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Pre sen ta ció

Avui en dia la interac ció amb les bases de dades és una cosa tan fre qüent que mol tes vega des ni tan
sols ens ado nem d’aquest fet. No cal ser un pro fes si o nal infor mà tic per fer-ne un ús quo ti dià. Sen ‐
zi lla ment, qual se vol per sona que treu diners d’un cai xer auto mà tic, que paga les seves com pres
amb tar ge tes de crè dit o de dèbit, que emplena un for mu lari per Inter net per sol·lici tar una visita
amb el seu metge de cap ça lera, etc. està uti lit zant bases de dades. Per tant, tot tèc nic supe rior en
infor mà tica ha de tenir prou conei xe ments de l’anà lisi i el dis seny de bases de dades.

Aquest mòdul té com a fina li tat ini cial apro xi mar-nos con cep tu al ment al món de les dades i al de la
seva repre sen ta ció infor mà tica per excel·lèn cia, les bases de dades. Veu rem l’evo lu ció de les bases
de dades i com s’ha pas sat de repre sen tar les dades com una sèrie de tau les amb colum nes i atri buts
en el model rela ci o nal, a la seva repre sen ta ció mit jan çant objec tes, per me tent així una major inte ‐
gra ció amb les apli ca ci ons.

La con tí nua millora de capa ci tats tec no lò gi ques en els últims anys ha per mès cons truir apli ca ci ons
extre ma da ment com ple xes en els sis te mes d’infor ma ció amb bases de dades. Per crear aquests nous
sis te mes (basats en objec tes com ple xos amb inter re la ci ons també com ple xes) els dis se nya dors i
admi nis tra dors de bases de dades, així com els pro gra ma dors d’apli ca ci ons, han hagut d’incor po rar
noves tec no lo gies ori en ta des a objec tes, fent res sor gir una meto do lo gia prò pia, les bases de dades
objecte-rela ci o nals.

Al comen ça ment de la uni tat “Intro duc ció a les bases de dades”, s’exa mi nen els tres àmbits que cal
dife ren ciar per tal de tre ba llar cor rec ta ment amb les dades: el món real, el món con cep tual i el món
de les repre sen ta ci ons. També s’hi estu dia el pro gra mari espe cí fic que ges ti ona les bases de dades,
els sis te mes ges tors de bases de dades. D’altra banda, es fa un cop d’ull als diver sos models de
bases de dades que hi ha hagut al llarg de la his tò ria així com els diver sos models més uti lit zats en
l’actu a li tat.

L’altra gran fina li tat d’aquest mòdul és apren dre a uti lit zar un con junt d’eines con cep tu als per des ‐
criure les dades, les seves inter re la ci ons, el seu sig ni fi cat, i les limi ta ci ons neces sà ries per tal de
garan tir-ne la cohe rèn cia.

En la uni tat “Model Enti tat-Rela ció”, s’estu dia el model de dades més àmpli a ment uti lit zat, el
model Enti tat-Rela ció (ER). Pro ba ble ment, el seu èxit ve del fet que la seva nota ció con sis teix en
una sèrie de dia gra mes molt sen zills i ente ne dors. Així, doncs, s’hi estu dien les estruc tu res bàsi ques
del model ER (sobre tot enti tats, atri buts i inter re la ci ons), i les ano me na des exten si ons del model
ER, que com pre nen algu nes estruc tu res més com ple xes (gene ra lit za ci ons, espe ci a lit za ci ons i enti ‐
tats asso ci a ti ves). A més s’exa mina en què con sis teix el dis seny de bases de dades, les fases en què
es des glossa, i les deci si ons que cal pren dre durant les dife rents eta pes del dis seny con cep tual.
També s’hi donen pau tes per iden ti fi car els dife rents con cep tes del model ER en l’àmbit de situ a ci ‐
ons con cre tes en què ens podem tro bar en el món real. Aquesta iden ti fi ca ció és clau per al dis seny i
poste rior explo ta ció d’una base de dades.

