column_options 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple: 
  
  ALTER TABLE VENDEDOR ADD fnacimiento date; 
 
 
  ALTER TABLE PIEZA MODIFY nompieza not null; 
 
 
 Suposant que hi ha una taula DELUJO amb una columna que s’anomena numpieza 
 
  ALTER TABLE DELUJO ADD constraint lujopieza foreign key(numpieza) references pieza; 
 

Column 

datatype expr DEFAULT NOT NULL NULL Column_constraint 



10 
 

INSERT per a inserir files en una taula 

Si no especifiquem la llista de columnes se suposarà que s’inserirà una fila amb un valor per a totes les columnes de la taula. 

S’ha de tindre en compte que l’ordre de la llista de valors ha de coincidir amb l’ordre establit per a les columnes si es numeren o en la definició de la taula. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
INSERT INTO pieza VALUES (‘A25D’, ‘DESTORNILLADOR MULTIPLE’, 1500); 
INSERT INTO pieza(numpieza) VALUES (‘A29C’); 
INSERT INTO subpiezas(num, precio) SELECT numpieza, preciovent FROM pieza WHERE preciovent>150; 

 

 

DELETE per a esborrar files d’una taula 
 
 
 
 
 

 

DELETE 

view 

table FROM 

; 

condition WHERE 

INSERT INTO 

view 

; 

, 

( ) column 
table 

subquery 

VALUES 

, 

( ) expr 
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Si no especifiquem cap condició (WHERE), s’esborraran totes les files de la taula o vista. 
 
Exemples          DELETE FROM pieza WHERE numpieza=’A29D’ 

    DELETE FROM pieza WHERE nompieza LIKE ‘%DESTORNILLADOR%’ 

UPDATE per a modificar les dades d’una taula 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
De la mateixa manera que per a la sentència DELETE, si no especifiquem cap condició, la modificació afectarà totes les files d’una taula. 
 
Exemple 

; 

condition WHERE 

UPDATE 

, 

( ) colum
n 

view 

table 

SET 

 , 

= ( ) subquery 

colum
n 

= 

( ) subquery 

expr 

         UPDATE piezas 
SET preciovent= 2000 
WHERE numpieza=’A29D’; 

 

         UPDATE vendedor  
SET direccion=’OLMO,19’,  
        telefono=’666567686’ 
WHERE numvend= 2; 

 

 UPDATE vendedor 
SET telefono=’6565656565’ 
WHERE nombrecomer LIKE  ‘HARW%’; 

 

 UPDATE PIEZA 
SET preciovent=(select max(preciovent)  
                            FROM pieza) 
WHERE numpieza=’A-1001-L’; 

 



Sessió 2: exercicis 
CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE, 
INSERT, UPDATE, DELETE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Crea les taules següents, alguns tipus de dades són indicades i altres les has de deduir:  

 
TEMPORADA(nombre: varchar(5)) 

C. primària: nombre 
 

CATEGORIA(nombre:varchar(2), descripción: varchar(80), supMin:number(4,2), 
supMax:number(4,2)) 

C. primària: nombre 
Crea la taula sabent que: 
Nombre només admet els valors D, DT, I o S 
 

 PVPTEMPORADA(categoria, temporada, pSA, pAD, pMP, pPC) 
C. primària aria: (categoría, temporada) 
C. aliena: categoria � CATEGORIA 
C. aliena: temporada � TEMPORADA 
Els preus pSA (només allotjament), pAD (amb desdejuni), pMP (amb mitja 
pensió) i pPC (amb pensió completa) són tots number(3) 
 

HABITACIÓ (número: number(3), categoria) 
C. primària: número 
C. aliena: categoria � CATEGORIA 
VNN: categoria 

2. Una vegada creades les taules, fes els canvis següents: 
 

• La columna Descripción ha de tenir obligatòriament un valor 

IMPORTANT per a TOTES les SESSIONS 

Les pràctiques es faran utilitzant SQL Developer, connexió Orabbdd 

L’usuari que li correspon a cada alumne és, si la seua direcció en la universitat 
és  abc12@alu.ua.es  

• l’usuari serà dbdabc12 
• la contrasenya serà dbd 

 
No es desarà d’una sessió a una altra cap de les sentències que executeu, per la qual 
cosa si algun alumne ho desitja, ha d’encarregar-se de desar les sentències. Si per 
qualsevol motiu haguera d’esborrar els usuaris i tornar-los a crear, els alumnes que 
tinguen desades les sentències que han anat executant podran tornar a construir les 
taules que ja tenien partint de les solucions. Si no han anat desant les sentències 
utilitzaran les solucions del professor. 

 



• La Temporada només admet els valors: BAJA, MEDIA o ALTA 
• La Categoria de l’habitació és, per defecte, D 
• El preu de només allotjament en qualsevol temporada és, per defecte, 

60 
 

3. Recorda que per a simular una clau alternativa s’utilitza la combinació unique i 
not null. Crea les taules següents. Quines diferències hi ha a l’hora de crear 
aquestes taules? 

T1(a number(2), b number(2), c number(2), d  number(2)) 
C. primària: (a, b) 

T2(a number(2), b number(2), c number(2), d number(2)) 
C. primària: a 
C. alternativa: b 

T3(a number(2), b number(2), c number(2), d number(2)) 
C. primària: a 
C. alternativa: (b, c) 

T4(a number(2), b number(2), c number(2), d number(2)) 
C. primària: a 
C. alternativa: b 
C. alternativa: c 

 

4. Insereix les dades següents. Si hi ha alguna inserció que no es puga fer, explica 
per què. 

- Insereix la categoria doble (D), amb descripció SECADOR, MINIBAR, AMPLIA, 
ADMITE SUPLETORIA, amb superfície mínima 15. 

- Insereix la categoria individual (I), amb descripció SECADOR, amb superfície 
màxima 12. 

-  Insereix la categoria doble (DT), amb descripció SECADOR, MINIBAR, AMPLIA, DOS 
CAMAS, ADMITE SUPLETORIA, TERRAZA AL PARQUE, amb superfície mínima 15. 

- Insereix les 3 temporades en la taula Temporada. 

- Insereix una nova temporada, EXTRA, en la taula Temporada. 

- Insereix les habitacions  

• 1, 2 i 3 de categoria D  

• 3 i 4 de categoria I  

• 5 de categoria E 
• 5 i 6 de categoria DT  

5. Insereix en la taula pvptemporada totes les categories combinades amb totes les 
temporades possibles. En concret, quan insereixes les dades per a les habitacions dobles 
(D) en les 3 temporades has de posar el preu de SA a 65. 

6. Esborra la categoria SUITE (S). 



7. Esborra la categoria DOBLE (D). 

8. Els preus de les habitacions de categoria DOBLE amb TERRAZA (DT) per a només 
allotjament (SA) són de 100 euros en temporada baixa, 115 en mitjana i 140 en alta.  

9. Introdueix l’habitació número 7, de moment sense categoria. 

10. Crea 4 taules diferents amb la definició que vulgues, però en cadascuna ha 
d’aparèixer una columna amb la definició que s’indica en la taula següent, de manera que 
pugues completar la taula següent sobre el que passa en les situacions que es proposen. 

 

 La columna està definida com 

NULL i té 
definit un 
valor per 

defecte 

NULL i no 
té definit 
un valor 

per defecte 

NOT NULL 
i té definit 
un valor per 

defecte 

NOT NULL 
i no té 
definit un 

valor per 
defecte 

Faig 
INSERT 
assignant  a 
la columna 
d’estudi … 

NULL     

DEFAULT     

No pose 

res (no 
nombre en 
la 
columna) 
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Sessió 2. CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE, 
INSERT, UPDATE i DELETE 
 

A continuació es mostren 3 sentències molt útils a l’hora de treballar amb Oracle. En el nostre cas, si utilitzem SQLDeveloper, aquesta 
ferramenta ens permet obtenir la mateixa informació movent-nos a través de les pestanyes i els desplegables. 

TAULES DEFINIDES PER UN USUARI 

SELECT table_name FROM user_tables  / SELECT * FROM  user_tables 

INFORMACIÓ sobre una TAULA 

DESC nombre_tabla 

INFORMACIÓ sobre les RESTRICCIONS que té una TAULA 

Amb  SELECT * FROM user_constraints obtenim totes les restriccions definides per un usuari. 

El resultat mostra una taula amb una sèrie de columnes. Les columnes que ens interessen són:  

OWNER  CONSTRAINT_NAME  CON TABLE_NAME  SEARCH_CONDITION  R_OWNER  R_CONSTRAINT_NAME  … 

usuBD2 SYS_C006505  R  T4     BD2  PKT  … 

usuBD2  SYS_C006504  P  T4           … 

usuBD2  PKT  P  T           … 

usuBD2  SYS_C006502  C  T  c between 2 and 4        … 
  

• en què Owner és l’usuari que ha definit la restricció.  
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• Constraint_name és el nom que té la restricció, serà un nom donat per l’usuari, o en el cas que aquest ho haja omès, el sistema n’haurà donat 
un (apareix SYS en el nom) 

• C és una columna en què poden aparèixer els valors següents: P per a indicar que és una restricció de clau primària; R per a indicar que és de 
clau aliena i C per a indicar que és de tipus CHECK. 

• Table_name és la taula sobre la qual està definida eixa restricció. 

• Search_condition és la condició imposada en el cas que siga una restricció CHECK. 
• R_Constraint_name en les restriccions de clau aliena es refereix al nom de la restricció de clau primària de la taula referenciada.  

Per a consultar les restriccions podem executar una SELECT sobre la taula i imposar condicions amb els operadors que es coneixen. 

