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Resum

La rea li tat, la seva con cep tu a lit za ció i la seva ulte rior repre sen ta ció infor mà tica són tres mons dife ‐
ren ci ats:

El món real. Està cons ti tuït pels objec tes (mate ri als o no) de la rea li tat que ens interes sen i
amb els quals hau rem de tre ba llar.

El món con cep tual. És el con junt de conei xe ments o infor ma ci ons obtin guts grà cies a
l’obser va ció de la part del món real que ens interessa. Un mateix món con cep tual pot donar
lloc a dife rents mons con cep tu als, en fun ció de la manera de per ce bre la rea li tat o els interes ‐
sos de l’obser va dor d’aquesta.

El món de les repre sen ta ci ons. Està for mat per les repre sen ta ci ons infor mà ti ques, o dades,
del món con cep tual, neces sà ries per tre ba llar.

Fases per a la con ver sió de les con cep ci ons en dades:

Fase de dis seny lògic. Es tre ba lla amb el model abs tracte de dades obtin gut al final de l’etapa
de dis seny con cep tual, per tal de tra duir-lo al model de dades uti lit zat pel sis tema ges tor de
bases de dades (SGBD) amb el qual es vol imple men tar i man te nir la futura base de dades
(BD).

Fase de dis seny físic. Es poden fer cer tes modi fi ca ci ons sobre l’esquema lògic obtin gut en la
fase de dis seny ante rior, per tal d’incre men tar l’efi ci èn cia en algu nes de les ope ra ci ons que
s’hagin de fer amb les dades.

La infor ma ció és la inter pre ta ció que es fa de les dades. Les infor ma ci ons es carac te rit zen, fona ‐
men tal ment, per tres ele ments: enti tats, atri buts i valors.

Les enti tats són els objec tes del món real que con cep tu a lit zem. Són iden ti fi ca bles, és a dir, dis tin ‐
gi bles els uns dels altres. I ens interes sen algu nes (com a mínim una) de les seves pro pi e tats.

Els atri buts són les pro pi e tats que ens interes sen de les enti tats.

Els valors són els con tin guts con crets dels atri buts, les deter mi na ci ons con cre tes que asso lei xen.

A més dels tres ele ments bàsics que carac te rit zen la infor ma ció (és a dir, enti tats, atri buts i valors),
cal tenir en compte el fac tor cro no lò gic.

Enti tat tipus: es tracta d’un tipus genè ric d’enti tat o, si es pre fe reix, d’una abs trac ció, que fa refe ‐
rèn cia a una classe de coses com, per exem ple, els cot xes en gene ral.

Enti tat ins tàn cia: es refe reix a la con cep tu a lit za ció d’un objecte con cret del món real, com ara un
cotxe con cret, dis tin gi ble dels altres objec tes del mateix tipus, grà cies a alguna pro pi e tat (com
podria ser el valor de l’atri but Matri cula).

Ano me nem domini tot el con junt de valors que un atri but deter mi nat pot pren dre vàli da ment.

Un tipus de dada defi neix un con junt de valors amb unes carac te rís ti ques comu nes que els fan com ‐
pa ti bles entre ells, per la qual cosa també defi neix una sèrie d’ope ra ci ons admis si bles sobre aquests
valors.
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L’expres sió valor nul indica l’absèn cia de qual se vol valor asso ciat a un deter mi nat atri but d’una
enti tat ins tàn cia con creta.

Un atri but iden ti fi ca dor és el que per met dis tin gir ine quí vo ca ment cada enti tat ins tàn cia de la resta,
per què el seu valor és únic i no es repe teix en dife rents enti tats ins tàn cia. Tot atri but o con junt
d’atri buts que per me ten iden ti fi car ine quí vo ca ment entre ells les ins tàn cies d’una enti tat s’ano me ‐
nen claus.

La repre sen ta ció més fre qüent en l’àmbit infor mà tic de les BD és l’ano me nada repre sen ta ció
tabu lar (o, el que és el mateix, en forma de taula).

Cada taula repre senta una enti tat genè rica, i està estruc tu rada en files (agru pa ci ons horit zon tals de
cel·les) i colum nes (agru pa ci ons ver ti cals de cel·les):

Cada fila repre senta una enti tat ins tàn cia.

Cada columna repre senta un atri but.

Cada cel·la (és a dir, cada inter sec ció d’una fila i d’una columna) emma gat zema el valor que
tin gui l’atri but de l’enti tat ins tàn cia de què es tracti.

S’entén per fit xer la imple men ta ció infor mà tica d’una taula, amb les dades estruc tu ra des en regis ‐
tres i camps.

La imple men ta ció de cada enti tat ins tàn cia s’ano mena regis tre, i equi val a una fila de la repre sen ‐
ta ció tabu lar.

La imple men ta ció de cada atri but s’ano mena camp, i equi val a una columna de la repre sen ta ció
tabu lar.

