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INTRODUCCIÓ

La gestió de bases de dades és un dels apartats més important de l'ofimàtica. Fins ara, en la proposta
tècnica per a les xarxes del projecte Xarxipèlag no hi tenia cabuda cap plantejament referit a aquesta
gestió. Ja és hora, per tant, d'abordar aquest tema.
Com ja és habitual en els plantejaments del projecte, s'ha optat per una solució senzilla, però a la
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vegada potent, de codi obert, gratuïta i multiplataforma. Parlam del servidor de base de dades
MySQL. Aquest servidor i el mòdul Navegador de dades de l'OpenOffice constitueixen les eines
proposades per a la gestió de dades a les xarxes dels centres (convé assenyalar que quan ens referim
a gestió de bases de dades en els centres feim referència exclusivament a l'àmbit didàctic i de
formació del professorat, és a dir, s'exclou d'aquesta proposta la gestió administrativa, acadèmica i
econòmica dels centres, que, com ja és ben sabut, disposen d'un programari específic). MySQL
utilitza l'arquitectura client/servidor; és a dir, el programa que gestiona les dades (el servidor) rep,
processa i dona resposta a les peticions de programes clients que s'hi connecten. El que es proposa
és utilitzar OpenOffice.org com a client del MySQL. 
Per donar a conèixer aquestes eines, s'ha dissenyat un curs anomenat “Curs de Base de Dades
MySQL/OpenOffice.org” que s'incorporarà, per primera vegada, al programa de formació a distància
del professorat 2004-05. Aquest curs abasta els procediments habituals en la gestió de bases de
dades: creació i definició de taules i consultes, creació i disseny de formularis i creació d'informes.
El mateix curs inclou també els procediments d'instal·lació i configuració del servidor MySQL en
un entorn local (sense xarxa), útil per a les persones que vulguin seguir el curs des del seu domicili.
Aquest document cobreix els procediments d'instal·lació, configuració i administració del servidor
MySQL en els centres, és a dir, en un entorn de xarxa, de tal manera que les configuracions
proposades permetin l'accés dels usuaris de la xarxa al servidor MySQL. Òbviament, també
s'indicarà el procediment per realitzar les connexions des del “client” OpenOffice.org. Des del punt
de vista tècnic, aquesta connexió entre l'OpenOffice i el MySQL es realitza mitjançant un connector
ODBC. 
La proposta consisteix a instal·lar un únic servidor de bases de dades ubicat en el servidor principal
del centre (el controlador del domini) o bé en el servidor Linux auxiliar (aquesta és l'opció
recomanada en els centres que disposen d'aquest servidor). En aquest servidor de bases de dades es
crearà una base de dades personal per a cada usuari que ho requereix (per exemple, per als usuaris
que hagin de realitzar les activitats de l'esmentat curs en el centre). L'usuari tendrà tots els drets i
permisos dins la seva base de dades personal (podrà connectar-s'hi des de qualsevol màquina del
centre, podrà crear crea-hi taules, etc.) i cap dret a les bases de dades personals de la resta de
companys. També es mostrarà com crear bases de dades compartides si el centre està interessat en
fer servir MySQL per gestionar informacions pròpies.

Per una introducció sobre la filosofia de funcionament del servidor MySQL vos recomenam la
lectura de l'apartat “El servidor MySQL: autenticació i accés als recursos” del Modul 1 del material
del curs esmentat anteriorment. A Internet, trobareu també multitud de tutorials i referències sobre
l'ús del MySQL.
Volem remarcar que aquest document NO té com a objectiu explicar el funcionament del MySQL ni
molt manco mostrar les seves àmplies possibilitats, sinó únicament explicitar les passes mínimes
que s'han de fer en un entorn de xarxa per tenir operatiu el servidor i perquè els usuaris interessats
s'hi puguin connectar des d'OpenOffice.
Per acabar convé assenyalar la necessitat de tenir instal·lada la versió 1.1 de l'OpenOffice perquè
funcioni correctament la connexió MySQL + OpenOffice. Per tant, abans d'implementar la proposta
inclosa en aquest document, es recomana actualitzar a (o instal·lar de bell nou) OpenOffice 1.1 tots
els llocs de treball de la xarxa. Per realitzar aquesta actualització (o instal·lació) consultau el
document  “Instal·lació o actualització d'OpenOffice 1.1 dins les xarxes del projecte Xarxipèlag”.

INSTAL·LACIÓ DEL SERVIDOR MYSQL EN UN SERVIDOR LINUX

Si el centre disposa d'un servidor Linux, es recomana la instal·lació del servidor MySQL en aquest
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equip.

Instal·lació
Iniciar l'eina per afegir programari del Mandrake Control Center. Entrau el mot mysql en el camp de
recerca de paquets i pitjau el botó <Cerca>. De la llista de paquets obtinguda marcau MySQL-
4.0.11a-5mdk (aquesta és la versió del servidor MySQL que es distribueix amb el Mandrake 9.1).
En marcar aquest paquet, l'instal·lador avisarà que és necessari, per tal de satisfer dependències,
instal·lar quatre paquets addicionals, tal com mostra la figura següent:

Acceptau i iniciau la instal·lació pitjant el botó <Instal·lació>. Per realitzar la instal·lació, el sistema
demanarà successivament els CD 1 i 2 de la distribució de Mandrake.

