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Prerequisits

Es recomana que l'alumne tingui coneixements i capacitats de:

Programació estructurada
Estructures bàsiques de dades.

Aquests conceptes corresponen a continguts de les assignatures:

Inicialització a la programació

Objectius

En aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics de Bases de Dades (BD) necessaris tant a nivell de dissenyador de BD com d'usuari. En finalitzar el curs l'alumne ha de ser capaç de:

• Conèixer i comprendre el salt tecnològic important que representen els sistemes de Bases de Dades i les bases de dades relacionals (BDR) en concret, pel que fa a tractament d'informació en computador, així com en el disseny i manteniment d'aplicacions de tractament d'informació.

• Conèixer l'arquitectura dels sistemes de BDR, les funcions de cada mòdul i el personal que treballa en aquests sistemes (usuaris, programadors i administradors de BD). L'arquitectura és estudiada des d'un punt de vista local i remot.

• Conèixer el model Entitat/Relació (E/R), molt utilitzat en disseny de BDR.

• Estudiar les propietats del model relacional de BD, estès a la majoria de motors de BD.

• Conèixer i saber aplicar el llenguatge SQL, estàndard en BDR.
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• Comprendre la metodologia de disseny de BD, incloses les tècniques de normalització d'una BDR.

• Conèixer les principals estructures de dades que s'utilitzen en BDR, com són la indexació i les funcions hashing.

Competències

Avaluar de manera crítica i amb criteris qualitat el treball realitzat.
Dissenyar, desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes de programari que permeten representar,
emmagatzemar i manipular de forma fiable i eficient grans volums de dades heterogènies dacord amb
els requisits establerts.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Treballar cooperativament en un context multidisciplinar asumiendo y respetando el rol de los
diferentes miembros del equipo.
Utilitzar eficaçment la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball desenvolupat.
Dimensionar correctament la infraestructura de la base de dades necessària per a la gestió i
l'emmagatzematge massiu de dades en un determinat servei.
Dissenyar bases de dades relacionals o no-relacionals adequades a les característiques de les dades
que es volen representar, manipular i emmagatzemar.
Fer consultes sobre una base de dades per extreure de manera eficient la informació rellevant per
analitzar les dades requerides.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Treballar cooperativament en un context multidisciplinari assumint i respectant el rol dels diferents
membres de l'equip.
Utilitzar eficaçment la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació.

Continguts

BLOC 1. PARADIGMES DE BASES DE DADES

1. Introducció. Conceptes bàsics

Introducció i definicions
Components d'un sistema de Base de Dades
Evolució històrica
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Evolució històrica
Avantatges i inconvenients d'un sistema de Bases de Dades

2. Arquitectura de Bases de Dades Relacionals

Arquitectura ANSI-SPARC
El DBA i EL SGBD
Arquitectura back-end / front-end

BLOC 2. MODEL RELACIONAL

3. Model Relacional: Estructura de Dades i Regles d'Integritat

Estructura de Dades
Regles d'Integritat

4. Model Relacional: Manipulació de Dades

Àlgebra Relacional
Càlcul Relacional

BLOC 3. DISSENY DE BASES DE DADES

5. Disseny Conceptual

Fases de disseny d'una BD
Captació i anàlisi de requeriments
Diagrama E-R
E-R Extens
Criteris de disseny d'un esquema E-R

6. Disseny Lògic

Pas a Taules (Model Relacional)

7. Normalització

Teoria de la Normalització
Formes Normals: 1NF, 2NF, 3NF
Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

BLOC 4. NIVELL FÍSIC

8. Disseny Físic

Accés a la Base de Dades física. Fitxers
Estructures d'emmagatzematge
Tècniques de compressió

Metodologia

L'objectiu final de l'assignatura és que l'alumnat sigui capaç de dissenyar i manipular bases de dades
relacionals en el context de les aplicacions informàtiques actuals. Per aquest motiu, les classes presencials
seran altament pràctiques i se centraran en què l'alumnat consolidi els coneixements que són objectiu
d'aprenentatge d'aquesta assignatura.

La metodologia general de l'assignatura es divideix en dues parts.

