
Última modificació: 14-01-2015

840353 - SISGESBD - Sistemes Gestors de Bases de Dades

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 5

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Responsable: Alfons Palacios

(palacios@tecnocampus.cat)

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català, Anglès

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

CEFC12. CEFC12: Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, 
que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
CEFC15. CEFC15: Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel ligents i 
la seva aplicació pràctica.

05 TEQ. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o 
realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.
03 TLG. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de
forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada 
ensenyament.

Capacitats prèvies

Haver cursat les assignatures Bases de dades 1 i Bases de Dades 2

Requisits

Haver cursat les assignatures obligatòries Bases de Dades 1 (2A, tercer quadrimestre) i Bases de Dades 2 (3A, cinquè 
quadrimestre)

Horari: Dimarts de 10 a 11
Dijous de 12 a 13
Divendres de 12 a 14

Horari d'atenció
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En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
- Identificar les parts i les funcions de cada component de l'arquitectura d'un sistema gestor de base de dades.
- Instal·lar, engegar i aturar un SGBD.
- Gestionar l'execució concurrent de sentències SQL.
- Programar aplicacions sobre bases de dades distribuïdes.
- Administrar i gestionar la seguretat d'una base de dades.
- Definir un procés de còpies de seguretat i recuperació de bases de dades.
- Explicar les característiques del Data Warehousing
- Programar vistes materialitzades.
- Explicar què són les base de dades NoSQL.
- Dissenyar i usar bases de dades en entorns NoSQL.
- Explicar la funció i usar els principals llenguatges de definició de la Web Semàntica.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen:
* Classes teòriques en gran grup en les quals:
  > el professorat o els professionals convidats introdueixen els continguts de l'assignatura.
  > es realitzen petites activitats docents que persegueixen que l'estudiant sigui un protagonista actiu en l'adquisició dels 
seus coneixements.
* Pràctiques en equips petits de dues persones que tenen una part que es realitza al laboratori conduïdes o supervisades 
pel professorat i una part en la que l'equip ha de funcionar autònom.
* Activitats dirigides de recerca sobre temes relacionats amb l'assignatura.
* Dins les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores per a preparar les classes teòriques, les hores per a 
estudiar i consolidar els coneixements adquirits,  les hores per a preparar el treball de les pràctiques i, per últim, les hores
que l'estudiant pot dedicar a augmentar i complementar els seus coneixements sobre la matèria.

Metodologies docents
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Continguts

1. Administració de bases de dades

2. Fonaments de Data Warehousing

Dedicació: 60h 

Dedicació: 27h 

Grup gran: 15h 
Grup petit: 6h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 35h 

Grup gran: 10h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 15h 

1.1 Arquitectura de sistemes gestors de bases de dades 
1.2 Gestió de la instància del SGBD: aturada i posada en marxa
1.3 Gestió de processos i de connexions
1.4 Estructures d'emmagatzematge
1.5 Gestió de la concurrència
1.6 Bases de dades distribuïdes
1.7 Seguretat i Auditoria
1.8 Gestió de còpies de seguretat

2.1 Data Warehousing, Business Intelligence, OLAP and Data Mining
2.2 Modelització 
2.3 Administració de Data Warehouses
2.4 Processos ETL 
2.5 Implementació de Data Warehouses

Descripció:

Descripció:
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Primer parcial 37,5%
Segon parcial 37,5%
Pràctiques 25%

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

A totes les activitats és obligada l'assistència per a ser avaluades. 

Totes les activitats són obligatòries. Les activitats no realitzades -o a les que no s'ha assistit- són avaluades com a 0.

3. Bases de dades NoSQL

4. Smart Data, Web of Data and Semantic Web

Dedicació: 39h 

Dedicació: 24h 

Grup gran: 10h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Grup gran: 5h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 15h 

3.1 Big Data and NoSQL
3.2 Tipus de bases de dades NoSQL
3.3 Arquitectura i estructura de bases de dades NoSQL
3.4 Disseny d'esquemes de bases de dades NoSQL
3.5 Disseny d'aplicacions per a bases de dades NoSQL
3.6 Gestió d'una base de dades NoSQL

4.1 Introducció a la Web Semàntica, a la Web of data i a l'Smart data. 
4.2 XML
4.3 RDF
4.4 RDF Schema
4.5 RDFa
4.6 SPARQL
4.7 Linked Open Data 

Descripció:

Descripció:
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Complementària:
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