
m o d e l s  d e  d a d e s  



modelar: sistema 

• Conjunt de coses relacionades ordenadament entre si per 

a complir uns determinats objectius 

• Com puc saber quan demanar a proveïdors perquè em 

falta mercaderia? 
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modelar: propietats del sistema 

• Propietats estàtiques 
• entitats(o objectes), propietats (o atributs) d’aquestes 

entitats, i relacions entre aquestes entitats 

• Propietats dinàmiques 
• Operacions sobre entitats, sobre propietats o relacions 

entre operacions  

• Regles d’integritat 
• sobres les entitats i les operacions (per exemple, 

transaccions) 
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modelar: sistemes d’informació 

mecanitzats 

• Transaccionals 
• Operacions comunes i tedioses 

• Objectiu: reducció de temps, eficiència 

• Exemples: ingressos de caixa, reintegraments,  

    llistats...  

• D’informació gerencial 

• De suport a la decisió 

• D’informació a executius 

• ... 
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1970 

 

1980 
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2000 



modelar: reflexió 

• Per què naix el llenguatge? 
• Necessite dir coses i que els altres m’entenguen 

• Per què anglès i no “onglés”? 
• Perquè molts van acceptar l’anglès, i “l’onglés” només 

l'utilitza el que se’l va inventar 

• Com s’escriu? 
• Necessite expressar una idea 

• Trie les paraules 

• componc la frase segons les regles gramaticals acceptades 

• si no ho faig així, no m’entendran 
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model de dades 

• Què és? 
• l’escriptura que utilitzem per a descriure sistemes 

d’informació 

• té les seues “paraules” i la seua “gramàtica” 

• Per què? 
• el llenguatge habitual pot ser molt ambigu  

• el model de dades ha de tenir una única forma de representar 

un determinat concepte  

• els models de dades tenen un propòsit molt particular 

• representar sistemes d’informació 

• no exclusiu de BD, però així ho enfocarem 
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model de dades: model i   

esquema 
 

• Model de dades 
• La eina intel·lectual que ens permet estructurar les dades de forma 

que es capte la semàntica d’aquestes 

• Wikipedia (anglès):  

• “en enginyeria del programari és un model abstracte que descriu com es 
representa la informació i com s’hi accedeix” 

• “Habitualment els models de dades s’especifiquen pel seu llenguatge de 
modelatge de dades” 

• Esquema 
• El resultat d’aplicar un determinat model de dades a la 

representació de les dades 

• La representació del sistema d’informació 
• RAE: (Del lat. schema, i aquest del gr. σχῆμα, figura). 

• 1. m. Representació gràfica o simbòlica de coses materials o 
immaterials. He fet un esquema de la meua casa ideal. Esquema del 
funcionament d’un sistema electoral. 
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model de dades: esquemes 
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Anàlisi 
quin és el problema? 

ESQUEMA 
CONCEPTUAL 

Disseny 
com solucionar-ho? 

ESQUEMA 
LÒGIC 

Implementació 

Fes-ho 

ESQUEMA 
FÍSIC 



models de dades: esquema conceptual: 

entitat-relació 

VENDEDOR PIEZA

SUMINISTRA

numvend

nomvend

numpieza

nompieza

nombrecomer

teléfono

calle

provincia

preciounit

diassum

descuento

preciovent

PEDIDO INVENTARIO

LINPED

ID

E

numpedido

fecha

numbin

cantdisponible

fecharecuento

periodorecuen

cantajuste

cantreord

puntoreord

numlinea

preciocompra

cantpedida

RECIBE

CONTIENE

SE PIDE EN

SE RECUENTA

cantrecibida

fecharecep
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models de dades: esquema lògic: 

relacional 
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table venedor  

  ( numvened number(4), 

    nomvened varchar2(30), 

    nombrecomer varchar2(30), 

    telefon char(12), 

    carrer varchar2(30), 

    ciutat varchar2(20), 

    provincia varchar2(20), 

    primary key (numvened) ); 

 

table peça 

  ( numpeça varchar2(16), 

    nompeça varchar2(30), 

    preuvend number(9,2), 

    primary key (numpeça)); 

 

… 

table preusum  

  ( numpeça varchar2(16), 

    numvened number(4), 

    preuunit number(9,2), 

    diassum number(3), 

    descompte number(2), 

    primary key (numpeça,numvened), 

    foreign key (numpeça) 

      references peça (numpeça), 

    foreign key (numvened) 

      references venedor (numvened) ); 

 

… 



navegacionals 
getFirst(x); 

while(x!='BD1' and NoEnd()) getNext(x); 

d’especificació 
“alumnes aprovats en BD1” 

maneja dades emmagatzemades segons 

l’esquema 

defineix l’esquema 

conceptes (“paraules”) 

regles de composició(“gramàtica”) 

model de dades: l lenguatge 

Model de dades 

Llenguatge de 
Definició de 

Dades (LDD)  

Llenguatge de 
Manipulació de 
Dades (LMD)  
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model de dades: BD? 

• SGBD  implementació MD 
• Base de dades RELACIONAL  

• dades estructurades en una BD conforme al MODEL 

RELACIONAL 

• SGBD RELACIONAL   

• sistema informàtic capaç de manejar una BD RELACIONAL 

• SGBD Objecte-relacional, XML, jeràrquica ... 
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models de dades: modelant 
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models de dades: modelat 

• Mecanismes d’abstracció 
• Classificació 

• Definir classes d’objectes bàsiques  

• Agregació 

• Construir classes d’objectes complexos 

• Generalització 

• Establir “tipus” entre les possibles instàncies de la classe 

• Restriccions semàntiques 
• domini 

• identificació 

• correspondència entre classes 
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models de dades: modelant 

• Què hi ha ací? 
 

 Gertrudis, 1, Toribio, Fanessa, Elche, 0, Alicante, 

cereza, Liborio, Asunción, -2, Guarromán, Bocairent, 

Honorio, Matalascañas, La Virgen del Camino, 10, 

Kevin Costner de Jesús, 100, 20, -15, Ibi, San Vicente 

del Raspeig, El Campello, Antonio, plátano, melón, 

José, María, Bartolo, Pego, Gijón, manzana, 

Veguellina de Órbigo  
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models de dades: modelant. 

• Propose... 

Poble = {Elx, Alacant, Guarromán, Bocairent, 
Matalascañas, La Virgen del Camino, Ibi, San Vicent 
del Raspeig, El Campello, Pego, Gijón, Veguellina de 
Órbigo}  

Persona = {Gertrudis, Toribio, Fanessa, Liborio, 
Asunción, Honorio, Kevin Costner de Jesús, José, 
María, Bartolo, Antonio} 

Fruita = {plàtan, meló, poma, cirera} 

Enter = {0, 1, -2, 10, 100, 20, -15} 
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models de dades: modelant..  

• I ací? 
 

 Les persones no poden quedar-se quietes, volen 

viatjar a llocs exòtics, punts del mapa que evoquen 

tradicions ancestrals i art en el bon menjar. Així, 

alguns d’aquests viatges, simplement, busquen la 

compra de fruites prohibides per la climatologia 

capritxosa del lloc d’origen  
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models de dades: modelant.. .  

• Per exemple: 

 

Persona viatja_a Poble = {Gertrudis viatja_a 

Guarromán, Bartolo viatja_a Guarromán, Bartolo 

viatja_a Bocairent}  

 

Viatja_a comprar n Fruita =  

 {Bartolo viatja_a Guarromán a comprar 10 plàtans} 
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models de dades: l ’esquema  
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comprar 

viatja_a 

Enter Fruita Persona Poble 



models de dades: generalització 

• Generalitzar  
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model classificar matrícula marca 

generalitzar 

motocicleta 

vehicle 

agregar 

quantitat 
de portes 

cotxe 
taula de 
windsurf 
a motor 

cilindrada tubarro? classificar 

agregar 



Els conjunts especialitzats són disjunts / no 

disjunts 

Un vehicle, pot ser cotxe i moto al mateix temps? 

Tots / no tots els objectes pertanyen a una 

classe especialitzada 

Tots els vehicles són o cotxes o motos? 

models de dades: cobertura de la 

generalització 

Propietats de cobertura 
de la generalització 

total / 
parcial 

disjunta / 
solapada 
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motocicleta 

vehicle 

cotxe 

P,D 

 



models de dades: tipus 

• Quants models de dades hi ha? 
• molts, moltíssims 

• alguns han sigut majoritàriament acceptats, altres no 

• Quin és el millor ? 
• per a quin problema? 

• depèn de molts factors 
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• Primitius  
• arxiu convencional, registres 

• Clàssics (registres) 
• jeràrquic, xarxa, relacional (registres?) 

• Semàntics (oo i lògica) 
• E-R?, UML, semàntic general, orientat a objectes... 

• Altres (de propòsit particular) 
• cartografia, CAD/CAM, hipertext 

models de dades: classificació 
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conclusió 

Model de dades 

• eina intel·lectual de 

representació 

• no sols aplicable a BD 

• però... model relacional, 

entitat-relació... 

• evolució 

• noves exigències fan 

inadequats els models 

 

Esquema 

• què són? 

• els nostres “escrits” 

• en quin “idioma”? 

• en quin MODEL DE DADES 

• podem triar-ne un distint per 

a cada esquema 

• són representacions de 

sistemes d’informació 

• en el nostre cas, una altra 

vegada, per a mecanitzar-

los 
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conclusió: referències 

• fbddocs.dlsi.ua.es/lecturas 
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l l icències 

Imatges 

D02 supermarket-drinks3, por noodlepie http://www.flickr.com/photos/noodlepie/20638615/ 

D05 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brockhaus_and_Efron_Encyclopedic_Dictionary_b26_647-1.jpg# 

D12 VVMSS2 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Redes_inf.jpg 

D13 Mi gente, por Gerard :-[ http://www.flickr.com/photos/gerardgat/4829005487/ 

 

office.microsoft.com 

 

Tots els logotips i marques registrades mostrats en aquest 

lloc són propietat dels seus respectius propietaris i NO estan 

sota la llicència mencionada. 

. 
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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), p. 9-36. 

• Viquipèdia 

 



què és i per a què serveix  

• Model de dades semàntic gràfic 
• Se suposa de la tercera generació de MD 

 

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

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

implementació 

• Propietats estàtiques del SI 
• No detalls de processos o transaccions, només estructura 
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què és i per a què serveix  

• No existeix 

• en 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 

• L’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 
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representació: relació 

• Indica una acció o relació 

entre 2 entitats 
• 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 empleat o 

molts  

• 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 2 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 2 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_sede 

treballa_en 

0..1 

0..1 
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representació: relació 

• Indica una acció o relació 

entre 2 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 

fdni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

 

EMPRESA 

cif 

nom 

país_seu 

0..1 

0..1 

treballa_en 

Relacions binàries 
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representació: restriccions 

• Existència 
• obligació d’estar relacionat 

almenys amb 1 objecte de l’altra 

relació 

• els empleats han de pertànyer 

almenys a 1 empresa i només a 

una empresa 

• les empreses poden tenir molts 

empleats 

• se sobreentén que poden no tenir-ne 

 

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, 

com a màxim, a 1 empresa 

• les empreses han de tenir 

empleats 

• almenys un 

• se sobreentén 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 

nombre 

país_sede 

treballar_en 

1..N 

0..1 



Fonaments de les bases de dades 

 39 

representació: restriccions 

• Existència 

• obligació d’estar relacionat 

almenys amb 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 vulguem 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 treballar en 1 projecte 

• les empreses poden tenir empleats 

• els projectes poden tenir empleats 

treballant en ells 
 

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 

treballant en ells 

 

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 
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num client data 

F001 ANTONIO 02/10/2009 

línia article unitats preu 

L001 

L002 

L003 

lápiz nº2 

borrador 

dinA4 

10 

3 

100 

0.35 

0.10 

0.05 

representació: restriccions 

• Dependència d’identificador 
• el cas “Factura” 

 num client data 

F002 PEPE 05/10/2009 

línia article unitats preu 

L001 

L002 

L003 

L004 

sacaps 

pilot 

lápiz nº2 

carpeta 

2 

300 

100 

50 

0.15 

1.10 

0.25 

0.10 
num Client data 

F003 ANTONIO 06/10/2009 

línia article unitats preu 

L001 lápiz nº2 100 0.10 
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línia article unitats preu 

L001 

L002 

L003 

L004 

sacaps  

pilot 

lápiz nº2 

carpeta 

2 

300 

100 

50 

0.15 

1.10 

0.25 

0.10 

L001 lápiz nº2 100 0.10 

L001 

L002 

L003 

lápiz nº2 

borrador 

dinA4 

10 

3 

100 

0.35 

0.10 

0.05 

representació: restriccions 

• Dependència d’identificador 
• el cas “Factura” 

 

num client data 

F001 ANTONIO 02/10/2009 

F002 PEPE 05/10/2009 

F003 ANTONIO 06/10/2009 

informació insuficient en 

les línies de detall 

LÍNIA 

línia 

article 

unitats 

preu 

FACTURA 

núm. 

client 

data 

conté 

0..N 

1..1 
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factura línia article Unitats preu 

F002 

F002 

F002 

F002 

L001 

L002 

L003 

L004 

sacaps  

pilot 

lápiz nº2 

carpeta 

2 

300 

100 

50 

0.15 

1.10 

0.25 

0.10 

F003 L001 lápiz nº2 100 0.10 

F001 

F001 

F001 

L001 

L002 

L003 

lápiz nº2 

borrador 

dinA4 

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 

num client data 

F001 ANTONIO 02/10/2009 

F002 PEPE 05/10/2009 

F003 ANTONIO 06/10/2009 

LÍNIA 

línia 

article 

unitats 

preu 

FACTURA 

núm. 

client 

data 

conté 

0..N 

1..1 
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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 

matrícula 

marca 

model 

lloga 

0..N 0..N 

des de 

fins 

import 

descompte 
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representació: agregació 

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

proposats per alguna empresa 

• (no acceptat per tots els autors) 

propose 

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 

• Possibles representacions 
• 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 

... 



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) 
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T,D 

CLIENT 

nif 

nom 

d_naixement 

adreça 

ROÍN BO 

descompte 

punts 
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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 ell 
• 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 utilitzat), 
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 simples "taulers de dibuix" 

• altres incorporen "traducció" a model relacional 



conclusió: referències 

• fbddocs.dlsi.ua.es/lecturas 
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c o r r e s p o n d è n c i a  e n t r e  c l a s s e s  

Exemples 

Entenent un esquema 

Correspondència entre classes 



correspondència entre classes 

• com s’associen (es relacionen) els objectes 

entre si? 

 
 

 

 

• Es diu que alumne es “relaciona” amb assignatura 

• L’alumne cursa assignatures  

• L’assignatura és cursada per alumnes 

• correspondència entre classes 
• quantes assignatures pot cursar un alumne? 

• quants alumnes poden tenir una assignatura? 

 fonaments de les bases de dades 54 

ALUMNE ASSIGNATURA 

cursa 

?..? ?..? 
? 



correspondència entre classes 

• Cardinalitat(T, R) = (mín, màx) 
• vegades que apareix o pot aparèixer qualsevol individu 

de la relació T en la relació R 
• de la “taula” T en “l’associació” R 

 

• com és la relació cursar ? 

 
Card(alumne, cursar) = (?, ?) 

Card(assignatura, cursar) = (?, ?) 
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correspondència entre classes 

• Cardinalitat(T, R) = (mín, màx) 
• vegades que apareix o pot aparèixer qualsevol individu 

de la relació T en la relació R 
• de la “taula” T en “l’associació” R 

 

• com és la relació cursar ? 

 
Card(alumne, cursar) = (?, ?) 

Card(assignatura, cursar) = (?, ?) 
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Limitacions que 
pateix alumne 

Restricció 
d’existència: sí o no 

Límit de 
vincles 



correspondència entre classes 

• Cardinalitat(T, R) = (mín, màx) 
• vegades que apareix o pot aparèixer qualsevol individu 

de la relació T en la relació R 
• de la “taula” T en “l'associació” R 

 

• com és la relació cursar ? 

 
Card(alumne, cursar) = (?, ?) 

Card(assignatura, cursar) = (?, ?) 
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Limitacions que 
pateix assignatura 

Restricció 
d’existència: si o no 

Límit de 
vincles 



correspondència entre classes 

• la relació cursar 

Card(alumne, cursar) = (0, 1) 

Card(assignatura, cursar) = (0, 1) 
 

• Un alumne no està obligat a cursar cap assignatura (mínima 
de l’alumne) 
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correspondència entre classes 

• la relació cursar 

Card(alumne, cursar) = (0, 1) 

Card(assignatura, cursar) = (0, 1) 
 

• Un alumne no està obligat a cursar cap assignatura (mínima d 
l’alumne) 

• Un alumne només pot cursar una assignatura (màxima de 
l’alumne) 
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correspondència entre classes 

• la relació cursar 

Card(alumne, cursar) = (0, 1) 

Card(assignatura, cursar) = (0, 1) 
 

• Un alumne no està obligat a cursar cap assignatura (mínima d 
l’alumne) 
 

• Un alumne només pot cursar una assignatura (màxima de 
l’alumne) 
 

• Una assignatura no té per què ser cursada per cap alumne 
(mínima de l’assignatura) 
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correspondència entre classes 

• la relació cursar 

Card(alumne, cursar) = (0, 1) 

Card(assignatura, cursar) = (0, 1) 
 

• Un alumne no està obligat a cursar cap assignatura (mínima 
de l’alumne 

• Un alumne només pot cursar una assignatura (màxima de 
l’alumne) 

• Una assignatura no té per què ser cursada per cap alumne 
(mínima de l’assignatura) 

• Una assignatura només pot ser cursada per un alumne 
(màxima de l’assignatura) 
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correspondència entre classes 

• la relació cursar 
Card(alumne, cursar) = (0, 1) 

Card(assignatura, cursar) = (0, 1) 
 

• Açò és el que ocorre en cada estat de base de dades, 
són propietats estàtiques 

• és com si fem una “foto” a la base de dades i no tenim en 

compte ni passat ni futur, només el que es “veu en la foto” 

• una assignatura pot tenir un alumne x avui i demà pot tenir 

l’alumne y, però mai estaran els 2 al mateix temps 

fonaments de les bases de dades 62 



correspondència entre classes 

• la relació cursar  
• però ara 

Card(alumne, cursar) = (0, n) 

Card(assignatura, cursar) = (1, n) 
 
• Un alumne no està obligat a cursar cap assignatura 

 

• Un alumne pot cursar tantes assignatures com vulga (no hi ha 
restricció, no hi ha límit) 
 
 

• Una assignatura està obligada a ser cursada per almenys un 
alumne (restricció d’existència d’assignatura respecte a 
cursar) 

 

• Una assignatura pot ser cursada per molts alumnes 
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correspondència entre classes 

• Cardinalitat(T, R) = (mín, màx) 
 

• Valors possibles en el món real 
0  mín  N (infinit, sense límit) 

1  màx  N 

 

• Valors possibles en el model relacional 
mín = { 0 | 1 } 

 té o no té restricció d’existència  

màx = { 1 | N } 

 el màxim és 1 o no té màxim  

 

fonaments de les bases de dades 64 



entenent un esquema 

• El “joc” 
• El MR em proporciona les següents eines per a 

representar relacions entre objectes, i amb les “regles” 

següents  

• El caràcter d’una clau forana pot veure’s alterat si, per 

exemple, aquesta CAj forma part d’una clau candidata o es fa 

de valor no nul. 
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Duplicats Nuls 

Clau primària CP NO NO 

Clau alternativa CAlt NO NO 

Clau forànea CAj SÍ* SÍ* 

Valor No Nul VNN -- NO 



entenent un esquema 

• El joc: descobrir les correspondències 
entre les taules proposades 
• “enginyeria inversa”: reconèixer què pretenia 

representar el dissenyador d’aquesta BD 

 

  T1(A, B, C)  T2(E, F) 

  CP(A)  CP(E) 

     CAj(F) T1 
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Duplicats Nuls 

CP NO NO 

CAlt NO NO 

CAj SÍ* SÍ* 

VNN -- NO 



entenent un esquema 

• El joc: respondre a les següents 
“preguntes” 

 

  T1(A, B, C)  T2(E, F) 

  CP(A)  CP(E) 

     CAj(F) T1 
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Card(T1, R) = (?, ?) 
Card(T2, R) = (?, ?) 

1 o 0? 
1 o N? 

Duplicats Nuls 

CP NO NO 

CAlt NO NO 

CAj SÍ* SÍ* 

VNN -- NO 



entenent un esquema 

• La solució: 
 

T1(A, B, C)  T2(E, F) 

CP(A) CP(E) 

   CAj(F) T1 
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Card(T1, R) = (0, N) 
Card(T2, R) = (0, 1) 

Duplicats Nuls 

CP NO NO 

CAlt NO NO 

CAj SÍ* SÍ* 

VNN -- NO 

T1 T2 

A B C E F 

1 aa xx 11 1 

2 aa yy 22 1 

3 yy 33 

44 2 



exemples 

• Hi ha una certa relació entre alumne i 
assignatura 
• Els alumnes es matriculen d’assignatures 

• ASSIGNATURA (codi, nom, curs) CP (codi) 

• ALUMNE (dni, nombre) CP(dni) 

• Com es pot representar? 
• depèn del que vulguem! 

• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? 
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Duplicats Nuls 

CP NO NO 

CAlt NO NO 

CAj SÍ* SÍ* 

VNN -- NO 



exemple 

fonaments de les bases de dades 70 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? 

 

ASSIGNATURA(codi, nom, curs) CP(codi) 

ALUMNE(dni, nom, assig) CP(dni) 
CAj(assig)  ASSIGNATURA 

  ASSIGNATURA       ALUMNE       

  cod nom curs   dni nom   assig   

                    



exemple 

fonaments de les bases de dades 71 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? NO 

ASSIGNATURA(codi, nom, curs) CP(codi) 

ALUMNE(dni, nom, assig) CP(dni) 
CAj(assig)  ASSIGNATURA 

  ASSIGNATURA       ALUMNE       

  cod nom curs   dni nom   assig   

  FBD funds  1             



exemple 

fonaments de les bases de dades 72 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? NO 

ASSIGNATURA(codi, nom, curs) CP(codi) 

ALUMNE(dni, nom, assig) CP(dni) 
CAj(assig)  ASSIGNATURA 

  ASSIGNATURA       ALUMNE       

  cod nom curs   dni nom   assig   

  FBD funds  1             

DBD disseny 2 



exemple 

fonaments de les bases de dades 73 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? NO 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? NO 

 

ASSIGNATURA(codi, nom, curs) CP(codi) 

ALUMNE(dni, nom, assig) CP(dni) 
CAj(assig)  ASSIGNATURA 

  ASSIGNATURA       ALUMNE       

  cod nom curs   dni nom   assig   

  FBD funds  1    21 Ana    (null)    

DBD disseny 2 



exemple 

fonaments de les bases de dades 74 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? NO 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? NO 

ASSIGNATURA(codi, nom, curs) CP(codi) 

ALUMNE(dni, nom, assig) CP(dni) 
CAj(assig)  ASSIGNATURA 

ASSIGNATURA       ALUMNE       

  cod nom curs   dni nom   assig   

  FBD funds  1    21 Anna    (null)    

DBD disseny 2 52 Pep FBD 



exemple 

fonaments de les bases de dades 75 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? UNA 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? NO 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? NO 

 

ASSIGNATURA(codi, nom, curs) CP(codi) 

ALUMNE(dni, nom, assig) CP(dni) 
CAj(assig)  ASSIGNATURA 

  ASSIGNATURA       ALUMNE       

  cod nom curs   dni nom   assig   

  FBD funds  1    21 Anna    (null)    

DBD disseny 2 52 Pep FBD 

52 Pep DBD 



exemple 

fonaments de les bases de dades 76 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? UNA 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? NO 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? MOLTS 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? NO 

 

ASSIGNATURA(codi, nom, curs) CP(codi) 

ALUMNE(dni, nom, assig) CP(dni) 
CAj(assig)  ASSIGNATURA 

  ASSIGNATURA       ALUMNE       

  cod nom curs   dni nom   assig   

  FBD funds  1    21 Anna    (null)    

DBD disseny 2 52 Pep FBD 

33 Maria FBD 



• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? UNA 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? NO 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? MOLTS 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? NO 

 

Card(alumne, matrícula) = (0, 1) 
Card(assignatura, matrícula) = (0, N) 
 
“Cada alumne pot triar com a màxim una assignatura”  

exemple 
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ASSIGNATURA(codi, nom, curs) CP(codi) 

ALUMNE(dni, nom, assig) CP(dni) 
CAj(assig)  ASSIGNATURA 



• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? 

 

ASSIGNATURA(codi, nom, curs, alu) CP(codi) 

CAj(alu)  ALUMNE 
ALUMNE(dni, nom) CP(dni) 
 
Card(alumne, matrícula) = 
Card(assignatura, matrícula) = 
 

exemple 1B 
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Duplicats Nuls 

CP NO NO 

CAlt NO NO 

CAj SÍ* SÍ* 

VNN -- NO 



• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? 

