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Per en Jaume Sistac i en Ramon Segret.

Heu estat una font d'inspiració, tant personal com

professional, ja que aquesta obra té el seu origen en

edicions anteriors dels vostres materials didàctics sobre

bases de dades, i dels coneixements que ens heu transmès.

Igualment, volem fer extensibles aquests agraïments a la

resta d'autors que hi han col·laborat.
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Introducció

Aquesta assignatura té com a objectiu introduir els estudiants en el món de les

bases de dades, el mecanisme que s'utilitza habitualment per a emmagatzemar

dades de manera permanent. En concret, s'ofereix una visió de les bases de

dades des del punt de vista del seu ús, deixant per a assignatures posteriors

en l'àrea de coneixement els aspectes de disseny, arquitectura i administració

de bases de dades.

Tot i que actualment existeixen diferents tipus de bases de dades, en aquesta

assignatura ens centrarem en les bases de dades relacionals, donat que con-

tinuen essent les més emprades. N'estudiarem els fonaments teòrics i alguns

llenguatges que s'utilitzen per a treballar-hi: l'àlgebra relacional i el llenguatge

estàndard SQL.

D'altra banda, a més de la integració de dades, un dels objectius fonamentals

de les bases de dades és la compartició de dades entre múltiples usuaris. Per

això és molt important disposar de mecanismes que garanteixin que l'accés

simultani de diferents usuaris a una mateixa base de dades no comprometi

la seva integritat. Estudiarem com els SGBD resolen aquesta problemàtica, tot

fent ús del concepte de transacció i dels mecanismes per al control de concur-

rència i de recuperació.

Tanmateix, per poder utilitzar la base de dades, més enllà del llenguatge SQL,

interessa conèixer com les aplicacions desenvolupades amb llenguatges de

propòsit general fan servir aquest llenguatge d'accés a bases de dades. Per

aquest motiu presentarem diferents alternatives, i en concret explorarem en

detall JDBC, que és, possiblement, la tècnica més utilitzada en l'actualitat.

Finalment, presentarem altres tipus de bases de dades que han sorgit com a

conseqüència de les limitacions de les bases de dades relacionals per tal de sa-

tisfer els requeriments que imposen les noves aplicacions en el context actual.



© FUOC • PID_00156614 6 Ús de bases de dades

Objectius

Els materials didàctics inclosos en aquesta assignatura s'orienten a aconseguir

que l'estudiant assoleixi els objectius següents:

1. Distingir entre dades permanents (en memòria externa) i no permanents

(en memòria interna).

2. Comprendre els objectius i l'arquitectura dels sistemes de gestió de bases

de dades.

3. Conèixer els fonaments del model de dades relacional.

4. Saber consultar una base de dades mitjançant les operacions de l'àlgebra

relacional.

5. Saber utilitzar les sentències del llenguatge SQL per a definir i manipular

bases de dades.

6. Comprendre els problemes que es deriven de l'accés concurrent de diversos

usuaris a una mateixa base de dades i com els resolen els sistemes de gestió

de bases de dades

7. Poder escriure programes senzills que accedeixin a una base de dades.

8. Conèixer l'existència de sistemes de gestió de bases de dades no relacionals

i saber en quins casos és convenient utilitzar-los.
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