
PREGUNTES A RESPONDRE SOBRE LA BBDD D’AUTOMÒBILS

Les respostes s’han de donar en format GDocs , copiant l’enunciat i el resultat de cada
consulta generada en ACCESS.

El disseny de cada una d’aquestes 10 o més consultes que es generin s’han de guardar
en el fitxer ACCESS, anomenant-les amb el número de la pregunta i una petita descripció
de la mateixa. Per exemple: per a la primer pregunta, “01 Renault 96”

Alguna de les consultes requereix que es traspassi informació a GSheets i fer càlculs o
generar gràfics.Aquest fitxer GSheets també s’ha de guardar.

1) Quins models va treure al mercat la marca RENAULT l’any 96 amb ABS de sèrie? Dona
la llista incloguent l’any de fabricació.

2) Quin vehicle té el màxim volum de maleter? Quin és aquest volum?

3) Quines disposicions de cilindres existeixen? Cuants vehicles de cada una d’elles hi ha?
(Atenció, la disposició de cilindres és el camp “Número de cilindros y posición”)

4) La marca RENAULT, quants vehicles distints ofereix amb el nom de model “CLIO”?

Tècnica, hem de trobar un nom aproximat, així que usarem el modificador LIKE

5) Quin és el cotxe més barat? I el més car? Donar la seva marca i model/versió, i també
totes les característiques tècniques (És a dir, les dades relatives a mecànica i rendiment, no
las econòmiques, seguretat ni comfortabilitat).

Trobar una foto a Internet de cada un d’ells i incorporar-la a la resposta.

5.1 Mètode senzill: donar el resultat ordenat per preu, i agafar el primer i el darrer
registres

5.2.a i 5.2.b Mètode exacte: (Proposat com a exercici d’ampliació). - Dissenyar una
subconsulta prèvia que obtingui el preu màxim, i després una consulta que la incorpori
vinculant el valor del preu, obtenint un resultat monofila. - Fer el mateix amb el mínim

6) Quin percentatge de vehicles ofereixen canvi de marxes automàtic? Il·lustra la resposta
amb un diagrama de sectors.

Tècnica: Traspassar el resultat de la consulta a Excel, i generar el gràfic

7) Fes un gràfic de columnes Marques X Consum, on apareguin les 10 marques que
menor consum urbà tenen com a promig.



Tècnica: Trobar el resultat ordenat, traspassar-lo a GSheets, i generar el gràfic
Atenció: Allí on hi ha zeros, és perquè no es tenen dades. El consum no pot ser

zero.

8) Dona el preus en Euros dels models “FIAT Cinquecento S”, i “FORD Fiesta Surf 1.1 3p”.

Tècnica: Camp calculat. 1Eur =166.386 ptes

9) Em vull comprar un CITROEN ZX. Vull saber el preu de tots els models existents amb
ABS, tan si és de sèrie com si és extra. Els que no tenen ABS no m’interessen.

9.1 Mètode Senzill: Al camp ‘ABS’ hem de llistar els registres tals que el seu valor
sigui <>"N" (distint de “No disponible”). Els valors obtinguts en aquest camp són text que
s’ha de convertir a numèric en EXCEL, i sumar-lo al preu de la versió de sèrie. La “S” indica
sèrie, i el seu valor serà, aleshores, 0€

9.2 Mètode Exacte: (Requereix una consulta d’actualització, exercici d’ampliació) a)
Actualitzar els valors “S” per 0, i “N“ per un valor numèric que indiqui “no disponible”, per
exemple -1. b) Convertir el camp ABS a numèric, prèvia c) Donar el resultat en una sola
consulta

10) L’Ajuntament de Vila, degut al problema de l’aparcament, ha decidit gravar amb un
impost de circulació als vehicles les dimensions dels quals la superfície excedeixi els 10
metres quadrats. Aquest impost serà del 1% anual sobre el preu de venda. Dona la llista de
vehicles que han de pagar aquest impost, i el seu import anual en Euros.

Tècnica: Es pot fer tot en una sola consulta ACCESS a) Camp calculat, Suprefìcie =
longitud * amplària, dividint per passar de cm2 a m2 b) Restringir la llista als valors tals que
>10 c) De cada fila resultant donar el 1% del preu traduït a €