  

ASSIGNATURA(codi, nom, curs) CP(codi) 

ALUMNE(dni, nom, assig) CP(dni) 
CAj(assig)  ASSIGNATURA 
VNN(assig) 
 
Card(alumne, matrícula) = 
Card(assignatura, matrícula) = 
 

exemple 2 
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Duplicats Nuls 

CP NO NO 

CAlt NO NO 

CAj SÍ* SÍ* 

VNN -- NO 



exemple 3 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? 
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ASSIGNATURA(codi, nom, curs, dni) 
CP(codi) 
CAlt(dni) 
CAj(dni)  ALUMNE 
 

ALUMNE(dni, nom) CP(dni) 
 
Card(alumne, matrícula) = 
Card(assignatura, matrícula) = 
 

Duplicats Nuls 

CP NO NO 

CAlt NO NO 

CAj SÍ* SÍ* 

VNN -- NO 



exemple 4 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? 
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ASSIGNATURA (codi, nom, curs) CP(codi) 
ALUMNE (dni, nom) CP(dni) 

MATRÍCULA (dni, assig) 
CP(dni, assig) 
CAj(dni)  ALUMNE 
CAj(assig)  ASSIGNATURA  
 

Card(alumne, matrícula) = 
Card(assignatura, matrícula) = 

Duplicats Nuls 

CP NO NO 

CAlt NO NO 

CAj SÍ* SÍ* 

VNN -- NO 



exemple 5 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? 
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ASSIGNATURA(codi, nom, curs) CP(codi) 
ALUMNE(dni, nom) CP(dni) 

MATRÍCULA(dni, assig) 
CP(dni) 
CAlt(assig) 
CAj(dni)  ALUMNE 
CAj(assig)  ASSIGNATURA  
 

Card(alumne, matrícula) = 
Card(assignatura, matrícula) = 

Duplicats Nuls 

CP NO NO 

CAlt NO NO 

CAj SÍ* SÍ* 

VNN -- NO 



exemple 6 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? UNA 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? SÍ 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? UN 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? SÍ 
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MATRÍCULA(codi, nom, curs, dni, nom) 
CP(codi) 
CAlt(dni) 

Duplicats Nuls 

CP NO NO 

CAlt NO NO 

CAj SÍ* SÍ* 

VNN -- NO 

cod nom creds dni nom 

BD1 Bases 1 9 21 Pep 

BD2 Bases 2 6 34 Paco 

AESI Anàlisi 6 72 Artur 

ASSIGNATURA 



exemple 6 

• Respon a les preguntes:  
• de quantes assignatures pot matricular-se un alumne? UNA 

• està obligat l’alumne a matricular-se d’alguna assignatura? SÍ 

• quants alumnes pot tenir una assignatura? UN 

• és necessari que les assignatures tinguen alumnes? SÍ 
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Card(alumne, matrícula) = (1, 1) 
Card(assignatura, matrícula) = (1, 1) 
(si es disposa de prou informació per a saber que són dos conceptes distints 
relacionats) 
 
“Els alumnes han de matricular-se d’una única assignatura i les 
assignatures admetran sempre, i com a màxim, un matriculat”  

MATRÍCULA(codi, nom, curs, dni, nom) 
CP(codi) 
CAlt(dni) 



e n t i t a t - r e l a c i ó  



ER a MR 

• Esquemes E-R generen esquemes MR en 

3FN 
• les formes normals s’estudien més avant 

• Pèrdues semàntiques 
• no hi ha traducció 

• es tria la menys “roïna” 

fonaments de les bases de dades  86 



entitat a taula 

EMPLEAT (dni, població, nom, 

cognoms, telèfon, 

formapagament) 

CP(dni) 

VNN(formapagament) 
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 



entitat a taula: identificador 

compost 

EMPLEAT (dni, població, nom, 

cognoms, telèfon, 

formapagament) 

CP(dni, població) 

VNN(formapagament) 
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 



entitat a taula: pèrdues 

EMPLEAT (dni, població, nom, 

cognoms, telèfon, 

formapagament) 

CP(dni) 

VNN(formapagament) 
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 



entitat a taula: pèrdues 

EMPLEAT (dni, població, nom, 

cognoms, telèfon, 

formapagament) 

CP(dni) 

VNN(formapagament) 

• hi ha alternatives 

• EMPLEAT (dni, població, nom, 

cognoms, formapagament) CP (dni) 

VNN(formapagament) 

• TELÈFONS (dni, telèfon) CP(dni,telèfon) 

CAj(dni)→EMPLEAT 
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 



relacions a taula: 1:N 

EMPRESA (cif, nom, país_seu) 

CP(cif) 

 

EMPLEAT (dni, població, nom, 

cognoms, telèfon, 

formapagament, empresa) 

CP(dni) 

VNN(formapagament) 

CAj (empresa) → EMPRESA  
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

EMPRESA 

cif 

nom 

país_seu 

treballa_en 

0..N 

0..1 



relacions a taula: 1:N+RE 

EMPRESA (cif, nombre, país_seu) 

CP(cif) 

 

EMPLEAT (dni, població, nom, 

cognoms, telèfon, 

formapagament, empresa) 

CP(dni) 

VNN(formapagament) 

CAj (empresa) → EMPRESA 

VNN (empresa)  
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

EMPRESA 

cif 

nom 

país_seu 

treballa_en 

0..N 

1..1 



relacions a taula: 1:1 

EMPRESA (cif, nom, país_seu) CP(cif) 

 

EMPLEAT (dni, població, nom, cognoms, telèfon, 

formapagament) 

CP(dni) VNN(formapagament) 

 

TREBALLA_EN (empleat, empresa) 

CP(empleat) Calt (empresa) 

CAj (empleat) → EMPLEAT 

CAj (empresa) → EMPRESA 
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

EMPRESA 

cif 

nom 

país_seu 

treballa_en 

0..1 

0..1 



relacions a taula: 1:1+RE 

EMPRESA (cif, nom, país_seu, 

empleat)  

CP(cif) 

CAlt (empleat)  

CAj (empleat) → EMPLEAT 
 

EMPLEAT (dni, població, nom, cognoms, telèfon, 

formapagament) 

CP(dni) VNN(formapagament) 
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

EMPRESA 

cif 

nom 

país_seu 

treballa_en 

1..1 

0..1 



relacions a taula: 1:1+2RE 

TREBALLA_EN(cif, nom, país_seu, 

dni, població, nom, cognoms, 

telèfon, formapagament) 

CP(cif) 

CAlt(dni)  

VNN(formapagament) 
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

EMPRESA 

cif 

nom 

país_seu 

treballa_en 

1..1 

1..1 



treballa_en 

0..N 

0..N 

relacions a taula: N:M 

EMPRESA (cif, nom, país_seu) CP(cif) 

 

EMPLEAT (dni, població, nom, cognoms, 

telèfon, formapagament) 

CP(dni) VNN(formapagament) 

 

TREBALLA_EN (empleat, empresa) 

CP(empleat, empresa) 

CAj (empleat) → EMPLEAT 

CAj (empresa) → EMPRESA 
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

EMPRESA 

cif 

nom 

país_seu 



treballa_en 

3..8 

0..N 

relacions a taula: pèrdues 

EMPRESA (cif, nom, país_seu) CP(cif) 

 

EMPLEAT (dni, població, cognoms, 

telèfon, formapagament) 

CP(dni) VNN(formapagament) 

 
TREBALLA_EN (empleat, empresa) 

CP(empleat, empresa) 

CAj (empleat) → EMPLEAT 

CAj (empresa) → EMPRESA 
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EMPLEAT 

dni 

població 

nom 

    nom 

    cognoms 

telèfon 0..N 

formapagament 1..1 

EMPRESA 

cif 

nom 

país_seu 



relacions a taula: dep. ID 

FACTURA (num, client, data)  

CP(num) 

 

LÍNIA (factura, línia, article, unitats, 

preu) 

CP(factura, línia) 

CAj (factura) → FACTURA 
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LÍNIA 

línia 

article 

unitats 

preu 

FACTURA 

núm 

client 

data 

conté 

0..N 

1..1 



relacions a taula: generalització 

CLIENT (nif, nom, d_naixem, adreça)  

CP(nif) 
 

ROÍN (client) 

CP(client) 

CAj (client) → CLIENT 
 

BÓ (client, descompte, punts) 

CP(client) 

CAj (client) → CLIENT 
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T,D 

CLIENT 

nif 

nom 

d_naixem 

adreça 

ROÍN 

BO 

descompte 

punts 



relacions a taula: generalització: 

pèrdues 

CLIENT (nif, nom, d_naixem, adreça)  

CP(nif) 
 

ROÍN (client) 

CP(client) 

CAj (client) → CLIENT 
 

BÓ (client, descompte, punts) 

CP(client) 

CAj (client) → CLIENT 
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T,D 

CLIENT 

nif 

nom 

d_naixem 

adreça 

ROÍN 

BO 

descompte 

punts 

P,S 



conclusió 

• Hem donat per suposat dominis-tipus de 

dades 

• A partir d’aquestes transformacions 

bàsiques es genera un esquema MR 

complet 

• La majoria de les vegades no hi ha 

ambigüitat en la transformació 
• la “famosa” 3FN 

• Les “pèrdues” es poden resoldre per altres 

mitjans 
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e n t i t a t - r e l a c i ó  



E-R i les notacions 

• Algunes consideracions sobre notacions 
• Els esquemes E-R més comuns NO són els que hem 

presentat ací. 

• Quasi cada entorn de programari té el seu, més o 

menys pròxim al que podem entendre com un 

estàndard. 

• Només pretenem mostrar-ne alguns, no estudiar-los. 

• Els conceptes representables, independentment de la 

notació, són els mateixos, o quasi. 
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E-R i les notacions 

• de Chen 

104 

http://www.oreilly.com/catalog/learnmysql/figs/I_2_tt60.png 
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E-R i les notacions 

• Crow's foot 
• oracle 

105 

http://lbdwww.epfl.ch/f/teaching/courses/oracle8i/java.815/a64686/05_dev1.htm 
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E-R i les notacions 

fonaments de les bases de dades 

 106 

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



E-R i les notacions 

• Açò és E-R? 
• El cert és que molts programes utilitzen o permeten 

l’ús d’aquesta forma (Access, MySQL Workbench...)  

• Certes limitacions quasi obligades pel model relacional 

• relacions N:M? 

107 

http://www.programbetter.com/capella/ts5503/report.html 
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c o r r e s p o n d è n c i a  e n t r e  c l a s s e s  

Integritat referencial 



integritat  referencial  

• integritat referencial 

• una clau forana o és completament 

nul·la o conté un valor prèviament 

emmagatzemat en una clau primària  

• eliminar / modificar valors de CP pot 

provocar inconsistències en les 

claus foranes 

 

fonaments de les bases de dades 109 



integritat  referencial: esborrant 

fonaments de les bases de dades 

Esborrar(f(t)) 

110 

dni nom dpt 

21123123 Eva 
LSI 

21333555 Manel 
LSI 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

LSI 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 



integritat  referencial: esborrant 
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dni nom dpt 

21123123 Eva 
LSI 

21333555 Manel 
LSI 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 



integritat  referencial: esborrant 
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dni nom dpt 

21123123 Eva 
LSI 

21333555 Manel 
LSI 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 



integritat  referencial: garantir  

• mètodes per a assegurar l’IR 
• cóm evitar referències no vàlides en una clau forana 

quan S’ELIMINA o ES MODIFICA una tupla? 

• definint el comportament de la clau forana enfront 

d’esborraments en la clau primària a la qual apunta 

• definicions possibles 

• REBUTJAR 

• l’operació completa 

• ANUL·LAR 

• els valors de clau forana afectats 

• PROPAGAR 

• l’operació a les referències afectades 
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• ANUL·LAR en esborrar 

 

integritat  referencial: garantir  

fonaments de les bases de dades 114 

dni nom dpt 

21123123 Eva 
LSI 

21333555 Manel 
LSI 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

LSI 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Esborrar(f(t)) 



integritat  referencial: garantir  

• ANUL·LAR en esborrar 
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Esborrar(f(t)) 

115 

dni nom dpt 

21123123 Eva null 

21333555 Manel null 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

LSI 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 



integritat  referencial: garantir  
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• ANUL·LAR en esborrar 

 

Esborrar(f(t)) 

dni nom dpt 

21123123 Eva null 
21333555 Manel null 
22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 



• PROPAGAR en esborrar 

 

integritat  referencial: garantir  
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dni nom dpt 

21123123 Eva 
LSI 

21333555 Manel 
LSI 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

LSI 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Esborrar(f(t)) 



• PROPAGAR en esborrar 

 

integritat  referencial: garantir  

fonaments de les bases de dades 118 

dni nom dpt 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

LSI 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Esborrar(f(t)) 



• PROPAGAR en esborrar 

 

integritat referencial: garantir  
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dni nom dpt 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Esborrar(f(t)) 



integritat  referencial: modificant 
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dni nom dpt 

21123123 Eva 
LSI 

21333555 Manel 
LSI 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

LSI 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Modificar(f(t),’SUS’) 



integritat  referencial: modificant 
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dni nom dpt 

21123123 Eva 
LSI 

21333555 Manel 
LSI 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

SUS 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Modificar(f(t),’SUS’) 



integritat  referencial: garantir  

fonaments de les bases de dades 122 

dni nom dpt 

21123123 Eva 
LSI 

21333555 Manel 
LSI 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

LSI 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Modificar(f(t),’SUS’) 

• ANUL·LAR en modificar 

 



integritat  referencial: garantir  

fonaments de les bases de dades 123 

dni nom dpt 

21123123 Eva null 
21333555 Manel null 
22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

LSI 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Modificar(f(t),’SUS’) 

• ANUL·LAR en modificar 

 
 



integritat  referencial: garantir  
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dni nom dpt 

21123123 Eva null 
21333555 Manel null 
22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

SUS 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Modificar(f(t),’SUS’) 

• ANUL·LAR en modificar 

 
 



• PROPAGAR en modificar 

 
 

integritat  referencial: garantir  
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dni nom dpt 

21123123 Eva 
LSI 

21333555 Manel 
LSI 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

LSI 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Modificar(f(t),’SUS’) 



• PROPAGAR en modificar 

 
 

integritat  referencial: garantir  
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dni nom dpt 

21123123 Eva 
SUS 

21333555 Manel 
SUS 

22444666 Rafel null 

21777333 Kevin Costner de Jesús CCIA 

dpt nom 

SUS 
Llenguatges 

TIC Tecnologia 

CCIA Ciències 

Modificar(f(t),’SUS’) 



integritat  referencial: definir  

• en l’esquema de cada relació 
 

FER_CLASSE(prof, assig) 

CP (prof, assig) 

CAj (prof)  PROFESSOR (mod: PROPAGAR, 

              esbor: REBUTJAR) 

CAj (assig)  ASSIGNATURA (mod: ANUL·LAR, 

        esbor: PROPAGAR) 

 

• les restriccions de l’esquema de relació poden fer 
impossible l’aplicació d’una determinada política! 
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integritat  referencial: definir  

• exemple MySQL 
 

create table ferclasse( 

prof varchar(12),  

assig varchar(7), 

primary key (prof, assig), 

foreign key (prof) references professor(dni) 

 on update cascade, 
foreign key (assig) references assignatura  

 on update set null 

 on delete cascade 
) engine innodb; 
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m o d e l  r e l a c i o n a l  



l 'autor 
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Edgar Frank Codd 

1923 - 2003  
1970, "A Relational Model of Data for Large Shared Data 

Banks” 



primeres idees 

• Una forma de “veure” les dades 
• Senzill, intuïtiu, potent 

• El més usat actualment 
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primeres idees 

• Relació matemàtica  
• Base formal del model 

• El seu “aspecte” és el d’una taula 
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autor título año

CORNELIUS Point 02

UNDERWORLD A Hundred Days Off 02

BOOM BOOM SATELLITES Out Loud 01

FILTER The Amalgamut 03

CATHY JEAN I Want 98

PROPELLERHEADS Decksandrumsandrocandroll 98

JANE'S ADDICTION Strays 03

Atributs (components) 

Individus (tuples) 



• SQL 
• selecciona “autor”, “títol”  

de la taula “música”      

quan “any”= 98 

• Opera amb taules i obté taules 

 

primeres idees 
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autor títol any 

CATHY JEAN I Want 98 

PROPELLERHEADS Decksandrumsandrocandroll 98 



primeres idees: predecessors 

• model jeràrquic i model en xarxa 
(CODASYL) 
• En realitat, sistemes de fitxers sofisticats (per a 

l’època) 
• Dificultat de representació 

• Consultes d’“expert”  
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la relació 

• Estructures del model 

• Són les “paraules” d’aquest “llenguatge” 

• Conèixer les estructures és conèixer el 

“llenguatge” i poder “parlar” 

• Dicten com puc representar la realitat 
• Com es combinen les “paraules” fins a representar conceptes 

complexos amb els quals poder comunicar-nos amb un SGBD 

i amb altres persones 
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la relació: definició formal 
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Relació matemàtica 

R  D1  D2  ... Dn  

Producte cartesià 

D1 D2 ... Dn =  

{ <d1, d2, ..., dn> | d1D1, d2D2, ..., dnDn }  

Domini 

Conjunt de valors escalars 



la relació: mètriques 

Grau 

Quantitat de 
dominis 

• Quantitat de 
“columnes” 

Cardinalitat 

Quantitat de 
tuples 

• Quantitat de 
“files” 
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Alumne  núm. expedient  dni  nom     

 titulació  curs  grup 



la relació: exemple 

• D1 = { 1, 0 }         

• D2 = { a, b, c } 

R  D1  D2 

• Grau(R) = 2 

• Cardinalitat(R) = 6 

R = {<1,a> <1,b> <1,c> <0,a> <0,b> <0,c>} 

• Grau(R) = 2 

• Cardinalitat(R) = 4 

R = {<1,a> <1,b> <0,a> <0,b> } 
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la relació: conseqüències 
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R  D1  D2 

R és un conjunt 

No conté ni 
contindrà tuples 

duplicades 

El producte mai 
“produeix” dos tuples 

iguals 

No hi ha orde 
entre les tuples 

En els conjunts no hi 
ha relació d’orde 

Sí hi ha orde 
entre els 

components de 
les tuples 

Ho defineix el propi 
producte, i és l’única 
forma d’accedir a un 

component 



la relació: adaptació 

• Fins al moment només tenim 
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Alumne  domE  domD  domN 

1 2 3

3 21333555 LUISA

1 22444666 PEPE

2 21777333 ANA

select 3 from alumne? 



la relació: adaptació 

• Definició d’una relació en el MR 
• Esquema (intensió de R) 

 
 

 

• Contingut (extensió de R) 
 

 

 

 

 

 

• Grau(R) = n 

• Cardinalitat(R) = m 
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R = { <Ai : Di> }  i = 1, 2, .. n 

R = { { <A1 : V11> .. <An : Vn1> } 
                            …  
         { <A1 : V1j> .. <An : Vnj> } }
                   j = 1, 2, .. m 



la relació: adaptació 

• Definició d’una relació en el MR 
• Esquema (intensió de R) 

 
 

• Contingut (extensió de R) 
 

 

 

 

 

 

• Grau(R) = n 

• Cardinalitat(R) = m 
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Alumne={ <exp:domE> <dni:domD> <nom:domN> }  

{{<exp : 3> <dni: 21333555> <nom : LUISA> } 
{ <nom : PEPE> <dni: 22444666> <exp : 1> } 
{<dni: 21777333> <exp : 2> <nom : ANA> }} 



la relació: las conseqüències de 

l ’adaptació  

R  D1  D2 

R és un conjunt 

No conté ni 
contindrà tuples 

duplicades 

El producte mai 
“produeix” dos tuples 

iguals 

No hi ha orde 
entre les tuples 

En els conjunts no hi 
ha relació d’orde 

No hi ha orde 
entre els 

components de 
les tuples 

Si no ens interessa, 
però també es pot 

usar 
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la relació: abstracció 

• Les eines del MR 
• Classificació 

• definir atributs i assignar-los dominis 

• restriccions de domini + valor nul 

• Agregació 

• definir relacions 

• restriccions d’identificador: claus candidates 

• restriccions de correspondència entre classes: claus foranes 

• Generalització 
• agregació especial de relacions 
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la relació: implementació 

• NULL/NUL= ignorància 
• No sé si hi ha o no valor i, si n’hi haguera, no sé quin és 

• difícil implementació 

• se simplifica massa sovint amb "absència de valor"  

• no és “cadena buida” o “blanc”!, aquests són valors 

• clau candidata 
• siga R(A:D1, B:D2, ..,Z:Dn) 

• {Ai:Di}  intensió(R) és clau candidata si 
• té valors distints per a cada tupla 

• és irreductible 

• clau forana 
• correspondència entre classes 

• relacions entre classes d’objectes 
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la relació: implementació 

• Tota relació té sempre almenys una clau 
candidata 
• la totalitat d’atributs de la relació compleix la funció 

d’identificació 

• Integritat de clau 
• cap atribut d’una clau candidata pot contenir valors 

nuls 

• Integritat referencial 
• una clau forana és totalment nul·la o conté un valor 

prèviament emmagatzemat en la seua corresponent 
clau forana 
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la relació: reflexió 

• Qüestions 
• Per què s’ha triat el producte cartesià? 

• Per què la relació és un subconjunt? 

• Per què necessitem definir almenys una clau 

candidata? 

• Per què estem segurs que hi ha la clau candidata? 

• Llavors, què passa amb la dependència d’identificador? 
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percepció i  realitat  
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la taula suggereix ordre entre les files 
 
la taula suggereix ordre entre les columnes 

(cosa que no és incorrecta del tot) 
 
i, a més, puc duplicar files si em dóna la gana 

autor título año 

UNDERWORLD A Hundred Days Off 02 

CORNELIUS Point 01 

UNDERWORLD Beacoup Fish 98 

BLUE NILE,THE A Walk Across The Rooftop 83 

BOOM BOOM SATELLITES Out Loud 01 

SMASHING PUMPKINS Gish 91 
Varios ¿artistas? Operación Pastelazo 



percepció i  realitat  
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conclusió 

• El model relacional és el primer amb una 

base formal matemàtica robusta 

• L’estructura de partida és molt simple: la 

relació matemàtica 
• és un conjunt format a partir d’un producte cartesià 

• el producte cartesià es defineix a partir de dominis, 

conjunts de valors escalars 

• els tipus de dades (MySQL, per exemple) són casos 

particulars dels dominis 

• referències: fbddocs.dlsi.ua.es/lecturas 
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àlgebra 

relacional  



• MR = model de dades  llenguatge 

definició i manipulació de dades 

• Codd proposa... 
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introducció 

• llenguatges formals del MR 
• defineixen la base formal de tot llenguatge dissenyat 

per al model 

• AR, CRx, SQL = llenguatge relacionalment complet 

• no complets computacionalment 

• AR, CRx 

• No hi ha operadors aritmètics simples (sumes, restes, etc.) 

• No hi ha operadors de manipulació de cadenes de caràcters.  

• ... 

• SQL = computacionalment complet 
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• Àlgebra relacional 
• basat en àlgebra de conjunts  

• procedimental 

• 8 operadors tancats  

• operands = resultat = relació (taula)   
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O1 

O2 

RS 
Operador  

AR 

introducció 



• nom qualificat d’atribut 

• àlies d’una relació 

• relació nominada 

• relació derivada 

• relacions compatibles 

fonaments de les bases de dades 
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conceptes previs 

• nom qualificat 

d’atribut 

• àlies d’una relació 

• relació nominada 

• relació derivada 

• relacions 

compatibles 

• nom “complet” de l’atribut.  

• fa referència a la relació a la 

qual pertany:  

R.Ai 
• l’atribut Ai de la relació R.  