Cada inter sec ció d’un regis tre i d’un camp emma gat zema el valor que tin gui el camp del regis tre de
què es tracti.

Les inter re la ci ons són infor ma ci ons que per me ten asso ciar les enti tats entre elles.

Una BD con sis teix en un con junt de fit xers de dades inter re la ci o nats.

En gene ral, hi ha dues mane res bàsi ques d’acce dir a les dades:

L’accés seqüen cial a un regis tre deter mi nat, que implica l’accés previ a tots els regis tres ante ‐
ri ors.

L’accés directe a un regis tre con cret, que implica l’obten ció directa del regis tre desit jat.

A més, hi ha una altra clas si fi ca ció habi tual de tipo lo gies d’acces sos:

L’accés per valor, que per met l’obten ció del regis tre desit jat en fun ció del valor d’algun (o
alguns) dels seus camps, sense con si de rar la posi ció que ocupa el regis tre.

L’accés per posi ció, que obre l’accés a un regis tre que ocupa una posi ció deter mi nada, sense
con si de rar el con tin gut del regis tre.

Les qua tre tipo lo gies d’accés a dades més fre qüents:

SP (accés seqüen cial per posi ció). Des prés d’haver acce dit a un regis tre que es troba en una
posi ció deter mi nada, s’acce deix al regis tre que ocupa la posi ció imme di a ta ment poste rior.

DP (accés directe per posi ció). S’obté direc ta ment un regis tre pel fet d’ocu par una posi ció
deter mi nada.

SV (accés seqüen cial per valor). Des prés d’haver acce dit a un regis tre que té un valor con cret,
s’acce deix al regis tre que ocupa la posi ció imme di a ta ment poste rior, segons l’orde na ció esta ‐
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blerta a par tir un camp deter mi nat (o més). L’ordre serà crei xent o decrei xent, si es tracta d’un
camp numè ric, o alfa bè tic ascen dent o des cen dent, si es tracta d’un camp de caràc ters.

DV (accés directe per valor). S’obté direc ta ment un regis tre pel fet de tenir un valor deter mi ‐
nat en un dels seus atri buts (o més).

L’orga nit za ció i enre gis tra ment de les dades, i l’accés a aques tes es poden con si de rar des de dos
punts de vista, més o menys pro pers a la imple men ta ció física de l’enre gis tra ment de les dades:

Nivell lògic. Per met tre ba llar amb les dades de manera més sen zi lla, inde pen dent ment de la
imple men ta ció física con creta, que no cal conèi xer. És la manera de tre ba llar més pro duc tiva i,
per tant, la més reco ma na ble, sem pre que les cir cums tàn cies no ens obli guin a fer opti mit za ci ‐
ons a nivells més bai xos.

Nivell físic. Implica un conei xe ment a baix nivell de la imple men ta ció física de l’orga nit za ció
de les dades i l’accés a aques tes.

Una BD és la repre sen ta ció infor mà tica dels con junts d’enti tats ins tàn cia cor res po nents a dife rents
enti tats tipus, i de les rela ci ons entre aques tes. Aquest con junt estruc tu rat de dades ha de poder ser
uti lit zat de manera com par tida i simul tà nia per una plu ra li tat d’usu a ris de dife rents tipus.

S’uti lit zen tres nivells d’abs trac ció (físic, lògic i de vis tes) per ama gar aques tes estruc tu res com ple ‐
xes i sim pli fi car, d’aquesta manera, la interac ció dels usu a ris amb el sis tema.

Els models de dades són uns con junts d’eines lògi ques per des criure les dades, les rela ci ons entre
aques tes, el seu sig ni fi cat, i les res tric ci ons que cal apli car per tal de garan tir-ne cohe rèn cia.

Els models de dades més uti lit zats al llarg del temps han estat els següents, expo sats per ordre cro ‐
no lò gic d’apa ri ció:

Jeràr quic

En xarxa

Rela ci o nal

Rela ci o nal amb objec tes / ori en tat a objec tes

Les BD jeràr qui ques emma gat ze men la infor ma ció en una estruc tura jeràr quica que podem ima gi ‐
nar amb una forma d’arbre inver tit, on cada node pare pot tenir dife rents fills. El node supe rior, que
no té pare, es coneix com a arrel. I els nodes que no tenen fills s’ano me nen fulles.

Al comen ça ment del anys setanta, en el mer cat, van anar sor gint BD que seguien un model en
xarxa, sem blant al model jeràr quic, amb regis tres inter re la ci o nats mit jan çant una estruc tura en
forma d’arbre inver tit, però més fle xi ble, ja que per me tia que els nodes tin gues sin més d’un sol
pare.

