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Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per a cursar el mòdul, però és aconsellable tenir coneixements bàsics de
tecnologies de la informació. En particular, d'ús de fulls de càlcul i de bases de dades d'ús personal.

Objectius

L'objectiu del mòdul és proporcionar un coneixement suficient (mitjà-avançat) sobre els principis i aplicacions
dels sistemes de gestió de bases de dades i de les seves extensions espacials per tal de ser capaç de

desenvolupar bases de dades alfanumèriques d'àmbit corporatiu en contextos de complexitat
mitjana-alta.
implementar bases de dades espacials, que constitueixen el nucli principal i el suport actual de la major
part de sistemes d'informació geogràfica.

El mòdul comprèn les metodologies i eines de disseny de bases de dades per a bases de dades relacionals
(model entitat-relació) i orientades a objectes (llenguatge UML) implementades mitjançant programes
d'enginyeria de programari (CASE) que es desenvolupen a través de casos pràctics d'aplicació real, els quañs
permeten dur a terme íntegrament el procés de concepció, implementació i administració de sistemes
d'informació, tant de tipus genèric com geoespacials, de caràcter corporatiu, complexos, oberts, distribuïts i
interoperables.

En segon llloc inclou els processos i eines per a la implementació i administració de bases de dades.

Per últim, però no menys important, el mòdul abasta també l'aprenentatge del llenguatge universal de bases
de dades SQL (Structured Query Language), tant en la versió general com en l'estesa espacialment, per a
efectuar tasques d'administració i sobretot per a resoldre consultes alfanumèriques i espacials d'explotació de
bases de dades.

Competències

Desenvolupar i aplicar metodologies danàlisi de la informació geoespacial i alfanumèrica per resoldre
problemes de gestió urbana o territorial, generant informació útil per a la implementació de processos
intel·ligents i per a la presa de decisions.
Desenvolupar idees imaginatives, creatives i innovadores en projectes de sistemes, serveis, productes
o aplicacions dinformació geoespacial.

Diferenciar i utilitzar els diferents models de dades i estàndards de la informació geoespacial
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Diferenciar i utilitzar els diferents models de dades i estàndards de la informació geoespacial
(cartografia digital, bases de dades espacials i metadades), i ser capaç de reconèixer-ne els
components i les capacitats respectius.
Dissenyar i administrar sistemes dinformació geoespacial, integrant bases de dades espacials i
alfanumèriques, relacionals i orientades a objectes, en arquitectures distribuïdes client-servidor o
orientades a serveis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar la qualitat de les diverses fases del procés de disseny i implementació de bases de dades i la
seva adequació als objectius proposats per al sistema.
Concebre i implementar procediments de consulta i explotació combinada sobre bases de dades
alfanumèriques i espacials, en entorns client-servidor de sistemes dinformació corporatius.
Consultar i gestionar bases de dades espacials mitjançant programes de gestió de bases de dades i
llenguatge SQL espacial.
Conèixer i aplicar de manera consistent les operacions danàlisi cartogràfica i àlgebra de mapes
mitjançant llenguatge SQL espacial.
Conèixer i aplicar els conceptes, les metodologies i els llenguatges de disseny conceptual i lògic de
bases de dades alfanumèriques i espacials.
Conèixer i utilitzar el llenguatge de bases de dades SQL per resoldre problemes complexos de
consulta, creació, manipulació i modificació de bases de dades.
Desenvolupar i aplicar procediments dimplementació i càrrega de dades sobre bases de dades
alfanumèriques i espacials.
Desenvolupar idees imaginatives, creatives i innovadores en projectes de sistemes, serveis, productes
o aplicacions dinformació geoespacial.
Escollir el model de dades dinformació geoespacial més adequat per a cada cas daplicació.
Fer el disseny conceptual i lògic de bases de dades alfanumèriques i espacials mitjançant programes
denginyeria del programari assistida per ordinador (CASE, computer aided software engineering).
Modelitzar cada una de les diverses configuracions espacials mitjançant les estructures dels diversos
models de dades geoespacials.
Portar a terme el procés de creació de bases de dades de manera automàtica a partir de models
elaborats amb programes CASE.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer les diverses configuracions espacials o esquemes conceptuals en un determinat univers
dentitats geogràfiques per representar.
Seleccionar i establir la seqüència doperacions de SIG apropiades per resoldre un determinat problema
de construcció de dades geoespacials.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar els programes lliures i comercials més destacats de gestió de bases de dades i de gestió de
bases de dades espacials.

Continguts

Sistemes de gestió de bases de dades

1. Bases de dades. Característiques i evolució.
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1. Bases de dades. Característiques i evolució.