• evita l’ambigüitat d’atributs amb el 

mateix nom. 
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conceptes previs 

• nom qualificat 

d’atribut 

• àlies d’una  

relació 

• relació nominada 

• relació derivada 

• relacions 

compatibles 

• nom alternatiu de la relació 

• donada una relació R es 

declara: 
 

defineix àlies S per a R 
 

• s’utilitza tant R com S 

• noms qualificats d’atributs R.Ai o 

S.Ai 
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conceptes previs 

• nom qualificat 

d’atribut 

• àlies d’una relació 

• relació nominada 

• relació derivada 

• relacions 

compatibles 

• és tota relació definida en 

l’esquema lògic relacional 

 

• sempre tenen un nom 
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conceptes previs 

• nom qualificat 

d’atribut 

• àlies d’una relació 

• relació nominada 

• relació derivada 

• relacions 

compatibles 

• relació resultat d’una expressió 

de l’AR 

 

• no té noms ni àlies  

 

• noms d’atributs 
• depèn dels operands i del 

operador 
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conceptes previs 

• nom qualificat 

d’atribut 

• àlies d’una relació 

• relació nominada 

• relació derivada 

• relacions 

compatibles 

• dos relacions R i S són 

compatibles si tenen la 

mateixa estructura:  

• el mateix grau,  

• els mateixos dominis associats 

als i-èsims atributs 

R( A1:D1, A2:D2, ..., An:Dn ) 

S( B1:E1, B2:E2, ..., Bm:Em ) 
  

 1) n = m 

 2) i Di = Ei (1  i  n) 

fonaments de les bases de dades 



conceptes previs 

• nom qualificat 

d’atribut 

• àlies d’una relació 

• relació nominada 

• relació derivada 

• relacions 

compatibles 

ALUMNES (dni: domDni, nom: 
domNom, dataNaixi: 
domData) 

 

EMPRESES (cif: domDni, 
nomComercial: domNom,  
dataObertura: domData) 

 
• mateix grau n=3 

• els mateixos dominis en les 
mateixes components de tupla 
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operadors 

• quins són 

• què fan 

• restriccions 
• condicions perquè un operador es puga aplicar 

• estructura relacions derivades 
• columnes que resulten de l’operació 

• propietats 
• commutativitat i associativitat 

fonaments de les bases de dades 



• segons la seua procedència 

 de la teoria de conjunts propis relacionals 

 Unió σ  
DONDE 

Selecció 

 Intersecció 
π 

[ ] 
Projecció 

 

- 
Diferència 

 

 
Concatenació (join) 

 Producte cartesià  Divisió 

fonaments de les bases de dades 

operadors 



operadors 

• segons la seua complexitat 

 bàsics (o primitives) derivats 

 Unió  Intersecció 

 

- 
Diferència 

 

 
Concatenació (join) 

 Producte cartesià  Divisió 

σ  
DONDE 

Selecció 

π 

[ ] 
Projecció 
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operadors 

• derivats 
• R  S = R – (R – S) 

 

• R  S = R x S, ON f(t) [a, b] 
• a = {atributs de R} 

• b = {atributs no comuns de S} 

• f(t) = cert, si els atributs comuns a R i S contenen els mateixos 
valors, comparats dos a dos i ordenadament 

 

• R  S = R[a] - ((R[a]  S) - R)[a] 
• a = {atributs no comuns}  

• resta d’atributs de R i tots els de S són 

• compatibles  

• estan ordenats de la mateixa manera 
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operadors 

fonaments de les bases de dades 

[ ] 

on f 

  - 

 = 

= 

= 

 

 



operadors: restriccions 

•   - 
• relacions compatibles 

•  
• atributs comuns 

• si no n’hi ha, el resultat és el producte cartesià 

•  
• atributs comuns 

• si no n’hi ha, el resultat és buit de tuples 

• els únics del divisor 

• els últims del dividend 

• en el mateix orde en dividend i divisor 
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operadors: noms atribut 

R(A:a, B:b, C:c)  

S(A:a, C:c, D:d, E:e) 

R on condició  (R.A, R.B, R.C) 

R[A,C] (R.A, R.C) 

R  S  (R.A, R.B, R.C, S.D, S.E) 

R  S (R.A, R.B, R.C, S.A, S.C, S.D, S.E) 

R[A,C]  (S[A,C]) (R.A, R.C) 

R[A,C]  (S[A,C]) (R.A, R.C) 

R[A,C]  (S[A,C]) (R.A, R.C) 

R[A,C]  (S[C])  (R.A) 
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operadors: noms atribut 

R(A:a, B:b, C:c)  

S(A:a, C:c, D:d, E:e) 

R on condició  totes les de R 

R[A,C] les demanades 

R  S les de R i les no comunes de S 

R  S totes 

R[A,C]  (S[A,C]) les demanades de R 

R[A,C]  (S[A,C]) les demanades de R 

R[A,C]  (S[A,C]) les demanades de R 

R[A,C]  (S[C])    les no comunes de R 
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• Commutativitat i associativitat 
• Concatenació, producte, unió, intersecció 

• Quant al resultat, a les dades en les files, no en la 

estructura 

 

fonaments de les bases de dades 

commutativa 

R  S = S  R 

R × S = S × R 

R  S = S  R  

R  S = S  R 

associativa 

(R  S)  T = S  (R  T) 

(R × S) × T = S × (R × T) 

(R  S)  T = S  (R  T) 

(R  S)  T = S  (R  T) 

operadors: propietats 



operadors: propietats 

• Commutativitat i associativitat 
• ...no en els noms d’atribut 

R(A:a, B:b, C:c)  

S(A:a, C:c, D:d, E:e) 
 

R  S (R.A, R.B, R.C, S.D, S.E) 

S  R (S.A, S.C, S.D, S.E, R.B) 
 

R  (S[A,B,C]) (R.A, R.B, R.C) 

(S[A,B,C])  R (S.A, S.B, S.C) 

 
fonaments de les bases de dades 



exemples 

 

 

Vianants (“tota informació 

disponible”) 

 

select * from vianants 

 

VIANANTS 

 

VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNombre, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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exemples 

 

 

Nom dels vianants 

 

select nom  

from vianants 

 

VIANANTS [nom] 

 

VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNom, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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Nom dels vianants de menys de 
30 anys 
 

select nom  
from vianants  
where edat <= 30 

 

VIANANTS  
on edat<=30  
[nom] 

 

 

VIANANTS  
[nom] 
on edat<=30  

 

exemples VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNom, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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exemples 

 

 

Nom dels vianants entre 20 i 30 
anys 
 

select nom  
from vianants 
where edat >= 20 and edat <= 30 

 

VIANANTS  
on  
(edat>=20 i edat<=30)  
[nom] 

 

VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNom, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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exemples 

 

 

Nom i edat dels vianants entre 20 
i 30 anys 
 

select nom, edat  
from vianants  
where edat >= 20 and edat <= 30 

 

VIANANTS  
on  
(edat>=20 i edat<=30)  
[nom, edat] 
 

VIANANTS  
[nom, edat] 
on  
(edat>=20 i edat<=30)  

 

VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNom, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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operadors: producte cartesià 

ALUMNES x PROFESSORS 

“totes les parelles alumne,professor” 

 

select a.dni,expedient,p.dni,dept  

from alumne a, professor p 

fonaments de les bases de dades 

ALUMNES (dni: domdni, expedient: domexp) 

PROFESSORS (dni: domdni, dept: domdept) 



operadors: concatenació natural 

(natural join)  
ALUMNES x PROFESSORS 

on ALUMNE.dni=PROFESSOR.dni   

[ALUMNE.dni, expedient, dept] 

“alumnes que són professors” 
 

select a.dni, expedient, dept  

from alumne a, professor p 

where a.dni=p.dni 

 

ALUMNES  PROFESSORS 
 

fonaments de les bases de dades 

ALUMNES (dni: domdni, expedient: domexp) 

PROFESSORS (dni: domdni, dept: domdept) 



operadores: concatenació natural 

(natural join)  

• Restriccions i resultat 
• La concatenació natural de dos relacions R i S, con n 

atributs en comú, és una altra relació que 

• concatena tuples de R amb altres de S amb les quals 

comparteix el mateix valor en els atributs comuns  

• s’anomenen igual  

• es defineixen sobre els mateixos dominis 

• quan no ocorre: R x S on f 

• manté els noms d’atribut de R i S 

• elimina les columnes comunes de S 
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operadors: concatenació natural 

(natural join) 

• “totes les dades de professors i 
departaments als quals pertany ” 

 prof nom dir cod 

522 PEP c/11, 32 LSI 

778 HEVA c/11,32 LSI 

221 MAN c/E, 333 FI 

cod dpt 

LSI LLENGUATGES 

CCIA CIÈNCIES 

FI FILOLOGIA 
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operadors: concatenació natural 

(natural join) 

• AR: Professor  Departament 
SQL: select * from professor p, departament d where p.cod = d.cod 

 
prof nom dir cod 

522 PEP c/11, 32 LSI 

778 HEVA c/11,32 LSI 

221 MAN c/E, 333 FI 

cod dept 

LSI LLENGUATGES 

CCIA CIÈNCIES 

FI FILOLOGIA 

prof nom dir cod dept 

522 PEP c/11, 32 LSI LLENGUATGES 

778 HEVA c/11,32 LSI LLENGUATGES 

221 MAN c/E, 333 FI FILOLOGIA 
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operadors rels.: concatenació 

natural (natural join) 

• atenció...! 

 prof nom dir cod 

522 PEP c/11, 32 LSI 

778 HEVA c/11,32 LSI 

221 MAN c/E, 333 FI 

cod nom 

LSI LLENGUATGES 

CCIA CIÈNCIES 

FI FILOLOGIA 

prof nom dir cod 

AR: Professor  Departament 
SQL: select * from professor p, departament d  
where p.cod = d.cod 
and p.nom = d.nom 
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operadores: concatenació natural 

(natural join)  

• atenció...! 

 prof nom dir cod 

522 PEP c/11, 32 LSI 

778 HEVA c/11,32 LSI 

221 MAN c/E, 333 FI 

cod nom 

LSI HEVA 

CCIA CIÈNCIES 

FI FILOLOGIA 

prof nom dir cod 

778 HEVA c/11,32 LSI 

AR: Professor  Departament 
SQL: select * from professor p, departament d  
where p.cod = d.cod 
and p.nom = d.nom 
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exemples 

 

 

Nom dels vianants atropellats 
alguna vegada 

 

select nom from vianants p, 
atropellats a where p.dni=a.dni 

 

VIANANTS [nom]  
ATROPELLATS 

 

  INCORRECTE! 

 
 

VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNom, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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exemples 

 

 

VIANANTS  

ATROPELLATS  

 sí (dni) 

COTXES  

ATROPELLATS  

  sí (matrícula)  

VIANANTS  

COTXES  NO 

 
 

VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNom, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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exemples 

 

 

Nom dels vianants atropellats 
alguna vegada 

 

select nom from vianants p, 
atropellats a where p.dni=a.dni 

 

VIANANTS  
ATROPELLATS 
[nom]  

 

 
 

VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNom, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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exemples 

 

 

Nom dels vianants atropellats 
alguna vegada 

 

select nom from vianants p, 
atropellats a where p.dni=a.dni 

 

VIANANTS x 
ATROPELLATS  

on vianants.dni 
=atropellats.dni  

[nom]  

 

 
 

VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNom, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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exemples 

 

 

DNI dels vianants  que no 
han sigut atropellats mai 

 

select dni from vianants  
where dni NOT IN (select dni from 

atropellats) 

 

VIANANTS [dni]  

– (ATROPELLATS [dni] 
) 
 

VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNom, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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exemples 

 

 

Nom dels vianants  que no 
han sigut atropellats mai 

 

select nom from vianants   
where dni NOT IN (select dni from 

atropellats) 
 

VIANANTS [dni]  

– (ATROPELLATS [dni] )  

VIANANTS[nom] 

 
 

VIANANTS 

(dni: domDNI,  
nom: domNom, 

edat: domEdat) 

CP(dni) 

COTXES 

(matrícula: domMat, 

marca: domCad, 

model: domCad) 

CP(matrícula) 

ATROPELLATS 

(dni: domDNI, 

matrícula: domMat) 

CP (dni, matrícula) 

CAj (dni)  VIANANTS 

CAj (matrícula)  COTXES 
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conclusió 

• Producte cartesià 
• totes les possibles combinacions de files (SQL from) 

• Projecció 
• selecciona columnes (SQL select) 

• Selecció 
• selecciona files (SQL where) 

• elimina les que no compleixen la condició 

• Concatenació natural 
• relaciona files de distintes taules (automatitza el where 

d’unes quantes taules) 
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conclusió 

• Diferència 
• filtra files (SQL minus*, en alguns motors; not in) 

• elimina les que sí que compleixen la condició 

• Unió 
• Uneix taules (SQL union) 

• Intersecció 
• Fa intersecció de taules (SQL intersect, en alguns 

motors) 

• Divisió 
• per a un tipus especial de consultes (següent sessió) 
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divisió 

R  S (també R / S) 

ALUMNES matriculats en  

totes les ASSIGNATURES 
 

• tuples del dividend que es combinen amb 

totes les tuples del divisor 

• ús: dividend  divisor 
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divisió 

R  S 

• R i S han de tenir atributs comuns 
• R[x,y]  (S [y]) 

• x i y són conjunts de atributs 

• Resultat 
• torna els R[x] relacionats amb tots els S[y] en 

R[x,y] 

• no és ni commutativa ni associativa 
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divisió: per dins 

alumnes matriculats en totes les assignatures  
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alu nom dir 

234 LLÚCIA c/A, 3 

321 JOAN c/C, 33 

221 LLUÏSA c/E, 333 

assig nom 

FBD Fonaments BD 

DBD Disseny BD 

P2 Programació 2 

alumne 

assignatura 

alu assig 

234 FBD 

234 DBD 

234 P2 

321 FBD 

321 P2 

matrícula 



divisió: per dins 

alumnes matriculats en totes les assignatures  
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alu nom dir 

234 LLÚCIA c/A, 3 

321 JOAN c/C, 33 

221 LLUÏSA c/E, 333 

assig nom 

FBD Fonaments BD 

DBD Disseny BD 

P2 Programació 2 

alu assig 

FBD 

DBD 

P2 

321 FBD 

321 P2 

alumne 

assignatura matrícula 



divisió: resultat 

alumnes matriculats en totes les assignatures  

Matricula [alu,assig]  (Assignatura 
[assig]) 

 

fonaments de les bases de dades 197 

alu 

234 

assig nom 

FBD Fonaments BD 

DBD Disseny BD 

P2 Programació 2 

alu assig 

FBD 

DBD 

P2 

321 FBD 

321 P2 
assignatura 

matrícula 



“totes” les assignatures 

MAT[alu,assig] ÷ (AS[assig]) 

“matriculats en” 

alumnes  
(resultat) 

divisió: resum 
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assig nom 

FBD Fonaments BD 

DBD Disseny BD 

P2 Programació 2 

assignatura 

alu assig 

234 FBD 

234 DBD 

234 P2 

321 FBD 

321 P2 

matrícula 

alu 

234 



divisió: preparar la sentència  

• per què tantes restriccions? 

 

• R  S = R[a] - ((R[a]  S) - R)[a] 

 
• a = {atributs no comuns}  

• resta d’atributs de R i tots els de S són 
• compatibles  

• estan ordenats de la mateixa manera 
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divisió: preparar la sentència 

R(A:a, B:b, C:c)      S(B:b, C:c) 
 R  S   sí 

 R[A,B,C]  (S[B,C]) sí 

 R[A,B]  (S[B])  sí 

 R[B,A]  (S[B])  no 
 

 

R(B:b, C:c, A:a)      S(D:d,B:b, C:c) 
 R  S   no 

 R[A,B,C]  (S[B,C]) sí 

 R[A,B]  (S[B])  sí 

 R[B,A]  (S[B])  no 
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divisió: equivalència SQL 

alumnes matriculats en totes les assignatures  

Matriculat [alu,assig]   (Assignatura [assig]) 

 

select alumne from matriculat m 

where not exists  

(select 1 from assignatura a 

 where not exists  

 (select 1 from matriculat m2 

 where m2.alumne = m.alumne  

 and m2.assignatura = a.assignatura))  
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referències 

• fbddocs.dlsi.ua.es/lecturas 
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c à l c u l  r e l a c i o n a l  



• Codd proposa 3 llenguatges teòrics 

per a MR 
• Àlgebra relacional  

• basat en ÀLGEBRA DE CONJUNTS 

• Càlcul relacional de tuples 

• Càlcul relacional de dominis 

• Els dos estan basats en CÀLCUL DE PREDICATS 

DE PRIMER ORDRE (CPPO) 
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introducció 

• BDR: una altra perspectiva 
• imaginem expressions que, depenent dels seus 

arguments, s’avaluen a cert o fals 

 

• Ex1: CLIENT(x)  

• un valor emmagatzemat en la taula CLIENT que 

substituïsca x proporcionaria vertader com a 

resultat de l’expressió 
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introducció 

• BDR: una altra perspectiva 
• imaginem expressions que, depenent dels seus 

arguments, s’avaluen a cert o fals 

 

• Ex2: CLIENT(x) i x.ciutat=‘Alacant’ 

• si substituïm tots els valors possibles en x, els que 

pertanguen a la taula i el seu atribut ciutat continga 

‘Alacant’ seran els que facen certa aquesta 

expressió.  

(NOTA: x hauria de ser una tupla) 
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introducció 

• el CPPO pot adaptar-se per al seu ús en 
bases de dades relacionals: 

• Siga R(a:domA, b:domB, c:domC),  

• Càlcul relacional de tuples:  

• x pren valor de domA x domB x domC 

• Càlcul relacional de dominis:  

• x pren valor de domA 

• y pren valor de domB 

• z pren valor de domC 
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• Exemples en CRTuples 

 
“Matrícula i marca dels vehicles” 

   x: VEHICLE 

  {x.matrícula, x.marca | VEHICLE(x)} 

 
“Matrícula i marca dels vehicles de 2003” 

  x: VEHICLE 

  {x.matrícula, x.marca | VEHICLE(x)    

  x.anyFab=2003} 
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Càlcul relacional de tuples 



Càlcul relacional de tuples  

• Exemples en CRTuples 
 
“Matrícula i marca dels vehicles de 2003 i nombre dels 

conductors que els condueix ” 
 

 x: VEHICLE  y: CONDUEIX 
 

{ x.matricula, x.marca, y.conductor | VEHICLE(x)  

x.anyFab=2003  CONDUEIX(y)  

y.vehicle=x.matrícula } 
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Càlcul relacional de dominis 

• Exemples en CRDominis 
 

“Matrícula i marca dels vehicles” 

 x: cadena(9)  y: cadena(30) 

 { x, y | VEHICLE(matrícula: x, marca: y) } 

 

 
“Matrícula i marca dels vehicles de 2003” 

 x: cadena(9)  y: cadena(30) 

 { x, y | VEHICLE(matrícula: x, marca: y, anyFab:2003) 
} 
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Càlcul relacional de dominis 

• Exemples en CRDominis 
 

“Matrícula i marca dels vehicles de 2003 i 

nombre dels conductors que els 

condueixen ” 

 
x: cadena(9)  y: cadena(30)  z: cadena(2) 

{ x, y, z |  

 VEHICLE(matrícula:x, marca:y, anyFab:2003)  

  CONDUEIX(conductor:z, vehicle: x) } 
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N o r m a l i t z a c i ó  1  
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EMPLEAT (NIF, nom) 

  Clau primària: NIF 

 

PROJECTE (codi, pressupost, inici, final, ciutat) 

  Clau primària: codi 

 

TREBALLAR (NIF, codi, des_de, fins_a) 

  Clau primària: (NIF, codi, des_de) 

  Clau forànea: NIF  EMPLEAT 

  Clau forànea: codi  PROJECTE 

 

justif icació 



justif icació 
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EMPLEAT (NIF, nom) 

  Clau primària: NIF 

 

PROJECTE (codi, pressupost, inici, final, ciutat) 

  Clau primària: codi 

 

TREBALLAR (NIF, codi, des_de, fins_a) 

  Clau primària: (NIF, codi, des_de) 

  Clau forànea: NIF  EMPLEAT 

  Clau forànea: codi  PROJECTE 

 

On pose el 

telèfon dels empleats? 



justif icació 
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EMPLEAT (NIF, nom) 

  Clau primària: NIF 

 

PROJECTE (codi, pressupost, inici, final, ciutat) 

  Clau primària: codi 

 

TREBALLAR (NIF, telèfon, codi, des_de, fins_a) 

  Clau primària: (NIF, codi, des_de) 

  Clau forànea: NIF  EMPLEAT 

  Clau forànea: codi  PROJECTE 

 



justif icació 

• Anomalies d’actualització 
• Efectes no desitjats en el maneig de la informació 

emmagatzemada 
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NIF TELÈFON CODI DES_DE FINS_A 
22446688A 5632224 A111 gener febrer 
22446688A 5632224 A112 gener febrer 
22446688A 5632224 A112 febrer abril 
22446688A 5632224 A116 gener març 
11116666B 5211111 A112 abril abril 
11116666B 5211111 A114 març abril 



justif icació 

• Inserció = possibles inconsistències 
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quin telèfon és el “bo”? 

NIF TELÈFON CODI DES_DE FINS_A 
22446688A 5632224 A111 gener febrer 
22446688A 5632224 A112 gener febrer 
22446688A 5632224 A112 febrer abril 
22446688A 5632224 A116 gener març 
11116666B 5211111 A112 abril abril 
11116666B 5211111 A114 març abril 
22446688A 6632224 A116 març abril 



justif icació 

• inserció = restriccions “artificials” 
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no puc emmagatzemar el telèfon d’un 
empleat si no té projecte? 

NIF TELÈFON CODI DES_DE FINS_A 
22446688A 5632224 A111 gener febrer 
22446688A 5632224 A112 gener febrer 
22446688A 5632224 A112 febrer abril 
22446688A 5632224 A116 gener març 
11116666B 5211111 A112 abril abril 
11116666B 5211111 A114 març abril 
22446688A 6632224 A116 març abril 
33335555C 5660626 (null) (null) (null) 



justif icació 

• esborrament = possible eliminació no 

desitjada d’información de la BD 
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si elimine la relació de l’empleat amb els 
seus projectes “perdré” el seu telèfon 

NIF TELÈFON CODI DES_DE FINS_A 
22446688A 5632224 A111 gener febrer 
22446688A 5632224 A112 gener febrer 
22446688A 5632224 A112 febrer abril 
22446688A 5632224 A116 gener març 
11116666B 5211111 A112 abril abril 
11116666B 5211111 A114 març abril 
22446688A 6632224 A116 març abril 



justif icació 

• modificació = cost computacional elevat 
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… busca i reemplaça, busca i reemplaça… 

NIF TELÈFON CODI DES_DE FINS_A 
22446688A 6632224 A111 gener febrer 
22446688A 6632224 A112 gener febrer 
22446688A 6632224 A112 febrer abril 
22446688A 6632224 A116 gener març 
11116666B 5211111 A112 abril abril 
11116666B 5211111 A114 març abril 
22446688A 6632224 A116 març abril 



Justificació: conclusió 

BD incorrectament dissenyada 

redundància  

anomalies d’actualització 

inserció   

inconsistència / restriccions 
artificials 

esborrament 

eliminació no desitjada 
d’informació 

modificació 

alt cost computacional 
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justif icació: solució 

• normalització 
• no ja com a eina de disseny sinó com a criteri de 

qualitat 

• procés de transformació de les taules d’una BDR fins a 

eliminar les anomalies d’actualització  

• estructura eficient  

• coherent amb les especificacions del sistema d’informació 
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justif icació 

• normalitzar 
• correcta elecció de l’esquema 

• comprovació de l’esquema 
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EMPLEAT (NIF, nom) 

  Clau primària: NIF 

 

PROJECTE (codi, pressupost, inici, final, ciutat) 

  Clau primària: codi 

 
TREBALLAR (NIF, telèfon, codi, des_de, fins_a) 

  Clau primària: (NIF, codi, des_de) 

  Clau forana: NIF  EMPLEAT 

  Clau forana: codi  PROJECTE 

 



justif icació 

• normalitzar 
• correcta elecció de l’esquema 

• comprovació de l’esquema 
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EMPLEAT (NIF, nom, telèfon) 

  Clau primària: NIF 

 

PROJECTE (codi, pressupost, inici, final, ciutat) 

  Clau primària: codi 

 

TREBALLAR (NIF, codi, des_de, fins_a) 

  Clau primària: (NIF, codi, des_de) 

  Clau forana: NIF  EMPLEAT 

  Clau forana: codi  PROJECTE 

 



no 

1FN 

2FN 

3FN 

justif icació 

• formes normals 
• requisits a complir per taules 

• objectiu: arribar fins a 3FN 

• si les taules tenen una única CC 

• si en tenen més, FNBC? 4FN? 5FN?... 
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- estricta 

+ estricta 



• Dependència funcional 

• Donada una relació R, l’atribut Y de R 

depèn funcionalment de l’atribut X de R si i 

només si, com a màxim, un sol valor de Y en 

R està associat a cada valor X en R (en 

qualsevol moment donat). Els atributs X i Y 

poden ser compostos. 

• R.X  R.Y i es llig “R.X determina 

funcionalment R.Y”- 
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Dependència funcional 



dependència funcional 

• “tot empleat pot tenir un (únic) telèfon” 
• NIF  telèfon 

• per cada NIF només hi ha 1 valor de telèfon 

• (al contrari, no necessàriament)  
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NIF telèfon 

21 965 

24 null 

55 985 

33 985 



• Formes normals 

• 1FN = estructura bàsica 

• 2FN = 1FN + DF completes 

• 3FN = 2FN + no DF transitives 
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formes normals 

no 

1FN 

2FN 

3FN 



formes normals 

• 1FN 
Una relació està en primera forma normal (1FN) 

si i només si tots els dominis simples 

subjacents contenen només valors atòmics  

• No oblidem la CP! 