Configuració
Amb la instal·lació dels paquets, el sistema ha instal·lat un servei que permet arrencar i aturar el
servidor des del Mandrake Control Center. El servei queda configurat perquè s'iniciï
automàticament cada vegada que s'engegui el sistema. També s'haurà creat un compte d'usuari nou
(l'usuari mysql) que el sistema utilitzarà per executar el servidor. Per tant, tots els permisos d'accés a
carpetes que necessiti el servidor per funcionar s'hauran de proporcionar a l'usuari mysql. També,
per raons de seguretat, s'haurà de tenir cura en no donar a aquest usuari més permisos dels que
realment necessita el servidor per funcionar.
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L'únic paràmetre que convé modificar després de la instal·lació del servidor és la carpeta d' ubicació
de les bases de dades. Per defecte, aquesta carpeta és /var/lib/mysql. Convé traslladar-la a la partició
/home. Per això, executau les ordres següents en una finestra de terminal:

md /home/bdades

Ara moveu tot el contingut de /var/lib/mysql a /home/bdades:
mv /var/lib/mysql/* /home/bdades

Canviau la propietat i els permisos de la carpeta /home/bdades i de tots els arxiu i subcarpetes que
conté:

chown -R mysql:mysql /home/bdades
chmod 755 /home/bdades

Finalment, creau un fitxer de text anomenat my.cnf amb el contingut que mostra la figura següent.
Guardau el fitxer al directori /etc. El fitxer indica al servidor mysql la nova ubicació de les bases de
dades.

Per acabar iniciau el servidor. Això, es pot fer indistintament des del Mandrake Control Center o
des d'una finestra de terminal. Per fer-ho des d'un terminal, executau l'ordre:

/etc/init.d/mysql start

Òbviament podeu fer servir aquesta mateixa ordre per aturar (stop) o reiniciar (restart) el servidor. 
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Amb això acaba la fase d'instal·lació i configuració.

INSTAL·LACIÓ DEL SERVIDOR MYSQL EN UN SERVIDOR WINDOWS (NT O 2000)
Si el centre no disposa d'un servidor Linux integrat en el domini, haurà d'instal·lar el servidor
MySQL en el servidor principal (el controlador del domini).

Descàrrega del software i instal·lació
La darrera versió es pot descarregar de http://www.mysql.org. En aquest document il·lustrarem la
instal·lació de la versió 4.0.20d. El software es distribueix en un arxiu zip (mysql-4.0.20d-win.zip).
Per instal·lar-lo, descomprimiu el fitxer en una carpeta temporal i executau setup.exe.
Podeu acceptar el directori d'instal·lació que s'ofereix per defecte (c:\mysql) i com a tipus
d'instal·lació “Típica”. Si ho preferiu, també podeu optar per instal·lar el servidor a la unitat P:
(p:\mysql).

Instal·lació del servei i configuració
Un cop instal·lats els fitxers, és necessari configurar mysql perquè s'iniciï com un servei de
Windows 2000 o NT. La manera més senzilla de fer això és utilitzar la utilitat WinMySQLAdmin
que trobareu a x:\mysql\bin. Per tant, executau-la, fent doble clic sobre el fitxer executable. La
primera vegada demanarà un nom d'usuari i contrasenya (entrau administrador/password). S'obrirà
una finestra com la que mostra la figura següent:

Aquesta utilitat porta a terme tres accions principals:
– Crea un fitxer anomenat my.ini que es guarda a c:\winnt i que conté els paràmetres d'iniciació del

servidor. Es pot accedir al contingut d'aquest fitxer amb l'opció <my.ini Setup> d'aquesta utilitat
d'administració.

– Crea i inicia un nou servei anomenat MySql. El servei s'inicia amb els paràmetres guardats a
c:\winnt\my.ini. El servei apareixerà a la cònsola gràfica juntament amb la resta de serveis del
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servidor, tal com mostra la figura següent:

– Crea un accés directe a la pròpia utilitat, que es guarda al menú d'iniciació del perfil de l'usuari
administrador, per assegurar que la utilitat s'executa cada vegada que l'administrador inicia una
sessió. Tot i que el servidor es pot controlar fent servir la consola gràfica de gestió de serveis,
també es possible iniciar, aturar i reiniciar el servei fent servir WinMySQLAdmin. Per això,
emprau el menú de la utilitat, que es mostra quan es polsa sobre la icona “semàfor” amb el botó
dret del ratolí. Aquest menú possibilita diverses accions:
– Ocultar / mostrar la utilitat.
– Tancar la utilitat
– Iniciar / aturar el servei MySql
– Desinstal·lar / instal·lar el servei

Per defecte, el servidor MySQL cerca les bases de dades a la carpeta data del directori d'instal·lació (
x:\mysql\data). Aquesta ubicació s'indica en el fitxer my.ini donant un valor al camp datadir. Per
raons de coherència amb la organització del servidor convé ubicar les bases de dades que gestionarà
MySQL a una carpeta del volum de dades D:. Per fer això, realitzau les següents accions:
– Aturau el servei MySql
– Creu una nova carpeta a la unitat D: anomenada, per exemple, bdades.
– Moveu a aquesta carpeta el contingut de la carpeta x:\mysql\data
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– Especificau el valor d:\bdades al camp datadir del fitxer my.ini. Això es pot fer amb la utilitat
WinMySQLAdmin tal com mostra la figura següent. Un cop modificat pitjau el botó <Save
modification>:

– Iniciau el servei MySql. Ara el servidor MySQL cercarà les bases de dades a d:\bdades. 