 

SELECT * FROM user_constraints WHERE CONSTRAINT_NAM E LIKE  'L%' 
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CREATE TABLE per a crear una taula 

 

CREATE TABLE nomtaula 

, 

Column datatype 

expr DEFAULT Column_constraint 

Table_constraint 

( 

AS subquery 

; ) 

NOT NULL 

, 
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en què 
• Nomtaula  

 
és el nom d’una taula. 
 

• Column 
 
és el nom d’una columna de la taula. 
 

• Datatype 
 
especifica el tipus de dades de la columna i pot ser aquest un dels definits pel sistema (es poden trobar en l’ajuda, normalment utilitzarem char(n), varchar(n), 
number(n,m), integer, date) 

•  Table-constraint /Column-constraint 

Restriccions de taula (table-constraint) o de columna (column-constraint). Podem definir una CLAU PRIMÀRIA per taula, restriccions UNIQUE, 
CLAUS ALIENES, una restricció DEFAULT per columna i restriccions CHECK. Totes poden ser introduïdes en la mateixa sentència, segons la sintaxi que es 
mostra en la pàgina següent. S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

• Les columnes definides com a clau primària no podran contenir nuls i no hi haurà combinacions repetides dels seus valors. 

• La combinació de valors de les columnes enumerades en un UNIQUE no es podran repetir. Les columnes que tinguen una restricció UNIQUE sí que 
poden contenir nuls. 

• Quan definim la integritat referencial, els tipus de dades de les columnes que constitueixen la clau aliena i els de les columnes referenciades han de 
ser compatibles. Quan la restricció s’està definint en la columna, s’ometen les paraules FOREIGN KEY i l’enumeració de columnes. 

• La restricció DEFAULT especifica el valor que col·loquem a una columna per defecte quan, en inserir una fila en la taula, eixa columna no té valor 
explícit. 

• La restricció CHECK limita els possibles valors que poden prendre una columna o conjunt de columnes. Es poden definir múltiples restriccions 
CHECK per a una taula. No obstant això, només podem definir-ne una en la columna. Quan per a una columna hi ha més d’una restricció CHECK 
s’avaluen totes. La restricció CHECK que afecte més d’una columna ha de ser definida en la taula. 

• En la sintaxi que es mostra a continuació, CONSTRAINT constraint es refereix que a les restriccions se’ls dóna un nom. Si el nom no el proporcionem 
nosaltres, el sistema hi dóna automàticament un nom. Si volem donar nosaltres un nom a la restricció, posarem la paraula CONSTRAINT i a 
continuació el nom que hi donem. El fet que un usuari done nom a les restriccions és per a facilitar posteriorment el treball amb aquestes. Per tant, 
l’usuari ha de definir un criteri a l’hora de definir els noms. 
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Column_constraint 
 
 

 

CONSTRAINT constraint 
UNIQUE 

PRIMARY KEY 

CHECK ( condition ) 

table REFERENCES 

( ) column 
ON DELETE 
CASCADE 
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Table_constraint 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreign_key_clause 
 
 
 
 

CONSTRAINT constraint 

, 

( 
UNIQUE 

PRIMARY KEY 

CHECK 

) column 

Foreign_key_clause 

( condition ) 

FOREIGN KEY table 

, 

( ) column REFERENCES 

, 

( ) column 
ON DELETE 
CASCADE 
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  Exemple 

Per a il·lustrar la sintaxi, mostrem les restriccio ns definides de diferent manera en cada taula i aix í mostrem diferents maneres de definir-les.  

CREATE TABLE pieza (numpieza varchar2(16) CONSTRAINT cppiezas PRIMARY KEY,  
nompieza varchar2(30),  
preciovent number(6) CONSTRAINT chprecioven CHECK (preciovent >0)); 

CREATE TABLE vendedor (numvend integer,  
nomvend varchar2(30), nombrecomer varchar2(30), direccion varchar2(30),  
telefono varchar2(15), poblacion varchar2(20), provincia varchar2(20),  
PRIMARY KEY(numvend)); 

CREATE TABLE preciosum (numvend integer, numpieza varchar2(16) CONSTRAINT fkprepie REFERENCES pieza, 
 preciounit number(6), diassum number(3) DEFAULT 2 CONSTRAINT chdiassum CHECK (diassum>0),  
CONSTRAINT  fkpreven FOREIGN KEY (numvend) REFERENCES vendedor,  
CONSTRAINT cppreciosum PRIMARY KEY (numpieza, numvend)); 
 

 

 

 

 

 DROP TABLE  per a esborrar una taula 

 
 
 
 

Moltes vegades, per a esborrar les taules, s’haurà de seguir un ordre adequat, ja que pot ser que no se’ns permeta l’esborrament d’una taula per a no 
interferir en la integritat referencial de la base de dades. 

DROP TABLE nomtaula 
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ALTER TABLE per a modificar l’estructura i restriccions d’una taula 
 

Després de crear les taules podem modificar-ne l’estructura amb la sentència ALTER TABLE que ens permet afegir o esborrar una nova columna a una 
taula, com també afegir o esborrar restriccions a les columnes de la taula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Add_column_options 
  
 
 
 
 Column datatype 

expr DEFAULT Column_constraint 

Table_constraint 

NOT NULL 

ALTER table 

( ADD 

MODIFY 

RENAME 

) Add_column_options 

New_table_name 

TABLE 

, 

( ) Modify_column_options 

TO 

, 

 DROP  CONSTRAINT Constraint_name 

 DROP  COLUMN 
Column_name 
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Modify_column_options 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple: 
  
  ALTER TABLE VENDEDOR ADD fnacimiento date; 
 
 
  ALTER TABLE PIEZA MODIFY nompieza not null; 
 
 
 Suposant que hi ha una taula DELUJO amb una columna que s’anomena numpieza 
 
  ALTER TABLE DELUJO ADD constraint lujopieza foreign key(numpieza) references pieza; 
 

Column 

datatype expr DEFAULT NOT NULL NULL Column_constraint 
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INSERT per a inserir files en una taula 

Si no especifiquem la llista de columnes se suposarà que s’inserirà una fila amb un valor per a totes les columnes de la taula. 

S’ha de tindre en compte que l’ordre de la llista de valors ha de coincidir amb l’ordre establit per a les columnes si es numeren o en la definició de la taula. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
INSERT INTO pieza VALUES (‘A25D’, ‘DESTORNILLADOR MULTIPLE’, 1500); 
INSERT INTO pieza(numpieza) VALUES (‘A29C’); 
INSERT INTO subpiezas(num, precio) SELECT numpieza, preciovent FROM pieza WHERE preciovent>150; 

 

 

DELETE per a esborrar files d’una taula 
 
 
 
 
 

 

DELETE 

view 

table FROM 

; 

condition WHERE 

INSERT INTO 

view 

; 

, 

( ) column 
table 

subquery 

VALUES 

, 

( ) expr 
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Si no especifiquem cap condició (WHERE), s’esborraran totes les files de la taula o vista. 
 
Exemples          DELETE FROM pieza WHERE numpieza=’A29D’ 

    DELETE FROM pieza WHERE nompieza LIKE ‘%DESTORNILLADOR%’ 

UPDATE per a modificar les dades d’una taula 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
De la mateixa manera que per a la sentència DELETE, si no especifiquem cap condició, la modificació afectarà totes les files d’una taula. 
 
Exemple 

; 

condition WHERE 

UPDATE 

, 

( ) colum
n 

view 

table 

SET 

 , 

= ( ) subquery 

colum
n 

= 

( ) subquery 

expr 

         UPDATE piezas 
SET preciovent= 2000 
WHERE numpieza=’A29D’; 

 

         UPDATE vendedor  
SET direccion=’OLMO,19’,  
        telefono=’666567686’ 
WHERE numvend= 2; 

 

 UPDATE vendedor 
SET telefono=’6565656565’ 
WHERE nombrecomer LIKE  ‘HARW%’; 

 

 UPDATE PIEZA 
SET preciovent=(select max(preciovent)  
                            FROM pieza) 
WHERE numpieza=’A-1001-L’; 

 



Sessió3. Exercicis
MISSATGES. 
CONSTANTS, VARIABLES I CURSOR
 
 
1. Crea les taulessegüents, alguns dels tip
hauràs de deduir. 
 
CALENDARIO (fecha: date, temporada

C.P.: fecha 

HORA (hora: number(2)) 
C.P.: hora 

ACTIVIDAD (código:char(4), descripcionvarchar(100))
C.P.: código 
 V.N.N.: descripción

HORARIO (fecha, hora, actividad)
C.P. (fecha, hora) 
C.Alternativa: (fecha, actividad)
C. Aliena: fecha�
C. Aliena: hora�HORA
C. Aliena: actividad

ActNIÑOS(actividad)  
 C.P:actividad 
 C. Aliena: actividad

ActADULTOS(actividad)  
 C.P:actividad 
 C. Aliena: actividad

ActTodos(actividad)  
 C.P:actividad 
 C. Aliena: actividad

SustNIÑOS(activ1, activ2) 
 C.P: (activ1, activ2)
 C. Aliena: activ1 �
 C. Aliena: activ2 �

SustADULTOS(activ1, activ2) 
 C.P: (activ1, activ2)
 C. Aliena: activ1 �
 C. Aliena: activ2 �

SustTODOS(activ1, activ2) 
 C.P: (activ1, activ2)
 C. Aliena: activ1 �
 C. Aliena: activ2 �
 

ercicis 

, VARIABLES I CURSORS 

, alguns dels tipus de dadesestaran indicades i d’altres 

(fecha: date, temporadavarchar(5))  

(hora: number(2))  

ACTIVIDAD (código:char(4), descripcionvarchar(100)) 

V.N.N.: descripción 

HORARIO (fecha, hora, actividad) 
 

C.Alternativa: (fecha, actividad) 
� CALENDARIO 
HORA 

: actividad� ACTIVIDAD 

: actividad� ACTIVIDAD 

 

: actividad� ACTIVIDAD 

: actividad� ACTIVIDAD 

SustNIÑOS(activ1, activ2)  
(activ1, activ2) 

�ActNIÑOS 
�AcTNIÑOS 

SustADULTOS(activ1, activ2)  
C.P: (activ1, activ2) 

�ActADULTOS 
�ActADULTOS 

SustTODOS(activ1, activ2)  
C.P: (activ1, activ2) 

�ActTODOS 
�ActTODOS 

estaran indicades i d’altres les 



2.  Afegeix dues columnes a la taula HABITACIÓN, la superfície “superficie” 
(number(4,2)) i el pis “piso” (number(2)). 
 
3. La superfície de l’habitació número 1 és 17, la de la número 2 és 14 i la de la 
número 3 és 18. 
 
4.Crea la taula MALCATEGORIA(num: number(3),  dif: number(4,2)). 
 