• Una RELACIÓ està en primera… 
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no 

1FN 

2FN 

3FN 



formes normals 

• 2FN 
• Una relació està en segona forma normal 

(2FN) si i només si  

• està en 1FN i  

• tots els atributs no clau depenen de forma completa 

de tota clau candidata  
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no 

1FN 

2FN 

3FN 



formes normals 

• DF NO completa 
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nif telèfon codi des_de fins_a 

21 9654 A1 1/3/2005 30/4/2005 

21 9654 A1 5/8/2008 15/9/2008 

21 9654 A2 1/3/2009 15/4/2009 

nif 

codi 

des_de 

telèfon 

fins_a 

treballar 



formes normals 
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nif 

codi 

des_de 
fins_a 

nif telèfon 

nif codi des_de fins_a 

21 A1 1/3/2005 30/4/2005 

21 A1 5/8/2008 15/9/2008 

21 A2 1/3/2009 15/4/2009 

nif telèfon 

21 9654 

treballar 

empleat 



formes normals 

• 3FN 
• Una relació està en tercera forma normal 

(3FN) si i només si  

• està en 2FN i  

• tots els atributs no clau depenen de manera no 

transitiva de tota clau candidata 
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no 

1FN 

2FN 

3FN 



formes normals 

• DF transitiva 
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nif telèfon 

ciutat 

idoneïtat nif telèfon ciutat idoneïtat 

21 9622 Gijón bona 

22 9622 Gijón bona 

23 null Oviedo roïna 



telèfon 

ciutat 

formes normals 

• normalitzant… 
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nif 

ciutat 

idoneïtat 

nif telèfon ciutat 

21 9622 Gijón 

22 9622 Gijón 

23 null Oviedo 

ciutat idoneïtat 

Gijón bona 

Oviedo roïna 



• Normalitzar de xFN a yFN 
• Detectar DF “errònies” 

• Per a totes les detectades 

A.1 nova taula = origen + destinació 

A.2 clau primària = origen 

B.1 taula inicial = taula inicial – destinació 

B.2 clau forana en taula inicial a nova taula 
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B 

C 
D 

E 

F 
A 

exemples 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a, telèfon, ciutat, 

habitants) 1FN? 
• Tots els atributs en una única relació 

• Clau primària? El conjunt d’atributs des dels quals es pot “arribar” 

a tots els altres 
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nif 

des_de 

codi 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a, telèfon, ciutat, 

habitants) 

CP: (nif, codi, des_de) 1FN 
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nif 

codi 

des_de 

telèfon 

ciutat 

habitants 

fins_a 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a, telèfon, ciutat, 

habitants) 

CP: (nif, codi, des_de) 1FN, 2FN? 
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nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a, telèfon, ciutat, 

habitants) 

CP: (nif, codi, des_de) 1FN, 2FN? 
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nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon nif 

ciutat 

habitants 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a, telèfon, ciutat, 

habitants) 

CP: (nif, codi, des_de)  

• T11(nif, telèfon, ciutat, habitants) 
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nif nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a, telèfon, ciutat, habitants) 

CP: (nif, codi, des_de)  

• T11(nif, telèfon, ciutat, habitants) 

CP: (nif)  
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nif nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a) 

CP: (nif, codi, des_de)  

• T11(nif, telèfon, ciutat, habitants) 

CP: (nif)  
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nif nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a) 

CP: (nif, codi, des_de)  

CAj: (nif)  T11 
• T11(nif, telèfon, ciutat, habitants) 

CP: (nif)  
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nif nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a) 

CP: (nif, codi, des_de) CAj: (nif)  T11 2FN 

• T11(nif, telèfon, ciutat, habitants) 

CP: (nif) 2FN 
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nif nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a) 2FN,3FN? 

CP: (nif, codi, des_de) CAj:(nif)T11 

• T11(nif, telèfon, ciutat, habitants) CP: (nif)  

 2FN, 3FN? 
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nif nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a) 3FN 

CP: (nif, codi, des_de) CAj: (nif)  T11    

• T11(nif, telèfon, ciutat, habitants)CP: (nif)  
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nif nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a) CP: (nif, codi, des_de)  

CAj: (nif)  T11   3FN 

 

• T11(nif, telèfon, ciutat, habitants) 

CP: (nif)   

• T111(ciutat, habitants) 

CP: (ciutat)    
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nif 

nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants ciutat 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a) CP: (nif, codi, des_de)  

CAj: (nif)  T11   3FN 

 

• T11(nif, telèfon, ciutat) CP: (nif)   

• T111(ciutat, habitants) 

CP: (ciutat)    
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codi 

nif 

nif 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants ciutat 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a) CP: (nif, codi, des_de)  

CAj: (nif)  T11   3FN 
 

• T11(nif, telèfon, ciutat) CP: (nif)  

CAj: (ciutat)  T111   

• T111(ciutat, habitants) 

CP: (ciutat)    

fonaments de les bases de dades 250 

nif 

nif 

codi 

des_de 

fins_a 

telèfon 

ciutat 

habitants ciutat 



exemples 

• T1(nif, codi, des_de, fins_a) 

CP: (nif, codi, des_de)  

CAj: (nif)  T11   3FN 
 

• T11(nif, telèfon, ciutat) 

CP: (nif) 

CAj: (ciutat)  T111   3FN 
 

• T111(ciutat, habitants) 

CP: (ciutat)   3FN 
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conclusió: referències 

 

 

http://fbddocs.dlsi.ua.es/lecturas 

 

fonaments de les bases de dades 252 



l l icències 

 

 

Tots els logotips i marques registrades mostrats en aquest 

lloc són propietat dels seus respectius propietaris i NO 

estan sota la llicència referida. 
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T(A,B,C,D,E,F,G,H) 

CP (A,B) 
 

Para 2FN es miren els arcs 

que ixen directament de la CP 
 

1 NO 2FN 

2 NO 2FN 

3 NO 2FN 

4 2FN 

C 

D 

G 
A 

B 
E 

F 

H 

1 

2 

3 
4 

normalitzar fins a 3FN 



normalitzar fins a 3FN 

T(A,B,C,D,E,F,G,H) 

CP (A,B) 
 

 

A → 1,2 

B → 3 

C 

D 

G 
A 

B 
E 

F 

H 

1 

2 

3 
4 



normalitzar fins a 3FN 

T(A,B,E,F,H) CP (A,B) 

CAj: (A) → T1 

CAj: (A) → T2 

 

T1(A,C,G) CP: (A)  

T2(A,D) CP: (A) 

 
 

 

C 

D 

G 
A 

B 
E 

F 

H 

1 

2 

MAI! 
PROHIBIT! 
Abans, la mort! 



normalitzar fins a 3FN 

T(A,B,E,F,H) CP (A,B) 

CAj: (A) → T1 

 

T1(A,C,D,G) CP: (A) 
 

 

C 

D 

G 
A 

B 
E 

F 

H 

1 

2 



normalitzar fins a 3FN 

T(A,B,F,H) CP (A,B) 

CAj: (A) → T1 

CAj: (B)  T2 

 

T1(A,C,D,G) CP (A) 
 

T2(B,E) CP(B) 
 

C 

D 

G 
A 

B 
E 

F 

H 

3 



normalitzar fins a 3FN 

T(A,B,F,H) CP (A,B) 

CAj: (A) → T1 

CAj: (B)  T2 

 

T1(A,C,D) CP (A) 

CAj: (C)  T3 
 

T3(C,G) CP (C) 
 

T2(B,E) CP(B) 
 

C 

D 

G 
A 

B 
E 

F 

H 

5 



normalitzar fins a 3FN 

T(A,B,F) CP (A,B) 

CAj: (A) → T1 

CAj: (B)  T2 

CAj: (F)  T4 
 

T4(F,H) CP (F) 
 

T1(A,C,D) CP (A) 

CAj: (C)  T3 

T3(C,G) CP (C) 

T2(B,E) CP(B) 
 

C 

D 

G 
A 

B 
E 

F 

H 

6 



normalitzar fins a 3FN “sobrat”  

G 
C 

D 
A 

B 



normalitzar fins a 3FN “sobrat”  

G 
C 

D 
A 

B 

T1(A,C,D) CP (A)  

 

T2(C,D,G) CP (C, D) 

  

T3(D,B) CP (D)  
  



normalitzar fins a 3FN “sobrat”  

G 
C 

D 
A 

B 

T1(A,C,D) CP (A)  

CAj: (C,D) → T2   

CAj: (D) → T3 

 

T2(C,D,G) CP (C,D) 

  

T3(D,B) CP (D)  
  



normalitzar fins a 3FN “sobrat”  

G 
C 

D 
A 

B 

T1(A,C,D) CP (A)  

CAj: (C,D) → T2   

CAj: (D) → T3 

 

T2(C,D, G) CP (C,D) 

  

T3(D,B) CP (D) 
  



normalitzar fins a 3FN : amb 

atenció 

G 
C 

D 
A 

B 

T1(A, B, C, D, G) CP: (A) 

 

(C,D) → G 

(D) → D 

 

(D)  (C, D)  1 taula! 

   

   



normalitzar fins a 3FN : amb 

atenció 

C 

D 
A 

T1(A,C,D) CP (A) 

CAj: (C,D) → T2 

 

T2(C,D,G,B) CP(C,D) 

   

   G 
C 

D 

B 



normalitzar fins a 3FN : amb 

atenció 

C 

D 
A 

T1(A,C,D) CP (A) 

CAj: (C,D) → T2 

 

T2(C,D,G) CP(C,D) 

CAj: (D) → T3 

 

T3(D,B) CP(D) 

 

   

   

G 
C 

D 

D 

B 



normalitzar fins a 3FN : amb 

atenció 

(A) C D 

x a 1 

y a 1 

z a 1 

(C D) G 

a 1 

a 2 

b 2 

a 5 

(D) B 

1 

2 

3 



normalitzar fins a 3FN : “sobrat”  

(A) C D 

x a 1 

y a 1 

z a 1 

(C D) G 

a 1 

a 2 

b 2 

a 5 

(D) B 

1 

2 

3 



N o r m a l i t z a c i ó  2  



Forma Normal de Boyce-Codd 

Quines són les claus candidates? 

fonaments de les bases de dades 271 

A 

C 

E B 

D 

F 

G 



Forma Normal de Boyce-Codd 

Quines són les claus candidates? 
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R (A,B,C,D,E,F,G) 
CP (A,B,C) 
CAlt (D,B,C) 
CAlt (A,B,F) 
CAlt (D,B,F) 

A 

C 

E B 

D 

F 

G 



Forma Normal de Boyce-Codd 

Quins són els determinants? 
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R (A,B,C,D,E,F,G) 
CP (A,B,C) 
CAlt (D,B,C) 
CAlt (A,B,F) 
CAlt (D,B,F) 

A 

C 

E B 

D 

F 

G 

(A,B,C) 
(B) 
(D) 
(F) 

conjunt d’atributs del qual depèn funcionalment per complet algun altre 

atribut 



Forma normal de Boyce-Codd 

• Una relació està en forma normal de 

Boyce-Codd (FNBC) si i només si tot 

determinant és una clau candidata 
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R (A,B,C,D,E,F,G) 
CP (A,B,C) 
CAlt (D,B,C) 
CAlt (A,B,F) 
CAlt (D,B,F) 

(A,B,C) 
(B) 
(D) 
(F) 



Forma normal de Boyce-Codd 

• en realitat, només ens ha de preocupar si 

hi ha diverses claus candidates 

superposades en atributs 
• CP(A, B)  CAlt(B, C) 

• el cas que resol es resumeix en 
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C 
A 

B 
A B C 

1 11 100 

1 22 100 

2 11 200 



Forma normal de Boyce-Codd 

• atribut prim 

• el que està dins d’alguna cc 

• atribut no prim 

• el que NO pertany a cap cc 

 

 
T(A,B,C) 

CP(A,B) 

CAlt(B,C) 
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C 
A 

B 



Forma normal de Boyce-Codd 

• Fins a 3FN o FNBC? 

• 1FN sí 

• 2FN sí 

• DF completa = tot atribut NO PRIM 

depèn de forma completa de TOTA 

clau candidata 

• tots els atributs són prims 

• 3FN sí 
• DF transitiva = un atribut NO prim 

depèn d’un altre atribut NO prim (o 

d’un conjunt d’atributs que no conté cap 

CC) 

• tots els atributs són prims 

 

 

T(A,B,C) 

CP(A,B) 

CAlt(B,C) 
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C 
A 

B 



Forma normal de Boyce-Codd 

• Fins a 3FN o FNBC? 

• 1FN sí 

• 2FN sí 

• 3FN sí 

• FNBC no 
• determinants (B,C) i (A) 

 

T(A,B,C) 

CP(A,B) 

CAlt(B,C) 
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C 
A 

B 

A B C 

1 11 100 

1 22 100 

2 11 200 



Forma normal de Boyce-Codd 

• Fins a 3FN o FNBC? 

• 1FN sí 

• 2FN sí 

• 3FN sí 

• FNBC no 
• determinants (B,C) i (A) 

 

T(A,B) 

CP(A,B) 

CAj(A)→T2 

 

T2 (A,C) 

CP(A) 
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A B 

C A 

A C 

1 100 

2 200 

A B 

1 11 

1 22 

2 11 



Forma normal de Boyce-Codd 

• Fins a 3FN o FNBC? “truc” 

• Ens preocupa FNBC si: 

1. hi ha diverses claus candidates 

2. se superposen en atributs 

 

• Si alguna d’aquestes condicions és falsa llavors 

 

3FN = FNBC 
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quarta forma normal 

• Transport (conductor, tipusVeh, 

tipusCàrrega) CP(conductor, tipusVeh, 

tipoCàrrega) 
• no hi ha DD.FF. “normals”, per tant està en FNBC 

• però sí DD.FF. MULTIVALOR 

• conductor >> tipusVehicle 

• càrrega >> tipusVehicle 

fonaments de les bases de dades 281 

Conductor Tipus Veh Càrrega 

Joan Furgoneta Peribles 

Marc Furgoneta Peribles 

Joan Camió Mobles 

Marc Camió Mobles 



Quarta forma normal 

• mobles>>{furgoneta,camió} 
• Joan transporta mobles? 
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Conductor Tipus Veh Càrrega 

Joan Furgoneta Peribles 

Marc Furgoneta Peribles 

Joan Furgoneta Mobles 

Marc Furgoneta Mobles 

Joan Camió Mobles 

Marc Camió Mobles 



quarta forma normal 

• Una relació està en 4NF si i només si està 

en 3FN o en FNBC i no té dependències 

multivalor no trivials 
• CONDUCTOR(conductor, tipusVeh) CP(conductor,tipusVeh) 

• CÀRREGA(càrrega,tipusVeh) CP(càrrega,tipusVeh) 
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tipusVeh càrrega 

Furgoneta Peribles 

Furgoneta Mobles 

Camió Mobles 

conductor tipusVeh 

Joan Furgoneta 

Marc Furgoneta 

Joan Camió 

Marc Camió 



cinquena forma normal 

• Dependència de combinació 
• es tracta d’una dependència “cíclica” imposada pels 

requisits del sistema 

• “si una propietat  P requereix un moble M, i hi ha un proveïdor 

S que ja proveeix P i, a més, subministra M, llavors S 

subministra M en P“ 

• P4 necessita llits i cadires 

• P4 es proveeix de S1 i S2 

• S2 subministra cadires i llits 
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propietat moble subministrador 

P4 llit S1 

P4 cadira S2 

P16 llit S2 



cinquena forma normal 

• Dependència de combinació 
• es tracta d’una dependència “cíclica” imposada pels 

requisits del sistema 

• “si una propietat  P requereix un moble M, i hi ha un proveïdor 

S que ja proveeix P i, a més, subministra M, llavors S 

subministra M en P” 

• Això ens obliga a inserir la que es veu com última fila: 

• S2 subministra llits a P4 
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propietat moble subministrador 

P4 llit S1 

P4 cadira S2 

P16 llit S2 

P4 llit S2 



cinquena forma normal 

• Una relació està en 5FN si no té 

dependències de combinació  
• forma normal de projecció-combinació 

• “...com S2 ja subministra a P4 i subministra LLITS, és obligat 

que suministre LLITS a P4.” 
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propietat moble 

P4 llit 

P4 cadira 

P16 llit 

moble subministrador 

llit S1 

cadira S2 

llit S2 

propietat subministrador 

P4 S1 

P4 S2 

P16 S2 



conclusió 

• formes normals 
• requisits a complir per taules 

• eliminar les anomalies d’actualització 

• 1FN  2FN  3FN (1 cc) 

• 1FN  2FN  3FN  FNBC (>1 cc) 

• procés reversible 

• 4FN, 5FN, ... són casos especials 

• no sempre es descompon  

• temps de resposta, per exemple 

• fins i tot es desnormalitza 
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conclusió: referències 

 

 

http://fbddocs.dlsi.ua.es/lecturas 
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l l icències 

 

 

Tots els logotips i marques registrades mostrats en aquest 

lloc són propietat dels seus respectius propietaris i NO 

estan sota la llicència referida. 
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S i s t e m e s  d e  g e s t i ó  

d e  b a s e s  d e  d a d e s  



ANSI/SPARC 

• ANSI/X3/SPARC Study Group on Data 

Base Management Systems: (1975)  
• Interim Report. FDT, ACM SIGMOD bulletin. Volum 7, núm. 2 

• ANSI 

• American National Science Institute 

• X3  

• Accredited Standards Committee on Information Processing 

Systems 

• SPARC  

• Standards Planning and Requirements Commitee  
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ANSI/SPARC: abans 

• Problemes detectats amb els sistemes 

d’arxiu convencional 
• redundància de dades 

• “Aquest senyor pot ser que li diguen Jonathan de l’Amor o 

Vanessa, qui ho sap” 

• dependència dels programes respecte de les dades 
• ...que no usen 

• insuficients mesures de seguretat 
• concurrència, recuperació, permisos... 
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ANSI/SPARC: abans 

• Conseqüències 
• pobre control de les dades 

• capacitats de manipulació de les dades limitades o 

inadequades 

• excessiu esforç de programació 
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ANSI/SPARC: la solució 

• SGBD! 
• Descripció centralitzada de les dades 

• Vistes parcials 
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A2 

A3 

A1 



ANSI/SPARC: objectius 

• Integritat 
• les dades han de ser correctes 

 

• Seguretat 
• accés restringit a qui i com estiga autoritzat 

 

• Independència 
• modificar la definició d’una dada no implica 

reprogramar / recompilar una aplicació que NO la usa  
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ANSI/SPARC: com? 

• Arquitectura SGBD estàndar 
• 3 nivells de representació de dades  

• difícil trobar SGBD que ho implemente per complet 
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Esquema conceptual 

Esquema intern 

Esquemes externs 

S.O. 

“Computer”, Mike Kanert, http://www.flickr.com/photos/54851534@N06/5141302357/ 

 

ind. lògica 

ind. física 



ANSI/SPARC: com? 

• Un esquema més 
• es pot veure com la divisió de l’intern en dos i la 

separació del conceptual 
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Esquema lògic 

Esquema intern 

Esquemes externs 

S.O. 

ind. lógica 

ind. física 

Esquema conceptual 



ANSI/SPARC: esquemes 

• conceptual 
• descripció de les dades (i els processos)  

• independent del programari o maquinari 

• lògic 

• segons el model subjacent en el SGBD 

• intern 
• comunicació amb el sistema operatiu 

• externs 
• vistes parcials d’aplicació/usuari 

fonaments de les bases de dades 298 

  



ANSI/SPARC: models de dades 

• cada esquema pot utilitzar un model de 

dades diferent 
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model relacional? 

fitxers, índexs,... 

subconjunts esq. lòg. 

S.O. 

ind. lógica 

ind. física 

entitat-relació? 



SGBD 

• mòduls, capes, eines... 
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definició / 
manipulació 

de dades 

diccionari de 
dades 

usuaris i permisos 

recuperació i 
copies 

rendiment 

presentació / 
anàlisi de dades 

publicació en 
Internet 

anàlisi i 
disseny 

mineria de 
dades 

concurrència 



SGBD: client-servidor 

• consumidor-proveïdor serveis 
• descarregar al SGBD de labors de presentació 

• aprofitar la xarxa, distribució de dades, transparència, 

diferents SGBD 
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usuari 1 

servidor A 

servidor B 

client 1 

client 2 

usuari 2 

client 3 



SGBD: metadades 

• catàleg, diccionari de dades... 
• dades sobre les dades 

• MySQL: INFORMATION_SCHEMA 

• taules que contenen informació sobre 

• taules, columnes, índexs, restriccions, usuaris, permisos... 
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•CHARACTER_SETS 

•COLLATIONS 

•COLLATION_CHAR...APPLICABILITY 

•COLUMNS 

•COLUMN_PRIVILEGES 

•ENGINES 

•EVENTS 

•FILES 

•GLOBAL_STATUS 

•GLOBAL_VARIABLES 

•KEY_COLUMN_USAGE 

•PARTITIONS 
•ROUTINES 

•SCHEMATA 

•SCHEMA_PRIVILEGES 

•SESSION_STATUS 

•SESSION_VARIABLES 

•STATISTICS 
•PLUGINS 

•PROCESSLIST 

•PROFILING 

•REFERENTIAL_CONSTRAINTS 

•TABLES 

•TABLE_CONSTRAINTS 

•TABLE_PRIVILEGES 

•TRIGGERS 

•USER_PRIVILEGES 

•VIEWS 



SGBD: metadades 
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SGBD: metadades 
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SGBD: personal  

• directius 
• caps: organitzen, coordinen, planifiquen 

• analistes 
• control, disseny, coordinació 

• administradors 
• responsable seguretat, integritat, rendiment... 

• desenvolupadors/programadors 
• càrrega, aplicacions, ... 

• equip de manteniment 
• suport a usuaris 
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http://es.scribd.com/doc/51654817/19/2-4-5-Modelo-ANSI-X3-SPARC 



optimització 

• rendiment 
• temps de resposta 

• depèn molt de cada SGBD 
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• paràmetres, variables del 
sistema, ... sistema 

• cerca, ordenació,... índexs 

• optimitzador de consultes 

• consell SQL 
http://www.kabytes.com/programacion/consejos-para-optimizar-bases-de-datos-mysql/ 



optimització 

• factors 
• cerca en disc 

• lectura i escriptura en disc 

• cicles de CPU 

• amplada de banda de memòria 
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http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/optimize-overview.html 



optimització: índexs 

• estructura auxiliar de localització de 

registres 

• balanç 
• acceleren la cerca 

• retarden la modificació i inserció 

• consells 
• claus curtes, sense duplicats,... 

• sospesar bé la seua necessitat 
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optimització: índexs 

• MySQL els usa per a 

• ...where 

• joins 

• calcular min()/max() 

• ordenar 

• agrupar (group by) 

• altres SGBD 

• tindran els seus propis 

tipus d’índex 

• clustered 

• bitmap 

• ... 
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Motor Tipus 

MyISAM BTREE 

InnoDB BTREE 

MEMORY/HEAP HASH, BTREE 



optimització: SQL 

• l’optimizador de consultes 
• mòdul present en quasi tots els SGBD 

• les consultes 

• poden tenir expressions alternatives 

• diferents algoritmes per a cada operació 

• diferents recursos susceptibles d’utilització (índexs...) 

• s’avalua 

• el cost de cada alternativa 

• és transparent a l’usuari 
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http://www.slideshare.net/koolkampus/ch14 



optimització: SQL 

• plans d’execució 
• diferents alternatives de resolució de les quals el 

sistema tria la menys costosa 

• ús d’informació estadística 
• grandària de la tupla 

• nombre de tuples en una relació 

• nombre de blocs (de disc) que contenen aquestes tuples 

• grandària del bloc 

• valors diferents d’un atribut 

• quantitat de nivells d’índexs 

• proximitat física dels registres 

• ... 

• MySQL: explain select ... 
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http://www.slideshare.net/koolkampus/ch14 

http://www.sergiquinonero.net/explain-mysql-o-como-optimiza-sql.html 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/explain.html 



optimització: SQL 

consulta 
(SQL) 

analitzador 

• àlgebra 
relacional 

optimitzador 

• pla  
d’execució 

generador 
de codi 

• recuperació
de registres 

processador 
consulta 

• resultat 
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http://infolab.stanford.edu/~hyunjung/cs346/ioannidis.pdf 

Elmasri/Navathe: Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos 



optimització: SQL 

• nosaltres podem ajudar 
• cal veure les peculiaritats de cada SGBD 
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((a AND b) AND c  
OR (((a AND b)  
AND (c AND d))))  

(a AND b AND c)  
OR (a AND b  
AND c AND d) 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/where-optimizations.html 

http://mundobi.wordpress.com/2007/06/16/optimizacion-de-consultas-sql-parte-ii/

 

...from alumnes a, matrícula m  
where a.dni=m.dni  

...from matrícula m  
join alumnes a on (m.dni=a.dni) 



optimització: SQL 

• nosaltres podem ajudar 
• cal veure les peculiaritats de cada SGBD 
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http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/optimizing-subqueries.html 

SELECT DISTINCT t1.column1  

FROM t1, t2  

WHERE t1.column1 = t2.column1; 

SELECT DISTINCT column1 FROM t1  

WHERE t1.column1 IN ( SELECT column1 FROM t2); 

varchar 

char 



conclusió 

• Sistemes de gestió de bases de dades 
• ANSI va proposar un estàndar centrat en els nivells de 

representació de dades 

• és un paquet de programari complex 

• client-servidor és el model més usual 

• necessita moltes hores d’afinació i constant supervisió 

• reescriure consultes, utilitzar correctament els índexs... 
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conclusió: referències 

 

 

http://fbddocs.dlsi.ua.es/lecturas 
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l l icèncias 

 

 

Tots els logotips i marques registrades mostrades en aquest 

lloc són propietat dels seus respectius propietaris i NO 

estan sota la llicència referida. 
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l l icències 

 

 

imatges:http://pinterest.com/fundamentosbd/t6-sgbd/ 

Llibreria MS Office 

commons.wikimedia.org 
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T01 Concepte de base de dades i relació 
 

Una base de dades és un conjunt d’informació interrelacionada que representa un sistema d’informació 

particular, i està composta per relacions, o més comunament taules, que emmagatzemen les dades 

referents a un objecte o a una interrelació entre objectes. 

Així, si volem mantenir mitjançant un gestor de bases de dades informació docent, el que farem (en 
aquest cas en particular) serà crear una base de dades que englobe tres taules: PROFESORES, 
ASIGNATURAS i IMPARTIR. Cada taula tindrà les seues columnes, que representen els corresponents 
atributs de l’entitat o claus foranes que permeten relacionar unes quantes taules entre si. La BD que 
gestione aquesta informació s’anomenarà Ejemplo, i les taules contingudes en ella es presenten en el 
quadre següent. 