ADMINISTRACIÓ DEL SERVIDOR MYSQL
Com ja hem esmentat, MySQL utilitza una arquitectura client/servidor i, en conseqüència, per
administrar el mòdul servidor caldrà que ens hi connectem fent servir un software client. Juntament
amb el servidor, s'instal·la un programa client més algunes eines bàsiques que permeten
l'administració del servidor. El problema és que aquestes eines, tot i que són potents, s'executen des
de la línia de comandes i no proporcionen la comoditat de treball que possibilita un client gràfic. Per
això, es proposa la utilització l'aplicació MySQL Control Center que constitueix tot un centre de
control en mode gràfic del servidor MySQL. D'aquesta aplicació, que té llicència GNU, existeixen
versions per a Windows i per a Linux. Per tant, podrem gestionar aquesta aplicació tant des d'un lloc
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de treball Windows com des d'un Linux segons les preferències pròpies del coordinador del centre
encara que es recomana instal·lar aquesta aplicació únicament en el lloc de treball que el
coordinador del centre faci servir per a l'administració de la xarxa i dels sistemes. Com que
l'aplicació funciona igual en Windows que en Linux i com que tots els llocs de treball
d'administració han de tenir instal·lat Windows, il·lustrarem el procés d'instal·lació del MySQL
Control Center únicament en una màquina Windows. De totes maneres, abans és necessari realitzar
algunes tasques inicials en el servidor que s'han d'executar localment; aquestes tasques les
executarem fent servir el client en línia de comandament instal·lat juntament amb el servidor.

Tasques inicials en el servidor
Abans de realitzar la primera connexió amb el servidor convé fer alguns aclariment sobre el procés
d'autenticació i accés als recursos en un servidor MySQL. Per això, reproduïm alguns paràgrafs del
material del curs esmentat abans:
“(...) una de les característiques de MySQL i d'altres servidors de bases de dades relacionals
dissenyats per al treball compartit és la gestió avançada de la seguretat. Aquesta gestió es porta a
terme mitjançant l'anomenat "Sistema de privilegis". La funció d'aquest sistema és assegurar-se
que els usuaris poden realitzar dins del servidor MySQL només les tasques per a les quals aquests
estan autoritzats.
Quan una persona vol connectar-se a un servidor MySQL, la seva identitat es determina per
l'ordinador des del qual es fa connexió i per l'identificador d'usuari al servidor MySQL que aquest
especifica (que no té perquè coincidir amb l''usuari de la màquina o del domini de xarxa). Un cop
introduïda una contrasenya, el sistema concedeix els privilegis o permisos assignats a la identitat
de l'usuari de la màquina des de la qual fa l'accés per intervenir en el servidor. És a dir, a efectes
d'autenticació, MySQL té en compte tant el nom de l'ordinador des del qual es fa l'accés com el del
nom de l'usuari en la identificació de la persona que accedeix al sistema. Així, els noms d'usuari
del servidor MySQL són de l'estil nom_usuari@nom_ordinador. Als efectes d'aquest mòdul
treballarem en un servidor instal·lat a la mateixa màquina des de la qual volem accedir a les bases
de dades (localhost) i en el qual tenim drets d'administrador de l'equip. En aquestes condicions, els
noms d'usuari seran de l'estil, per exemple, antoni@localhost. Aquest nom d'usuari assenyala
que l'usuari antoni pot accedir al servidor desde la màquina localhost (el mateix ordinador en
el que córre MySQL).
L'autenticació diferenciada a la màquina i al servidor MySQL fa que una mateixa persona pugui
tenir el mateix nom d'usuari i contrasenya des de dues màquines distintes des de les quals fa la
connexió (per exemple un accés des d'un ordinador local en el qual s'executa el servidor MySQL i
un altre ordinador de la xarxa, amb una IP concreta o dins d'un domini), però els privilegis
podrien estar diferenciats per motius de seguretat (...). 
És necessari tenir clar que els noms d'usuari, que es fan servir per part del servidor MySQL als
efectes d'autenticació, no tenen res a veure amb els noms d'usuari de Linux a una màquina
(comptes d'usuari) o els noms d'usuari a una domini de xarxa. No obstant això, a entorns
UNIX/Linux, els programes client que intenten establir una connexió amb un servidor MySQL
entenen per defecte que es vol accedir amb el mateix nom del compte d'usuari que s'ha validat a
l'equip. Com veurem, aquests programes client també permeten d'especificar un nom d'usuari
diferent. 
A més, les contrasenyes d'accés al servidor MySQL tampoc tenen res a veure amb les contrasenyes
d'accés a la màquina o a la xarxa. Per aquest motiu ens podem trobar que per accedir a una
màquina ens haurem de validar una vegada com a usuaris del nostre compte (dins d'un domini
d'una xarxa o a una màquina Linux) i una segona vegada com a usuaris d'un servidor MySQL amb
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un nom d'usuari que pot ser diferent al del nostre compte i amb una altra contrasenya.
En una primera fase, el servidor verifica que l'ordinador des del qual es fa la connexió està
autoritzat, i, en una segona fase, el servidor verifica cada petició (operacions sobre les bases de
dades) que es fa al servidor per veure si l'usuari té els privilegis per poder-los portar a terme. 
En conclusió, només els usuaris i les màquines autoritzats per part del servidor MySQL poden
accedir a les bases de dades.”
Inicialment, el servidor es distribueix amb només dos usuaris que només tenen permisos per
connectar-se amb el servidor des de la màquina local (localhost). Els usuaris són:
– root (el superusuari), és a dir l'usuari administrador del servidor MySQL
– l'usuari “buit” (un usuari sense nom)
Quant a les bases de dades, inicialment, el servidor en disposa de dues:
– La base de dades anomenada “mysql” que conté tota la informació necessària per fer funcionar el

el servidor (usuaris, permisos d'accés, etc.).
– Una base de dades de prova anomenada “test” que serveix per provar les connexions amb el

servidor (aquesta base de dades no té cap taula).
Com a exemple, vegem les passes necessàries per consultar la llista d'usuaris del servidor:
Cas de servidor MySQL instal·lat en el servidor Windows:
Des de la línia de comandaments del servidor (<Inici> – <Executar> – cmd):

c: ó p: (segons la unitat on s'ha instal·lat el servidor)
cd \mysql\bin (canvi al directori on s'hi ubica el client)
mysql -u root (executam el client com a superusuari)
use mysql (ens connectam amb la base de dades mysql)
select user,host from user; (executam una comanda sql per demanar la llista d'usuaris.
Ull amb el punt i coma final; s'ha de posar!)