CLASSE PRESENCIAL. L'objectiu és presentar a l'alumnat els conceptes principals i posar-los en valor dins
del context de l'assignatura. El professorat vetllarà perquè l'alumnat aprofundeixi en aquests conceptes

mitjançant exercicis (més o menys) guiats durant la sessió. Per això les classes presencials es realitzaran en 2
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mitjançant exercicis (més o menys) guiats durant la sessió. Per això les classes presencials es realitzaran en 2
sessions setmanals de 2 hores cadascuna en aules proveïdes d'ordinadors i connexió al servidor.
L'assistència a les classes presencials NO ÉS OBLIGATÒRIA, però SÍ RECOMANABLE.

TREBALL AUTÒNOM. Es proposen dues activitats: 1) autoaprenentatge de consultes SQL i 2) un cas d'ús en
el disseny d'una base de dades real incloent anàlisi de requisits, disseny i consultes típiques de SQL. Els
lliuraments del treball autònom es faran via Caronte (http://caronte.uab.cat).

La primera activitat consistirà en un autoaprenentatge de consultes SQL utilitzant un mòdul d'autoavaluació
disponible a Caronte. L'alumne pujarà les consultes a Caronte en un format específic per ser avaluat.

En la segona activitat es presentarà a l'alumne un cas real de disseny de BD perquè l'alumne realitzi totes les
fases de disseny: captació i anàlisi de requeriments, disseny E-R, disseny lògic i joc de proves. Aquesta
activitat es farà en grups de 5 persones que hauran d'apuntar via Caronte. Es farà un seguiment de les
diferents etapes de l'informe tècnic al llarg del curs. Al final del curs el grup haurà de lliurar un informe tècnic
que serà avaluat. A més s'habilitaran dues activitats de lliurament avaluables a Caronte: un primer lliurament
del disseny E/R amb la qual poder obtenir el feedback del professor i el lliurament final.

Tot el material necessari (enunciats, scripts de BD, resultats dels problemes) estarà disponible al gestor
documental Caronte (http://caronte.uab.cat).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions de teoria i problemes 50 2 2, 3, 4, 9

Tipus: Supervisades

Seguiment i reforç en la resolució del cas d'ús 4 0,16 1, 5

Tipus: Autònomes

DB design 43 1,72 2, 3, 4, 6, 8, 9

Estudi individual 15 0,6 4, 7, 9

Resolució de problemes de manera individual i grupal 34 1,36 1, 4, 8

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura tindrà en compte tres tipus d'activitats d'avaluació: lliurament de problemes
(consultes SQL), avaluació individual i cas d'ús (informe tècnic).

La  de l'assignatura s'obté combinant l'avaluació d'aquestes 3 activitats de la manera següent:nota final

Nota Final = (0.3 * Avaluació Problemes) + (0.3 * Avaluació Individual) + (0.4 * informe tècnic)

: en aquest apartat s'inclou el lliurament de consultes SQL que es proposen al llargLliurament de problemes
del curs i altres activitats que es realitzen en les sessions de problemes.

S'haurà d'aconseguir una  en aquesta activitat per poder aprovar l'assignatura.nota mínima de 5
Els exercicis que es lliurin fora de termini o que tinguin una avaluació de suspès  ies podran recuperar
tornar a lliurar en qualsevol moment del curs  de l'assignatura, ambabans de la data de l'examen final
una .reducció sobre la nota del 20%

Avaluació individual: en aquest apartat s'inclou el resultat de les proves individuals que es faran al llarg del
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Avaluació individual: en aquest apartat s'inclou el resultat de les proves individuals que es faran al llarg del
curs. Hi haurà dues proves parcials que es faran durant el període lectiu del curs i una prova final durant el
període oficial d'exàmens. Aquesta prova final serà de recuperació i només l'hauran de fer els estudiants que
no hagin superat algun dels dos parcials. Si s'ha superat un dels dos parcials, però l'altre no, en aquesta prova
només s'ha de recuperar la part de l'assignatura corresponent al parcial que no s'hagi superat.

S'haurà d'aconseguiruna  en cadascun dels dos parcials per poder aprovarnota mínima de 4.5
l'assignatura.
La nota final serà la mitja dels dos parcials:

Avaluació Individual = (0.5 * Parcial1) + (0.5 * Parcial 2)

: inclou tota la feina del disseny d'una base de dades real incloent anàlisi de requisits, disseny iCas d'ús
consultes típiques de SQL. Inclou l'avaluació de les dues entregues del projecte (un lliurament parcial a meitat
de curs i el lliurament final) i l'avaluació del seguiment del projecte que es farà al llarg del curs. La nota final es
calcularà de la forma següent:

Projecte = (0.15 * Avaluació seguiment projecte) + (0.25 * Entrega Parcial 1) + (0.6 * Entrega Final)

* S'haurà d'aconseguir una  5 en el  del projecte per poder aprovar el projecte. nota mínima de lliurament final

* S'haurà d'aconseguir una  en la nota global del  per poder aprovar l'assignatura.nota mínima de 5 projecte

* La nota de l'entrega final del projecte  si la nota del projecte és >= 3 i la nota de es podrà recuperar
l'avaluació individual és >= 5.