 

Base de dades: Ejemplo 
 

 

PROFESORES (  

dni : varchar(10),  

nombre : varchar(40),  

categoria : char(4),  

ingreso : date ) 

Clave primaria: dni 

ASIGNATURAS (  

codigo : char(5),  

descripcion : varchar(35),  

creditos : number(3,1),  

creditosp : number(3,1) ) 

Clave primaria: codigo 

IMPARTE (  

dni : varchar(10),  

asignatura :  

char(5) ) 

Clave primaria: (dni, asignatura) 

Clave ajena: dni → PROFESORES 

Clave ajena: asignatura → ASIGNATURAS 

 

Extensions d'Ejemplo: 

PROFESORES 

dni nombre categoria ingreso 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 

 

 

 



ASIGNATURAS 

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5   

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 

 

IMPARTE 

dni asignatura 

21111222 DGBD 

21111222 FBD 

21333444 PC 

 

 

Elecció de la BD de treball 

MySQL utilitza el concepte de base de dades com a contenidors independents de tal forma que per a 
accedir a una taula en particular es poden usar dues alternatives: 

Acompanyar al nom de taula amb la base de dades a què pertany: select * 

from ejemplo.profesores 

Seleccionar la base de dades: use ejemplo 

L’opció 2 permet realitzar les consultes sense especificar la base de dades en què estan definides les 
taules. 

Tipus de dades 

En general, la utilització d’unes quantes taules necessita que elles es puguen relacionar per una 
columna comuna, en aquest cas dni de professor, per a la relació entre impartir i profesor, 
i codi d’assignatura, per a la relació entre asignaturas i impartir. Noteu, però, que en la taula impartir 
el codi d’assignatura s’anomena asignatura i en la taula asignaturas codigo. En realitat, tals atributs són 
“comuns” perquè el domini és el mateix per als dos i es poden comparar. Els dominis vénen definits pels 
tipus de dades que ofereix el SGBD. 

Els tipus de dades que acompanyen en l’esquema de BD a cada columna en cada taula determinen els 
valors que poden prendre aquestes. Són de capital importància a l’hora de relacionar taules en una 
sentència select, ja que només podrem comparar columnes amb idèntic tipus de dades, o a l’hora de 
manipular dades, atés que, com veurem en pròximes sessions, cada tipus de dades presenta uns 
requisits específics per a la seua manipulació. 

Alguns dels tipus de dades que ens podem trobar en MySQL són: 

 VARCHAR(x): cadena de caràcters de longitud variable amb un màxim de x (1<=x<=4000) 

 CHAR(x): cadena de caràcters de longitud fixa de n (1<=x<=2000) 

 INT,INTEGER: nombres enters 

 DECIMAL(p,s): nombres amb precisió p i escala s (1<=p<=38) (-84<=s<=127) 

 DATE: dades de tipus data, amb la forma yyyy-mm-dd (any, mes i dia). Els valors date han de 
manejar-se tancats entre cometes simples.  



T02 Consultes 

Select-from 

Per a realitzar consultes sobre una base de dades utilitzarem l’ordre select de SQL. Amb la sintaxi que 
es mostra en el punt anterior serem capaços de formular qualsevol requeriment (consulta) sobre les 
taules que componen una determinada BD. En aquest moment veurem l’expressió mínima de l’ordre, 
formada per dues clàusules, select i from, que obligatòriament haurem d’especificar en cada consulta 
que realitzem. 

Recuperarem tota la informació que es troba en la taula profesores: 

select * from profesores 

dni nombre categoria ingreso 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 

 

En especificar en la llista de columnes un asterisc li indiquem al SGBD que volem la informació de totes 
les columnes definides per a la taula profesores. 

select categoria from profesores 

categoria 

TEU 

TEU 

ASO6 

 

Ara només hem obtingut la columna categoria rebutjant l’eixida de les altres columnes. Podem 
demanar, això sí, totes les columnes que vulguem i que estiguen definides en la taula. 

  

select nombre, categoria from profesores 

nombre categoria 

EVA GOMEZ TEU 

MANUEL PALOMAR TEU 

RAFAEL ROMERO ASO6 

 

Una opció de la qual podem fer ús és l’eliminació de duplicats en l’eixida usant el 

modificador distinct. 

select distinct categoria from profesores 

categoria 

TEU 

ASO6 

 



Where 

Amb l’ordre select-from obtenim la informació de les columnes requerides de tota la taula. Si 
únicament volem informació d’aquelles files que compleixen una determinada condició utilitzarem la 
clàusula where. 

select nombre 

from profesores  

where categoria = 'TEU' 

nombre 

EVA GOMEZ 

MANUEL PALOMAR 

 

En la construcció de tals condicions podem utilitzar les connectives lògiques AND, OR, i NOT, així com 
els parèntesis per a alterar l’avaluació d’esquerra a dreta. També, els operadors de 
comparació >, <, >=, <=, <>, !=. Davant el dubte, cal consultar la taula de 
precedència d'operadors, que en el cas de MySQL es pot trobar ací: no és el mateix "A and B or C" que 
"A and (B or C)". 

  

select nombre  

from profesores  

where categoria = 'TEU' or categoria = 'ASO6' 

nombre 

EVA GOMEZ 

MANUEL PALOMAR 

RAFAEL ROMERO 

 

 

Order by 

Podem ordenar l’eixida produïda per la nostra orde select per valors ascendents o descendents d’una 
columna en particular. 

select creditos, descripcion 

from asignaturas 

order by creditos 

creditos descripcion 

4.5 HISTORIA DE LA INFORMATICA 

6.0 DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

6.0 FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

6.0 PROGRAMACION CONCURRENTE 

9.0 FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 

 

 

El resultat anterior estava ordenat ascendentment. Es pot especificar DESC per a fer l’ordenació de 

forma descendent (igual que es pot fer ASC per a ascendent, encara que no cal, com ja s’ha vist) 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/operator-precedence.html


select creditos, descripcion  

from asignaturas  

where creditos > 4.5  

order by creditos DESC  

 

 

creditos descripcion 

9.0 FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 

6.0 DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

6.0 FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

6.0 PROGRAMACION CONCURRENTE 

Poden aplicar-se criteris més complexos d’ordenació. El següent és un exemple d’ordenació per dos 
atributs: a igualtat dels valors del primer atribut, l’ordre el determinen els valors del segon. Noteu que 
és possible combinar en el criteri d’ordenació diferents tipus de dades. 

select creditos, descripcion  

from asignaturas  

order by creditos, descripcion 

creditos descripcion 

4.5 HISTORIA DE LA INFORMATICA 

6.0 DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

6.0 FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

6.0 PROGRAMACION CONCURRENTE 

9.0 FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 

 

 

Nuls (NULL) 
 

Les BD relacionals treballen amb un valor especial, NULL, que significa "ignorància", es desconeix si té 

valor o no, i cas de tenir-ne, quin és. 

Noteu que NULL no és "cadena buida" ni "blanc"; aquests són valors concrets, pertanyents al tipus de 
dades cadena de caràcters. 

Normalment, se simplifica el significat deixant-lo en "no té valor", encara que és discutible. 

A la pregunta d’"assignatures que no tenen crèdits pràctics", totes aquestes solucions donen resultats 
buits o erronis 

select * 

from asignaturas 

where creditosp = '' 

--cometa-simple + cometa-simple = cadena buida 

select * 

from asignaturas 

where creditosp = ' ' 

--cometa-simple + espai + cometa-simple = espai_en_blanc  



select * 

from asignaturas 

where creditosp = 0 

select * 

from asignaturas 

where creditosp = NULL 

 

El que estem buscant realment és 

select * 

from asignaturas 

where creditosp is NULL 

codigo descripcion creditos creditosp 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5   

 

Efectivament, hi ha una assignatura que no té crèdits pràctics. Això es deu al fet que, en la 
càrrega de la BD, es va introduir el valor NULL en la columnacreditosp de la fila de 
l’assignatura HI. 

Noteu que ni tan sols és possible utilitzar la comparació habitual (signe "igual"): és obligat 
utilitzar l’operador IS NULL o IS NOT NULL. 

 

Constants 

Es poden explicitar constants en l’ordre select de manera que el valor aparega en totes les files. 

select 'La asignatura ', descripcion, ' tiene ', creditos, ' créditos'  

from asignaturas  

order by creditos 

La asignatura descripcion tiene creditos créditos 

La asignatura HISTORIA DE LA INFORMATICA tiene 4.5 créditos 

La asignatura DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS tiene 6.0 créditos 

La asignatura FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS tiene 6.0 créditos 

La asignatura PROGRAMACION CONCURRENTE tiene 6.0 créditos 

La asignatura FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION tiene 9.0 créditos 

 

 

Ús de més d'una taula 
 

Per a la resolució de la majoria de requeriments és necessari treballar amb informació que s’obté de 

relacionar unes quantes taules. La forma d’especificar quines taules consultarem és construir una llista 

de noms de taules en la cláusula from. 

 

Si seleccionem la BD Ejemplo, podem preguntar pel 



Nom dels professors i la descripció de les assignatures que imparteixen 

On està la informació sol·licitada? 

Consultant l’esquema de la base de dades Ejemplo: 

 

nombre (del professor) es troba en la taula PROFESORES y  

descripción (de la assignatura) en ASIGNATURAS. 

Si no ho pensem molt podríem executar l’ordre següent confiant en el totpoderós SGBD: 

 

select nombre, descripcion  

from asignaturas, profesores 

 

 

nombre descripcion 

EVA GOMEZ DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

MANUEL PALOMAR DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

RAFAEL ROMERO DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

EVA GOMEZ FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

MANUEL PALOMAR FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

RAFAEL ROMERO FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

EVA GOMEZ FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 

MANUEL PALOMAR FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 

RAFAEL ROMERO FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 

EVA GOMEZ HISTORIA DE LA INFORMATICA 

MANUEL PALOMAR HISTORIA DE LA INFORMATICA 

RAFAEL ROMERO HISTORIA DE LA INFORMATICA 

EVA GOMEZ PROGRAMACION CONCURRENTE 

MANUEL PALOMAR PROGRAMACION CONCURRENTE 

RAFAEL ROMERO PROGRAMACION CONCURRENTE 

 

 

 

Òbviament, el resultat anterior no es correspon amb la informació sol·licitada, hem fet un 

producte cartesià entre dos conjunts, la combinació de tots els noms de professor amb totes les 

descripcions d’assignatura. 

En aquest cas, la relació entre profesores i asignaturas es troba en imparte que té 2 claus foranes, una 

està associada a la clau primària de profesor i l’altra a la clau primària de asignaturas. Pensem 

en imparte com un "pont" que ens permet enllaçar la informació de la primera taula amb la segona: 

de profesores passem a imparte mitjançant el DNI, i de imparte a asignaturas mitjançant el codi de 

l’assignatura PROFESORES ← dni=dni → IMPARTE ← asignatura=codigo →ASIGNATURAS 

 
Necessitem, per tant, incloure la taula imparte en el from, i especificar en el where les condicions per a 
concatenar les tuples desitjades. 

  

Nom dels professors i la descripció de les assignatures que imparteixen 



 (el que hem de mostrar): select nombre, descripcion  

(on és la informació necessària ): from asignaturas, profesores, imparte  

(igualant claus foranes i claus primàries): where imparte.dni 

= profesores.dni and asignatura = codigo 

 

 

nombre descripcion 

EVA GOMEZ DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

EVA GOMEZ FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

RAFAEL ROMERO PROGRAMACION CONCURRENTE 

 

 

 

 

Per a entendre millor com s’obtenen els resultats d’una consulta podem pensar que l’orde d’execució és 

from asignaturas, profesores, imparte (producte cartesià) 

where profesores.dni = imparte.dni and asignatura = codigo (selecció) 

select nombre, descripcion (projecció) 

1.  

select * from asignaturas, profesores, imparte 

 

 

codigo descripcion creditos creditosp dni nombre categoria ingreso dni asignatura 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE 

DATOS 

6.0 3.0 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 DGBD 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE 

DATOS 

6.0 3.0 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21111222 DGBD 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE 

DATOS 

6.0 3.0 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21111222 DGBD 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE 

DATOS 

6.0 3.0 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 FBD 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE 

DATOS 

6.0 3.0 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21111222 FBD 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE 

DATOS 

6.0 3.0 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21111222 FBD 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE 

DATOS 

6.0 3.0 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21333444 PC 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE 

DATOS 

6.0 3.0 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21333444 PC 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE 

DATOS 

6.0 3.0 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21333444 PC 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE 

DATOS 

6.0 1.5 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 DGBD 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE 

DATOS 

6.0 1.5 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21111222 DGBD 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE 

DATOS 

6.0 1.5 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21111222 DGBD 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE 

DATOS 

6.0 1.5 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 FBD 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE 6.0 1.5 21222333 MANUEL TEU 1989-06- 21111222 FBD 



DATOS PALOMAR 16 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE 

DATOS 

6.0 1.5 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21111222 FBD 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE 

DATOS 

6.0 1.5 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21333444 PC 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE 

DATOS 

6.0 1.5 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21333444 PC 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE 

DATOS 

6.0 1.5 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21333444 PC 

FP FUNDAMENTOS DE LA 

PROGRAMACION 

9.0 4.5 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 DGBD 

FP FUNDAMENTOS DE LA 

PROGRAMACION 

9.0 4.5 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21111222 DGBD 

FP FUNDAMENTOS DE LA 

PROGRAMACION 

9.0 4.5 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21111222 DGBD 

FP FUNDAMENTOS DE LA 

PROGRAMACION 

9.0 4.5 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 FBD 

FP FUNDAMENTOS DE LA 

PROGRAMACION 

9.0 4.5 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21111222 FBD 

FP FUNDAMENTOS DE LA 

PROGRAMACION 

9.0 4.5 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21111222 FBD 

FP FUNDAMENTOS DE LA 

PROGRAMACION 

9.0 4.5 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21333444 PC 

FP FUNDAMENTOS DE LA 

PROGRAMACION 

9.0 4.5 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21333444 PC 

FP FUNDAMENTOS DE LA 

PROGRAMACION 

9.0 4.5 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21333444 PC 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 DGBD 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21111222 DGBD 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21111222 DGBD 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 FBD 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21111222 FBD 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21111222 FBD 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21333444 PC 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21333444 PC 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21333444 PC 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 DGBD 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21111222 DGBD 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21111222 DGBD 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 FBD 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21111222 FBD 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21111222 FBD 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21333444 PC 



PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 21222333 MANUEL 

PALOMAR 

TEU 1989-06-

16 

21333444 PC 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-

16 

21333444 PC 

 

 

2.  

select * from asignaturas, profesores, imparte  

where profesores.dni = imparte.dni and asignatura = codigo 

 

 

codigo descripcion creditos creditosp dni nombre categoria ingreso dni asignatura 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE 

DATOS 

6.0 3.0 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 DGBD 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE 

DATOS 

6.0 1.5 21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-

01 

21111222 FBD 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 21333444 RAFAEL 

ROMERO 

ASO6 1992-06-

16 

21333444 PC 

 

 

3.  

select nombre, descripcion  

from asignaturas, profesores, imparte where 

profesores.dni=imparte.dni and asignatura=codigo 

 

 

nombre descripcion 

EVA GOMEZ DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

EVA GOMEZ FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

RAFAEL ROMERO PROGRAMACION CONCURRENTE 

 

Resumint, podem dir que 

1. from establece la fuente de datos, 
2. where la información objetivo en bruto, y 
3. select la extracción de la información deseada.  

IMPORTANT: Això no es necessariament real. Uns dels avantatges d’utilitzar un SGBD és que les 

consultes es processen de manera eficient i de forma totalment transparent per a l’usuari. És només una 
forma de comprendre les accions bàsiques que representa cada paràmetre de l’ordre select. 

 

 

Noms qualificats d'atribut 

Un nom qualificat d’atribut és el que especifica el nom de la taula a què pertany la columna: 

profesores.dni 
asignaturas.descripción 

És obligatori utilitzar noms qualificats d'atribut si hi ha ambigüitat, si unes quantes taules de 
la select tenen columnes que s'anomenen igual: 



profesores.dni 
imparte.dni 

En qualsevol altre cas no és necessari. 

DNI i nom dels professors que imparteixen alguna assignatura 

select profesores.dni, nombre  

from profesores, imparte  

where profesores.dni = imparte.dni 

 

 

dni nombre 

21111222 EVA GOMEZ 

21111222 EVA GOMEZ 

21333444 RAFAEL ROMERO 

 

Igual que l’anterior però no qualificant el DNI de la projecció 

select dni, nombre 

from profesores, imparte  

where profesores.dni = imparte.dni 

Error at Command Line:3 Column:0 

Error report: 

SQL Error: Column 'dni' in field list is ambiguous 

També és útil quan, a partir de diverses taules, volem totes les columnes d’una i només alguna de les 
altres 

select profesores.*, descripcion 

from profesores, asignaturas, imparte 

where profesores.dni = imparte.dni 

and codigo = asignatura  

dni nombre categoria ingreso descripcion 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 PROGRAMACION CONCURRENTE 

 

 

Sinònims temporals de taula 
 

select * from tabla alias 

 

Una cadena de caràcters a continuació del nom de la taula en el from, és un àlies temporal, un nom 

substitutiu. 

És recomanable per a simplificar l’escriptura de l’ordre select o per a fer-la més llegible. 

És obligatori per a un producte cartesià d’una taula per si mateixa:  



 

select p1.nombre, p2.nombre 

from profesores p1, profesores p2 

where p1.nombre <> p2.nombre 

 

 

nombre nombre 

MANUEL PALOMAR EVA GOMEZ 

RAFAEL ROMERO EVA GOMEZ 

EVA GOMEZ MANUEL PALOMAR 

RAFAEL ROMERO MANUEL PALOMAR 

EVA GOMEZ RAFAEL ROMERO 

MANUEL PALOMAR RAFAEL ROMERO 

 

 

 

Quan es defineix el sinònim en el from, substitueix totalment el nom de la taula (no es permet utilitzar 

els dos simultàniament en el select o el where) 

D’altra banda, no cal definir sinònims per a totes les taules del from. 

 

DNI i nom dels professors que imparteixen alguna assignatura (utilitzant sinònims temporals de taula) 

 

select p.dni, nombre 

from profesores p, imparte i 

where p.dni = i.dni  

 

 

dni nombre 

21111222 EVA GOMEZ 

21111222 EVA GOMEZ 

21333444 RAFAEL ROMERO 

 

 

T03 Expressions de selecció de files 

Rangs 
 

Expressions del tipus 10 <= x <= 100 es poden construir utilitzant l’operador de construcció de rangs 

BETWEEN. La sintaxi de tal subexpressió de la clàusula where és la següent:  

 

expressió [NOT] BETWEEN expressió AND expressió  

 

Crèdits i descripció de les assignatures que tinguen un nombre de crèdits entre 5 i 8.   

 

select creditos, descripcion  

from asignaturas  

where creditos between 5 and 8  

 



creditos descripcion 

6.0 DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

6.0 FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

6.0 PROGRAMACION CONCURRENTE 

 

 

Llistes 

Mitjançant l’operador IN es pot buscar un determinat valor en una llista construïda usant constants. 

expressió [NOT] IN (llistaValors)  

Descripció de les assignatures FBD i DGBD. 

select descripcion  

from asignaturas  

where codigo in ('FBD', 'DGBD') 

 

 

descripcion 

DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

 

Nom dels professors que no imparteixen HI, FBD o DGBD.  

 

select nombre  

from profesores p, imparte i  

where p.dni = i.dni  

and asignatura not in ('HI', 'FBD', 'DGBD') 

 

 

nombre 

RAFAEL ROMERO 

 

Fixem-nos que MANUEL PALOMAR, que no imparteix cap de les assignatures objecte de la cerca, tampoc 

apareix en la taula resultat, ja que el seu DNI no apareix en la taula IMPARTE.  

 

 

Subcadenes de caràcters 
 

Podem preguntar per subcadenes dins de columnes de tipus caràcter. Per a fer-ho utilitzarem els 

operadors LIKE (o MATCHES), que suporten la sintaxi següent:  

 

expressió [NOT] LIKE 'cadena'  

 

La cadena de caràcters cadena admet els comodins % (tant per cent) i _ (subratllat):  

 



 % indica una cadena de caràcters de qualsevol longitud (Ali% = Alicante, Aligerar, Ali, ...) 

 _ un caràcter qualsevol (Ali_ = Alic, Alig, Ali, ...) 

 

Professors que es diuen 'RAFA'.  

 

select * from profesores where nombre like 'RAFA%'  

 

 

dni nombre categoria ingreso 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 

 

 

Codi de les assignatures de 'Bases de Datos'   

 

select codigo from asignaturas where descripcion like '%BASES DE DATOS%'  

 

 

codigo 

DGBD 

FBD 

 

 

Codi de les assignatures, sent tal codi de 2 caràcters  

 

select codigo from asignaturas where codigo like '__'  

 

 

codigo 

FP 

HI 

PC 

 

 

Descripció de les assignatures l’última paraula de les quals conté 'INFORMATIC'  i un caracter adicional.  

 

select descripcion from asignaturas where descripcion like '%INFORMATIC_' 

 

 

descripcion 

HISTORIA DE LA INFORMATICA 

 

 

Consultes niades 

A vegades, les condicions de filtrat de tuples o de càlculs d’agregació són més complexes que la simple 
comparació amb una constant o un valor emmagatzemat en una taula. Aquesta dada intermèdia, no un 
resultat final, ha d’obtenir-se mitjançant una consulta auxiliar, una subconsulta. 

En la condició de filtrat de l’ordre select (en la clàusula where o en el having) també podem: 



  

 comparar una expressió amb el resultat d'una altra ordre select 

 determinar si el valor d’una expressió està inclòs en els resultats d’una altra ordre select 

 preguntar si una ordre select ha obtingut alguna fila. 

 
Descripció i crèdits de les assignatures amb menys crèdits. 
 
select descripcion, creditos 

from asignaturas 

where creditos = ( select min(creditos) from asignaturas ) 

descripcion creditos 

HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5 

 

 

En primer lloc es calcula la select niada (entre parèntesi) i s’obté el valor mínim per a la columna 

creditos de la taula asignaturas. Amb aquest valor es compara tupla a tupla i s’obté l’assignatura (o 

assignatures) la quantitat de crèdits de la qual és igual al mínim. 

  

Les subconsultes, depenent del valor esperat i del tipus de comparació desitjat, es poden utilitzar de 3 
formes: 

 expr opcompara {ALL|[ANY|SOME]} (orde select) 

 expr [NOT] IN (orde select) 

 [NOT] EXISTS (orde select) 

on opcompara és qualsevol operador de comparació.  
 
Els valors possibles a tornar per una ordre select niada són : 

 res 

 un valor únic (una fila i una columna), 

 un conjunt de valors (unes quantes files i una columna). 

Sempre que la subconsulta torne alguna cosa, únicament serà en una i ni més ni menys que una columna 

(llevat de l’operador EXISTS, que es veurà més avant). 

de valor escalar 

expr opcompara (orde select)  

 

Podem utilitzar els operadors de comparació per a preguntar si el valor d’una determinada expressió és 

major, menor, igual, etc. que el resultat de la subconsulta, sempre que aquesta torne una única fila i 

una única columna, és a dir, un valor escalar. 

 

select descripcion 

from asignaturas 

where creditos = (select creditos from asignaturas where creditos < 9) 

 

SQL Error: Subquery returns more than 1 row 

 

 

Encara que també es pot utilitzar qualsevol consulta que estiguem segurs que ens tornarà una fila i una 



columna, el més habitual és que siga el resultat de buscar un valor concret d’una clau primària (en 

general, de qualsevol combinació de columnes que no admeta duplicats) 

 

 

Assignaturas que tenen més crèdits que l’assignatura HI. 

 

select * from asignaturas 

where creditos >(select creditos 

from asignaturas 

where codigo = 'HI') 

 

 

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 

 

 

de llista de valors 

expr opcompara ALL|[ANY|SOME] (orde select)  

 

Quan la taula resultat conté més d’una fila (però una única columna, insistim) cal utilitzar un 

modificador per a l’operador de comparació. 

 

 

Assignatures que tenen més crèdits que les altres (assignatures que tenen la màxima quantitat de 

crèdits en la base de dades) 

 

select descripcion 

from asignaturas 

where creditos >= ALL (select creditos from asignaturas) 

 

 

descripcion 

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 

 

El número en crèdits de l’assignatura ha de ser major o igual que tots (all) els valors obtinguts en la 

subconsulta (que és la relació de crèdits de totes les assignatures). També es podria haver formulat com 

 

select descripcion 

from asignaturas 

where creditos = (select max(creditos) from asignaturas) 

 

 

 

Nom de les assignatures que no són les que menys crèdits tenen. 