Crea un bloc de codi en què, a través del cursor, revise la superfície de les 
habitacions i controle que no siga inferior a la superfície mínima de la seua 
categoria. Mostrarà una llista en quèaparega el número de l’habitació i indiquesi 
és correcta o no. A més, les habitacions amb una superfície inferior a la mínima 
de la seua categoria seran incloses en una taulaMALCATEGORIA, se n’hiinclourà 
el número i la diferència respecte de la superfície mínima. (Exemple en el 
document amb l’explicació de la sessió d’avui). 
 
5. Fent ús del cursor, s’ha d’obtenir una llista en què apareguen per a les 
activitats d’un adult, que poden ser substituïdes per més de 2 activitats d’adult i 
almenys 3 poden coincidir en la mateixa data: 
Codi de l’activitat substituïda, descripció i la frase ‘conflicte X substitucions en la 
data Y’, en què X serà el nombre d’activitats que coincideixen en la data i Y 
serà la data en qüestió. 
 
Nota: 
En la taula “sustADULTOS”, “activ1” representa l’activitat que és substituïda i 
“activ2”, l’activitat que la substitueix (substituta). Podem suposar que una 
activitat no apareixcom a substituta de simateix (això ho controlarem més 
endavant). 
 
Exemple:  

• Si l’activitat A10 és pera adults i substitueix A11, A12 i A13 però 
aquestes no coincideixen mai en la data, A10 no apareixerà en lallista. 

• Si l’activitat A20 per a adults i substitueix A11, A12, A13 i A14i, 
d’aquestes, 3 coincideixen el 21/09/2012 i només 2 el 22/09/2012, A20 
apareixerà en lallista i hi haurà indicat que té 3 substitucions en la data 
21/09/2012. 

• Si l’activitat A30 és per a adults i substitueix A11, A12, A13 i A14i, 
d’aquestes, 3 coincideixen el 21/09/2012 i 4 el 22/09/2012, A30 
apareixerà 2 vegades en la llistai hi haurà indicat que té 3 substitucions 
en la data21/09/2012 i 4 substitucions en la data 22/09/2012. 
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Quan definim els paràmetres hem de posar nom_paràmetre tipus_de _paràmetre tipus_de_dades(Sense longitud) 
Com a tipus de paràmetre pot ser: 

• IN(per defecte) podem passar-hi valors quan anomenem el procediment. Aquest valor no pot ser modificat. S’hi pot assignar 
un valor per defecte. 

CREATE PROCEDURE EXEMPLO(entrada in Number default 10) IS … 
 

• OUT per a donar valors. 
 

• IN OUT permet passar-hi valors en l’anomenament del procediment i després donar valors. 
 
 

Per  a esborrar un procediment        DROP PROCEDURE nom_procediment 

Sessió 4. CREATE PROCEDURE 
           

CREATE 

OR 

; 

REPLACE 

PROCEDURE 
Nom_procediment 

, 

( ) paràmetre 

IS END Secció executable 

EXCEPTION Secció excepció 

BEGIN 

Secció 
declarativa 
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Exemples: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pot ser executat directament 

      exec escribir(‘Hola’); 
 
O bé des de dins d’un altre procediment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
exec obtenerpreciobase(1,'29/03/2013'); 

create or replace procedure obtenerpreciobase(numhab in number, posiblereserva date) is 

auxprecio number(3); 

begin 

    select pSA into auxprecio 

    from habitación h , pvptemporada p , calendario c 

   where numero=numhab and fecha=posiblereserva and 

             h.categoria=p.categoria and p.temporada =c.temporada 

              escribir(‘El precio base para la habitación  '||numhab||'  en esa fecha es  '||auxprecio); 

end; 
 

create or replace procedure escribir(auxcad in varchar2) is 

begin 

dbms_output.enable; 

dbms_output.put_line(auxcad); 

end; 
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exec verminsuperficie; 

 
 
 

Quan creem un procediment (procedure), una funció (function) o un disparador (trigger) (ho veurem en pròximes sessions) 
amb SQL-Developer, us hi situeu i seleccioneu l’opció COMPILE. Si indica que s’ha creat amb errors de compilació heu 
de corregir-los.   

   create or replace procedure verminsuperficie  is 
 

CURSOR c1 IS SELECT numero, superficie, supMin FROM habitación , categoría   WHERE 
categoria=nombre; 

 

BEGIN 
 
FOR regc1 IN c1 LOOP    

IF regc1.superficie < regc1.supMin THEN 
Dbms_output.put_line(‘ Habitación ‘|| regc1.num || ‘ dimensión INCORRECTA ***’); 
INSERT INTO MALCATEGORIA  
        VALUES(regc1.num, regc1.supMin-regc1.superficie); 

ELSE 
Dbms_output.put_line(‘ Habitación ‘|| regc1.num || ‘ dimensión correcta’); 

END IF; 
END LOOP; 

 
  END;  
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Sessió 4 - Exercicis

CREATE PROCEDURE
 
 
0. Executa el fitxer “crea

creat el procediment 
1. Modifica la taula calendreservas

char(2) i només ha d’admetre
Executa el fitxer “datos

2. Crea un procediment 
d’aquest exercici es mostra a continuació.
 
Crea una aplicació que, rec
habitacions i es controle que no siga inferior a la superfície mínima de la 
seua categoria. Es mostrarà un llistat que mostre el número de l’habitació i 
s’indique si la seua dimensió és correcta o no. A m
superfície de la qual siga inferior a la mínima de la seua categoria 
s’inclouran en una taula 
diferencia amb respecte de la 
de les sentències de la sessió 3).
 
Has de millorar el codi de manera que quan en l’habitació o en la 
no existisca informació sobre la 
la circumstància. Mostra la inform
 
Nota: Abans de executar el procediment, esborra les files de la taula 
MALCATEGORIA per a evitar conflicte

3. Crea un procediment 
mostrel’hora, codid’activitat i descripció de les activitats que están previstes per a 
eixa data. 

4. Crea un procedimient que donada com entrada una activitat d’adult, mostre el codi 
i descripció de les activitats equivalents

5. Crea una nova taula que es cride ADAPTADAS. En esta taula represent
subtipusd’habitació. Té una única columna que es el número de habitació. 

6. Crea una procediment 
has d'insertar en la taula ADAPTADAS totes les habita
0 (cero) i que tinguen més de 25 m
missatge al finalitzar la inserció: “S’han
on X contindrà el número total de habitacions que s’han

7. Crea un procediment que revise elspreus de les habitacions
indicada com a entrada. Per a eixa temporada es mirarà el preu de només
allotjament (pSA) en cada tipus
el preu de pSA, s’actualitzarà el preu de pAD per a eixe
10% més del preu de pSa, el de pMP a un 20% més del de pSA, i el de pPC a un 
25% més del pSA. 

xercicis 

CREATE PROCEDURE. 

crea-hotel.txt” que trobaràs al CV i assegurat que has 
creat el procediment escribir (document de la Sessió 4 - sentè

calendreservas afegint la columna alimentacion
d’admetre els valors: SA, AD, MP, PC. 

datos-hotel.txt”que trobaràs al CV. 
 per a l’exercici 4 de la setmana passada. L’enunciat 

d’aquest exercici es mostra a continuació. 

que, recolzant-te en un cursor, revise la superfície de les 
habitacions i es controle que no siga inferior a la superfície mínima de la 
seua categoria. Es mostrarà un llistat que mostre el número de l’habitació i 
s’indique si la seua dimensió és correcta o no. A més, les habitacions la 

de la qual siga inferior a la mínima de la seua categoria 
s’inclouran en una taula MALCATEGORIA, s’ inclourà el seu número i la seua 
diferencia amb respecte de la superfície mínima. (Exemple en el document 
de les sentències de la sessió 3). 

Has de millorar el codi de manera que quan en l’habitació o en la 
no existisca informació sobre la superfície es mostrarà un missatge indicant 
la circumstància. Mostra la informació ordenada pel codi de l’habitació.

Abans de executar el procediment, esborra les files de la taula 
er a evitar conflictesambelsresultats de la setmanapassada

 que donada una data, s’obtinga un llistat
mostrel’hora, codid’activitat i descripció de les activitats que están previstes per a 

Crea un procedimient que donada com entrada una activitat d’adult, mostre el codi 
i descripció de les activitats equivalents. 

a que es cride ADAPTADAS. En esta taula represent
subtipusd’habitació. Té una única columna que es el número de habitació. 

 que es cride CompletaAdaptadas. Amb aquest
insertar en la taula ADAPTADAS totes les habitacions que es troben

0 (cero) i que tinguen més de 25 m2 de superficie. A més, es mostrarà el següent
missatge al finalitzar la inserció: “S’han donat d’alta X habitacions 
on X contindrà el número total de habitacions que s’han insertat en AD

Crea un procediment que revise elspreus de les habitacions d
com a entrada. Per a eixa temporada es mirarà el preu de només

allotjament (pSA) en cada tipus d’habitació. En cada tipus d’habitació, si es coneix 
s’actualitzarà el preu de pAD per a eixe tipus de habitació a un 

10% més del preu de pSa, el de pMP a un 20% més del de pSA, i el de pPC a un 

” que trobaràs al CV i assegurat que has 
sentències) 

alimentacion que és 

4 de la setmana passada. L’enunciat 

te en un cursor, revise la superfície de les 
habitacions i es controle que no siga inferior a la superfície mínima de la 
seua categoria. Es mostrarà un llistat que mostre el número de l’habitació i 

és, les habitacions la 
de la qual siga inferior a la mínima de la seua categoria 

s’ inclourà el seu número i la seua 
mínima. (Exemple en el document 

Has de millorar el codi de manera que quan en l’habitació o en la categoria 
es mostrarà un missatge indicant 

pel codi de l’habitació. 

