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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Responsable: Alfons Palacios González

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2014

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

6 Idiomes docència:  Català, Anglès

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

1. CEFC1: Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la
seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent.
2. CEFC13: Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als 
sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
3. CEFC5: Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

4. CETI2: Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir 
les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
5. CETI3: Capacitat per a utilitzar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, 
avaluació i gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, 
ergonomia i usabilitat dels sistemes.
6. CETI5: Capacitat per seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats
de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
7. CETI7: Capacitat per comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

8. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.

Capacitats prèvies

Coneixement del Model Relacional de bases de dades.
Coneixement del llenguatge SQL: consultes, combinacions de taules, funcions de grup, subconsultes, DML, DDL i gestió 
bàsica de transaccions.
Coneixement del Model Entitat-Relació per a la definició d'esquemes conceptuals de dades

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

Horari d'atenció
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En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
- Dissenyar l'esquema conceptual d'una base de dades a partir dels requisits del sistema.
- Transformar l'esquema conceptual en un esquema lògic i obtenir un disseny lògic de la base de dades.
- Implementar un disseny extern amb vistes, vistes materialitzades, procediments, funcions i paquets.
- Implementar un disseny intern o físic a partir del disseny lògic.
- Identificar les parts i les funcions de cada component de l'arquitectura d'un sistema gestor de base de dades.
- Formular consultes avançades en SQL.
- Usar de forma avançada els llenguatges DDL i DML d'SQL.
- Usar de forma avançada el llenguatge procedimental PL/SQL d'Oracle.
- Desenvolupar funcions, procediments i paquets amb PL/SQL.
- Gestionar els errors amb PL/SQL.
- Definir disparadors de bases de dades amb PL/SQL.
- Optimitzar l'execució de sentències SQL decidint el millor pla d'execució i els millors mètodes d'accés en cada cas: 
índexs B-Tree i Bitmap, funcions de Hash, clusters.
- Gestionar l'execució concurrent de sentències SQL.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   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. Disseny de Bases de Dades

2. Programació avançada amb SQL

Dedicació: 34h 

Dedicació: 49h 

Grup gran: 10h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran: 10h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 33h 

1.1 Introducció al disseny de base de dades
1.2 Disseny conceptual: dels requisits a l'esquema conceptual de dades
1.3 Disseny Lògic: de l'esquema conceptual a l'esquema lògic
1.4 Disseny extern: de l'esquema lògic a l'esquema extern
1.5 Disseny físic: de l'esquema lògic a l'esquema físic
1.6 Notacions, validacions i normalitzacions

2.1 Recuperació de dades amb SQL
2.2 Operadors de conjunts i funcions de grup
2.3 REcuperació de dades de vàries taules: joins
2.4 Subconsultes i subconsultes co-relacionades
2.5 Recuperacions jeràrquiques
2.6 Sentències DML
2.7 Control de transaccions
2.8 Sentències DDL
2.9 Gestió de restriccions
2.10 Control d'accés
2.11 Vistes, vistes materialitzades, sinònims
2.12 Creació de mètodes d'accés: índexs, clusters

Descripció:

Descripció:



Última modificació: 17-07-2014

840327 - BBDD2 - Bases de Dades II

Universitat Politècnica de Catalunya4 / 5

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

Sistema de qualificació

3. Programació amb llenguatges procedimentals 
de SGBD

4. Arquitectura, estructura, mètodes d'accés i 
optimització de SGBD

5. Control de la concurrència

Dedicació: 28h 

Dedicació: 24h 

Dedicació: 15h 

Grup gran: 12h 
Grup petit: 4h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 2h 
Aprenentatge autònom: 9h 

3.1 Llenguatges transaccionals o procedimentals dels SGBD
3.2 Procediments i funcions
3.3 Tipus Abstractes de Dades: paquets i tiipus. 
3.4 Disparadors
3.5 Implementació d'esquemes externs amb disparadors i paquets

4.1 Arquitectura de SGBD
4.2 Estructura interna de bases de dades
4.3 Mètodes d'accés
4.4 Processament de consultes i plans d'execució
4.5 Optimització de sentències SQL
4.6 Tuning de SGBDs

5.1 Control de transaccions i control de la concurrència
5.2 Consistència en lectura
5.3 Bloquejos
5.4 Seriabilitat
5.5 Deadlocks

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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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.
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