 

select descripcion 



from asignaturas 

where creditos > ANY (select creditos from asignaturas) 

 

 

descripcion 

DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 

FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 

PROGRAMACION CONCURRENTE 

 

Serien totes aquelles assignatures els crèdits de les quals superen almenys un (any) dels valors tornats 

per la subconsulta. Els modificadors some i any són sinònims. Una solució alternativa és 

 

select descripcion 

from asignaturas 

where creditos != (select min(creditos) from asignaturas) 

 

 

 

Nom dels professors que imparteixen una assignatura que no siga la màxima en nombre de crèdits 

 

select nombre 

from profesores p, asignaturas a, imparte i 

where p.dni = i.dni and i.asignatura = a.codigo 

and creditos < ANY ( select creditos from asignaturas ) 

 

 

nombre 

EVA GOMEZ 

EVA GOMEZ 

RAFAEL ROMERO 

 

NOTA IMPORTANT: 

Per un canvi de configuració que, al mateix temps, descobreix un error de la versió instal·lada de 

MySQL, les expressions expr opcompara {ALL|[ANY|SOME]} provoquen un error de 
compilació i no poden executar-se. Per fortuna, la major part tenen relació amb "el màxim, el 
mínim x", per la qual cosa es pot utilitzar la forma de l’exemple: 

NO funcionarà (en la nostra versió de MySQL) 

 

select descripcion, creditos 

from asignaturas 

where creditos <= ALL( select creditos from asignaturas ) 

SÍ funcionarà, i és equivalent en el seu resultat 

  

http://cestadetortazos.blogspot.com/2012/02/mysql-y-onlyfullgroupby.html


select descripcion, creditos 

from asignaturas 

where creditos = ( select min(creditos) from asignaturas ) 

 

 

expr [NOT] IN (orde select)  

 

També podem consultar la pertinença d’un valor a la llista de valors tornada per la subconsulta. 

 

Obtenir totes les dades dels professors que imparteixen alguna assignatura. 

 

select * from profesores 

where dni IN (select dni from imparte) 

 

 

dni nombre categoria ingreso 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 

 

O d'una altra manera: "dades dels professors el DNI dels quals apareix en la taula imparte". 

 

En aquest cas donaria igual processar l’ordre 

 

select p.*  

from profesores p, imparte i 

where p.dni = i.dni  

NOTA: el resultat no és exactament el mateix perquè l’ús de IN aconsegueix el mateix resultat que si 

haguérem aplicat el modificador distinct. Mentre que IN va recorrent la taula profesores i 

preguntant per cada un si es troba en la taula impartir o no, la segona realitza el producte cartesià i 

descarta les files en què no coincideixen els valors de DNI. És a dir, la segona consulta mostra files 

duplicades (en aquest estat de base de dades) mentre que l’anterior no. El que volem dir, no obstant 

això, és que els dos donen com resultat "professors que imparteixen alguna cosa".  

 

Es veurà més clara la utilitat d’aquest operador si preguntem just el contrari. 

 

Obtenir totes les dades dels professors que no imparteixen assignatures. 

 

select * from profesores 

where dni NOT IN (select dni from imparte) 

 

 

dni nombre categoria ingreso 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

 

 

Per últim, vegem que alguns d’aquests operadors són equivalents: 

expr IN (orden select) ≈ expr=ANY(orden select) 

expr NOT IN (orden select) ≈ expr<>ALL(orden select) 

 



T04 Dates i temps 
 

L’administració i maneig de valors temporals és la part dels motors de base de dades menys 

estandarditzada i amb més diferències entre l’un i l’altre. A banda, i junt amb la codificació de 

caràcters i les característiques regionals (per exemple, format de les dates) forma part d’un conjunt de 

paràmetres globals del sistema que l’administrador ha de comprendre i tenir present depenent del mitjà 

en què s’hagen de veure els resultats d’una consulta. Si anara a formar part d’un conjunt de pàgines 

web dinàmiques, no solament el servidor de base de dades ha d’estar correctament configurat sinó que 

ha de tenir en compte el servidor HTTP, el del llenguatge hoste (php, per exemple) i inclús els clients 

(navegadors, ordinadors, etc.). És molt possible que la mateixa data, en SQL Developer, vista en la 

pestanya resultats o en la script output tinga format diferent (la primera està controlada pel programa 

client i la segona mostra les dades tal com les envia el servidor. 

Posades així les coses, ací es tractarà la superfície de tot el que es pot fer amb dates i temps i sempre 
des del punt de vista estrictament de la consulta SQL. 

MySQL ofereix diversos tipus de dades relacionades amb el temps: 

DATETIME     '0000-00-00 00:00:00' 

DATE     '0000-00-00' 

TIMESTAMP     00000000000000 

TIME     '00:00:00' 

YEAR     0000 

El que es mostra en la llista anterior dóna una idea de quines dades maneja cada tipus. En realitat, 
l’anterior és la relació de "valors zero" que poden emmagatzemar i que tenen caràcter de valor per 
defecte o valor de prova. Deixant de costat el tipus TIMESTAMP que té unes propietats i aplicacions 
pròpies, tots els tipus estan relacionats i difereixen quant a les limitacions d’emmagatzemament i, més 
important, de conversió automàtica de tipus. 

 

De cadenes de caràcters, números i dates i temps 
 

Professors que han ingressat abans de 1990. 

 

select *  

from profesores 

where ingreso < '1990-01-01'; 

 

 

dni nombre categoria ingreso 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

 

Noteu que s’està comparant un tipus date amb una cadena de caràcters. El que ocorre és que MySQL 

analitza la cadena i determina si té un format adequat per al tipus de dades i la processa si així és. De 

fet, encara que l’eixida genèrica d’una data sempre és aaaa-mm-dd, la cadena de caràcters que usem 

per a la comparació assumeix certa llibertat de format: 

 

ingreso < '1990@01@01' 

ingreso < '1990/01/01' 

ingreso < '1990.01.01' 

ingreso < '1990:01:01' 

 



En tots els casos el resultat és idèntic a l’anterior. El que ja no funciona és   

select *  

from profesores 

where ingreso < '01-01-1990' 

 

0 rows selected 

I, a més, no es genera cap missatge d’error, simplement, no mostra cap fila en el resultat. Tampoc es 
comporta com nosaltres esperaríem 

select *  

from profesores 

where ingreso < 1990-01-01; 

0 rows selected 

Però si de  

select * 

from profesores 

where ingreso < 19900101; 

dni nombre categoria ingreso 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

Un altre aspecte en què es dóna una certa llibertat en és la forma de l’any: 

select *  

from profesores 

where ingreso < '90-01-01'; 

 
 

dni nombre categoria ingreso 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

Ara bé, cal tenir en compte que MySQL fa una interpretació d’aquesta part de la data de tal manera que 
anys en el rang 00-69 els converteix en 2000-2069, i els 70-99 en 1970-1999. Si manegem anys anteriors 
o posteriors hem d’usar els 4 caràcters.  

 

Funcions de data i hora 

En el manual de referència de MySQL 5.0 pot consultar-se la funcionalitat completa relativa al maneig 
del temps. Ací només n’exposarem algunes: 

now(), curdate(), curtime() 

date_format(), str_to_date() 

day(), dayofweek(), dayname(), month(), year(), hour(), minute(), second() 

Ara 

now()torna la data i hora del servidor en format datetime. curdate() i curtime() fan el mateix 
però amb la data i l’hora respectivament. 



select now(), curdate(), curtime(); 

now() curdate() curtime() 

2010-12-03 19:40:17 2010-12-03 19:40:17 

 

 

Format 

Les funcions principals de format podem dir que són date_format() i str_to_date(). Una és la inversa de 
l’altra: dateformat() transforma la data a un format de text determinat i str_to_date() una cadena de 
caràcters en un format concret a data. Les dos treballen amb 2 paràmetres, una expressió i una cadena 
de format. 

La cadena de format indica a la funció quin aspecte té o volem que tinga (depèn si és una o altra funció) 
la dada que li subministrem en el primer paràmetre: 

Professors, amb la data d'ingrés en format "dd/mm/aaaa". 

select dni, nombre, date_format(ingreso, '%d/%m/%Y') ingreso from profesores; 

 

 

dni nombre ingreso 

21111222 EVA GOMEZ 01/10/1993 

21222333 MANUEL PALOMAR 16/06/1989 

21333444 RAFAEL ROMERO 16/06/1992 

 

 

Professors que han ingressat abans de 1/1/1990. 

 

select *  

from profesores 

where ingreso < str_to_date('1/1/90','%d/%m/%y');. 

 

 

dni nombre categoria ingreso 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

 

 

Així, la cadena de format per a la primera consulta representa "com volem l’eixida" i la de la segona 

"com està escrita la data que vull comparar". La totalitat dels codis possibles es pot consultar en la 

descripció de la funció date_format() en http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/date-and-time-

functions.html. 

 

 

Extracció 

Les altres funcions a què pararem atenció són les que extrauen part de l’expressió temporal. 

 

select day(ingreso) día, month(ingreso) mes, year(ingreso) año  

from profesores 

where nombre='EVA GOMEZ'; 

 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/date-and-time-functions.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/date-and-time-functions.html


día mes año 

1 10 1993 

 

 

select dayname(ingreso) día, dayofweek(ingreso) ndía, monthname(ingreso) mes  

from profesores 

where nombre='EVA GOMEZ'; 

 

 

d nd m 

Friday 6 October 

 

 

select date_format(now(),'%Y%m%d -- %H:%i:%s') ahora; 

 

 

ahora 

20101203 -- 20:12:49 

 

 

T05 Reunió (join) 
 
 
L’ús d’unes quantes taules en una consulta, i la seua concatenació seguint qualsevol criteri, es coneix 
habitualment com join, el terme en anglès adoptat i utilitzat. Estem parlant, per exemple, de: 
  
 
select *  

from asignaturas, profesores, imparte 

where profesores.dni = imparte.dni and asignatura = codigo 

 

 
 

Tipus de reunió 

Depenent de quines taules s’especifiquen en el from i del tipus de condició exigida per a relacionar les 
files d’aquestes taules, el join rep diferents noms (terminologia que es pot considerar estàndard): 

 

Equijoin 

Consultes que comporten l’ús d’igualtats per a la concatenació de files de diverses taules. L’exemple 

anterior és una equijoin. 

 

 

Self join 

Aquestes consultes concatenen una taula amb si mateixa: 

 



select i1.dni, ' imparte la misma asignatura que ', i2.dni  

from imparte i1, imparte i2  

where i1.asignatura= i2.asignatura 

Producte cartesià 

El producte cartesià utilitza dues taules sense la condició de concatenació del where:  

 

select dni, codigo  

from profesores, asignaturas 

Inner join, simple join 

Realment, es tracta de la consulta habitual en SQL. No obstant això, hi ha una sintaxi particular 
alternativa usant inner join: 
 
select nombre, descripcion  

from asignaturas 

            join imparte on (codigo=asignatura) 
            join profesores on (imparte.dni=profesores.dni) 
El resultat serà la concatenació de totes aquelles files, i únicament aquestes, que compleixen la 
condició que les relaciona. És una construcció alternativa a la que hem utilitzat fins ara que ens ha de 
ser familiar: 
 
select nombre, descripcion 

from asignaturas, profesores, imparte 

where profesores.dni = imparte.dni and asignatura = codigo 

Si de cas, pot tenir una certa utilitat per a no oblidar-nos d’enllaçar cada parell de taules i deixar 
el where per a un altre tipus de condicions: 

select nombre, descripcion  

from asignaturas join imparte on (codigo=asignatura)  

join profesores on (imparte.dni=profesores.dni)  
where descripcion NOT LIKE 'PROGRAMACION%' 

Outer join 

El outer join es diferencia del inner join en el fet que les files d’una taula que es mostren en el resultat 
no necessàriament tenen la seua corresponent fila o files en l’altra taula.  
 
Per exemple, podríem voler obtenir tots els professors i, si dóna alguna assignatura, el codi d’aquesta 
assignatura:  
  
select p.*, i.asignatura 

from profesores p  

left join imparte i on (p.dni=i.dni);  

 

Més avant s’aprofundeix en el outer join. 

Antijoin 

Aquestes consultes són les que utilitzen el NOT IN per a obtenir aquelles files d’una taula que no es 
relacionen amb les d’una altra: 
 
select * from profesores  

where dni not in (select dni from imparte); 



Semijoin 

Un semijoin torna files que fan certa una subconsulta d’un operador EXISTS sense duplicar.  

 

select * from profesores p  

where exists (select * from imparte i where i.dni = p.dni);  

L’operador exists i aquest tipus de subconsultes es veuran en sessions més avançades.  

Noteu que, pràcticament, el que hem fet és donar nom als diferents tipus de consultes, algunes ja 
utilitzades durant el curs. No és important aquest nom sinó entendre les necessitats de cada consulta i 
com satisfer-la. 

Sí que és nova, per a aquest curs, la sintaxi del inner i el outer join. El primer, no cal desenvolupar-lo 
més; el segon sí que el tractem en la següent secció. 

Tinguem en compte, també, que aquest no és un curs exhaustiu de SQL. Hi ha detalls de rendiment que 
afavoreixen l’ús d’uns o altres tipus de consultes i, per descomptat, moltes més opcions a l’hora 
d’incrementar aquest rendiment, sobretot en entorns de mitjanes o grans bases de dades. 

Per a més informació, podeu consultar Oracle® Database SQL Reference 10g Release 2 (10.2), que ha 
sigut la font d’aquesta sessió. 

 

Outer join 
 

Com ja hem dit, el outer join estén el resultat d’una consulta simple de, per exemple, dues taules, 

obtenint totes les files que compleixen la condició de concatenació i, a més, totes o algunes de les files 

d’una taula que no compleixen tal condició. 

 

Suposem dues taules A i B:  

• select * from A left [outer] join B on (condició) 

Obté totes les files relacionades de A i B, i totes les no relacionades de A.  

 

• select * from A right [outer] join B on (condició) 

Obté totes les files relacionades de A i B, i totes les no relacionades de B.  

 

• select * from A full [outer] join B on (condició) 

(No suportat per MySQL) Obté totes les files relacionades de A i B, i totes les no relacionades de A i B.  

 
T06 Definició i manipulació de dades 

Definició de dades 

Create table 

La definició de taules és el primer pas en la creació d’una base de dades. El conjunt de 
descripcions de taules conforma l’esquema de base de dades i representa un sistema 
d’informació concret. 

Suposem que implementarem un esquema de base de dades relacionals de professors, 
assignatures (només és un llistat de professors i assignatures, sense relacions entre ells). 



En primer lloc hem de decidir quins són els atributs de cada un d’ells i els seus tipus de 
dades: 

 PROFESORES  ASIGNATURAS 

DNI: varchar(10),  

nombre: 

varchar(40), 

categoría: char(4), 

ingreso: date 

código: char(5), 

descripción: 

varchar(35), 

créditos: decimal(3,1), 

créditosp: decimal(3,1) 

 

Per a complir amb les restriccions del model relacional, a més, hem de triar les claus 
primàries adequades : DNI per a profesores i codi per a asignaturas. Òbviament, la forma 
que tenen aquestes taules ha sigut una decisió nostra com a dissenyadors d’aquesta base 
de dades concreta, en una altra situació probablement hauríem decidit definir altres 
atributs i altres taules. 

 
L’orde CREATE TABLE ens permet crear cada una de les taules necessàries per a la nostra 
base de dades: 

CREATE TABLE nombreTabla ( {listaColumnas} [,{restricciones}] ) 

  
La llista de columnes, en la seua forma més senzilla, és un conjunt d’expressions (tantes 
com columnes vulguem, i separades per comes) del tipus: 

columna tipoDatos[,columna tipoDatos[, ...]] 

La totalitat de tipus de dades que maneja MySQL, sent la majoria comuna amb lleugeres diferències a 

qualsevol motor de base de dades, es pot trobar en 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/column-types.html . 

Restriccions 

Les restriccions són regles, que normalment s’estableixen en el moment de crear una taula, per a 

garantir la integritat de les dades. 

  

Bàsicament, les restriccions obliguen a complir-se certes regles quan una fila és inserida, esborrada o 

modificada, de manera que l’operació es portarà a efecte només si es compleixen les restriccions 

definides en la taula.  

 

Podem contemplar els següents tipus de restriccions d’integritat de dades:  

 NOT NULL: especifica que la columna no pot contenir un valor nul. 

 PRIMARY KEY: identifica de manera única a cada fila de la taula mitjançant una o diverses 
columnes, aquestes columnes que formen la clau primària no poden tenir valors nuls. 

 FOREIGN KEY: estableix una relació entre una o més columnes de la taula i una altra o altres 
columnes de la taula referenciada, sent aquesta o aquestes últimes columnes la PRIMARY KEY 

 UNIQUE: no permet duplicats; combinat amb NOT NULL és la forma de definir una clau 
alternativa 

 CHECK: especifica una condició que s’ha d’avaluar a "cert". 



 

De les restriccions, només utilitzarem, de moment, la clau primària, que pot contenir tantes columnes 

com se’n necessiten:  

PRIMARY KEY (columna[,columna[, ...]]) 

 

Les següents ordes creen les taules PROFESORES i ASIGNATURAS 

 

 

create table profesores ( 

DNI varchar(10), 

nombre varchar(40), 

categoria char(4), 

ingreso date, 

primary key (DNI)); 

 

create table asignaturas ( 

codigo char(5), 

descripcion varchar(35), 

creditos decimal(3,1), 

creditosp decimal(3,1), 

primary key (codigo));  

 

create table imparte ( 

dni varchar(10), 

asignatura char(5), 

primary key (dni,asignatura), 

foreign key (dni) references profesores, 

foreign key (asignatura) references asignaturas); 

 

Motors de MySQL 

El que s’ha dit en la secció anterior constitueix l’estàndard de SQL i és la sintaxi admesa 
en els SGBD de major penetració comercial. 

No obstant això, MySQL és un producte peculiar, ja que ofereix diverses opcions 
d’emmagatzemament i gestió de les taules en ares d’oferir alternatives que milloren el 
rendiment o la integritat de dades. En particular podem triar entre 

taules MyISAM i InnoDB. 

Si volem mantenir integritat referencial entre les nostres taules és imprescindible que 

especifiquem que volem usar el motor InnoDB. En una instal·lació estàndard de MySQL, si 

no diem res, la creació d’una taula es fa per defecte en MyISAM i té un efecte 

importantíssim: si definim claus foranes, el sistema les ignora i no revisa la integritat 
referencial. 

Per tant, i com que volem garantir les restriccions de clau forana, les definicions anteriors 
no ens valen: 

 



 

create table profesores ( 

DNI varchar(10), 

nombre varchar(40), 

categoria char(4), 

ingreso date, 

primary key (DNI)) engine=innodb; 

 

create table asignaturas ( 

codigo char(5), 

descripcion varchar(35), 

creditos decimal(3,1), 

creditosp decimal(3,1), 

primary key (codigo)) engine=innodb; 

 

create table imparte ( 

dni varchar(10), 

asignatura char(5), 

primary key (dni,asignatura), 

foreign key (dni) references profesores (dni), 

foreign key (asignatura) references asignaturas 

(codigo)) engine=innodb; 

 

És més, totes les taules implicades en una clau forana han d’estar definides en aquest 
motor, tant la que allotja la clau forana com a la que fa refencia, i és obligatori indicar la 
columna o columnes que constitueixen la clau primària en aquesta segona. 

Drop table 

Si volem esborrar una taula hem d’ordenar-li’l al SGBD mitjançant l’ordre DROP TABLE: 

 

DROP TABLE nombreTabla 

 

 

Esborra la taula asignaturas 

drop table asignaturas 

 

 

En utilitzar aquesta ordre també s’eliminen les dades (les files) que poguera contenir (en aquest cas, 

cap). Podem esborrar i crear la taula tantes vegades com vulguem.  

 

 

Informació del catàleg 

Recordem que executar DESC nombreTabla o DESCRIBE nombreTabla, mostra informació sobre les 

columnes que componen la taula, l’ordre intern d’aquestes en la taula i els seus tipus de dades.  

 



En el moment de crear una restricció, a més d’especificar les regles que s’han de complir, podem 

donar-li un nom. Per a establir els noms de les restriccions, se sol seguir el conveni següent: ser noms 

descriptius, que comencen, per exemple, per  

 PK_ si es tracta d'una Primary Key 

 FK_ si es tracta d'una Foreign Key 

 C_ si es tracta d'una CHECK 

(Òbviament, aquest conveni és això, una recomanació, al sistema li dóna igual el nom que triem)  

 

No aprofundirem més en els noms de les restriccions ni en la sintaxi per a crear-los, però sí que hem de 

saber que, si no especifiquem cap nom, el sistema assignarà un nom únic a cada restricció amb un 

format propi. 

 

La sentència DESCRIU és, en realitat, un drecera per a accedir a les taules del catàleg mitjançant una 

sentència select. 

   

 

Manipulació de dades 

Insert 

 

Per a introduir dades noves en una base de dades utilitzarem l’ordre INSERT de SQL. Amb la sintaxi que 

es mostra a continuació serem capaços d’introduir dades noves en qualsevol de les taules que componen 

una determinada BD. En principi, veurem l’expressió mínima de l’orde, formada per dues clàusules , 

INTO i VALUES. 

 

INSERT INTO nombreTabla VALUES ( listaExpresiones ) 

 

 

Alta un nou professor amb les següents dades: 

 dni 55555555 

 nom PATRICIO MARTÍNEZ, 

 categoria TU 

 data d'incorporació 01/01/2000 

insert into profesores 

values ('55555555','PATRICIO MARTINEZ','TU','2000-1-1') 

 

 

Alta un nou professor amb les següents dades: 

 dni 66 

 nom ERNESTO PEREZ 

 categoria ASO 

 data d'incorporació 01/01/1985 

 

  

insert into profesores 



values ('66','ERNESTO PEREZ','ASO','1985-1-1'); 

 

 

 

El resultat que torna una orde INSERT, serà sempre el nombre de files inserides, en el cas que 
l’execució haja sigut correcta. Per als casos en què l’execució de la sentència viole alguna restricció de 
la BD i per tant, la seua execució no siga correcta, el resultat indicarà quina és la restricció violada. El 
SGBD, cada vegada que inserim una nova dada en una taula, s’encarrega de verificar les restriccions 
actives, en el nostre cas les claus primàries, que, com sabem, no admeten valors duplicats ni valors 
nuls. 

 

Alta un nou profesor amb les següents dades: 

 dni 66 

 nom JUAN JUANÍTEZ 

 categoria XXX 

 data d'incorporació 01/01/1905 

insert into profesores 

values ('66','JUAN JUANITEZ','XXX','1905-1-1') 

 

A vegades no ens interessa o no podem donar valor a totes i cada una de les columnes, o ho anem a fer 

en un orde distint al que tenen les columnes en el create table que la va definir. Especificar una llista 

de columnes abans de VALUES permet dir al sistema quines columnes tindran valor i quin és.  

 

 

Dóna d’alta un professor amb DNI 88888888 i nom ARMANDO SUÁREZ 

 

 

insert into profesores (dni, nombre) 

values ('88888888', 'ARMANDO SUAREZ'); 

 

 

El sistema intentarà assignar a les columnes no indicades el valor per defecte, si s’ha definit, o valor 
nul. 

És recomanable acostumar-se a posar sempre les columnes a què s’ha de donar valor, siguen o no totes 
les de la taula. Les raons que ho aconsellen són: 

 No caldrà fixar-se si es donarà valor a totes o només a alguna de les columnes per a acomodar 
la sintaxi de la sentència INSERT 

 Si per alguna raó es modifica l’estructura d’una taula, és a dir, s’afigen columnes noves, i 
tenim costum de no indicar les columnes quan s’insereix valor a totes, amb la modificació 
deixaran de funcionar les sentències que tinguérem escrites. 

Hi ha la possibilitat de fer ús del valor NULL, sempre que la columna l'admeta. Encara que se sol 

simplificar per "absència de valor", recordeu que NULL significa realment ignorància (no sabem si té 

valor ni, si en tinguera, quin és). En tot cas, si la columna l'admet es pot especificar en l’ordre 

d’inserció:  

 



 

insert into profesores (dni,nombre,categoría,ingreso) 

values ('88888888','ARMANDO SUAREZ', NULL, NULL); 

 

 

 

 

En realitat l’efecte és el mateix que el de l’ordre anterior proposta (executar-la ara provocaria un error 

per duplicat en clau primària). 

 

 

Igualment, el canvi d’orde de les columnes s’ha de correspondre amb la posició exacta del valor a 

assignar:  

 

 

insert into profesores (categoria, dni, nombre) 

values (NULL, '88888888','ARMANDO SUAREZ'); 

 

 

 

Inserció de més d'una fila 

Suposem que en la BD Ejemplo hi haurà una taula anomenada OPTATIVES que continga els codis i els 

crèdits d’aquelles assignatures de caràcter optatiu. 

 

Crearem la taula, triant com a clau primària el codi de l’assignatura i posant a més una altra restricció, 

que totes les files tinguen un valor no nul en la columna creditos  

 

 

create table optativas ( 

asignatura char (5),  

creditos decimal(3,1) not null, 

primary key (asignatura)) engine=innodb; 

 

 

 

Hi ha la possibilitat d’inserir el resultat d’una consulta en compte d’indicar la llista concreta de valors a 

inserir. Això ens permet inserir unes quantes files en una taula amb una sola operació, en concret tantes 

files com tuples torne l’ordre SELECT.  

INSERT INTO nombreTabla [ ( listaColumnas ) ] consulta  

 

Suposem que seran optatives totes les assignatures que tinguen menys de 9 crèdits. Es tracta d’introduir 

els codis de les assignatures en la taula OPTATIVAS. En aquest cas, com ja tenim les assignatures en la 



taula ASIGNATURAS, tenim dues opcions. Una opció és fer la SELECT i anar fent les INSERT una a una, 

copiant les dades de les files obtingudes. Una altra opció és inserir en una sola operació el resultat de la 

SELECT en la taula OPTATIVAS.  

