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Introducció

Aquesta assignatura està concebuda perquè els estudiants aprofundeixin en

l’àmbit de les bases de dades. Proporciona la culminació dels coneixements

bàsics, tant estructurals com funcionals, sobre bases de dades i gestors de bases

de dades, centrats sobretot en el model relacional. 

Aquests coneixements s’han començat a adquirir a Bases de dades I, assignatura

troncal de les enginyeries tècniques en informàtica. L’assignatura optativa Ba-

ses de dades II els ha ampliat, i finalment, l’assignatura Sistemes de gestió de bases

de dades, els completa i s’endinsa en temes encara no explicats.

A continuació esmentem breument els conceptes que es descriuen en cada

mòdul:

1) En el primer mòdul s’estudia l’evolució de les bases de dades, des del seu ini-

ci fins a l’actualitat. Es fa èmfasi en els diferents models de bases de dades que

han aparegut, inclosos els orientats a l’objecte* i els relacionals amb objectes**,

amb les seves diferències i característiques. També es dóna una visió de l’estat

actual del mercat, gens estàtic, com demostra el fet que precisament ha estat

modificat aquests últims dies (maig del 2001) amb l’anunci per part d’IBM de

la compra de la base de dades Informix. Finalment, en aquest mateix mòdul,

es descriu l’arquitectura funcional d’un sistema de gestió de bases de dades

(SGBD) alhora que es descriu el camí que segueix una consulta/petició SQL fins

que l’SGBD la resol.

2) En el segon mòdul s’amplien conceptes ja estudiats a l’assignatura Bases de

dades II, com el processament de vistes, l’optimització de les consultes o el

control de la concurrència, i s’introdueix el tema nou de la seguretat en l’accés

a les bases de dades.

3) En el tercer mòdul s’estudia el component de la gestió de les dades, amb

èmfasi en el gestor de la memòria intermèdia* i en els gestors de restauració i

reconstrucció, amb l’ajut de dietaris i còpies de seguretat.

4) En aquest mòdul i els següents s’introdueix un tema nou: el disseny de bases

de dades. Concretament, s’estudien els dissenys conceptual i lògic, a partir de

l’UML per al primer i del model relacional clàssic per al segon. A més, s’estudia

la teoria de la normalització d’aquest darrer model, per la importància que té

en aquesta fase per a un bon disseny de bases de dades.

* En anglès, object oriented.
** En anglès, object-relational.

Abreugem sistema de gestió 
de bases de dades amb la sigla

SGBD.

* En anglès, buffers.
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5) En el cinquè mòdul es fa una reconsideració del model lògic obtingut a

l’etapa anterior i es fa referència a molts temes relacionats amb paranys de dis-

seny, substituts d’usuari*, les abraçades mortals** de definició i càrrega, les re-

dundàncies de dades, els històrics, la fragmentació de taules, la generalització/

especialització i l’herència, etc.

6) En el darrer mòdul s’estudia l’última part del disseny de bases de dades: el

disseny físic, o sigui, l’adaptació del model lògic general a un SGBD concret del

mercat, amb totes les qüestions associades a aquest procés com són l’estudi

de l’afinament o ajust*, l’estudi dels paràmetres dels diferents SGBD, la gestió del

rendiment i, finalment, l’informe del dissenyador a l’administrador de la base

de dades ja dissenyada.

* En anglès, surrogates.
** En anglès, deadlocks.

* En anglès, tuning.
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Objectius

Els materials didàctics associats a aquesta assignatura pretenen de facilitar que

assoliu els objectius següents:

1. Conèixer la història de les bases de dades.

2. Saber què és l’orientació a l’objecte, i les derivacions que se n’han deduït.

3. Comprendre el procés que segueix una consulta d’SQL des que s’origina

fins que es resol.

4. Entendre què són els optimitzadors d’una consulta, i la seva importància

en el rendiment d’un SGBD.

5. Comprendre les vistes, les seves funcions i les seves dificultats d’actualit-

zació.

6. Saber de la importància de la seguretat en les bases de dades, sobretot en

un món dominat per Internet.

7. Conèixer els mecanismes per a restaurar o reconstruir una base de dades,

i els mitjans necessaris.

8. Valorar que el fet de tenir un SGBD no representa poder resoldre sense més

totes les qüestions sobre l’empresa: es necessita en primer lloc dissenyar la

base de dades adequada.

9. Conèixer en profunditat els passos necessaris per a dissenyar una base de

dades i els diferents models que s’empren.

10. Saber de la dificultat per a dissenyar els models conceptual i lògic en l’estat

actual de la tecnologia.

11. Comprendre que els constructors de programari del tipus dels sistemes

gestors de bases de dades no poden seguir l’estàndard amb fidelitat i que

la seva implementació té característiques que els fa autènticament diferen-

ciats els uns dels altres.

12. Arribar a intuir les característiques generals de l’afinament i els paràme-

tres més generals.



 Universitat Oberta de Catalunya • XP01/11031/00001 6 Sistemes de gestió de bases de dades
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