Concepte de base de dades.

Sistema de gestió de bases de dades.

Característiques de les bases de dades.

Tipus d'usuaris.

Evolució històrica.

2. Sistemes de gestió de bases de dades (SGBD).

Característiques dels SGBD.

Funcions d'un SGBD.

Nivells d'abstracció.

Exemples de SGBD.

Arquitectura dels SGBD.

Aplicacions i tipus de SGBD.

3. Models de dades per a bases de dades.

Models de dades històrics.

Model de dades relacional.

Altres models de dades.

4. Models conceptuals.

Model Entitat-Relació, ER.

Model Entitat-Relació Estès, EER.

Llenguatge de Modelització Unificat, UML.

Programari CASE.

5. Procés de creació de bases de dades.

Disseny de bases de dades.

Implementació: creació de l'esquema de la base de dades.

Càrrega de dades.

6. Disseny de bases de dades.

Disseny conceptual.

Disseny lògic.

7. SQL, Structured Query Language.

Introducció.

Llenguatge de definició de dades (DDL) i llenguatge de manipulació de dades (DML).
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Sentències SQL de definició de dades.

Sentències SQL de manipulació de dades.

Sentències SQL de consulta.

Sentències SQL de combinació de taules.

Creació de vistes i de taules mitjançant consultes.

Consultes imbricades.

8. Administració de bases de dades.

Creació de bases de dades, esquemes i espais d'emmagatzematge.

Creació i gestió d'usuaris.

Seguretat i recuperació.

Bases de dades espacials

1. Bases de dades espacials.

Emmagatzematge de geometria en bases de dades.

Llenguatge de consulta espacial.

Tipus de bases de dades espacials (estàndard, orientades a objectes).

2. Modelització de les relacions espacials.

Conceptes bàsics de topologia.

Topologia plana (arc-node).

Model de 9 interseccions estès dimensionalment (DE-9IM).

3. Esquemes conceptuals de la informació geogràfica.

Configuracions espacials basades en elements.

Configuracions espacials basades en mostreigs.

Configuracions espacials per a representar superfícies.

Configuracions espacials dela representació per localitzacions.

4. Models de dades de la informació geogràfica.

Model d'elements sense topologia.

Model d'elements amb topologia plana (arc-node).

Model estàndard Simple Feature Access.

Model de geobase de dades.

Model GML.

Comparativa de models de dades espacials.

5. Llenguatge de consulta espacial SQL ampliat.
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5. Llenguatge de consulta espacial SQL ampliat.

Funcions de consulta espacial.

Funcions de mesura espacial i derivades geomètriques.

Funcions de construcció geomètrica.

Funcions de manipulació i anàlisi espacial.

6. Topologia a les bases de dades espacials.

Topologia de regles.

Topologia integrada.

7. Dades ràster a les bases de dades espacials.

Dades ràster en el model de taules espacials.

Dades ràster en el model de geobase de dades.

8. Sistemes de referència espacial.

Components dels sistemes de referència espacial.

Transformació dinàmica dels sistemes de referència espacial.

Codificació estàndard dels sistemes de referència espacial.

Emmagatzematge de dades en coordenades geogràfiques a les bases de dades espacials.

9. Disseny de bases de dades espacials.

Especificació d'entitats amb representació espacial.

Especificació de la geometria i les relacions espacials.

Implementació segons un model de dades.

Modelització de dades espacials amb llenguatge UML.

10. Implementació de bases de dades espacials.

Procediments de creació de l'esquema d'una base de dades espacial.

Procediments de càrrega de dades en una base de dades espacial.

11. Administració de bases de dades espacials.

Procediments d'ingrés i extracció de dades.

Gestió de versions.

Indexació espacial.

Metodologia

El mòdul es desenvolupa mitjançant tres tipus d'activitats:

Activitats dirigides: Consisteixen en classes teòrico-pràctiques en aules informàtiques i inclouen la resolució de
casos per mitjà d'exercicis pràctics guiats. Les classes formen el fil conductor del mòdul. La seva funció és
sistematitzar els continguts, presentar estats de la qüestió de les matèries, aportar mètodes i tècniques per a
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casos per mitjà d'exercicis pràctics guiats. Les classes formen el fil conductor del mòdul. La seva funció és
sistematitzar els continguts, presentar estats de la qüestió de les matèries, aportar mètodes i tècniques per a
la resolució de tasques i recapitular els coneixements objecte d'aprenentatge. Així mateix, generen i
organitzen les necessitats de treball autònom de l'alumne per a ampliar continguts bàsics o desenvolupar
continguts complementaris.