Obtenim una sortida semblant a la que mostra la figura següent:

Cas de servidor MySQL instal·lat en el servidor Linux:
Obriu una finestra de terminal i executau:

mysql -u root (executam el client com a superusuari)
use mysql (ens connectam amb la base de dades mysql)
select user,host from user; (executam una comanda sql per demanar la llista d'usuaris.
Ull amb el punt i coma final; s'ha de posar!)

Obtenim una sortida semblant a la que mostra la figura següent:
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A partir d'ara només il·lustrarem el treball en el servidor Windows. En el cas d'utilitzar Linux,
executau ordres anàlogues. 
Podem esborrar els usuaris que es connecten des de “build”

delete from user where host=”build”;

I  també l'usuari sense nom:
delete from user where user=””;

Ara, la llista d'usuaris es redueix a root@localhost (així ha de quedar el servidor):

Ara posarem una contrasenya a l'usuari root@localhost. 
En incloure el camp password a la comanda sql, comprovam que el supersusuari encara no té
contrasenya:

select user,host,password from user;

Per especificar una contrasenya per root@localhost:
quit (sortim del client mysql)

Executam  mysqladmin amb els següents paràmetres:
mysqladmin -u root password xarxipelag

Ara l'usuari root@localhost s'ha de validar amb la contrasenya “xarxipelag” (per raons de
simplicitat, vos recomenam que useu la mateixa contrasenya que la del usuari administrador del
domini). Per connectar amb el servidor executau:

mysql -u root -p (el servidor demanarà la contrasenya)
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El mysql guarda les contrasenyes encriptades. Ho podeu comprovar fàcilment:
use mysql (connectau-vos amb la base de dades mysql)
select user,host,password from user;

Finalment habilitarem la possibilitat de que root pugui connectar-se des del lloc de treball de
l'administrador de la xarxa (només des d'aquesta màquina!). D'alguna manera el que es fa es crear
un nou usuari (root@ip_maquina_administrador o root@nom_maquina_administrador) amb la
mateixa contrasenya de root@localhost i amb tots els privilegis:

grant all privileges on *.* to “root”@”172.16.252.10” identified by “xarxipelag” with
grant option

Observau ara la llista d'usuaris:

Ara ja podem tancar la connexió amb el servidor (quit) i passar al lloc de treball d'administració per
instal·lar l'eina gràfica d'administració. 

Instal·lació del MySQL Control Center en el lloc de treball de l'administrador
La darrera versió de l'aplicació es pot descarregar de www.mysql.org. En aquest document farem
servir la versió 0.9.4. L'aplicació es distribueix en un paquet zip (mysqlcc-0.9.4-win32.zip). Iniciau
una sessió en el lloc de treball amb el compte d'administrador del domini, desempaquetau-lo el
fitxer anterior en una carpeta temporal i executau setup.
Podeu acceptar el directori d'instal·lació que s'ofereix per defecte (C:\Archivos de
programa\mysqlcc). Desactivau els mòduls d'idioma que no s'hagin d'emprar i iniciau la instal·lació.
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Administració bàsica del servidor
Arrencau l'aplicació que s'acaba d'instal·lar (s'haurà creat una carpeta en el menú).
En la primera execució, apareixerà el quadre de diàleg per registrar un servidor. Entrarem les dades
del servidor MySQL instal·lat:

Polsau <Test> per comprovar la connexió. Un cop comprovada, pitjau <Add> per afegir el servidor.
La primera cosa que convé fer és triar l'idioma del programa. Per això, executau <Options> -
<General>. A Language podeu triar “espanyol”. Per fer operatiu el canvi, haureu de reiniciar
l'aplicació.
La finestra principal del MySQL Control Center (a partir d'ara, MySQLCC) s'anomena
“Administrador de consola”. A la columna de l'esquerra d'aquesta finestra hi ha la llista de servidors
accessibles (en el nostre cas hi ha un únic servidor, el que s'acaba de registrar). Si el servidor té una
icona amb un punt vermell vol dir “desconnexió”. Per connectar-hi basta pitjar sobre el servidor
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amb el botó dret del ratolí i escollir “Connectar”.

Creació d'una base de dades personal
Una de les operacions que més vegades haurem de realitzar és la creació d'una base de dades
personal. Anomenarem base de dades personal a una base de dades en la qual només un usuari
determinat (el coneixerem com el “propietari”) hi té permisos d'accés. En aquesta base de dades,
l'usuari propietari disposa de tots els privilegis. S'haurà de crear una d'aquestes bases de dades per a
cada usuari del domini que vulgui treballar amb el servidor MySQL (en particular, hauran de
disposar d'una d'aquestes bases de dades el professorat del centre que hagi de realitzar el curs de
formació a distància abans esmentat).
Per crear una base de dades personal amb el MySQLCC realitzau les següents accions:
– Creau una nova base de dades. Per això, pitjau amb el botó dret del ratolí sobre “Bases de dades”

