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Introducció

En aquesta assignatura es presenta la problemàtica del disseny de bases de

dades, concretament el disseny de bases de dades relacionals.

El disseny de bases de dades és un procés complex que permet obtenir una

implementació d’una base de dades a partir dels requisits inicials dels usuaris

del sistema d’informació. Aquest procés guia el dissenyador de bases de dades

per diferents etapes amb l’objectiu de segmentar un problema de considerable

complexitat en diferents subproblemes de menys complexitat.

En primer lloc, veurem les diferents etapes que formen un procés de disseny

d’una base de dades i especificarem de manera clara els objectius de cadascuna

d’aquestes etapes.

A continuació, veurem l’etapa del disseny conceptual, que ens permetrà obte-

nir un esquema conceptual independent de la tecnologia que s’utilitzarà en

les etapes posteriors.

Continuarem amb el disseny lògic, que ens permetrà transformar el model

conceptual en un model lògic. Concretament en aquesta assignatura ens cen-

trarem en el model lògic relacional, és a dir, el model lògic que utilitzen les

bases de dades relacionals.

L’etapa següent és el disseny físic. En aquesta etapa veurem el procés de trans-

formació del model lògic cap a un model físic, que ens permetrà obtenir una

implementació sobre un sistema gestor de bases de dades concret.

Finalment, en la darrera etapa del procés de disseny veurem qüestions lli-

gades al rendiment i a la seguretat de les bases de dades. Analitzarem com

s’implementen les consultes, veurem com s’empren les vistes com a mecanis-

me de seguretat i veurem alguns conceptes bàsics que ens permetran protegir

la base de dades d’accessos no autoritzats.
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Objectius

Globalment, els objectius bàsics que assolireu amb l’estudi d’aquests materials

són els següents

1. Entendre en què consisteix el procés de disseny de bases de dades i quins

en són els objectius i les etapes que integren aquest procés.

2. Conèixer els fonaments del disseny conceptual de bases de dades i ser capa-

ços de representar models de dades mitjançant diagrames de classes UML.

3. Ser capaços de fer un bon disseny lògic mitjançant la transformació del

model conceptual al model relacional, després d’haver eliminat possibles

paranys de disseny i aplicant la teoria de la normalització.

4. Conèixer l’estructura física que utilitza la base de dades per a emmagatze-

mar les dades de manera no volàtil.

5. Aprendre a fer el disseny físic de la base de dades a partir del disseny lògic,

tot adaptant-lo a les característiques d’un SGBD concret.

6. Definir els índexs necessaris i convenients en cada taula per a millorar el

rendiment de les aplicacions que accedeixen a la base de dades.

7. Conèixer els mecanismes de processament i optimització de consultes.

8. Conèixer noves aplicacions de les vistes com a elements de disseny extern

per a millorar el disseny de la base de dades.

9. Conèixer l’abast dels mecanismes de seguretat d’una base de dades.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció al disseny de bases de dades
Jordi Casas Roma

1. Procés de disseny d’una base de dades

2. Fases del disseny d’una base de dades

Mòdul didàctic 2
Disseny conceptual de bases de dades
Jordi Casas Roma

1. Introducció al disseny conceptual

2. Elements bàsics de modelització

3. Elements avançats de modelització

Mòdul didàctic 3
Disseny lògic de bases de dades
Xavier Burgués Illa

1. Introducció al disseny lògic

2. Reconsideració del model conceptual: paranys de disseny

3. Disseny lògic: transformació del model conceptual al model relacional

4. Normalització

Mòdul didàctic 4
Disseny físic de bases de dades
Blai Cabré i Segarra, Jordi Casas Roma, Dolors Costal Costa, Pere Juanola
Juanola, Àngels Rius Gavidia i Ramon Segret i Sala

1. Conceptes previs

2. El nivell lògic

3. El nivell físic

4. El nivell virtual

5. Transformació del model lògic al model físic

6. Implementació de mètodes d’accés

Mòdul didàctic 5
Processament de consultes i vistes
Joan Anton Pérez Braña i Santiago Ortego Carazo (†2007)

1. Processament de consultes

2. Processament de vistes

3. La seguretat

4. Annexos




	Disseny de bases de dades
	Crèdits
	Introducció
	Objectius
	Continguts


