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GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES DE LA INFORMACIÓ

103812 - BIG AND OPEN DATA ENGINEERING

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Alfons Palacios Gonzàlez
Curs: Quart
Trimestre: Tercer
Crèdits: 4
Professorat: 

Alfons Palacios Gonzàlez  <palacios@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Castellà

Aquesta assignatura s'ofereix per ser escollida per estudiants d'intercanvi.

Si n'hi ha estudiants d'intercanvi s'imparteix en castellà.

Competències que es treballen

Descripció

Una part de l'enginyeria informàtica ha evolucionat els darrers anys cap a donar suport a l'emmagatzematge de dades massiu i la seva anàlisi de dades; 
aquest fenomen rep el nom de Big Data.

Un dels camps del Big Data és el que s'anomena l'enginyeria del big data, nous sistemes d'emmatgazematge de dades massives, distribuïdes i replicades en 
múltiples suports allotjats al Núvol (Cloud Clusters).

En aquesta nova generació de sistemes de suport a les dades apareixen noves arquitectures i nous sistemes gestors de bases de dades, protagonitzats pels 
nous models anomenats NoSQL o no-relacionals que presenten alternatives a l'emmatgatzematge de dades en sistemes relacionals.

Aquest fenomen convergeix amb un altre que busca la interoperabilitat de les dades (linked-data) i els formats oberts de dades (open data) que permetin un 
alt grau de compartició de la informació, usant la web semàntica per convertir la World Wide Web en un repositori universal de dades i informació (Web of 
Data) que sigui usable i accessible per programes d'ordinador.

Resultats d'aprenentatge

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.
- Administrar i gestionar la seguretat i les còpies de seguretat d'una base de dades.
- Explicar les arquitectures distribuïdes i replicades de l'emmatgatzematge massiu de dades.
- Explicar què són les base de dades NoSQL.
- Dissenyar i usar bases de dades en diferents entorns NoSQL.
- Explicar la funció i usar els principals llenguatges de definició de la Web Semàntica.
- Dissenyar un sistema de dades obertes

Metodologia de treball

Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen:
Classes en gran grup en les quals:
  > el professorat o els professionals convidats introdueixen els continguts de l'assignatura.
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  > es realitzen petites activitats docents que persegueixen que l'estudiant sigui un protagonista actiu en l'adquisició dels seus coneixements.
Workshops 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, les hores per a estudiar i consolidar els coneixements adquirits,  
les hores per a preparar el treball de les workshops i, per últim, les hores que l'estudiant pot dedicar a augmentar i complementar els seus coneixements 
sobre la matèria.

Continguts

1. Introducció als sistemes d'emmagatzemament massius de dades (Big Data)

1.1  Introducció al Big Data

1.2 Arquitectura i administració en sistemes gestors de bases de dades relacionals i no-relacionals

2. Introducció als sistemes distribuïts per a l'enginyeria del big data

2.1 Arquitectures distribuïdes MapReduce i Hadoop

2.2 Introducció a les bases de dades NoSQL

2.3 Bases de dades documentals: MongoDB

2.4 Bases de dades clau-valor: Redis

2.5 Bases de dades columna-família: Apache Cassandra

2.6 Bases de dades en graph: Neo4J

3. Smart data, Web of data and Semantic Web

3.1 Introducció a la Web Semàntica i a la Web of Data

3.2 XML

3.3 RDF, RDFS, RDFa i OWL

3.4 SPARQL

3.5 Bases de dades RDF

3.6 Vocabularis globals

3.7 Linked Data

3.8 Open Data

Activitats d'aprenentatge

Al llarg des cursos es faran cinc workshops (un cada dues setmanes) d'aquesta llista:

Workshop d'arquitectures distribuïdes
Workshop de MongoDB
Workshop de Redis
Workshop de Cassandra
Workshop de Neo4J
Workshop de RDF Databases
Workshop de linked-open data

Examen final

Sistema d'avaluació

50% de la nota en un examen al final de la impartició de l'assignatura

50% de la nota és el treball dels diferents workshops sobre tecnologies una vegada avaluats individualment

Les dues notes han de ser superiors a 3,5 per a poder calcular la nota mitja de l'assignatura. Si alguna és inferior a 3,5 aquesta determina la nota final.

Només es pot recuperar l'examen final.
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