 

insert into optativas (asignatura, creditos) 

select codigo, creditos from asignaturas where creditos < 9; 

 

 

El resultat de l’ordre SELECT haurà de ser coherent en quantitat de columnes i tipus de dades. Les 

següents ordres provocaran errors de compilació:  

 

insert into optativas (asignatura)  

select codigo, creditos from asignaturas where creditos < 9; 

 

insert into optativas (asignatura,creditos)  

select codigo from asignaturas where creditos < 9; 

 

insert into optativas (asignatura,creditos)  

select dni,ingreso from profesores; 

 

 

 

 

Aquest cas ja és diferent, cal assegurar-se que la resta de columnes permeten la inserció:  

 

insert into optativas (asignatura) select codigo from asignaturas 

where creditos < 9 

 

La restricció NOT NULL sobre la columna creditos impedeix que es realitze la inserció de files, per a 

assegurar la integritat de les dades, evitant que es posen valors nuls en aquesta columna.  

 

Delete 

Abans de començar, netegem la base de dades  

 



 

drop table if exists optativas; 

drop table if exists imparte; 

drop table if exists profesores; 

drop table if exists asignaturas; 

 

create table profesores ( 

DNI varchar(10), 

nombre varchar(40), 

categoria char(4), 

ingreso date, 

primary key (DNI)) engine=innodb; 

 

create table asignaturas ( 

codigo char(5), 

descripcion varchar(35), 

creditos decimal(3,1), 

creditosp decimal(3,1), 

primary key (codigo)) engine=innodb; 

 

create table imparte ( 

dni varchar(10), 

asignatura char(5), 

primary key (dni,asignatura), 

foreign key (dni) references profesores (dni), 

foreign key (asignatura) references asignaturas (codigo)) 

engine=innodb; 

 

insert into asignaturas (codigo, descripcion, creditos, 

creditosp) values ('HI', 'HISTORIA DE LA INFORMATICA', 4.5, 

NULL); 

insert into asignaturas (codigo, descripcion, creditos, 

creditosp) values ('FBD', 'FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS', 

6.0, 1.5); 

insert into asignaturas (codigo, descripcion, creditos, 

creditosp) values ('DGBD', 'DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS', 

6.0, 3.0); 

insert into asignaturas (codigo, descripcion, creditos, 

creditosp) values ('PC', 'PROGRAMACION CONCURRENTE', 6.0, 1.5); 

insert into asignaturas (codigo, descripcion, creditos, 

creditosp) values ('FP', 'FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION', 9.0, 

4.5); 

 

 

insert into profesores (dni, nombre, categoria, ingreso) values 

('21111222','EVA GOMEZ','TEU','1993-10-01'); 

insert into profesores (dni, nombre, categoria, ingreso) values 

('21222333','MANUEL PALOMAR','TEU','1989-06-16'); 



insert into profesores (dni, nombre, categoria, ingreso) values 

('21333444','RAFAEL ROMERO','ASO6','1992-06-16'); 

 

insert into imparte (dni, asignatura) values ('21111222','FBD'); 

insert into imparte (dni, asignatura) values 

('21111222','DGBD'); 

insert into imparte (dni, asignatura) values ('21333444','PC'); 

 

La sentència DELETE ens permet esborrar les files contingudes en una taula.  

 

DELETE [FROM] nombreTabla [WHERE condición] 

 

Esborra totes les files de la taula IMPARTE 

 

-- per a veure el que hi ha ara 

select * from imparte;  

 

dni asignatura 

21111222 DGBD 

21111222 FBD 

21333444 PC 

 

 



T07 Opcions d’integritat referencial 
 

Les opcions per a mantenir la integritat referencial 
 

Ja s’ha practicat amb la integritat referencial en sessions anteriors i s’ha vist que l’intent d’esborrar 

certes files és rebutjat pel SGBD si aquestes estan sent referenciades per alguna clau forana. El sistema 

està vetlant per la integritat dels dades emmagatzemades. 

  

No obstant això, és possible automatitzar i preveure aquestes situacions expressant en l’esquema de la 

base de dades la nostra voluntat de propagar les operacions d’esborrament de files i d’actualització de 

valors de clau primària fins on faça falta. Abans de mostrar aquestes opcions, el següent exemple ens 

recorda les restriccions que imposa exigir integritat referencial a les claus foranes.  

 

-- selecciona tu base de datos 

-- use zXXX 

 

select '****************    Preparando la BD MiEjemplo...' 

acción from dual; 

drop table if exists imparte; 

drop table if exists asignaturas; 

drop table if exists profesores; 

 

create table profesores 

( dni varchar(10), nombre varchar(40), categoria char(4), 

ingreso date, primary key (dni)) engine=innodb; 

 

create table asignaturas 

( codigo char(5), descripcion varchar(35), creditos 

decimal(3,1), creditosp decimal(3,1), 

primary key (codigo)) engine=innodb; 

 

insert into profesores (select * from ejemplo.profesores); 

insert into asignaturas (select * from ejemplo.asignaturas); 

 

create table imparte ( dni varchar(10), asignatura char(5), 

primary key (dni, asignatura), 

foreign key (dni) references profesores (dni), 

foreign key (asignatura) references asignaturas (codigo)) 

engine=innodb; 

 

insert into imparte (select * from ejemplo.imparte); 

 

 

select * from asignaturas; 



select * from profesores; 

select * from imparte; 

 

 

 

**************** estat de la BD INICIAL  

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 
 

dni nombre categoria ingreso 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 
 

dni asignatura 

21111222 DGBD 

21111222 FBD 

21333444 PC 
 

 

delete from asignaturas where codigo = 'FBD'; 

L’execució fallarà perquè hi ha professors que imparteixen l’assignatura FBD. 
 

 

 

delete from asignaturas where codigo = 'HI'; 

Es compleix l’ordre perquè ningú imparteix HI. 
 

 

 

 

select * from asignaturas; 

select * from profesores; 

select * from imparte;; 



 

**************** estat de la BD FINAL  

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 
 

 

dni nombre categoria ingreso 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 
 

 

dni asignatura 

21111222 DGBD 

21111222 FBD 

21333444 PC 
 

 

On delete 

Propagar 

 

En certs sistemes d’informació és possible redefinir les restriccions de clau forana perquè no es donen 

aquests missatges d’error. Això és possible mitjançant la clàusula ON DELETE en crear una taula:  

 

FOREIGN KEY (columna[,columna[, ...]]) REFERENCES tabla 

ON DELETE {CASCADE | SET NULL} 

  

L’acció a realitzar davant de l’esborrament d’una fila que està sent referenciada per alguna clau forana 

pot ser propagar l’operació (ON DELETE CASCADE) o anul·lar (ON DELETE SET NULL), depenent de la 

decisió del dissenyador de la base de dades.  

 

Vegem ara l’efecte d’utilitzar l’opció ON DELETE CASCADE.  

 



drop table if exists imparte; 

delete from asignaturas; 

delete from profesores; 

insert into asignaturas (select * from ejemplo.asignaturas); 

insert into profesores(select * from ejemplo.profesores); 

 

create table imparte( dni varchar(10), asignatura char(5), 

primary key (dni, asignatura), 

foreign key (dni) references profesores(dni), 

foreign key (asignatura) references asignaturas(codigo) 

ON DELETE CASCADE  

) engine=innodb; 

 

insert into imparte (select * from ejemplo.imparte); 

 

 

select * from asignaturas; 

select * from profesores; 

select * from imparte; 

 

 

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 
 

dni nombre categoria ingreso 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 
 

dni asignatura 

21111222 DGBD 

21111222 FBD 

21333444 PC 
 

L’esborrament de FBD provoca esborraments automàtics en IMPARTE i l’esborrament de HI segueix 

sense generar problemes  

 

delete from asignaturas where codigo = 'FBD'; 

delete from asignaturas where codigo = 'HI'; 

 



codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 
 

dni nombre categoria ingreso 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 
 

dni asignatura 

21111222 DGBD 

21333444 PC 

 

 

 

No obstant això, en la CAj a PROFESORES no hem definit cap mètode per a mantenir la IR.  

 

delete from profesores where dni = '21111222'; 

Falla perquè aquest professor imparteix DGBD  

 

delete from profesores where dni = '21222333'; 

Èxit ja que no imparteix cap assignatura  

 

 

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 
 

dni nombre categoria ingreso 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 
 

dni asignatura 

21111222 DGBD 

21333444 PC 
 



Anul·lar 

 

Si la modificació d’una clau forana és ON DELETE SET NULL, l’acció que durà a terme automàticament el 

SGBD és la de posar NULS en aquells casos en què la integritat referencial es veja compromesa.  

 

Aquesta definició té més dificultat d’aplicació ja que prevalen les definicions de VALOR NO NUL. Per 

exemple, és inútil utilitzar-la en IMPARTE.DNI ja que forma part de la clau primària i no admet nuls en 

cap cas. Canviarem l’esquema de IMPARTE.  

 

drop table if exists imparte; 

delete from asignaturas; 

delete from profesores; 

insert into profesores (select * from ejemplo.profesores); 

insert into asignaturas (select * from ejemplo.asignaturas); 

 

 

create table imparte (  

ficha integer,  

dni varchar(10), asignatura char(5), 

primary key (ficha), 

foreign key (dni) references profesores (dni) ON DELETE SET NULL, 

foreign key (asignatura) references asignaturas (codigo) ) engine=innodb; 

 

Les claus foranes, ara, permeten nuls.  

 

insert into imparte values (1,'21111222','FBD'); 

insert into imparte values (2,'21111222','DGBD'); 

insert into imparte values (3,'21333444','PC'); 

 

select * from asignaturas; 

select * from profesores; 

select * from imparte; 

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 
 

dni nombre categoria ingreso 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 



 

ficha dni asignatura 

1 21111222 DGBD 

2 21111222 FBD 

3 21333444 PC 
 

 

 

delete from profesores where dni = '21111222'; 

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 
 

dni nombre categoria ingreso 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 
 

ficha dni asignatura 

1  DGBD 

2  FBD 

3 21333444 PC 
 

 

 

On update 
 

La definició ON UPDATE es regeix pels mateixos paràmetres que l’anterior, es pot triar entre propagar o 

anul·lar (o rebutjar, si no definim res).  

 

Noteu que es poden fer totes les combinacions possibles en totes les claus foranes, no necessàriament 

ha de ser totes propagar o totes anul·lar, ni tampoc tenen per què coincidir en la mateixa clau forana.  

 

drop table if exists imparte; 

delete from asignaturas; 

delete from profesores; 

insert into asignaturas (select * from ejemplo.asignaturas); 

insert into profesores(select * from ejemplo.profesores); 



 

create table imparte( dni varchar(10), asignatura char(5), 

primary key (dni, asignatura), 

foreign key (dni) references profesores(dni) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE , 

foreign key (asignatura) references asignaturas(codigo) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  

) engine=innodb; 

 

insert into imparte (select * from ejemplo.imparte); 

 

 

select * from asignaturas; 

select * from profesores; 

select * from imparte; 

 

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 
 

dni nombre categoria ingreso 

21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 
 

dni asignatura 

21111222 DGBD 

21111222 FBD 

21333444 PC 
 

 

update asignaturas set codigo = 'AAA' where codigo = 'FBD'; 

update profesores set dni = '33' where dni = '21111222'; 

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

AAA FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5 

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 



HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5  

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 
 

dni nombre categoria ingreso 

33 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01 

21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16 

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16 
 

dni asignatura 

33 DGBD 

33 AAA 

21333444 PC 
 

 

T08 Aritmètica de columna 
 

Es poden utilitzar expressions aritmètiques tant en la clàusula select, per a obtenir una nova columna en 

la taula resultat, com en la construcció de condicions de selecció de files.  

 Suposant que el curs es divideix en 2 semestres i que 3 crèdits es corresponen amb 1 hora de classe 
setmanal, nom de les assignatures i nombre d’hores de classe setmanals de cada una en un únic 
semestre. 

select descripcion, (creditos/3)*2 horas 

from asignaturas; 

 

 

descripcion horas 

DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 4.00000 

FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 4.00000 

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 6.00000 

HISTORIA DE LA INFORMATICA 3.00000 

PROGRAMACION CONCURRENTE 4.00000 

 

Els crèdits de cada assignatura són anuals: dividits entre 3, obtenim les hores a impartir durant 
un any lectiu cada setmana; si ho reduïm a un únic semestre, cada setmana tindrem el doble 
d’hores de classe. 

 

Descripció de les assignatures i nombre d’hores setmanals de les assignatures amb menys de 4 hores setmanals de 

classe 



select descripcion, creditos  

from asignaturas  

where (creditos/3)*2 < 4 

 

 

descripcion creditos 

HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5 

 

Funcions 

 

La llista completa de funcions disponibles en MySQL és millor consultar-la en el seu manual 

(http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/functions.html). Tingueu en compte que cada SGBD pot 

proporcionar les seues funcions, que coincidiran o no amb les que maneja MySQL . 

Arredoneix 15.1297 a dos decimals 

select round(15.1297,2) redondeo from dual; 

redondeo 

15.13 

 

Òbviament, per a fer i mostrar un càlcul com aquest no cal cap taula. Dual és una taula virtual que s’utilitza en 

aquests casos per a mostrar dades no emmagatzemades ni calculades a partir de cap taula. En realitat, es manté per 

compatibilitat amb altres SGBD (Oracle) ja que també es pot executar select round(15.1297,2) amb el 

mateix resultat. 

 

Funcions d'agregats 

Es disposa d’una sèrie de funcions d’agregats que retornen valors calculats sobre una determinada columna 
o columnes. 

La diferència amb les mostrades en la secció anterior és que aquestes funcions treballen sobre conjunts de 
valors: tornen un únic valor resultat de processar diverses tuples seleccionades mitjançant la condició de la 
clàusula where; si no s’especifica aquesta, el càlcul es fa sobre la totalitat de la columna. 

COUNT( * ) nombre de files 

COUNT( DISTINCT expr ) nombre de valors distints en expr 

SUM( [DISTINCT] expr ) suma de tots els valors en expr 

AVG( [DISTINCT] expr ) mitjana de tots els valors en expr 

MIN( expr ) el més baix de tots els valors en expr 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/functions.html


 

 

 

 

 

 

 

Les funcions de tipus estadístic requereixen que l’expressió que s’avalue es construïsca sobre columnes 

numèriques. L’expressió expr pot contenir el nom d’una columna o un càlcul sobre una o unes quantes 

columnes. 

Si s’especifica la paraula clau distinct, l'expressió obligatòriament ha de ser un nom de columna, i 
s’assumeix que la funció es calcula únicament sobre valors diferents de l’expressió. 

 

Quants professors hi ha en la nostra base de dades? 

 

select count(*) profes from profesores; 

 

 

profes 

3 

 

Quantes assignatures de més de 4 crèdits tenim? 

select count(*) from asignaturas 

where creditos > 4; 

count(*) 

5 

 

Quants valors de crèdits distints hi ha? 

select count(distinct creditos) quecreditos  

from asignaturas; 

 

quecreditos 

3 

 

Hi ha 3 valors diferents de crèdits : 6.0, 9.0 i 4.5. 

 

codigo descripcion creditos creditosp 

DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0 

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5 

MAX( expr ) el més alt de tots els valors en expr 



FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5 

HI HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5   

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5 

 

 

Sobre el modificador DISTINCT 

Totes les funcions d'agregats (menys count(*)) ignoren els nuls (NULL). Per tant, select count(creditos) from 
asignaturas retornaria la quantitat de files en la taula assignatures que no tenen un nul en creditos. 

select count(*) filas, count(creditosp) valores, count (distinct 

creditosp) distintos from asignaturas; 

filas valores distintos 

5 4 3 

 

L’ús del modificador distinct implica, a més, que no es tenen en compte els valors duplicats. 
Suposem una taula amb cinc files i una columna colx i que volem obtenir la mitjana dels valors 
emmagatzemats en ella (NULL,1,1,1,3): AVG(colx) ens retornaria 1.5, mentre que AVG(distinct 
colx) ens retornaria 2. 

Per exemple: 

select avg(creditosp) sinDis, avg(distinct creditosp) conDis from 

asignaturas; 

sinDis conDis 

2.62500 3.00000 

 

 

 
 
T09 Agregació 

Group by 
Recordem que l’ús de funcions d’agregats ens permet fer càlculs sobre la totalitat de files que 

compleixen una determinada condició (o sobre totes les files de la taula) 

 

Quantitat de crèdits que s’imparteixen 

select sum(creditos) credsImp  

from imparte i, asignaturas a 

where i.asignatura = a.codigo 

credsImp 

18.0 



 

No obstant això, és molt habitual la necessitat de fer aquest càlcul no de forma global sinó 

particularitzant per algun criteri.  

Quantitat de crèdits que imparteix cada professor. 

select sum(creditos) credsImp  

from imparte i, asignaturas a 

where i.asignatura = a.codigo 

group by dni 

credsImp 

12.0 

6.0 

 

En realitat, s’entendrà millor si introduïm més informació en l’eixida 

 

select dni, sum(creditos) credsImp  

from imparte i, asignaturas a 

where i.asignatura = a.codigo 

group by dni 

 

 

dni credsImp 

21111222 12.0 

21333444 6.0 

 

El criteri definit en el group by(dni), estableix els diferents grups de files sobre els quals es farà la 
suma. Diguem que el sistema busca cada un dels valors diferents de DNI dins de la taula imparte i que, 
per a totes les files que comparteixen cada un d’aquests valors fa una suma de crèdits. 

A partir d’ací ja podem afegir qualsevol informació que considerem adequada. 

  

Nom dels professors i crèdits que imparteixen. 

 

select nombre, sum(creditos) credsPorProf  

from imparte i, asignaturas a, profesores p 

where i.asignatura = a.codigo  

and p.dni = i.dni 

group by p.dni 

 

SQL Error: Column 'ejemplo.p.nombre' isn't in GROUP BY 

L’error en la interpretació de l’ordre anterior ve donat perquè és obligatori posar en el group 

by totes les columnes no calculades que hagen d’eixir en el resultat. 



Al contrari, no cal que totes les columnes especificades en el group by apareguen en l’eixida. 

 

select nombre, sum(creditos) credsPorProf  

from imparte i, asignaturas a, profesores p 

where i.asignatura = a.codigo  

and p.dni = i.dni 

group by p.dni, nombre 

 

 

nombre credsPorProf 

EVA GOMEZ 12.0 

RAFAEL ROMERO 6.0 

 

Encara que amb el "nombre" bastava, hem posat també el "DNI" per prevenció: podria donar-se el cas de 

tenir 2 professors distints que es digueren igual.  

Where i group by 

Quan s’utilitza la clàusula where, a banda d’enllaçar taules per columnes comunes, com a PROFESORES i 

IMPARTE per profesores.dni i imparte.dni respectivament, es pot utilitzar per a eliminar certes files del 

càlcul. 

Així, si volem calcular quantes assignatures imparteix cada professor sense comptar FBD, escriurem la 
sentència següent: 

 

select nombre, count(*) 

from profesores p, imparte i 

where p.dni = i.dni 

    and asignatura != 'FBD' 

group by p.dni, nombre; 

 

 

nombre count(*) 

EVA GOMEZ 1 

RAFAEL ROMERO 1 

 

  

Per a entendre’ns, "primer" s’executa el select-from-where sense càlculs i "després", sobre les files 

resultants, es fan els càlculs segons el criteri d’agrupació del group by. 

 

 

 



Atributs no clau 

Hem estat introduint la clau primària de profesores en els group by per a prevenir càlculs, en principi, 

erronis. Els únics atributs que asseguren la identificació d’una tupla respecte de les altres són els que 

formen la clau primària (en general, clau candidata). 

Així, si la clau primària d’una taula de persones (profesores o alumnos, per exemple) és el DNI, 
assumim que no hi haurà duplicats en aquest atribut. No obstant això, el nom no serà clau i, per 
tant, admet duplicats. És a dir, és perfectament possible trobar dues persones distintes que 
s’anomenen igual. 

Nom del coordinador i quantes assignatures coordina. 

select nombre, count(*) coordina  

from asignaturas a, coordinadores c  

where c.asig = a.codigo  

group by nombre; 

ombre coordina 

AGAPITO CIFUENTES 2 

ROMUALDO GOMEZ 1 

 

DNI i nom del coordinador i quantes assignatures coordina. 

select dni, nombre, count(*) coordina  

from asignaturas a, coordinadores c  

where c.asig = a.codigo  

group by dni, nombre; 

dni nombre coordina 

10111222 AGAPITO CIFUENTES 1 

55777666 AGAPITO CIFUENTES 1 

66555444 ROMUALDO GOMEZ 1 

 

Pareix clar que la primera solució no és correcta, més si cap tenint en compte el disseny de la taula i el 
significat de les seues dades (un coordinador no pot coordinar més d’una assignatura). 

 

Ordenació de l'eixida 

Es pot ordenar l’eixida utilitzant les columnes calculades.  

 

Totes aquestes ordres obtenen la mateixa eixida: 

 

 utilitzant la pròpia expressió   

select nombre, count( * ) asignaturas  

from profesores p, imparte i 

where p.dni=i.dni 



group by p.dni, nombre 

order by count( * ); 

 

 utilizant l'etiqueta de columna 

select nombre, count( * ) asignaturas  

from profesores p, imparte i 

where p.dni=i.dni 

group by p.dni, nombre 

order by asignaturas; 

 

 utilizant l'ordre de la columna 

select nombre, count( * ) asignaturas 

from profesores p, imparte i 

where p.dni=i.dni 

group by p.dni, nombre 

order by 2;  

 

 

nombre asignaturas 

RAFAEL ROMERO 1 

EVA GOMEZ 2 

 

Having 

Una vegada que s’obté informació calculada sobre grups de files mitjançant el group by, es poden 
filtrar aquests resultats i mostrar només aquells que ens interessen mitjançant la clàusula 

having. Having és a group by el mateix que where a select-from.  

Al igual que la clàusula where selecciona files, la clàusula having selecciona grups; si en la where la 

condició que s’especifica afecta les tuples de tota la taula, el group by efectua càlculs en funció 

d'aquesta selecció prèvia i dóna com a resultat una taula amb la informació calculada per a cada grup 

dins d’aquesta selecció. Sobre aquesta última el having eliminaria aquelles tuples que no compleixen 

la condició. 

 

Where filtra les dades emmagatzemades en la taula i having la informació calculada. 

 

Podem entendre el procés d’una consulta amb group by-having com  l’execució prèvia de la 

part select-from-where i, a partir d’aquest resultat intermedi, l’obtenció de la informació calculada 

amb group by i, finalment, el filtrat amb having.  

 

Quantes assignatures imparteix cada professor?  

 

select p.dni, nombre, count(*) asignaturas 

from profesores p, imparte i 

where p.dni = i.dni 

group by p.dni, nombre 

 

 



dni nombre asignaturas 

21111222 EVA GOMEZ 2 

21333444 RAFAEL ROMERO 1 

 

 

 

 

Quantes assignatures imparteixen els professors amb 2 o més assignatures? 

 

select p.dni, nombre, count(*) asignaturas 

from profesores p, imparte i 

where p.dni = i.dni 

group by p.dni, nombre 

having count(*) >= 2 

 

 

dni nombre asignaturas 

21111222 EVA GOMEZ 2 

 

 

 

Having no permet utilitzar l’etiqueta de les columnes calculades, en aquest cas "asignaturas", ni 

tampoc l’ordre de la columna que interpretaria com un nombre enter.  

 

 

Sense tenir en compte l’assignatura FBD, quantes assignatures imparteixen els professors amb 2 o més 

assignatures?  

 

select p.dni, nombre, count(*) asignaturas 

from profesores p, imparte i 

where p.dni = i.dni 

and asignatura != 'FBD' 

group by p.dni, nombre 

having count(*) >= 2 

 

Cap fila seleccionada 

 

 

Pas a pas, en la consulta anterior: 

1. where ha eliminat les tuplas d’imparteix de codi d’assignatura FBD. 

2. group by calcula, per a cada professor, el nombre d'assignatures que imparteix. Ja que no 
comptem FBD, Eva Gómez només imparteix, igual que Rafael Romero, una única assignatura. 

3. having elimina del resultat del pas anterior totes aquelles tuples amb un valor en el compte 
de files menor que 2. El resultat és buit ja que cap dels grups supera la condició. 

 

La condició del having no és necessàriament sobre el càlcul a mostrar, com es pot veure en el següent 

exemple. 

 

Quantes assignatures imparteix cada professor en el cas que la suma de crèdits siga major que 5?  

 

select p.dni, nombre, count(*) asignaturas 

from profesores p, imparte i, asignaturas a 

where p.dni = i.dni and a.codigo = i.asignatura 



group by p.dni, nombre 

having sum(creditos) > 5 

 

 

dni nombre asignaturas 

21111222 EVA GOMEZ 2 

21333444 RAFAEL ROMERO 1 

 

 

 

MySQL permet allunyar-se del SQL estàndard 
Cal parar atenció amb una característica de MySQL que depèn també de com estiga configurat el 

servidor. El cas és que podria donar-se el cas que MySQL accepte la següent orde en què hem omès la 

columna nombre del group by: 

 

 

DNI i nom del coordinador i quantes assignatures coordina. 

select dni, nombre, count(*) coordina 

from asignaturas a, coordinadores c  

where c.asig = a.codigo  

group by dni; 

 

En aquest cas, no hi ha problema, ja que per a cada dni hi ha un únic nombre, dni és l’identificador 

dels coordinadors, però no sempre és així. Com en moltes altres coses, MySQL ofereix funcionalitats 

pròpies que l’usuari pot triar o no, però allunyar-se de l’estàndard dificulta la possibilitat de migrar a 

altres sistemes de gestió de base de dades.  