Abans de executar el procediment, esborra les files de la taula 
ambelsresultats de la setmanapassada. 

que donada una data, s’obtinga un llistat en el que es 
mostrel’hora, codid’activitat i descripció de les activitats que están previstes per a 

Crea un procedimient que donada com entrada una activitat d’adult, mostre el codi 

a que es cride ADAPTADAS. En esta taula representem un 
subtipusd’habitació. Té una única columna que es el número de habitació.  

aquest procediment 
es troben en el pis 

de superficie. A més, es mostrarà el següent 
 com adaptades” 

insertat en ADAPTADAS. 

d’una temporada 
com a entrada. Per a eixa temporada es mirarà el preu de només 

d’habitació, si es coneix 
tipus de habitació a un 

10% més del preu de pSa, el de pMP a un 20% més del de pSA, i el de pPC a un 



 
8. Crea un procediment que torne el codi i descripció de les activitats que no tenen 

substitutes/equivalents. 
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Sessió 5 
CREATE FUNCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan definim els paràmetres hem de posar nom_paràmetro tipus_de _paràmetro tipus_de_dades (sense longitud) 
Com a tipus de paràmetre pot ser: 

• IN (per defecte). Podem passar-hi valors en l’anomenament de la funció. No podem modificar aquest valor. Podem assignar-
hi un valor per defecte. 

CREATE FUNCTION EXEMPLE (entrada in number default 10) RETURN varchar IS … 
 

• Els tipus OUT i IN OUT no se solen utilitzar en les funcions. 
 
 

Per a esborrar una funció       DROP FUNCTION nom_funció 
 

CREATE 

OR 

; 

 REPLACE 

FUNCTION Nom_funció 

, 

( ) paràmetre 

IS END Secció executable 

EXCEPTION Secció exception 

BEGIN 

Secció 
declarativa 

RETURN 
tipus_dades (sense 

longitud) 

RETURN … 
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Per a executar directament una funció es pot fer 

Exec escribir(nom_funció (param1))  (encara que el paràmetre d’entrada de escribir és varchar,  fa la transformació de number i date a varchar) 

SELECT nom_funció(param1) FROM dual 

També es pot anomenar des de: 

• Un procediment. 

• Una sentència SELECT, tant com a columna en la SELECT com en les condicions de les clàusules WHERE i HAVING com en el 

GROUP BY. 

• Una sentència INSERT dins dels VALUES. 

• Una sentència UPDATE en la clàusula SET. 

 
Exemples (suposem que en la taula Empleados hi ha una columna anomenada Fechanac): 
 
create or replace function edad (elnif char) return number         
is 
aux number(2); 
begin 
select (to_char(sysdate,'yyyy')-to_char(fechanac,'yyyy')) into aux 
from empleados where nif=elnif; 
return(aux); 
end; 

�  Una altra opció:  create or replace function edad (elnif empleado.nif%type) return number 
 

 
Per als errors de compilació operem de la mateixa manera que amb els procediments 
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Podem executar directament 

 
          Select edad(‘11111111A’)  from dual; 
 
 

O bé 
select count(*), edad(nif) from empleados group by edad(nif); 
 
 

 
O bé dins d’un procediment 

 
create or replace procedure listadoporedad(laedad number) is 
cursor emp  is select e.nif nif,nombre, direccion 
                    from empleado e, empanimacion an 
                   where e.nif= an.nif; 
begin 
escribir('EMPLEADOS DE ANIMACIÓN MENORES de '||laedad ||' : '); 
for x in emp loop 

if edad(x.nif)<laedad then 

escribir('Nombre: '||x.nombre||'   direccion   '||x.direccion); 
end if; 
end loop; 
end; 

 
 

exec listadoporedad(25); 

En la definició dels cursors hem de donar 
nom a les columnes en què s’utilitzen àlies 
de les taules o columnes que siguen 
funcions d’afegit. (En aquest exemple no 
necessàriament hem d’anomenar-la Dni, 
podria ser Empleado o qualsevol altre 
nom representatiu). 

Anomenament de la 
funció edad 



Sessió 5. Exercicis

CREATE FUNCTION
 
 
1. Crea una funció en què, atesos

d’eixa habitació en l’opció

2. Crea una funció en què, ates
d’allotjament, ens done el preu que corresponga.

3. Crea una funció en què, atesos
indique quantes cites té previstes per a eixe dia.

4. Crea una funció anomenada 
de temps, done SÍ si el empleat no té cites per a eixa data i moment
NO si no és així. 

5. Crea una funció anomenada 
data, torne la quantitat total gastada en serveis per eixa habitació i en eixa data.

6. Crea una funció anomenada 
quantitat total gastada en serveis per 

7. Crea una funció en què, 
clients que ha sol·licitat alguna cita per a eixe tractament.

8. Crea una funció en què, atès
de l’empleat que va fer eixa reserva.

9. Crea una funció que don
el cas que dos empaten en el menor nombre
primer tenint en compte l’

 
 

 

ercicis 

FUNCTION 

què, atesos un número d’habitació i una data, ens don
opció de només allotjament. 

ió en què, ateses una categoria d’habitació, una data i una opció 
e el preu que corresponga. 

en què, atesos un NIF d’un empleat de serveis i una data, ens 
indique quantes cites té previstes per a eixe dia. 

Crea una funció anomenada libreen què, atesos un empleat, una data i un moment
si el empleat no té cites per a eixa data i moment

Crea una funció anomenada gastodiarioen què, atesos un número d’habitació i una 
la quantitat total gastada en serveis per eixa habitació i en eixa data.

Crea una funció anomenada gastototal en què, atès un número de reserva, torne la 
quantitat total gastada en serveis per a eixa reserva. 

en què, atès un codi de tractament, done la quantitat total de 
clients que ha sol·licitat alguna cita per a eixe tractament. 

en què, atès un codi de reserva realitzat per telèfon, don
r eixa reserva. 

que done el nom de l’empleat que menys guàrdies 
el cas que dos empaten en el menor nombre de guàrdies, en donarà el nom del 
primer tenint en compte l’ordre alfabètic. 

d’habitació i una data, ens done el preu 

una categoria d’habitació, una data i una opció 

un NIF d’un empleat de serveis i una data, ens 

un empleat, una data i un moment 
si el empleat no té cites per a eixa data i moment de temps, i 

un número d’habitació i una 
la quantitat total gastada en serveis per eixa habitació i en eixa data. 

un número de reserva, torne la 

la quantitat total de 

erva realitzat per telèfon, done el nom 

 de neteja té. En 
donarà el nom del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Una vista és una taula “lògica” associada a una sentència SELECT,
vista, la sentència SELECT associada és executada. Si executem SELECT * FROM 
que pot haver variat el contingut de les taules associades 

Es poden emprar vistes per motius de seguretat, per simplificar l’
pot estar treballant amb una vista associada a una SELECT sobre unes quantes taules

WITH CHECK OPTION 
complisquen

 

Sobre una vista es poden fer operacions com SE
restriccions derivades de la forma en què estan creades les vistes. Per exemple, no es pot utilitzar INSERT sobre una vis
una funció afegida (count(*), sum(nom_colum),...) o, per exemple, 

CREATE 

OR REPLACE 

AS subquery 

WITH

Sessió 6.CREATE VIEW 
  

Una vista és una taula “lògica” associada a una sentència SELECT, és a dir, físicament no conté les pròpies dades, sinó que cada vegada que fem referència a la 
Si executem SELECT * FROM nom_vista en dos instants diferents, el resultat que obtinguem pot variar, ja 

t de les taules associades a la vista i, per tant, el resultat de la SELECT. 

tat, per simplificar l’estructura a un determinat usuari, la qual cosa permet treballar amb una “taula” quan en realitat 
pot estar treballant amb una vista associada a una SELECT sobre unes quantes taules amb unes condicions complexes). 

WITH CHECK OPTION obliga que totes les insercions i modificacions fetes a través de la vista 
complisquen les condicions expressades en la sentència SELECT. 

r operacions com SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE. L’ús d’aquestes operacions està subjecte a 
derivades de la forma en què estan creades les vistes. Per exemple, no es pot utilitzar INSERT sobre una vis

om_colum),...) o, per exemple, si falta en la vista la clau primària de la taula.

READ 

VIEW view 

, 

( ) alias 

WITH 

ONLY 

CHECK OPTION 

CONSTRAINT 

s pròpies dades, sinó que cada vegada que fem referència a la 
ts, el resultat que obtinguem pot variar, ja 

permet treballar amb una “taula” quan en realitat 

es a través de la vista 

Els àlies per a les columnes són necessaris 
quan tenim dos o més columnes amb el mateix 
nom, o quan tenim columnes derivades d’una 
expressió aritmètica, una funció, o quan se’ls 
vol donar un nom diferent del de les taules de 
la SELECT. 