i escollir “Nova base de dades”. Entrau un nom per a la base de dades (en el cas de bases de
dades personals, vos recomanam que useu el mateix que identifica l'usuari en el domini).
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– Creau un nou usuari. Per això, escolliu “Nou usuari” en el menú contextual d'Administració
d'usuaris (botó dret del ratolí sobre “Administració d'usuaris”). S'obrirà el quadre de diàleg
“Afegir usuari”. Com a nom d'usuari entrau el nom de l'usuari del domini (el que s'ha fet servir
per anomenar la base de dades), en el camp servidor entrau 172.16.x.% on x és el número que
identifica la xarxa del centre (% s'utilitza com a comodí, és a dir, si s'especifica 172.16.x.%
aquest usuari podrà connectar-se amb el servidor des de qualsevol lloc de treball de la xarxa) i en
el camp “Contrasenya” introduïu una contrasenya per a l'usuari.
Donau a aquest usuari tots els privilegis dins la seva pròpia base de dades (excepte l'opció
GRANT, és a dir, el privilegi que permetria a l'usuari assignar privilegis a tercers; aquesta
funcionalitat l'hem de reservar al superusuari). Finalment, pitjau <Afegir>.

Amb aquestes accions hem creat una base de dades personal per a l'usuari profe1. La finestra
“Consola administrador” mostra el resultat d'aquestes operacions:
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Tot i que aquest sistema és prou còmode, encara hi ha una manera més eficient de realitzar aquestes
accions mitjançant el llenguatge SQL.

Creació d'una base de dades personal fent servir el llenguatge SQL
Il·lustrem com emprar el llenguatge SQL per crear una base de dades personal. És la manera més
fàcil i senzilla de realitzar aquesta tasca.
Com a exemple creàrem una base de dades personal per a l'usuari profe2. Executau el MySQL
Control Center i connectau-vos amb el servidor MySQL. A la barra d'eines pitjau el botó SQL.
S'obrirà una finestra que permetrà la interrogació directe de les bases de dades mitjançant el
llenguatge SQL. A la finestra introduïu i executau (per executar s'ha de pitjar el botó <!>) aquestes
dues ordres:
create database profe2
grant all privileges on profe2.* to “profe2”@”172.16.x.%” identified by “<contrasenya>”

La primera ordre crea la base de dades. En la segona es crea un nou usuari profe2 al qual proveïm
de tots els drets en la base de dades creada. En aquesta segona ordre s'ha de substituir x pel nombre
que correspon a la xarxa del centre i <contrasenya> per una contrasenya vàlida per a l'usuari profe2.
Un cop executades les ordres, tancau i tornau obrir la connexió amb el servidor perquè es mostrin el
canvis realitzats a la finestra del MySQLCC.
La figura següent mostra l'execució de les ordres en la finestra del MySQL Control Center:
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Creació d'una base de dades compartida
Molt sovint estarem interessats en crear una base de dades que pugui ser compartida per diferents
usuaris. Normalment, voldrem que els permisos d'accés d'aquests usuaris a les taules de la base de
dades sigui diferents. Anem a il·lustrar, per exemple, el procés de creació d'una base de dades
anomenada bdexemple en la qual:
• L'usuari profe1 ha de tenir accés complet, és a dir, ha de poder consultar i modificar registres de

les taules que conformen la base de dades i, també, ha de tenir dret a modificar l'estructura
d'aquestes taules (modificar i/o afegir camps).

• L'usuari profe2 ha de poder consultar i modificar registres (també, esborrar-los) però NO ha de
tenir dret a modificar l'estructura de les taules. 

• L'usuari profe3 només ha de gaudir de permisos de lectura, és a dir, podrà accedir a llistats de les
dades però no podrà realitzar cap modificació.

Les comandes SQL que s'han d'executar per obtenir aquesta bases de dades són:
Primer, crear la base de dades:

create database bdexemple

Establir els permisos a l'usuari profe1:
grant all privileges on bdexemple.* to “profe1”@”172.16.x.%” identified by
“contrasenya”

Establir els permisos a l'usuari profe2:
grant select, insert, update, delete on bdexemple.* to “profe2”@”172.16.x.%”
identified by “contrasenya”

Establir els permisos a l'usuari profe3:
grant select on bdexemple.* to “profe3”@”172.16.x.%” identified by “contrasenya”

Aquesta assignació de permisos pot ser molt més detallada. És possible donar certs permisos a una
taula de la base de dades i d'altres diferents a una altre. Els permisos també poden ser diferents
segons el camp de la taula; per exemple, en una taula per registrar de persones és possible tenir
permís per modificar l'adreça d'una persona i en canvi no tenir-ne per modificar el DNI. Finalment,
també és possible configurar la seguretat de la base de dades de tal manera que un mateix usuari
tengui certs drets des d'un lloc de treball i d'altres des d'un altre. Per aprofundir sobre aquest tema
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vos suggerim la consulta de la documentació que es distribueix amb el servidor MySQL.