Activitats supervisades: Comprenen la realització d'un projecte de quadrimestre, consistent en un cas
d'aplicació real, mitjançant hores de taller, treball autònom i tutories, el qual permet aplicar conjuntament els
coneixements i habilitats tècniques dels continguts de tots els mòduls del quadrimestre. El projecte de
quadrimestre constitueix per a l'alumne/a una fita i la demostració material d'haver assolit els objectius de tots
els mòduls del quadrimestre i és la peça fonamental de l'avaluació, ja que a més del seguiment continuat de la
seva realització, haurà de lliurar una memoria de síntesi del projecte i exposar-lo oralment.

Activitats autònomes: El treball autònom de l'alumne inclou el temps per a estudiar materials teòrics, cercar
documentació i dades, realitzar exercicis d'ampliació de continguts complementaris del mòdul i, en gran part,
dur a terme el desenvolupament personal del projecte de quadrimestre.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòrico-pràctiques 36 1,44 2, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 18

Tipus: Supervisades

Projecte de quadrimestre 15 0,6 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Realització d'exercicis utilitzant programari específic i bibliografia
recomanada. Estudi personal

69 2,76 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

a) Procés i activitats d'avaluació:

L'avaluació del mòdul es basa principalment en la realització del projecte de quadrimestre, el qual és objecte
de dues activitats d'avaluació. D'una banda, l'elaboració i lliurament de la memòria de síntesi del projecte i
d'altra banda la defensa oral del projecte realitzat. Atès el contingut altament tècnic del mòdul, s'atribueix un
pes del 45% a la memòria del projecte, ja que és el mitjà més adequat per a exposar els detalls tècnics amb
tota la seva complexitat, i un pes del 25% a la defensa oral. L'avaluació es complementa amb un 30% de
realització d'exercicis pràctics.

Tret que s'indiqui el contrari, totes les activitats d'avaluació (memòria del projecte de quadrimestre, exposició
oral del projecte de quadrimestre, exercicis pràctics del mòdul) són individuals.

Les hores atribuïdes a cada activitat d'avaluació inclouen el temps destinat a l'elaboració dels mitjans
materials d'avaluació de cada activitat (memòria, presentació, etc.).

b) Programació d'activitats d'avaluació:

Memòria del projecte del 1er quadrimestre: Elaboració al llarg del quadrimestre. Lliurament al final del
quadrimestre, el .24 de gener de 2020

Defensa oral del projecte del 1er quadrimestre: Elaboració al llarg del quadrimestre. Exposició oral al final del
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Defensa oral del projecte del 1er quadrimestre: Elaboració al llarg del quadrimestre. Exposició oral al final del
quadrimestre, el .30 i 31 de gener de 2020

Exercicis pràctics del mòdul: Realització i lliurament setmanal o quinzenal, al llarg del quadrimestre.

c) Procediment de revisió de l'avaluació:

Un cop publicades les notes, els alumnes disposaran d'una setmana per a efectuar-ne la revisió sol·licitant cita
amb els professors o professores corresponents.

d) Procés de recuperació:

Memòria del projecte del 1er quadrimestre: Recuperable en el termini màxim de 2 setmanes després de la
data de lliurament programada. La recuperació consistirà en un nou lliurament de tota la memòria en cas
d'avaluació negativa de la primera memòria lliurada.

Defensa oral del projecte del 1er quadrimestre: Recuperable en el termini màxim d'1 setmana després de la
data de realització programada. La recuperació consistirà en efectuar de nou la defensa oral en cas
d'avaluació negativa de la primera defensa oral realitzada.

Exercicis pràctics del mòdul: No recuperables.

Per a participar a la recuperació l'alumne/a haurà d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el
pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de l'avaluació total del mòdul. Per tant, haurà
d'haver estat avaluat necessàriament en la data programada de la memòria (45%) i de la defensa oral (25%)
del projecte de quadrimestre.

Només podrà participar en el procés de recuperació l'alumne/a que, no haventsuperat l'avaluació del mòdul
(qualificació total mínima de 5,0), hagi obtingut una qualificació mínima total del mòdul superior a 3,5.

La còpia o plagi en qualsevol de les activitats constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a
l'activitat, que no es podrà recuperar. En cas de reincidència es suspendrà tot el mòdul. Es considera "còpia"
un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o
part d'un text d'un autor com a propi sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Vegeu
documentació sobre "plagi" a: .http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Defensa oral de treballs 25 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Entrega de treballs/informes 45 13,5 0,54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Realització d'exercicis pràctics 30 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16
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