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Nom i cognoms:

Col·lecció de cromos de futbol

Entrega: Entregaràs tots els fitxers generats, i un pdf amb captures de pantalla que 
demostri el funcionament dels exercicis.

Volem organitzar i coordinar la col·lecció de cromos de futbol que fan els alumnes d'una classe. 
Tenim una petita base de dades on tenim la informació de quins cromos té la col·lecció, i quins 
cromos tenen els participants, per tal de saber quins cromos ens falten, qui té el cromo que ens falta, 
etc.

Se't proporciona un subconjunt de la base de dades total, en format SQL.

1. S'afegeix al club de col·leccionistes el Marc, que de moment comença amb els següents cromos: 
Suárez (1), Salva (1), Jurado (2), Ramos (1), Kroos (1). Complementa el script amb aquesta nova 
informació.

2. Carrega el script a la base de dades. Ho has de fer com si la base de dades contingués milers de 
dades, i genera el log amb els possibles errors que tingui la importació.

3. Crea dos usuaris que poden connectar-se a la base de dades: pere i generic. El pere és 
l'administrador de la base de dades, i és l'únic que pot fer inserts, deletes i updates. L'alumne generic
només pot fer selects.

4. Fés un joc de proves que demostri que el pere pot fer totes les accions, i l'usuari generic només 
pot fer selects. Has d'entregar el script amb el joc de proves, i els logs de sortida.

5. SQL: Quins cromos li falten al Pere?

6. SQL: Hi ha algun cromo que no tingui ningú?

7. Exporta aquest script a PostgreSQL.

8. Codifica el script num_cromos.sh. Li passes com a argument el id del cromo que estàs buscant. 
Retorna en el fitxer id.txt (on id és el número del cromo que estàs buscant) una llista a dues 
columnes (sense caràcters separadors) dels usuaris que tenen aquest cromo i el número d'unitats 
que tenen. Per exemple:

$  num_cromos.sh 5

contingut del fitxer 5.txt:
Pere 1
Pau 3