CONNEXIÓ MYSQL/OPENOFFICE

Hi ha dues tecnologies que possibiliten la connexió de l'OpenOffice amb el MySQL: el JDBC
(Java Database Connectivity) i l'ODBC (Open Database Connectivity). Tant el JDBC com l'ODBC
són protocols per accedir a sistemes de bases de dades. Ambdós utilitzen el llenguatge SQL per
accedir a les dades. La gran diferència és que els controladors de JDBC estan programats en
llenguatge Java i, per tant, són independents de la plataforma, a diferència dels controladores de
ODBC (generalment programats en C++) que sí depenen de la plataforma. Els venedors dels
sistemes de bases de dades s'encarreguen de fabricar i distribuir els drivers (controladors) JDBC i
ODBC perquè els usuaris puguin connectar-se amb les seves bases de dades. D'aquesta manera
existeixen controladors JDBC i ODBC pels sistemes de bases de dades més potents i coneguts com
són Oracle, SQL Server de Microsoft o MySQL (el sistema de bases de dades que nosaltres
utilitzarem).
La pregunta clau és: quin tipus de controladors convé emprar: JDBC o ODBC? Bona part dels
fabricants recomanen usar ODBC en les plataformes Windows i JDBC en Unix o Linux. Com que
els dos sistemes funcionen bé ambdues plataformes i sempre s'ha de procurar estalviar esforços en
les instal·lacions i unificar al màxim la tecnologia, la nostra recomanació és:
• Els centres que disposin de llocs de treball en les dues plataformes Windows i Linux convé que

utilitzin només JDBC. És a dir, en aquest centres, la connexió amb MySQL es recomana fer-la
amb el controlador JDBC tant en els llocs de treball Linux com també en els Windows. 

• Els centres que només disposin de llocs de treball en Windows poden triar. ODBC.sol ser l'opció
recomanada per Windows encara que els dos connectors funcionen prou bé. Per tant, si algun
centre es troba més còmode amb la instal·lació de JDBC o bé pensa introduir Linux en un futur
pot optar perfectament per JDBC.

CONFIGURACIÓ DE LA CONNEXIÓ MYSQL/OPENOFFICE FENT SERVIR JDBC

Preparació dels llocs de treball
Els connectors JDBC utilitzen tecnologia Java. Per tant, és un requeriment previ tenir instal·lat un
entorn d'execució de Java (JRE) en el lloc de treball. Si no s'ha instal·lat, podeu procedir a la seva
instal·lació seguint les instruccions del document tècnic “Instal·lació o actualització d'OpenOffice
1.1 dins les xarxes del projecte Xarxipèlag”.
La preparació dels llocs de treball consisteix en baixar un conjunt de classes java i ubicar-les en una
subcarpeta de l'entorn d'execució de Java (JRE).
Les classes Java que defineixen el driver es poden descarregar de www.mysql.org. Es distribueixen
en paquets tar.gz o zip. Podeu triar qualsevol del dos (el contingut és el mateix; la única cosa que
canvia és el format del fitxer). Els paquets contenen tant els fitxers font com els binaris. Aquí farem
servir la versió 3.0.14 (la darrera versió per producció en el moment d'elaboració d'aquest
document). Un cop descarregat el paquet s'ha d'extreure del seu contingut, el fitxer que conté les
classes binàries. Aquest fitxer s'anomena mysql-connector-java-3.0.14-production-bin.jar. Guardau
el fitxer en una carpeta compartida del servidor. 

Gestió de bases de dades amb MySQL i OpenOffice.org en les xarxes del projecte Xarxipèlag - 17
-



Llocs de treball Windows

Copiau el fitxer mysql-connector-java-3.0.14-production-bin.jar al directori <jre>\lib\ext on <jre>
indica el directori on s'ha instal·lat l'entorn d'execució de java. Si el JRE s'ha instal·lat a la ubicació
per defecte, copiau el fitxer a:

C:\Archivos de programa\Java\j2re1.4.2_04\lib\ext

Convé comprovar que la instal·lació compartida d'OpenOffice s'ha realitzat amb suport per a Java,
és a dir, que l'OpenOffice està configurat per executar Java. Per això, basta comprovar que existeix
un fitxer anomenat java.ini en el directori

C:\Archivos de programa\OpenOffice.org1.1.0\share\config

i que aquest fitxer té activada l'opció de java (java=1) i que conté les informacions vàlides sobre la
ubicació de l'entorn d'execució de Java (JRE). La figura següent mostra un fitxer java.ini amb
l'opció de Java habilitada:

 

Si el resultat d'aquesta comprovació es negatiu, vol dir que OpenOffice encara no està preparat per
executar Java. En aquest cas, hem de comprovar que el lloc de treball disposa d'un entorn
d'execució de Java (JRE) instal·lat; si no és així, procediu a la seva instal·lació, tot seguint les
instruccions del document tècnic “Instal·lació o actualització d'OpenOffice 1.1 dins les xarxes del
projecte Xarxipèlag”. Un cop instal·lat, l'hem d'habilitar per a l'OpenOffice. Per això, iniciau una
sessió amb un compte d'usuari (no podem emprar el compte d'administrador perquè aquest usuari
no té instal·lat OpenOffice) i executau la utilitat jvmsetup que es troba en el directori program de la
instal·lació compartida de l'OpenOffice. Apareixerà una finestra amb els entorns d'execució de Java
disponibles.

Gestió de bases de dades amb MySQL i OpenOffice.org en les xarxes del projecte Xarxipèlag - 18
-



Seleccionau l'entorn que vulgueu emprar amb l'OpenOffice i pitjau <D'acord>. Aquesta operació
haurà generat un fitxer java.ini que es guarda en la carpeta \user\config de la instal·lació d'usuari. Ja
que, segons la proposta tècnica, les instal·lacions d'usuari s'ubiquen a H:\OpenOffice, trobareu el
fitxer java.ini al directori

H:\OpenOffice\user\config

Ara basta moure aquest fitxer a
C:\Archivos de programa\OpenOffice.org1.1.0\share\config

per tal que estigui disponible per a tots els usuaris. Normalment, aquesta darrera operació l'haurà de
realitzar l'administrador ja que els usuaris “normals” no tenen permís d'escriptura a la unitat C:

Llocs de treball Linux

La característica multiplataforma del protocol JDBC fa que el connector que s'ha d'usar en els llocs
de treball Linux sigui EL MATEIX que l'emprat en els llocs Windows. També, el procediment de
configuració és molt semblant a l'esmentat en els sistemes Windows. Només canvien les ubicacions
i els noms dels fitxers que intervenen en la configuració. El procés és el següent:
Copiau el fitxer mysql-connector-java-3.0.14-production-bin.jar al directori <jre>/lib/ext on <jre>
indica el directori on s'ha instal·lat l'entorn d'execució de java. Si el JRE s'ha instal·lat a la ubicació
per defecte, heu de copiar el fitxer a (aquí suposam que la versió del JRE instal·lada és la 1.4.2_03):

/usr/java/j2re1.4.2_03/lib/ext

Convé comprovar que la instal·lació compartida d'OpenOffice s'ha realitzat amb suport per a Java,
és a dir, que l'OpenOffice està configurat per executar Java. Per això, basta comprovar que existeix
un fitxer anomenat javarc en el directori

usr\lib\openoffice\share\config

i que aquest fitxer té activada l'opció de java (java=1) i que conté les informacions vàlides sobre la
ubicació de l'entorn d'execució de Java (JRE). La figura següent mostra un fitxer javarc amb l'opció
de Java habilitada:
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Si el resultat d'aquesta comprovació es negatiu (és a dir, el fitxer no existeix o bé conté les opcions
de Java deshabilitades) vol dir que OpenOffice encara no està preparat per executar Java. En aquest
cas, heu de comprovar que el lloc de treball disposa d'un entorn d'execució de Java (JRE) instal·lat;
si no és així, podeu procedir a la seva instal·lació tot seguint les instruccions del document tècnic
“Instal·lació o nactualització d'OpenOffice 1.1 dins les xarxes del projecte xarxipèlag”. Un cop
instal·lat, s'haurà habilitar per a l'OpenOffice. Per això, iniciau una sessió amb un compte d'usuari
(podeu emprar també el compte root si aquest usuari té instal·lat l'OpenOffice) i executau la utilitat
jvmsetup que es troba en el directori program de la instal·lació compartida de l'OpenOffice
(/usr/lib/openoffice). Apareixerà una finestra amb els entorns d'execució de Java disponibles. Si el
programa no detecta l'entorn d'execució instal·lat, utilitzau el botó <Navega...> per trobar-lo (com ja
s'ha comentat la ubicació per defecte és /usr/java/j2re<versió>).

En pitjar D'acord es generarà un fitxer javarc que es guarda en la carpeta /user/config de la
instal·lació d'usuari. Segons la proposta tècnica, les instal·lacions d'usuari en els llocs de treball
Linux s'ubiquen en un subdirectori anomenat .openoffice del directori personal local. Per tant,
trobareu el fitxer javarc al directori

$HOME/.openoffice/user/config
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Ara basta moure aquest fitxer a
/usr/lib/openoffice/share/config

per tal que estigui disponible per a tots els usuaris. Aquesta darrera operació l'haurà de realitzar
l'usuari root ja que els usuaris “normals” no tenen permís d'escriptura a la partició /usr

Configuració de la connexió
Un cop els llocs de treball estan preparats, els usuaris ja poden realitzar connexions amb el servidor
MySQL.
Vegem ara el procés que ha de seguir l'usuari profe1 per connectar-se amb la seva base de dades
personal.
1. L'usuari ha d'iniciar una sessió en un lloc de treball (Windows o Linux) amb el seu compte

personal
2. L'usuari ha d'iniciar OpenOffice
3. Després, ha d'accedir a <Eines> - <Font de dades...> i pitjar sobre <Font de dades nova> (és un

botó situat a la part superior esquerra del quadre de diàleg).
4. A la pestanya General ha d'introduir un nom per a la font de dades i s'ha de seleccionar MySQL

en el camp Tipus de base de dades:

5. A la pestanya MySQL, ha de triar “Utilitza un connector /J3”. En el camp “Tipus de controlador
MySQL JDBC” ha d'especificar com.mysql.jdbc.Driver. Com a URL de la font de dades ha
d'introduir ip_servidor:3306/profe1. En el camp “Nom d'usuari” ha d'introduir profe1 i marcar
“Es necessita una contrasenya” i, en el camp “Lletra”, triar Europa occidental (ISO-8859-I). 
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6. En pitjar D'acord ja estarà operativa la connexió amb la base de dades. 

CONFIGURACIÓ DE LA CONNEXIÓ MYSQL/OPENOFFICE FENT SERVIR ODBC

Preparació dels llocs de treball 
En els diferents llocs de treball de la xarxa hi instal·larem el MyODBC, és a dir, el driver ODBC per
connectar-se amb MySQL. La darrera versió es pot descarregar de http://www.mysql.org. En aquest
lloc s'hi poden trobar les darreres versions per Windows i per Linux. En aquest document
il·lustrarem la instal·lació de la versió 3.51.8 només per Windows.