La uni tat “Model rela ci o nal i nor ma lit za ció”, a banda d’intro duir-nos els con cep tes bàsics del
model rela ci o nal, per met apren dre les tèc ni ques de tra duc ció del model ER al model rela ci o nal.
Aquest pas és impor tan tís sim i per met imple men tar en sis te mes ges tors de bases de dades rela ci o ‐
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nals els dis senys prè vi a ment ide ats. La part dedi cada a la nor ma lit za ció ens ofe reix pro ce di ments
per a obte nir bases de dades ínte gres i sense redun dàn cies havent par tit de bases de dades ini ci al ‐
ment no òpti mes i/o anò ma les.

Els SGBD ofe rei xen eines per a la ges tió de les BD. El llen guatge SQL n’és una de les més impor ‐
tants. L’SQL faci lita tant l’obten ció de la infor ma ció que hi ha emma gat ze mada en una BD com la
intro duc ció, modi fi ca ció, eli mi na ció i estruc tu ra ció d’aquesta. En la uni tat didàc tica “Llen guatge
SQL. Con sul tes” ens intro dui rem en la pos si bi li tat d’obte nir la infor ma ció mit jan çant les con sul tes
que ano me nem sim ples. Però també apro fi ta rem la potèn cia del llen guatge SQL per obte nir la
infor ma ció orde nada, agru pada, fil trada, com bi nada, etc.

En la uni tat “Llen guatge SQL per a la mani pu la ció i defi ni ció de les dades. Con trol de transac ci ons
i con cur rèn cia ”, apren drem a defi nir, modi fi car i ges ti o nar les dades de les BD mit jan çant les sen ‐
tèn cies SQL de defi ni ció i mani pu la ció de dades. També conei xe rem el con cepte de transac ció i
apren drem a dis se nyar-ne i a imple men tar aquest meca nisme tan impor tant a l’hora de garan tir la
con sis tèn cia de les dades.

La uni tat for ma tiva “Llen guat ges SQL: DCL i exten sió pro ce di men tal ”, està com posta per la uni tat
“Ges tió d’usu a ris”, en què es fa resó de la impor tàn cia de la segu re tat en un sis tema d’infor ma ció i
s’aprèn com ges ti o nar els pri vi le gis que tin dran els usu a ris i grups d’usu a ris sobre els ele ments que
con for men una base de dades; i per la uni tat “Pro gra ma ció de bases de dades”, en què s’ense nya a
pro gra mar usant la exten sió pro ce di men tal del llen guatge SQL PL/pgSQL.

La uni tat for ma tiva “Bases de dades objecte-rela ci o nals” està com posta per la uni tat que porta el
mateix nom. En l’apar tat “Bases de dades objecte-rela ci o nals” es fa ressò de com les bases de
dades objecte-rela ci o nals agru pen cer tes par ti cu la ri tats de les bases de dades rela ci o nals i les ori en ‐
ta des a objec tes, i s’apro fun deix en aques tes carac te rís ti ques. En l’apar tat “Objec tes i col·lec ci ons”
s’ense nya a dis tin gir amb quins ele ments tre ba llen aquests tipus de bases de dades enfront de les
bases pura ment rela ci o nals, així com el seu fun ci o na ment bàsic. En l’apar tat “DDL i DML de les
bases de dades objecte-rela ci o nal” es veu ran tant el llen guatge de defi ni ció de dades (DDL) com el
llen guatge de mani pu la ció de dades (DML) apli cats a les bases objecte-rela ci o nals; el pri mer per ‐
me trà a l’usu ari defi nir tant les estruc tu res de dades com les fun ci ons o pro ce di ments que per me ‐
tran con sul tar-les, i el segon per me trà dur a terme tas ques de con sulta o mani pu la ció de dades.

Els con tin guts d’aquest mòdul tenen una ori en ta ció bàsi ca ment pro fes si o na lit za dora, es pro posa
una for ma ció pràc tica i apli ca ble amb l’objec tiu que l’alum nat apren gui a saber fer. Un cop lle gits
detin gu da ment els con tin guts de cada apar tat, cal rea lit zar les acti vi tats i els exer ci cis d’auto a va lu a ‐
ció per tal de posar en pràc tica i com pro var l’asso li ment dels conei xe ments adqui rits. I, sobre tot en
les uni tats refe ri des al llen guatge SQL i als SGBDR con crets, és molt impor tant la pràc tica en els
pro pis ordi na dors dels exem ples que es des cri uen en el mate rial en pdf.
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