L’ús d’aquestes operacions està subjecte a 
derivades de la forma en què estan creades les vistes. Per exemple, no es pot utilitzar INSERT sobre una vista creada amb 

au primària de la taula. 

constraint 

; 



Per a esborrar vistes 
 
 
 
 
Exemple: 

CREATE VIEW tractamentcar AS 

SELECT * FROM tractament WHERE preu> 60 
 

Com que no hem creat la vista amb la restricció WITH CHECK OPTION, podríem fer la inserció següent: 
 

INSERT INTO tractamentcar      (Nota: TRACTAMENT(codi, observacions, preu)) 

VALUES (‘EXMAS’, ’Exfoliació i massatge complet’, 30) 
 

Si no es viola cap restricció (clau primària, valor no nul, check…), la inserció es fa sobre la taula base de la vista, tractament. Com que no hem posat la 
restricció WITH CHECK OPTION, no es valoren les condicions de la sentència SELECT associada, només es mira la taula associada a la vista i les 
seues restriccions. 
 
Si a continuació fem 
 

SELECT * fromtractament   la nova fila es mostrarà en el resultat perquè ha sigut inserida en la taula tractament. 
 
Si fem 
 

SELECT * fromtractamentcar  la nova fila no apareixerà en el resultat , ja que el que s’executa en eixe moment és la SELECT 
associada a la creació de la vista. De fet,de moment, no hi ha cap fila que complisca la condició. 

 

Un bon exercici és valorar el que passa amb les insercions quan, en la sentència SELECT associada a la vista, la clàusula FROM involucra més d’una taula o quan en la 

clàusula SELECT apareixen funcions d’afegit. 

DROP VIEW view 



Sessió6. ExercicI

CREATE VIEW 
 
Fes els exercicis següentsposant només WITH
indicat expressament. En alguns casos la sentè
errors sintàctics) i hauràs d’
 
1) Crea una vista anomenada

que són individuals. 

2) Crea una vista anomenada
habitacions que són individual

3) Crea una vista anomenada
les habitacions que són individual

4) Crea una vista anomenada 
categoria de les habitacions que són individuals. Fes
OPTION. 

5) Fes les insercionssegüents

a. Insereix a través de la vista 
b. Insereix a través de la vista 
c. Insereix a través de la vista 

S. 
d. Insereix a través de la vista 

categoria S. 
e. Insereix a través de la vista 

categoria I. 

Entens el que ha ocorregut amb aquestes insercions

6) Crea una vista anomenada
que són de categoria D 

Insereix en la vista dobles_check
que ocorria en l’exercici 

7) Crea una vista anomenada 
localitat dels clients de la província d’Alacant (

Insereix en la vista Rodrigo López

8) Crea una vista anomenada 
localitat i el telèfon dels clients de la província d’Alacant(

Insereix en la vista 
inif99999999Z. 

Insereix en la vista 
646555555inif21668899P.

Is 

posant només WITH CHECK OPTION en aquells en què estiga 
sament. En alguns casos la sentència que proposes pot fal

errors sintàctics) i hauràs d’entendre el motiu per què falla. 

anomenadaindividuales que continga el número de les habitacions 

anomenadaindividuales_check que continga el número de les 
habitacions que són individuals. Fes-ho amb WITH CHECK OPTION.

ta anomenadaindividuales_cat que contingael número 
les habitacions que són individuals. 

anomenada individuales_cat_checkque continga el número i 
categoria de les habitacions que són individuals. Fes-ho amb 

següents. 

a través de la vista individualesl’habitació número 100. 
a través de la vista individuales_check l’habitació número 11
a través de la vista individuales_catl’habitació número 12

a través de la vista individuales_cat_check l’habitació número 13

a través de la vista individuales_cat_check l’habitació número 1

Entens el que ha ocorregut amb aquestes insercions? 

anomenadadobles_check que continga el número de le
a D (semblant a l’exercici 2 amb I). 

dobles_check l’habitació número 150. Hi ha dife
exercici 5.b? 

anomenada clientes_alicanteque continga el nom, 
localitat dels clients de la província d’Alacant (Alicante). 

Rodrigo López que és de Alcoi, amb telèfon646565444

anomenada clientes_alicante_nifque continga el 
dels clients de la província d’Alacant(Alicante). 

Insereix en la vista Rodrigo López que és d’Alcoi, amb telèf

Insereix en la vista Miguel Bermejo que és de Villena, 
21668899P. 

CHECK OPTION en aquells en què estiga 
ncia que proposes pot fallar (no per 

inga el número de les habitacions 

que continga el número de les 
WITH CHECK OPTION. 

el número i la categoria de 

continga el número i la 
ho amb WITH CHECK 

 
número 110. 

número 120 de categoria 

habitació número 130 de 

l’habitació número 140 de 

continga el número de les habitacions 

Hi ha diferència amb el 

el nom, el telèfoni la 

646565444. 

el nif, el nom,la 

amb telèfon 646565444 

Villena, amb telèfon 



9) Crea una vista anomenada contadorsustituciones en quèper a cada activitat 
mostreel codi,la descripció, el tipus (NIÑOS, ADULTOS, TODOS) i el  nombre total 
d’activitats equivalents que hi ha en la base de dades. 

Insereix en la vista l’activitat PAC, de descripció paseo a caballo, tipus ADULTOS i 
que té 5 activitats equivalents. 

 

 

 
 

 



Sesió7. Exercicis

 

 

 

 

 

 

 

Executa   SET SERVEROUTPUT ON FORMAT

1. Crea la taulasegüent: 

GRUPO(numnumber(2), nombre 

Clau primària: num

grupomin ha de tenir

2. Afegeix una columna en la taula 

3. Canvia el tipus de dades de la columna D

varchar(70). 

4. Defineix una vista en què es mostren per a tots els grups el 

aquells que coneguen

grup. 

5. Crea una vista en què

dies que pertanyen a eixa temporada

6. Crea una funció que done

7. Crea una funció que m

quals la descripció fa refer

8. Crea un procediment que, atesa

categoria d’habitació amb el preu de l’allotjament en mitja pensió que té quedar

habitacions d’eixa categori

9. Afegeix una columna en la taula ACTIVIDAD anomenada Precio

tinga per defecte el valor 0

10. Crea un procediment en què, 

Precio de la taula ACTIVIDA

per a X dies, n’incrementarà el preu en Y unitats. Es mostrarà també un

continga el codi i el nom 

executar en qualsevol moment 

necessàriament Y). 

Nota: La entitat DIA està representada en la taula

CATEGORIA 

nombre 
descripc    1 .. 1 
sup_min   1 .. 1 
sup_max 

Pvp-temporada

precio SA 

precio AD 

precio MP 

precio PC 

0..N 

s 

SET SERVEROUTPUT ON FORMAT 

 

GRUPO(numnumber(2), nombre varchar(50),  grupominnumber(2))

ria: num 

min ha de tenir valors entre 1 i 5. 

fegeix una columna en la taula ACTIVIDAD i fes que siga clau forana en GRUPO

l tipus de dades de la columna Descripción de la taula CATEGORIA, 

ix una vista en què es mostren per a tots els grups el número i el nom, i per a 

guen activitats, es posarà també el total d’activitats que 

Crea una vista en quèmostre per a cada temporada el seu nom i la quantitattotal de 

a eixa temporada. 

que done el nom de la temporada que té més dies assignats

Crea una funció que mostre l’hora més freqüent en què es donen activitats en les 

descripció fa referència a Campeonato. 

ent que, atesa una data, s’obtinga una llista en quèaparega

a d’habitació amb el preu de l’allotjament en mitja pensió que té quedar

habitacions d’eixa categoria en la data indicada. 

fegeix una columna en la taula ACTIVIDAD anomenada Precio i que siganumber(2), i 

tinga per defecte el valor 0. 

Crea un procediment en què, atesos els valors X i Y, modifique el valor de la columna 

ACTIVIDAD de la manerasegüent: si l’activitat està prevista almenys 

incrementarà el preu en Y unitats. Es mostrarà també un

el nom de l’activitat amb el preu final (com el procediment

executar en qualsevol moment i moltes vegades, aquest preu no té perquè ser 

Nota: La entitat DIA està representada en la taula CALENDARIO. 

TEMPORADA 

nombre 

DÍA 

fecha 

temporada 

0..N 

0..N 

Estar_en 

0..1 

0..N 

Ser-de 

GRUPO 

Num 
nombre 
grupomin 

0..1

number(2)) 

AD i fes que siga clau forana en GRUPO. 

CATEGORIA, ha de ser 

el nom, i per a 

activitats, es posarà també el total d’activitats que pertanyen al 

el seu nom i la quantitattotal de 

assignats. 

es donen activitats en les 

en quèaparega cada 

a d’habitació amb el preu de l’allotjament en mitja pensió que té quedar-se en 

i que siganumber(2), i 

ifique el valor de la columna 

à prevista almenys 

incrementarà el preu en Y unitats. Es mostrarà també una llista que 

de l’activitat amb el preu final (com el procediment es pot 

no té perquè ser 

HORA 

hora 

ACTIVIDAD 

código 

descripc    1 .. 1 

Horario_actividades 

0..N 

0..N 

0..1 



Sessió 8 
MANEIG D’EXCEPCIONS 
 
En la majoria dels llenguatges de programació s’emprenen EXCEPCIONS per a 
tractar errors en temps d’execució. En Oracle també podem definir excepcions. 
Aquestes fan que quan es produeix un error, salte una excepció, i el control 
passa a la secció de l’excepció que corresponga. Les accions que cal seguir 
s’inclouen en la secció EXCEPTION, definida al final del bloc BEGIN-END.  
 

BEGIN 
 
   ... 
 

EXCEPTION 
   WHEN <nom_excepció> THEN 
      <bloc de sentències>; 
  WHEN <nom_excepció> THEN 
      <bloc de sentències>; 
 
   ... 
   [WHEN OTHERS THEN <bloc de sentències>;] 
END;  

 

Hi ha dos tipus d’excepcions:  
les excepcions predefinides i les excepcions definides per l’usuari. 
 