No avaluable: Un alumne es considerarà no avaluable (NA) si no fa com a mínim el 50% dels lliuraments
d'exercicis i no fa cap de les proves d'avaluació següents: parcial 1, parcial 2, prova final de recuperació,
lliurament final de la pràctica.

Suspesos: Si el càlcul de la nota final és igual o superior a 5 però no s'arriba al mínim exigit en alguna de les
activitats d'avaluació, la nota final serà suspès i es posarà un 4.5 a la nota de l'expedient de l'alumne.

Nota important, còpies i plagis: Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i
d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a
una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta
forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats
d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de
recuperar-la en el mateix curs. Aquestes irregularitats inclouen, entre d'altres:

- La còpia total o parcial d'una pràctica, informe, o qualsevol altra activitat d'avaluació

- Deixar copiar

- Presentar un treball de grup no fet íntegrament pels membres del grup

- Presentar com a propis materials elaborats per un tercer, encara que siguin traduccions o adaptacions, i en
general treballs amb elements no originals i exclusius de l'estudiant

- Tenir dispositius de comunicació (com telèfons mòbils, smart watches, etc.) accessibles durant les proves
d'avaluació teòric-pràctiques individuals (exàmens).

En aquests casos, la nota numèrica de l'expedient serà el valor menor entre 3.0 i la mitjana ponderada de les
notes (i per tant no serà possible l'aprovat per compensació).

Nota sobre la planificació de les activitats d'avaluació: Les dates d'avaluació continuada i lliurament de treballs
es publicaran al principi de curs i poden estar subjectes a canvis de programació per motius d'adaptació a
possibles incidències. Sempre s'informarà aCaronte sobre aquests canvis ja que s'entén que aquesta és la
plataforma habitual d'intercanvi d'informació entre professors i estudiants.

Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació individual 30% 4 0,16 4, 5, 9

Cas d'ús 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Lliurament de problemes 30% 0 0 4

Bibliografia

MATERIAL DE L'ASSIGNATURA: , , curs http://caronte.uab.cat assignatura Bases de Dades Relacionals
.Docència BDR curs 2019-20

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, Fundamentos de Bases de Datos, 5a edición, McGraw-Hill,
2006.
C.J. Date, Introducción a los sistemas de Bases de Datos, Vol.1, 7a edición, Prentice Hall, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:

M. Celma, J.C. Casamayor, L. Mota, Bases de Datos Relacionales, Pearson-Prentice Hall, 2003.
D.M. Kroenke, Procesamiento de Bases de Datos, 8ª edición, Pearson-Prentice Hall, 2003.
A. de Miguel, M. Piattini, Diseño y uso de Bases de Datos Relacionales, Ra-Ma, 1997.

ENLLAÇOS WEB:

https://oai.oracle.com/ , Web d'Oracle Iniciativa Acadèmica (OAI) amb molta informació d'interès
relativa a les facilitats que proporciona la Iniciativa Acadèmica als alumnes de la UAB.
http://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp, Web amb cursos lliures i de pagament d'Oracle
per web. S'hi poden trobar cursos en format RealPlayer que expliquen un tema en profunditat.
http://www.acm.org/sigmod Special Interest Group in Management of Data. Grup de l'ACM (
Association of Computer Machinery) que realitza activitats sobre Base de Dades,
organitza congressos i edita revistes sobre el tema.

BASES DE DADES RELACIONALS MULTIUSUARI:

http://www.oracle.com/ , Oracle®
http://www.mysql.com/, MySQL®
http://www.postgressql.org, PostgreSQL®
http://www.sybase.com/home , Sybase®
http://www.microsoft.com/sql/default.asp, Microsoft SQL Server®
http://www-4.ibm.com/software/data/db2/, IBM DB2®
http://www-01.ibm.com/software/data/informix/, IBM Informix®
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