Llocs de treball Windows

Iniciau una sessió amb el compte d'administrador. El software es distribueix amb l'arxiu exe
(MyODBC-standard-3.51.8-win.exe). Per instal·lar-ho, executau el fitxer i seguiu les instruccions.
En acabar podeu comprovar que la instal·lació s'ha realitzada correctament. Per això, obriu el gestor
de connexions ODBC (s'anomena Origen de dades ODBC) que es troba en el Tauler de control –
Eines d'Administració. Polsau sobre la pestanya <Controladors> i s'obtendreu la llista de
controladors instal·lats. Al final de la llista ha d'aparèixer MySQL ODBC 3.51 Driver tal com
mostra la figura següent:
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Configuració de la connexió
Un cop els llocs de treball estan preparats (és a dir, tenen operatiu el driver MyODBC), els usuaris ja
poden realitzar connexions amb el servidor MySQL.
Vegem ara el procés que ha de seguir l'usuari profe1 per connectar-se amb la seva base de dades
personal.
1. L'usuari ha d'iniciar una sessió en un lloc de treball (Windows o Linux) amb el seu compte

personal
2. L'usuari ha d'iniciar OpenOffice
3. Després, ha d'accedir a <Eines> - <Font de dades...> i pitjar sobre <Font de dades nova> (és un

botó situat a la part superior esquerra del quadre de diàleg).
4. A la pestanya General ha d'introduir un nom per a la font de dades i s'ha de seleccionar MySQL

en el camp Tipus de base de dades:

5. A la pestanya MySQL, ha de triar “Utilitza una font de dades MyODBC existent”, en el camp
“Nom d'usuari” ha d'introduir profe1 i marcar “Es necessita una contrasenya” i, en el camp
Lletra, triar Europa occidental (ISO-8859-I). Manca especificar la URL de la font de dades. Per
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això, ha de pitjar sucessivament botó <...> i <Organitza...>. Apareixerà l'Administrador
d'orígens de dades ODBC de Windows. En aquest quadre de diàleg ha de pitjar <Afegir> - triar
el controlador MySQL ODBC Driver, tal com es mostra a la figura següent:

Desprès ha de polsar Final per accedir al quadre de diàleg de configuració de la fonts de dades
ODBC. Es recomana anomenar la font de dades amb el nom de l'usuari. Al camp Host s'ha
d'introduir l'adreça IP o el nom del servidor on s'ha instal·lat el MySQL Server. Cal completar
amb el nom de la base de dades (igual que el nom d'usuari ja que així hem anomenat les bases de
dades personals) i el nom d'usuari. No cal entrar la contrasenya ni tampoc modificar l'entrada per
defecte del camp Port 

6. Un cop creada la nova font de ODBC ha de quedar seleccionada en la pestanya MySQL tal com
mostra la figura següent:
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7. En pitjar D'acord ja es operativa la Font de dades.

INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE BASES DE DADES AMB OPENOFFICE

Un cop configurada la connexió, l'usuari està en disposició de gestionar bases de dades fent servir el
paquet integrat OpenOffice. Per això, l'usuari ha d'iniciar qualsevol aplicació del paquet integrat
(per exemple, el processador de textos) i executar el mòdul “Navegador de dades” que es troba en el
menú Visualitza (es pot accedir a aquest mòdul directament pitjant la tecla <F4>). La finestra de
l'OpenOffice es dividirà en dues parts: la zona superior mostrarà el Navegador de dades i la inferior
visualitzarà l'aplicació que s'ha iniciat. Per la seva banda, la finestra del Navegador de dades es
divideix, verticalment, en dues parts: la zona de l'esquerra que mostra les connexions configurades i
la zona de la dreta reservada per a la visualització dels continguts de les bases de dades (taules,
consultes, etc.).
Les icones que representen les connexions es despleguen en tres opcions: enllaços, consultes i
taules. Per connectar-se a una base de dades és suficient desplegar la icona que representa la
connexió i accedir, per exemple, a l'opció taules. El servidor MySQL exigirà l'autenticació de
l'usuari sol·licitant la contrasenya. La figura següent mostra la pantalla que apareix quan l'usuari
profe1 intenta connectar-se amb la seva base de dades personal mitjançant la connexió MySQL –
profe1 (JDBC) (és pertinent assenyalar que tot i que a la figura es mostren dues connexions amb la
base de dades personal, una fent servir JDBC i l'altre ODBC, només es necessari disposar-ne d'una
d'elles).
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Una vegada l'usuari s'ha autenticat en el servidor, apareix la llista de taules de la base de dades.
L'usuari pot crear noves taules, modificar l'estructura de les taules existents, navegar i/o editar les
dades, crear consultes etc. No és objectiu d'aquest document entrar en els detalls sobre tots aquests
procediments. Per això, remetem el lector al curs de formació que s'esmenta a la introducció
d'aquest document. La figura següent mostra el contingut de la taula1 de la base de dades profe1.

Hi ha un detall que és important remarcar aquí. Perquè funcioni correctament la navegació i l'edició
de taules és necessari que les taules tenguin un camp de clau única (és a dir un camp obligatori
sense duplicitats). Molt sovint, el disseny de la taula ja inclou un camp d'aquestes característiques
de forma natural (per exemple, el DNI en el cas de taules els registres de la qual són). Quan la taula
no inclou un camp d'aquestes característiques és necessari afegir-n'hi un; en aquests casos es
recomana utilitzar un camp numèric que s'incrementi automàticament com a camp de clau única. La
millor manera d'afegir un camp d'aquest tipus és fent servir SQL. La figura següent mostra la taula
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taula2, la qual encara NO inclou cap camp de clau única.

Anem a afegir-hi un camp anomenat ID autoincrementat i de clau única. Per això, pitjau el botó dret
del ratolí amb la taula2 seleccionada i executau l'opció <SQL...>. Apareixerà la finestra que permet
executar ordres amb llenguatge SQL. En el camp Comanda per executar entrau i executau l'ordre
següent:

alter table taula2 add ID integer PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT

Desprès Desconnectau la base de dades; en tornar-la connectar, veureu com la taula2 conté el camp
ID esmentat. El camp s'ha omplert automàticament amb valors correlatiu a partir de l'u. Quan
s'afegeixi un nou registre el camp ID agafarà automàticament el valor 4 per aquest registre.
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