 
EXCEPCIONS PREDEFINIDES 

Són aquelles que es disparen automàticament en produir-se determinats errors. 
Les més freqüents són: 

• too_many_rows: es produeix quan SELECT … INTO dóna més d’una 
fila.  

• no_data_found: es produeix quan SELECT… INTO no dóna cap fila.  

• value_error: es produeix quan hi ha un error aritmètic o de 
conversió. 

• zero_divide: es produeix quan hi ha una divisió entre 0. 

• dupval_on_index: es crea quan s’intenta emmagatzemar un valor 
que crearia duplicats en la clau primària o en una columna amb 
restricció UNIQUE.  

• invalid_number: es produeix quan s’intenta convertir una cadena a 
un valor numèric.  

 
Com que aquestes excepcions ja estan definides en Oracle, no són declarades 
en la secció DECLARE.  
 
 
 



EXCEPCIONS DEFINIDES PER L’USUARI 

Són les que defineix l’usuari. Per a poder treballar amb excepcions definides per 
l’usuari, és necessari que se seguisquen 3 passos: 

1. Definició del nom de l’excepció en la secció DECLARE. La sintaxi és 

Nomb_excepció   EXCEPTION 

2. Llançar l’excepció. Es fa mitjançant l’ordre RAISE   

1. Definir les accions que cal seguir si es llança l’excepció. Això es fa en la 
secció EXCEPTION. 

   WHEN nom_excepció THEN … 

 

 

 

Exemple 1 

Crea un procediment en el qual, atès el nif d’un empleat, en mostre el nom i el 
telèfon. 

 

create or replace PROCEDURE mostrar_empleado(elnif empleado.nif%type) is 

auxnombre empleado.nombre%type; 

auxtelefono empleado.telefono%type; 

BEGIN 

  select nombre, telefono into auxnombre, auxtelefono 

  from empleado where nif=elnif; 

  escribir('Nom '||auxnombre||'   telèfon '||auxtelefono); 

 

  EXCEPTION 

       WHEN no_data_found then 

          escribir('No existixe cap empleat amb eixe nif'); 

END; 

 



Exemple 2 

Crea una funció en què, atès un número d’habitació, en done la categoria. 

 

create or replace FUNCTION tipo_habitacion (elnumero 
habitacion.numero%type) return habitacion.categoria%type 

is 

auxcategoria habitacion.categoria%type; 

begin 

select categoria into auxcategoria 

from habitacion  

where numero=elnumero; 

return(auxcategoria); 

EXCEPTION 

   when no_data_found then 

       escribir('No existeix cap habitació amb eixe número'); 

       return null; 

end; 

 

 

 



Exemple 3 

Crea un procediment en què, atès el nif d’un empleat i un valor X (numèric), 
assigne eixe empleat com a recepcionista sempre que no hi haja ja més de X 
recepcionistes. 

Si quan el donem d’alta com a recepcionista veiem que no està donat d’alta 
com a empleat, el donarem d’alta com a empleat i com a recepcionista. A més, 
apareixerà un missatge que indicarà que “falta completar les dades de 
l’empleat”. 

 

create or replace PROCEDURE  

                    pon_recepcion(elnif empleado.nif%type, maximo number) is 

      auxnombre empleado.nombre%type; 

      auxtelefono empleado.telefono%type; 

      total number(3); 

      pasa_tope exception; 

 

BEGIN 

 select count(*) into total from emprecepcion; 

 if total>maximo then raise pasa_tope;  

end if; 

 select nombre, telefono into auxnombre, auxtelefono 

 from empleado where nif=elnif; 

 escribir('Nom '||auxnombre||'  passa a realitzar tarees de recepcionista'); 

 insert into emprecepcion values(elnif); 

 

EXCEPTION 

    WHEN no_data_found then 

        insert into empleado(nif) values(elnif); 

        insert into emprecepcion values(elnif); 

        escribir('No existia. Se ha donat d’alta com a recepcionista, falta 
completar les seues dades d’empleat’); 

    WHEN pasa_tope then 

      escribir('Es supera el tope assignat per a recepcionistes'); 

 

END; 



Sessió8. Exercicis
Funcions, procedim
 
 

NOTA: En cada exercici hauràs de deduir si fa falta cr
procediment 

1) Atès un codi de servei, obtín
missatge si el codi no exist

2) Atès un nom de categoria i un tipus de rè
d’eixa categoria en eixe 

3) Obtín una llista que mostre
temporades) per a SA, AD
fer aquest exercici. 

4) Atesa una data i una categori
i per a eixa categoria. 

5) Atès un codi de reserva i un nú
serveis que s’hagenfet a càrrec d’eixa habitació en la reserva indicada.

6) Atesa com a entrada un codi de reserva i 
anterior, obtín les despeses totals en el serveis associats a la reserva donada com a 
entrada. 

7) Crea una taula anomenada
primària de la taula i clau forana per a

8) Atès un NIF d’un client i un any
acumulat eixe client a través de totes les 

9) Atesa com a entrada un valor X, i 
insereix en la taula clien
totals associades a les habitacions a través de les s
superior a la quantitat X

ercicis 
Funcions, procediments i excepcions 

NOTA: En cada exercici hauràs de deduir si fa falta crear una funció o un 

codi de servei, obtín-ne el preu utilitzant excepcions per a mostrar un 
missatge si el codi no existeix com a servei. 

un nom de categoria i un tipus de règim alimentari, obtín la mitja
a en eixe règim alimentari en totes les temporades. 

que mostre cada categoria amb el preu mitjà 
er a SA, AD, MP i PC. Has de tenir en compte la funció anterior per a 

categoria, obtín el total d’habitacions reservades en eixa data 

un codi de reserva i un número d’habitació, obtín les despeses totals en 
a càrrec d’eixa habitació en la reserva indicada.

com a entrada un codi de reserva i tenint en compte el codi 
les despeses totals en el serveis associats a la reserva donada com a 

taula anomenadaclienteVIPamb una única columna NIF, que és la clau 
de la taula i clau forana per a la taula CLIENTE. 

un NIF d’un client i un any, obtín les despeses totals en serveis que ha 
ent a través de totes les reserves en l’any indicat. 

com a entrada un valor X, i tenint en compte el codi de l’exercici anterio
en la taula clientesVIP el NIF d’aquells clients que tinguen unes despeses

a les habitacions a través de les seues reserves de l’any en curs 
superior a la quantitat X. 

ear una funció o un 

zant excepcions per a mostrar un 

a mitjana del preu 

 (entre totes les 
a funció anterior per a 

el total d’habitacions reservades en eixa data 

es despeses totals en 
a càrrec d’eixa habitació en la reserva indicada. 

el codi de l’exercici 
les despeses totals en el serveis associats a la reserva donada com a 

amb una única columna NIF, que és la clau 

es despeses totals en serveis que ha 
 

el codi de l’exercici anterior, 
uen unes despeses 

ues reserves de l’any en curs 
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Sessió 9 
CREATE TRIGGER 

Crear un trigger associat a una operació o unes operacions de manipulació de dades sobre una taula T significa definir una sèrie d’accions que es 
desencadenaran automàticament quan es faça eixa operació o eixes operacions sobre la taula T. Pot ser útil per a completar els valors de columnes 
derivades (el valor de les quals es calcula partint del d’altres columnes) o per a establir restriccions complexes (no s’han pogut establir mitjançant 
restriccions CHECK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATE 

OR 

; 

REPLACE 

TRIGGER trigger 

BEFORE 

AFTER 

DELETE 

OR 

INSERT 

UPDATE 

columna OF 

, 

vista 

tabla 

ON 

EACH FOR 
ROW 

condició WHEN ) ( 

Bloc sentències SQL 
STATEMENT 

Operació/operacions 
per a les quals es 
faran una sèrie 
d’accions 

Tipus de disparador 
Accions que cal fer 
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Quan s'executen les accions associades a un disparador?  
Podem indicar que aquestes accions es facen justament abans que l'operació sobre la taula T, BEFORE, o justament després, AFTER. 

Quantes vegades s'executen aquestes operacions? 
- Si posem FOR EACH ROW: una vegada per cada fila afectada per l’operació que desencadena el trigger. 

- Si no posem res o posem FOR EACH STATEMENT s’executaran només una vegada per operació.  

 
 
 
 
 
Dins del trigger es poden usar predicats condicionals per a executar diferents codis segons el tipus de sentència que ha activat el 
trigger. 
 
• IF INSERTING dóna veritat si el trigger s’ha activat per una sentència INSERT 
• IF DELETING dóna veritat si el trigger s’ha activat per una sentència DELETE 
• IF UPDATING dóna veritat si el trigger s’ha activat per una sentència UPDATE 
• IF UPDATING(nom_colu) dóna veritat si el trigger s’ha activat per una sentència UPDATE i nom_colu s’ha actualitzat. 
 

Quan fem operacions INSERT o UPDATE, Oracle controla automàticament una variable :new que ens serveix per a referir-nos a 
les noves files inserides o a les files després de ser modificades. 
Per exemple, si estem inserint en Votantes i volem referir-nos al DNI de cada fila inserida, dins de FOR EACH ROW ens referirem al 
DNI amb :new.dni. 
 