MySQL deixa en mans de què realitza la consulta el que tinga atenció amb el criteri d’agrupació que 
utilitza assegurant-se que les columnes omeses no alteraran el resultat. Es pot ampliar aquesta informació 
en el manual de MySQL. Hi ha autors que defenen aquest "allunyament" de l’estàndard, com Roland 
Bouman. 

Una altra caracteristica que MySQL permet per defecte és utilitzar having sense group by: 

select * from asignaturas 

having creditos > 3; 

La idea que subjau en aquesta "permisivitat" és que where no permet utilitzar funcions d’agregat mentre 

que having sí. Novament, aquesta extensió de MySQL no és acceptada per tots els gestors de BD. 

En tot cas, no recomanem aquestes pràctiques, almenys en un context d’aprenentatge bàsic, ni 
tampoc les acceptarem en l’avaluació d’aquest tipus d’exercicis. 

 
 
 
 
 
 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/group-by-hidden-fields.html
http://rpbouman.blogspot.com/2007/05/debunking-group-by-myths.html
http://rpbouman.blogspot.com/2007/05/debunking-group-by-myths.html


T10 Conjunts 

Operacions de conjunts i MySQL 

Un operador sobre conjunts combina el resultat de dues sentències select en un únic resultat. 
Depenent del tipus d’operació aquestes sentències hauran de complir uns requisits quant al resultat que 
donen. 

Els operadors de conjunts definits per a l’àlgebra relacional, base sobre la qual es fonamenta SQL, són 
la unió, intersecció, diferència, producte cartesià i divisió. En altres motors de base de dades es disposa 

d’alguns operadors com UNIÓ, INTERSECT i MINUS. 

En MySQL només està disponible l’operador UNION, encara que l’operativa dels altres pot simular-se 
amb altres operadors, dels quals ja hem vist uns quants. 

 

Unió 

En utilitzar l’operador UNIÓ entre dues sentències select, el resultat final estarà compost per totes 

aquelles files que apareixen en el resultat de com a mínim una de les select. L’operador 

UNION elimina files duplicades en el resultat final. L’operador UNION ALL opera de la mateixa manera 

que l’operador UNION, però no elimina files duplicades en el resultat final. 

Suposem que volem saber el nom dels professors que són ASO6 o imparteixen assignatures de 6 crèdits. 
Vegem primer el resultat de cada consulta per separat. 

          1) Noms dels professors que tenen categoria ASO6. 

select nombre from profesores where categoria='ASO6'; 

 

 

2) Noms dels professors que imparteixen assignatures de 6 crèdits. 

select nombre 

from profesores p, imparte i, asignaturas 

where p.dni=i.dni and asignatura=codigo and creditos=6; 

 

 

 

Noms dels professors que són ASO6 o imparteixen assignatures de 6 crèdits. 

select nombre from profesores where categoria='ASO6' 

UNION 

select nombre 

from profesores p, imparte i, asignaturas 

where p.dni=i.dni and asignatura=codigo and creditos=6; 

 

 

nombre 

RAFAEL ROMERO 

EVA GOMEZ 

 

 



La mateixa consulta però solucionada amb UNION ALL 

 

select nombre from profesores where categoria='ASO6' 

UNION ALL 

select nombre 

from profesores p, imparte i, asignaturas 

where p.dni=i.dni and asignatura=codigo and creditos=6; 

 

 

nombre 

RAFAEL ROMERO 

EVA GOMEZ 

EVA GOMEZ 

RAFAEL ROMERO 

 

 

Intersecció 

Encara que no hi ha tal operador en MySQL, normalment es pot substituir per consultes ja conegudes. 

DNI dels professors que imparteixen i preparen. 

 

IMPARTE[dni] 

∩ 

(COORDINADORES[dni]) 

El que hauria de solucionar-se com 

 

select dni from imparte 

INTERSECT 

select dni from prepara; 

 

en realitat, en MySQL, hem d’expressar-ho com: 

 

select distinct i.dni 

from imparte i, prepara pp 

where pp.dni=i.dni; 

 

 

dni 

21111222 

21333444 

 

És important l’ús de modificador distinct perquè l’expressió estiga substituint efectivament 

l’operativa de la intersecció: les operacions de conjunts no retornen duplicats (unió all és una 

extensió perquè es puguen resoldre un cert tipus de consultes que sí que necessiten els duplicats) 



Diferència 

L’operador MINUS tampoc està implementat en MySQL però és fàcilment substituïble per 

expressions NOT IN. En tot cas, el resultat final estarà compost només per aquelles files que apareixen 

en el resultat de la primera select i no apareixen en el resultat de la segona. 

 

Nom dels professors que són TEU i no imparteixen assignatures de 6 crèdits. 

PROFESORES donde categoría='TEU' [nombre] 

- 

(PROFESORES x IMPARTE x ASIGNATURA 
donde (PROFESORES.dni = IMPARTE.dni y codigo=asignatura y créditos=6) 
[nombre]) 

El que hauria de solucionar-se com 

select nombre from profesores where categoria='TEU' 

MINUS  

select nombre  

from profesores p, imparte i, asignaturas  
where p.dni=i.dni and asignatura=codigo and creditos=6; 

 

ha de solucionar-se com 

select nombre from profesores where categoria='TEU' 

and nombre NOT IN  

(select nombre 

 from profesores p, imparte i, asignaturas 

 where p.dni=i.dni and asignatura=codigo and creditos=6); 

nombre 

MANUEL PALOMAR 

 

 

 

Òbviament, podem simplificar la consulta: 

 

select nombre from profesores  

where categoria='TEU' 

  and dni NOT IN  

(select dni 

 from imparte i, asignaturas 

 where asignatura=codigo and creditos=6); 

 

Recordeu que la diferència entre conjunts és NO COMMUTATIVA: 



Nom dels professors que imparteixen assignatures de 6 crèdits i no són TEU. 

PROFESORES x IMPARTE x ASIGNATURA 

donde (PROFESORES.dni = IMPARTE.dni y codigo=asignatura y créditos=6) 

[nombre] 

- 

(PROFESORES donde categoría='TEU' [nombre]) 

 

select nombre 

from profesores p, imparte i, asignaturas 

where p.dni=i.dni and asignatura=codigo and creditos=6 

and nombre NOT IN  

(select nombre from profesores where categoria='TEU'); 

 

nombre 

RAFAEL ROMERO 

 

 

Producte cartesià 

En SQL, i com ja hem dit anteriorment, el producte cartesià es realitza amb una select "sense where". 

select dni, codigo  

from profesores, asignaturas 

 
 

dni codigo 

21111222 DGBD 

21222333 DGBD 

21333444 DGBD 

21111222 FBD 

21222333 FBD 

21333444 FBD 

21111222 FP 

21222333 FP 

21333444 FP 

21111222 HI 

21222333 HI 

21333444 HI 

21111222 PC 

21222333 PC 

21333444 PC 

 

 

No obstant això, el producte cartesià, com qualsevol un altre tipus de consulta, pot filtrar les files 

resultat a la nostra conveniència. 



 

Dni dels professors que imparteixen 2 o més assignatures 

 

select distinct i1.dni 

from imparte i1, imparte i2 

where i1.dni = i2.dni  

    and i1.asignatura != i2.asignatura; 

Del producte cartesià d’una taula per si mateixa només ens interessen les files en què el professor "de 
l’esquerra" és el mateix que el "de la dreta"; si, a més, les assignatures són diferents, la conclusió no pot 
ser una altra que aquest professor compleix amb la condició. 

Encara que per a l’exemple que hem proposat hi ha una forma més amigable de solucionar aquest 
enunciat, la que mostrem a continuació, el producte cartesià és una opció que podem utilitzar quan 
creguem convenient 

select dni from imparte group by dni having count(*) >= 2; 

 

Divisió 

La divisió com a operador definit en l’àlgebra relacional ens dóna com a resultat "alguna cosa que es 
relaciona amb tots els que compleixen una condició". Per exemple, 

IMPARTE[asignatura, dni] ÷ (PROFESORES[dni]) 

Aquesta expressió donaria com a resultat els codis de les assignatures que són impartides per tots els 
professors de la meua base de dades. No existeix la divisió com a tal operador en SQL, i per això hem de 

simular-lo amb exists. 

Exists és un operador d’un únic argument i el resultat del qual és un valor de veritat, informa de la 
presència o no de tuples en una taula.  

     [NOT] EXISTS (orden select)  

 
L’operador exists ens informa si una subconsulta ha obtingut algun resultat: torna vertader si hi ha 
almenys una tupla en la relació derivada, i fals si la relació derivada és buida. 

 

La divisió de l'àlgebra relacional amb EXISTS 

Un dels possibles usos, encara que certament confús al principi, és el de resoldre consultes del tipus "x 

fa alguna cosa amb tots els i de la nostra base de dades".  

Suposem una taula addicional en la nostra BD exemple, PREPARA, que és una relació molts a molts entre 
assignatures i professors, i que podria representar quins professors intervenen en la preparació de cada 
assignatura. El contingut és el que mostrem a continuació: 

 

Professors que preparen totes les assignatures. 

 

select nombre from profesores p 

where not exists 



(select codigo from asignaturas a 

where not exists 

(select asignatura from prepara pp 

where pp.asignatura=a.codigo and p.dni=pp.dni) 

) 

 

 

nombre 

RAFAEL ROMERO 

 

 

 

Reformularem la consulta seguint les aparicions de l’operador exists dins de les successives ordres 

select: 

 

"Nom dels professors tal que no hi ha cap assignatura que no prepare ell". 

 

Suposem que la forma que té el SGBD de resoldre aquesta sentència és la següent : 

1. En la primera select recorrem la taula de professors. 

2. Per a cada professor de l'anterior, la segona select recorre la taula d'assignatures. 
3. Per a cada professor i assignatura de les anteriors comprova que el primer prepara la segona. 

 

Altres usos 

 

L’operador exists no es limita a consultes del tipus divisió en àlgebra relacional. Per exemple, si 

partim de l’exemple anterior però eliminem els modificadors NOT. 

select nombre from profesores p 

where exists 

(select codigo from asignaturas a 

where exists 

(select asignatura from prepara pp 

where pp.asignatura=a.codigo and p.dni=pp.dni) 

) 

 

seria equivalent a "nom dels professors que preparen alguna assignatura", que se soluciona molt més 

fácil amb 

 

select nombre 

from profesores p, prepara pp 

where p.dni=pp.dni 

 

 



nombre 

EVA GOMEZ 

RAFAEL ROMERO 

 

O si neguem només un dels exists 
 

Nom dels professors que no preparen totes les assignatures (que hi ha almenys una assignatura que no 

prepara ) 

 

select nombre from profesores p 

where exists 

(select codigo from asignaturas a 

where not exists 

(select asignatura from prepara pp 

where pp.asignatura=a.codigo and p.dni=pp.dni) 

) 

 

 

nombre 

EVA GOMEZ 

MANUEL PALOMAR 

 

 

 

Alternatives 

A vegades el resultat buscat permet un altre tipus de solucions.  

 

Nom dels professors que preparen totes les assignatures. 

select nombre from profesores p, prepara pp 

where p.dni = pp.dni 

group by p.dni, nombre 

having count(*) = (select count(*) from asignaturas); 

 

Nom dels professors que no preparen cap assignatura. 

select nombre from profesores p 

where not exists 

(select codigo from asignaturas a 

where exists 

(select asignatura from prepara pp 

where pp.asignatura=a.codigo and p.dni=pp.dni) 

); 



  

select nombre from profesores p 

where not exists 

(select asignatura from prepara pp 

where p.dni=pp.dni); 

   

 

Realment, l’alternativa més clara i fàcil d’entendre és aquesta:  

select nombre from profesores 

where dni NOT IN (select dni from prepara); 

 

 

 

nombre 

MANUEL PALOMAR 

 

Eficiència 

Encara que per a la quantitat de files que estem manejant tant en la BD Ejemplo com en TiendaOnLine 

la diferència és irrellevant, l’ús d’exists pot ser adequat per a millorar el rendiment de certes 
consultes. Siga, per exemple: 

select distinct nombre 

from profesores p, imparte i 

where p.dni = i.dni; 

 

En realitat, només ens interessa saber el nom dels professors que imparteixen alguna assignatura, sense 
reparar en quines són les assignatures. Per a això, és millor utilitzar: 

select nombre from profesores p 

where exists (select * from imparte where dni = p.dni); 

 

 

nombre 

EVA GOMEZ 

RAFAEL ROMERO 

 

L’avantatge d’aquesta segona consulta és que la subselect només necessita tornar una fila per cada 
professor, mentre que la primera obté primer la concatenació de tots els codis d’assignatura amb el seu 
professor corresponent i després projecta sobre la columna nom. 

Podem suposar un estat de la base de dades que continguera 1000 assignatures, i que els 3 professors 
imparteixen totes les assignatures: la primera consulta treballaria amb 3000 files, mentre que la segona 
no en necessitaria més de 3. 

No obstant això, el que s’ha dit ací ha de considerar-se com un apunt sobre la necessitat en certs 
entorns de millorar el rendiment d’aquelles consultes que són crítiques per la seua freqüència o per un 
gran volum de dades, és a dir, "ajudar" a l’optimitzador de consultes. 



 T11 Vistes i taules temporals 

En aquesta sessió mostrarem dos tipus d’objectes d’ús habitual en qualsevol SGBD: les vistes i les taules 
temporals. Mentre que les primeres són objectes persistents que ens permeten resumir consultes 
complexes i d’ús freqüent, les segones, com el mateix nom indica, són objectes de vida curta, durant 
una sessió o una simple consulta. 

 

Vistes 

Per a aquesta secció és necessari connectar-se al servidor amb un usuari amb permisos per a 
crear vistes. 

Una vista és un objecte que es defineix a partir d’una consulta i que es comporta com una taula, 
si bé, depenent de la consulta en què es basa, es poden fer més o menys coses: consultar una 
vista sempre serà possible, però inserir o esborrar files en una vista o modificar un valor ja depèn 
de com siga aquesta definició. 

Per a crear una vista disposem de l'ordre: 

CREATE VIEW nombrevista AS consulta 

Una vista és un objecte persistent; per tant, per a eliminar-la del catàleg, cal executar: 

DROP VIEW nombrevista 

També es pot consultar la definició d’una vista ja definida (encara que això ja és particular de 
MySQL, en altres gestors tenen els seus propis mètodes): 

SHOW CREATE VIEW nombrevista 

Tota la informació sobre vistes en MySQL es pot consultar 
en http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/views.html. 

Aquesta sessió s’ha plantejat en format demostració, raó per la qual es recomana executar una a 
una les següents sentències i buscar els motius pels quals unes sentències s’executen sense 
problemes i altres no. 

 

Després de connectar-se al servidor cal triar una base de dades en què se’ns permeta crear 
vistes: 

use mibd; 

 

Copiarem els continguts d’algunes taules de TiendaOnLine a taules locals que siguen de la nostra 
propietat 

drop table if exists mitv; 

drop table if exists miarticulo; 

 

create table miarticulo ( 

cod varchar(7), 

nombre varchar(45), 

pvp decimal(7,2), 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/views.html


marca varchar(15), 

imagen blob, 

urlimagen varchar(100), 

especificaciones text, 

primary key (cod)) engine=innodb; 

 

insert into miarticulo select * from tiendaonline.articulo; 

 

create table mitv ( 

cod varchar(7), 

panel varchar(45), 

pantalla smallint(6), 

resolucion varchar(15), 

hdreadyfullhd varchar(6), 

tdt tinyint(1), 

primary key (cod), 

foreign key (cod) references miarticulo (cod)) engine=innodb; 

 

insert into mitv select * from tiendaonline.tv; 

 

Creem la primera vista: 

create view vma as select cod,nombre,pvp from miarticulo; 

 

Una vista es comporta com una taula i pot consultar-se. 

select * from vma where pvp between 500 and 700; 

 

Una vista es pot generar a partir de qualsevol consulta i té la característica afegida de poder 
restringir l’accés a només un subconjunt de les files possibles. 

create view vmb as select cod,nombre,pvp from miarticulo where pvp 

between 500 and 700; 

select * from vmb; 

(1) select cod,pvp from vmb where cod in (select cod from mitv) 

order by pvp; 

 

 

 

Inserint 

Una vista, en determinades condicions, permet inserir noves dades. 

(2) insert into vma (cod,nombre,pvp) values 

('B001','MiArtículo',499); 



select * from miarticulo where cod='B001'; 

select * from vma where cod='B001'; 

select * from vmb where cod='B001'; 

 

(3) insert into vmb (cod,nombre,pvp) values 

('B002','MiOtroArtículo',701); 

select * from vmb where cod='B002'; 

select * from miarticulo where cod='B002'; 

select * from vma where cod='B002'; 

 

Esborrant 

Creem una altra vista per a facilitar la comprovació de les accions que sol·licitem. En aquest cas 

intentarem eliminar files.  

create view bart as select * from miarticulo where cod like 

'B%'; 

select * from bart; 

(4) delete from vma where cod='B001'; 

(5) delete from vmb where cod='B002'; 

select * from bart; 

 

Modificant 

Ara comprovarem l’ordre update. Aquesta ordre té les mateixes restriccions que delete.  

select * from bart; 

(6) update vma set pvp = 800 where cod='B002'; 

select * from bart; 

(7) update vmb set pvp = 600 where cod='B002'; 

select * from bart; 

 

Amb més d'una taula 

La vista es pot definir sobre diverses taules, però això afecta les ordres que es poden executar i 
en quines condicions. 

 



create view vat as 

  select a.cod,nombre,pvp,resolucion,tdt 

  from miarticulo a, mitv t 

  where a.cod=t.cod 

    and pvp between 800 and 1200; 

 

select * from vat order by pvp desc; 

 

(8) insert into vat values ('B003','OtroMás',1100,null,null); 

(9) insert into vat (cod,nombre,pvp,resolucion,tdt) values 

('B003','OtroMás',1100,null,null); 

(10) insert into vat (cod,nombre,pvp) values 

('B003','OtroMás',1100); 

select * from vat; 

select * from bart; 

 

(11) insert into vat (resolucion,tdt) values ('800x600',1); 

(12) insert into vat (cod,resolucion,tdt) values 

('B004','800x600',1); 

 

(13) delete from vat where cod='A0694'; 

select * from vat; 

select * from bart; 

(14) update vat set pvp = 999 where cod='A0694'; 

(15) update vat set resolucion = '800x600',tdt=1 where cod='A0694'; 

(16) update vat set pvp = 850, resolucion = 'ninguna',tdt=1 where 

cod='A0694'; 

select * from vat; 

 

(17) update vat set cod = 'B004' where cod='A0694'; 

select * from vat; 

select * from bart; 

select * from mitv where cod='A0694'; 

 

With check option 

Redefinirem bart i crearem una altra vista bart2. 

drop view if exists bart2; 

drop view if exists bart; 

 

create view bart as select * from miarticulo where cod like 

'B%'; 

(18) create view bart2 as select * from miarticulo where cod 

like 'B%' with check option; 

 

select * from bart; 

select * from bart2; 



insert into bart2 (cod,nombre,pvp) values ('B010','Artículo 

B10',1999); 

insert into bart2 (cod,nombre,pvp) values ('C010','Artículo 

C10',1999); 

 

select * from bart; 

select * from bart2; 

select * from miarticulo where pvp=1999; 

 

insert into bart (cod,nombre,pvp) values ('C010','Artículo 

C10',1999); 

select * from bart; 

select * from bart2; 

select * from miarticulo where pvp=1999; 

 

Finalment, eliminem totes les vistes i taules creades.  

drop view bart; 

drop view bart2; 

drop view vat; 

drop view vmb; 

drop view vma; 

drop table mitv; 

drop table miarticulo; 

 

 

Taules temporals 

Ens hem pres la llibertat de considerar taules temporals tant les taules taules temporary en 
MySQL, com les subconsultes utilitzades com a columna en la select o com a taula en el from. 

S’entèn per taula temporal aquella que es crea i utilitza en un context limitat, bé siga una ordre 
concreta de SQL (el cas genèric de les subconsultes) o una sessió o connexió. Les 

taules TEMPORARY, per exemple, són objectes que desapareixen automàticament quan es tanca 
la sessió d’usuari. Una subconsulta és accessible només mentre s’executa una determinada ordre. 

En aquesta lliçó només tractarem els casos de subconsultes, les taules TEMPORARY no necessiten 
més explicació. 

 

Subconsultes com columnes calculades 

Una consulta pot utilitzar-se com una columna més de qualsevol consulta, només cal tenir la precaució 

de donar-li nom. Encara que MySQL no ho necessita realment, sembla convenient utilitzar la paraula 

reservada AS per a millorar la comprensió de cada part de la consulta. Per exemple, la següent orde 

genera una taula amb 2 columnes a partir de subconsultes completes: 

use tiendaonline; 

select  

    (select max(pvp) from articulo) as mart,  

    (select max(precio) from linped) as mlinped; 

En aquests casos s’utilitzen les subconsultes per a realitzar càlculs sobre elles i dins d’una 
consulta sobre un cert conjunt de files: 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/create-table.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/create-table.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/subqueries.html


select cod,pvp, 

       pvp/(select max(pvp) from articulo)*100 as tpcpvp,  

       pvp/(select max(precio) from linped)*100 as tpcprecio  

from articulo  

where pvp between 1000 and 1200;   

 

Subconsultes en el from 

A vegades és necessari incloure una subconsulta com una taula més a enllaçar en una altra consulta 
d’ordre superior. Novament, cal donar nom a aquesta taula temporal per a poder fer-hi referència. En 
aquest cas, aprofitem la consulta anterior per a utilitzar en una altra de més complexa: 

select tv.cod,resolucion,tdt,tpcpvp 

from tv, 

  (select cod,pvp, 

       pvp/(select max(pvp) from articulo)*100 as tpcpvp,  

       pvp/(select max(precio) from linped)*100 as tpcprecio  

   from articulo  

   where pvp between 1000 and 1200) as calc   

where tv.cod=calc.cod; 

 

Invertir una taula 

El que en altres sistemes es coneix com a columnes PIVOT (en SQL Server, per exemple) consisteix a 

construir columnes a partir de la informació continguda en les files. Ací calcularem totes les comandes 

que s’han realitzat en els mesos d’octubre, novembre i desembre de qualsevol any. Abans comprovarem 

les dades de què disposem: 

select month(fecha) mes, count(*)  

from pedido  

where month(fecha) in (10,11,12) 

group by month(fecha)  

order by month(fecha); 

El que volem aconseguir és que els mesos es convertisquen en columnes. Per a això: 

select 

    (select count(*)  

     from pedido  

     where month(fecha) =10) as octubre, 

    (select count(*)  

     from pedido  

     where month(fecha) =11) as noviembre, 

    (select count(*)  

     from pedido  

     where month(fecha) =12) as diciembre; 

 

 



 

Complicant-ho un poc, vegem la quantitat de vegades que se sol·licita cada article en cada un d’aquests 

mateixos mesos: 

select articulo, month(fecha) mes, count(*) veces  

from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido) 

where month(fecha) in (10,11,12) 

group by articulo,month(fecha)  

order by articulo,month(fecha); 

 

Amb la mateixa intenció que abans, convertirem els mesos en columnes fent ús de 
subconsultes: 

 

select distinct articulo, 

    (select count(*)  

     from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido) 

     where month(fecha) =10 and l.articulo=ll.articulo) octubre, 

    (select count(*)  

     from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido) 

     where month(fecha) =11 and l.articulo=ll.articulo) noviembre, 

    (select count(*)  

     from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido) 

     where month(fecha) =12 and l.articulo=ll.articulo) diciembre 

from linped ll; 

 

La mateixa consulta però variant lleugerament els orígens de les dades, cosa que evita l’ús 
del distinct. Noteu que ara les subconsultes fan referència a la taula del select extern: 

select cod as articulo, 

  (select count(*)  

   from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido) 

   where month(fecha) =10 and l.articulo=cod) octubre, 

  (select count(*)  

   from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido) 

   where month(fecha) =11 and l.articulo=cod) noviembre, 

  (select count(*)  

   from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido) 

   where month(fecha) =12 and l.articulo=cod) diciembre 

from articulo 

where cod in (select articulo  

              from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido)  

              where month(fecha) in (10,11,12)); 

               

Taules TEMPORARY 

Aprofitem la consulta anterior per a crear una taula temporal. Recordeu que aquesta taula 

desapareixerà del sistema quan tanquem la connexió al servidor. Ací es defineix a partir d’una consulta, 

però aquestes taules es poden crear, com qualsevol altra, amb l’ordre CREATE TABLE.  



create temporary table mitabla 

    select cod articulo, 

      (select count(*)  

       from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido) 

       where month(fecha) =10 and l.articulo=cod) octubre, 

      (select count(*)  

       from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido) 

       where month(fecha) =11 and l.articulo=cod) noviembre, 

      (select count(*)  

       from pedido p join linped l on (p.numpedido=l.numpedido) 

       where month(fecha) =12 and l.articulo=cod) diciembre 

    from articulo 

    where cod in (select articulo  

                  from pedido p join linped l on 

(p.numpedido=l.numpedido)  

                  where month(fecha) in (10,11,12)); 

Consultem la taula acabada de crear per a comprovar-ne el contingut 

select * from mitabla where octubre>0 and noviembre>0; 

 

No ens hem de preocupar d’eliminar-la, ja que ja ho farà el sistema mateix. 
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