Quan es fan operacions DELETE o UPDATE per a fer referència als valors que hem eliminat :old. (:old.dni) 
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Exemple 1 
Trigger per a controlar que la generalizatció de EMPLEADO siga DISJUNTA. 
Es mostra com a exemple el trigger que controla que els empleats que inserim en emprecepcion no estiguen ja en les taules 
empanimacion, emplimpieza, emprestaurante i empservicios.  
Per a reflectir que aquesta generalització és disjunta, caldria completar amb triggers de característiques semblants les taules  
empanimacion, emplimpieza, emprestaurante i empservicios. 
 

create or replace trigger disj_emprecepcion 
before insert or update of nif 
on emprecepcion 
for each row 
declare cuantos number(1); 
begin 
cuantos:=0; 
select count(*) into cuantos from empanimacion where nif=:new.nif; 
if (cuantos=1) 
   then raise_application_error(-20601,'El nif '||:new.nif || ' ja és empleat d’anomació'); 
end if; 
select count(*) into cuantos from emplimpieza where nif=:new.nif; 
if (cuantos=1) 
   then raise_application_error(-20601,'El nif '||:new.nif || ' ja és empleat de neteja'); 
end if; 
select count(*) into cuantos from emprestaurante where nif=:new.nif; 
if (cuantos=1) 
   then raise_application_error(-20601,'El nif '||:new.nif || ' ja és empleat del restarurant'); 
end if; 
select count(*) into cuantos from empservicios where nif=:new.nif; 
if (cuantos=1) 
then raise_application_error(-20601,'El nif '||:new.nif || ' ja és empleat de serveis'); 
end if; 
 
end; 
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Algunes observacions 
 
� No hem d’executar el codi de creació d’un disparador combinat amb altres sentències (crear taules, insert …), ens poden 
donar errors de sintaxi. 
� Dins d’un disparador no es poden executar algunes sentències com CREATE TABLE. 
� Quan utilitzem IF UPDATING(nom_colum), el nom de la columna ha d’anar entre cometes simples. 
� Si posem WHEN condició, en la condició si usem les variables :old i :new, aquestes apareixen sense els : 
 
 

Exemple 2 
Imaginem que tenim una taula  

COMPROBAR_ESTUDIOS(NIF char(9), estudios varchar(50))  
C.P.: NIF  
Clau forana: NIF� EMPLEADO 

 
Volem que quan s’insereixen les dades d’un empleat i tinga valor en la columna Estudios, inserim en la taula 
COMPROBAR_ESTUDIOS el NIF i els estudis que indica l’empleat. 
 
 

create or replace trigger control_estudios 
after insert on empleado 
for each row 
when (new.estudios is not null) 
begin 
 insert into comprobar_estudios values(:new.nif, :new.estudios); 
end; 

En crear un trigger, si s’ha creat amb errors de compilació heu de corregir-los.  
Per a consultar els errors comesos podeu procedir com amb les funcions i els procediments 

 

Comprova el que passa si en 
comptes d’AFTER posem BEFORE 



Sessió 9. Exercicis

CREATE TRIGGER
 
 
1) S’ha de controlar que en els preus de cada categoria d’habitació pe

temporada es complisca

Si no és així, s’ha d’evitar l’operació que fa que siga incorrecta i s’ha
missatge que indique el que està incorrecte.

Has de comprovar si el disparador funciona corre

2) Les habitacionsde tipus 

3) Controla que si una persona 
llit supletori. 

4) Quan el client reserva una cita amb un empleat de serveis per a un tractament 
concret, s’ha de controlar si eixe empleat 
d’evitar que es faça la r
nom X no fa el tractament
i del tractament implicats en l’operació

5) Quan un dia s’haja d’assignar una guà
d’estar de guàrdia uns altres 5 dies del mateix mes, l’operació
apareixerà un missatge 

“X estàprou carregat de guà
nom del mes). 

ercicis 

REATE TRIGGER 

S’ha de controlar que en els preus de cada categoria d’habitació pe
temporada es compliscapSA<=pAD<=pMP<=pPC. 

s’ha d’evitar l’operació que fa que siga incorrecta i s’ha
el que està incorrecte. 

si el disparador funciona correctament en el cas que algun dels valors siga nul

Les habitacionsde tipus SUITE només estaran en la cinquena planta.

que si una persona fa una reserva d’una habitació individual

Quan el client reserva una cita amb un empleat de serveis per a un tractament 
concret, s’ha de controlar si eixe empleat fa eixe tractament i si no és a

la reserva per a eixe tractament amb la indicació
ctament Y” (en què X i Y seran els valors dels noms de l’empleat 

i del tractament implicats en l’operació). 

d’assignar una guàrdia a un empleat de neteja que ja
rdia uns altres 5 dies del mateix mes, l’operació serà permesa

un missatge que indicarà: 

prou carregat de guàrdies el mes Y” (en què X és el nom de l’empleat i Y el 

S’ha de controlar que en els preus de cada categoria d’habitació per a cada 

s’ha d’evitar l’operació que fa que siga incorrecta i s’ha de mostrar un 

n dels valors siga nul. 

n en la cinquena planta. 

una habitació individual no puga tenir 

Quan el client reserva una cita amb un empleat de serveis per a un tractament 
a eixe tractament i si no és així, s’ha 

amb la indicació “L’empleatde 
n els valors dels noms de l’empleat 

un empleat de neteja que ja haja 
serà permesa però 

X és el nom de l’empleat i Y el 
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Sessió 11 

CREATE TRIGGER II 
 

Algunes observacions sobre aquesta sentència. 

 

 

Ordre execució 

 

Si hi ha diversos disparadors per a la mateixa sentència, l’ordre d’execució és: 
1. BEFORE de sentència 
2. BEFORE de fila 
3. AFTER de fila 
4. AFTER de sentència 
 
 
 

Taula mutant 

 

Taula que està sent modificada per un INSERT, un UPDATE o un DELETE 
Els disparadors de fila no poden llegir ni modificar les tuples d'una taula mutant. 
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Suposem l’últim exercici de la sessió de la setmana passada: 
 
create or replace trigger control_limpieza 
after  insert or update on calendario 
for each row 
declare 
  cuantos number(2); 
  auxnombre empleado.nombre%type; 
begin 
 select count(*) into cuantos from calendario  
 where emplimpieza=:new.emplimpieza and to_char(fecha,'MM')=to_char(:new.fecha,'MM') and 
     to_char(fecha,'yyyy')=to_char(:new.fecha,'yyyy'); 
 if (cuantos>5) then 
       select nombre into auxnombre from empleado where nif=:new.emplimpieza; 
       escribir(auxnombre||'  ya esta bastante cargado el mes de '||to_char(:new.fecha,'Month')); 
 end if; 
end; 
 
Si provem a fer una inserció o modificació sobre la taula CALENDARIO, apareix l’error següent: 
     

Row 6: ORA-04091: la tabla CALENDARIO está mutando, puede que el disparador/la función no puedan verla 
ORA-06512: en “dbd.control_impieza” 
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador ‘DBDcontrol_limpieza’ 
ORA-06512: en línea 1 
 
Observem que no podem, no sempre està permès consultar la taula que es veu afectada per l’operació des d’un disparador de fila. 
Hem de plantejar el disparador d’una altra manera. 
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Si fóra un disparador creat només per a INSERT, podríem definir-lo per a BEFORE en comptes d’AFTER i així se solucionaria el 
problema. Com que també és per a UPDATE, això no ocorre. 
 
Podem utilitzar una taula auxiliar que s’actualitze mitjançant un disparador de sentència (amb before, és a dir, s’actualitzarà amb els 
primers disparadors associats a la sentència) i utilitzar aquesta informació en el disparador de fila. 
 
 
 

Create table auxlimpieza (niflimpieza char(9),mes char(2), total number(2)); 
 

 

 

 

create or replace trigger limpieza_mes 
before insert or update on calendario 
begin  
  delete from auxlimpieza; 
  insert into auxlimpieza  
    select emplimpieza, to_char(fecha,'MM'), count(*) from calendario 
    where emplimpieza is not null 
    group by emplimpieza, to_char(fecha,'MM'); 
end; 
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create or replace trigger limpieza  
before insert or update on calendario 
for each row 
declare 
  cuantos number(2); 
  auxnombre empleado.nombre%type; 
begin 
   select total into cuantos 
   from auxlimpieza where niflimpieza=:new.emplimpieza and mes=to_char(:new.fecha,'MM')  

and  to_char(fecha,'yyyy')=to_char(:new.fecha,'yyyy'); 
 
   if (cuantos>=5) then 
       select nombre into auxnombre from empleado where nif=:new.emplimpieza; 
       escribir(auxnombre||'  ya esta bastante cargado el mes de '||to_char(:new.fecha,'Month')); 
  end if; 
exception 
 when no_data_found then null; 
end; 
 
 

ACTIVAR/DESACTIVAR DISPARADORS 
 

ALTER TRIGGER nom_disparador ENABLE; 
ALTER TRIGGER nom_disparador DISAB
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Sessió 10. Exercicis

CREATETRIGGER

 

 
 
1) S’ha de controlar per a les activitats 

activitat substituïsca una altra, no se subs
d’intentar substituir-se 
és possible i es detindrà

 

2) S’ha de controlar que quan es 
categoria d’habitació, que la superfície mínima siga menor que la màxima, sempr
que hi haja la superfície màxima. En cas contrari, es mostrarà un missatge d’error i 
no es permetrà eixa operació.
 

3) Quan en la planificació de l’horari d’activitats
un dia que ja té 4 activitats programades, s’evitarà l’op
missatge que indicarà 
descripció de l’activitat.
 

4) En donar d’alta una reserva per a un client, s’ha de comprov
una altra reserva per al mateix dia en el mateix hotel. 
reservades, hi apareixerà
reservat per a eixe mateix dia (números
supletori). 

 
5) Crea una taula 

 
citas_diarias(nif, fecha, total)
claveprimaria: (nif, fecha)
total es number(1) 
 

Aquesta taula ha d’actualitzar
té un empleat per dia. S’han de tindre en compte altes 
possibles canvis d’empleat.

Exercicis 

CREATETRIGGER II 

S’ha de controlar per a les activitats de xiquets, adults i per a tots
activitat substituïsca una altra, no se substituïsca a si mateix. Si es donara el cas 

 a si mateix, hi apareixerà un missatge que indicarà que no 
és possible i es detindrà l’operació. 

’ha de controlar que quan es dóna d’alta o es modifica la superfície mínima d’una 
categoria d’habitació, que la superfície mínima siga menor que la màxima, sempr

la superfície màxima. En cas contrari, es mostrarà un missatge d’error i 
trà eixa operació. 

Quan en la planificació de l’horari d’activitats es done d’alta una nova activitat en 
un dia que ja té 4 activitats programades, s’evitarà l’operació i hi apareixerà

 que l’activitat X s’ha de fer altre dia, i en X 
. 

’alta una reserva per a un client, s’ha de comprovar si e
una altra reserva per al mateix dia en el mateix hotel. Si ja té
reservades, hi apareixerà un missatge amb les característiques de tot el que té 
reservat per a eixe mateix dia (números de les habitacions, tipus, alimentació 

citas_diarias(nif, fecha, total) 
claveprimaria: (nif, fecha) 

 

questa taula ha d’actualitzar-se automàticament i ha de reflectir el total de cites que 
S’han de tindre en compte altes de noves cites, cancel·lacions

possibles canvis d’empleat. 

de xiquets, adults i per a totsque quan una 
mateix. Si es donara el cas 

que indicarà que no 

la superfície mínima d’una 
categoria d’habitació, que la superfície mínima siga menor que la màxima, sempre 

la superfície màxima. En cas contrari, es mostrarà un missatge d’error i 

es done d’alta una nova activitat en 
i hi apareixerà un 
en X apareixerà la 

ar si eixe clientja té 
ja té habitacions 

un missatge amb les característiques de tot el que té 
, alimentació i llit 

el total de cites que 
cites, cancel·lacions i 
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CREATE INDEX per a definir un índex en una taula 

Un índex és una estructura de memòria secundària que permet l’accés directe a les files d’una taula. Fa que el temps de resposta a una 
consulta siga menor, en millora el rendiment i n’optimitza el resultat. El maneig es fa de manera intel·ligent. És el mateix Oracle qui decideix 
quin índex es necessita. Per defecte Oracle sempre crea un índex per a cada primària que es defineix i per a cada restricció UNIQUE. 

 

 

Exemple: 
CREATE INDEX ind_prov_cliente ON cliente(provincia); 

 
 
Per a esborrar un índex 
 
 
 

Quan s’executa una sentència en Oracle, el mòdul Optimitzador analitza diverses estratègies i en tria una, no necessàriament la millor, sinó una 
prou bona segons un cert llindar. Per tant, no sempre que tinguem definit un índex serà utilitzat, encara que potser utilitzant-lo l’estratègia 
obtinguda seria la millor possible a l’hora d’executar una determinada acció. D’altra banda, sempre que s’haja definit un índex significa que les 
operacions d’inserció, modificació o esborrament en una taula tindran un cost addicional de manteniment de l’índex. Per tot el que explica no es 
defineixen índexs per a totes les columnes d’una taula. 
 
Com podem saber si en una consulta s’està utilitzant, o no, un índex que hem definit? Utilitzant  EXPLAIN PLAN 

CREATE INDEX nom-índex ) ; ON ( nom-taula nom_columna 

nom_columna, 

DROP INDEX nom-índex  ; 



EXPLAIN PLAN per a emmagatzemar el pla d’execució d’una sentència 

Insereix una fila descrivint cada pas del pla d’execució d’una sentència en la taula PLAN_TABLE. La sentència no arriba a ser executada. 

La tabla PLAN_TABLE conté 

◦ Statement_id varchar2(30) Valor opcional per a identificar plans d’execució 
◦ Operation varchar2(30) Nom de l’operació interna feta  
◦ Options varchar2(225) Detalls sobre l’operació  
◦ Object_name varchar2(30) Nom de la taula o índex 
◦ Position numeric 

� Per a la primera fila indica el cost estimat per l’optimitzador per a fer la sentència.  
� Per a la resta, indica la posició relativa respecte del pare 

 

EXPLAIN PLAN 

‘ nom_sentència’ 

 ; 

nom-tabla 

sentència 

 SET 
STATEMENT_ID = 
 

  INTO  
 

  FOR  
 

Identificador que es dóna a la 
sentència. Per defecte NULL. 

Taula en què es diposita l’eixida. Per 
defecte PLAN_TABLE. 

Sentència per la qual es desitja 
conèixer el pla d’execució: 
SELECT, INSERT, UPDATE … 
 



Exemple 

CAS 1: En la taula CLIENTE només hi ha un índex definit, el que correspon a la clau primària de la taula.  Executem les 
sentències següents: 

 
    explain plan  
    set statement_id='cli1' 

for select * from cliente where provincia='Alicante'; 
  
select operation, options, object_name, position 
from plan_table 
where statement_id='cli1' 

 
 

 

 
 

CAS 2: Si definim un índex sobre la columna província 
 
I ara executem 
 
explain plan 
set statement_id='cli2' 
for select * from cliente where provincia='Alicante'; 
 
select operation, options, object_name, position 
from plan_table 
where statement_id='cli2' 

OPERATION         OPTIONS  OBJECT_NAME   POSITION                                                                                                                   
----------------       -------------    -----------------------   ---------------                              
SELECT STATEMENT                             3                                                                                                        
 
TABLE ACCESS         FULL       CLIENTE        1                                                                                                                
 
2 rows selected 

OPERATION         OPTIONS          OBJECT_NAME     POSITION                                                                                                     
----------------        --------------      -------------------     --------------                       
SELECT STATEMENT                                         2                                                                                              
 
TABLE ACCESS      BY INDEX ROWID  CLIENTE               1                                                                                                                
 
INDEX                   RANGE SCAN      IND_PROV_CLIENTE        1                      
 
3 rows selected 

create index ind_prov_cliente  on cliente(provincia); 
 

No s’usen índexs 

S’usa l’índex IND_PROV_CLIENTE 



GRANT 
Serveix per a atorgar privilegis. Es poden definir privilegis sobre columnes concretes i altres opcions no recollides ací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La llista de privilegis es refereix a SELECT, INSERT, UPDATE,  ALTER...  
Si posem l’opció WITH GRANT OPTION, l’usuari que rep els privilegis els pot atorgar a altres usuaris. 
Si en comptes de posar un nom d’usuari, posem PUBLIC, són atorgats a tots els usuaris. 
 

REVOKE 
Serveix per a retirar els privilegis atorgats. De la mateixa manera que s’esdevé amb GRANT, té moltes opcions que no han sigut 
recollides en aquest petit resum. 

 

GRANT 

WITH GRANT OPTION 

ALL 

ON taula TO 

Llista_privile
g 

PUBLIC 

usuari 

REVOKE 

ALL 

ON taula FROM 

Llista_privile
g 

PUBLIC 

usuari 



 Sessió 11. Exercicis 
GRANT, REVOKE I CREATE INDEX 

 

Comprenent el funcionament de GRANT i REVOKE 

1) Obri 2 sessions de treball, una amb el teu usuari habitual i l’altra amb l’usuari que 
t’indique el professor o la professora. 

2) Anomenarem “atorgant” a l’usuari amb el qual has estat treballant en les sessions 
de pràctiques fins ara. El nou usuari serà el “receptor”. 

El receptor no té taules pròpies (ho pots comprovar tant en la pestanya de les taules 
en el SQLDeveloper com si executes Select * from user_tables). 

3) Executa amb l’usuari receptor 

 SELECT * from empleado (no hi ha la taula) 

4) Executa amb el receptor 

 SELECT * from atorgant.empleado   (no hi ha la taula) 

              (recorda que en otorgant  has de posar el teu usuari habitual) 

5) Ara, des de l’usuari atorgant, dóna privilegis al receptor perquè puga fer  
SELECT sobre la taula EMPLEADO. 

6) Executa, des de la sessió del receptor, 

SELECT * from empleado (no hi ha la taula) 

SELECT * from atorgant.empleado  

Si has donat bé els permisos has de recuperar files. 

7) Des de la sessió del receptor intenta inserir l’empleat 00000007A de nom 
CARLOS RUIZ que viu al carrer ESTRELLA, 35 de POLOP. (No t’ha de deixar fer-ho) 

8) Des de la sessió de l’atorgant dóna permisos d’inseriment en la taula 
EMPLEADO a l’usuari receptor. 

9) Des de la sessió del receptor, insereix ara l’empleat 00000007A de nom 
CARLOS RUIZ que viu al carrer ESTRELLA, 35 de POLOP en la taula empleado de 
l’atorgant. (Si has donat bé els permisos t’ha de deixar fer-ho) 

10) Des de la sessió de l’atorgant elimina el privilegi d’inseriment sobre la taula 
EMPLEADO que vas donar al receptor. 

11) Des de la sessió del receptor, insereix ara l’empleat 00000008B de nom ROSA 
GUARDIOLA que viu al carrer LUCERO, 47 de SANT JOAN en la taula empleado de 
l’Atorgant.  (Si has eliminat bé els permisos no t’hauria de deixar fer-ho) 



Treballant amb índexs 

12) Crea una taula de nom TRATAMIENTO_CARO  

 TRATAMIENTO_CARO(codigo char(5), precio number(3)) 

  Clau primària: codigo  

13) Pensa (no ho executes) quina seria la sentència per a, amb una sola operació, inserir 
en la taula TRATAMIENTO_CARO el codi i el preu dels tractaments de més de 20 euros. 

14) Mira quin seria el pla d’execució per a la sentència de l’exercici anterior. 

15) Defineix ara un índex sobre la columna Precio de la taula TRATAMIENTO. El pla 
d’execució per a  la sentència de l’exercici 13 seria ara el mateix que eixe índex? 
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