El model rela ci o nal es basa en la lògica de pre di cats i en la teo ria de con junts. Actu al ment, és el
sis tema més àmpli a ment uti lit zat per mode lit zar dades. En els models de dades ante ri ors, les dades
s’estruc tu ra ven grà cies a dos ele ments: els regis tres i les inter re la ci ons. Però el model rela ci o nal
només consta d’un ele ment: les rela ci ons o tau les.

El model de dades rela ci o nals amb objec tes és una exten sió del model rela ci o nal en sen tit estricte.

Els SGBD són un tipus de pro gra mari que té com a fina li tats la ges tió i el con trol de les BD.

Evo lu ció dels SGBD:

Anys cin quanta: pro ces sa ment seqüen cial

Anys sei xanta i setanta: sis te mes cen tra lit zats

Anys vui tanta: SGBD rela ci o nals
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Anys noranta: BD dis tri bu ï des, arqui tec tu res cli ent/ser vi dor, i llen guat ges de quarta gene ra ció

Un ges tor de dades () con sis teix en rèpli ques ela bo ra des de les dades gene ra des pel fun ci o na ment
quo ti dià de l’orga nit za ció o l’empresa de què es tracti, durant un cert perí ode de temps, per tal de
rea lit zar anà li sis estra tè gi ques d’índole finan cera, de mer cats, etc.

La uti lit za ció de dades estruc tu ra des mit jan çant l’estàn dard XML resulta espe ci al ment interes sant
en l’inter canvi d’infor ma ció entre sis te mes basats en pla ta for mes poc com pa ti bles entre ells.

Tots els SGBD del mer cat volen satis fer, amb més o menys encert, una sèrie d’objec tius i fun ci o na ‐
li tats que actu al ment es con si de ren indis pen sa bles per al bon fun ci o na ment de qual se vol sis tema
d’infor ma ció:

Pos si bi li tar les con sul tes no pre de fi ni des de qual se vol com ple xi tat.

Garan tir la inde pen dèn cia física i la inde pen dèn cia lògica de les dades.

Evi tar o solu ci o nar els pro ble mes deri vats de la redun dàn cia.

Pro te gir la inte gri tat de les dades.

Per me tre la con cur rèn cia d’usu a ris.

Con tri buir a la segu re tat de les dades.

La redun dàn cia con sis teix en la repe ti ció inde sit jada de les dades, que incre menta els ris cos de
pèr dua d’inte gri tat d’aques tes quan s’actu a lit zen.

Un altre tipus de dupli ci tat admis si ble és la cons ti tu ïda per les ano me na des dades deri va des. Es
tracta de dades emma gat ze ma des en la BD, que en rea li tat són el resul tat de càl culs rea lit zats amb
altres dades també pre sents en la mateixa BD.

Mit jan çant les regles d’inte gri tat, el sis tema valida auto mà ti ca ment cer tes con di ci ons en pro duir-
se una actu a lit za ció de dades, i l’auto ritza si les com pleix, o denega el per mís en cas con trari.

Una transac ció con sis teix en un con junt d’ope ra ci ons sim ples que s’han d’exe cu tar com una uni ‐
tat.

Un blo queig con sis teix a impe dir l’accés a deter mi na des dades durant el temps en què esti guin sent
uti lit za des per una transac ció. Així, s’acon se gueix que les transac ci ons s’exe cu tin com si esti gues ‐
sin aïlla des, de tal manera que no es pro du ei xen inter fe rèn cies entre elles.

Les tèc ni ques d’encrip ta ció per me ten emma gat ze mar la infor ma ció uti lit zant codis secrets que no
per me ten acce dir a les dades a per so nes no auto rit za des i que, per tant, no dis po sen dels codis
esmen tats.

Els llen guat ges de BD es poden clas si fi car en dues grans tipo lo gies segons la seva fina li tat:

Llen guat ges de defi ni ció de dades (data defi ni tion lan gua ges, en anglès, o DDL). Estan
espe ci a lit zats en la defi ni ció de l’estruc tura de les BD, mit jan çant l’espe ci fi ca ció d’esque mes.

Llen guat ges de mani pu la ció de dades(data mana ge ment lan gua ges, en anglès, o DML).
Pos si bi li ten la con sulta, modi fi ca ció i eli mi na ció de les dades emma gat ze ma des, i també la
inser ció de noves infor ma ci ons.

El llen guatge més uti lit zat per interac ci o nar amb els SGBD rela ci o nals és l’SQL.

Podem dife ren ciar tres cate go ries dife rents d’usu a ris de SGBD, en fun ció de la manera en què
interac tuen amb el sis tema: externs, sofis ti cats i pro gra ma dors d’apli ca ci ons.
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Els admi nis tra dors són uns usu a ris espe ci als que rea lit zen tas ques d’admi nis tra ció i con trol cen ‐
tra lit zat de les dades, i ges ti o nen els per mi sos d’accés con ce dits als dife rents usu a ris i grups d’usu a ‐
ris, per tal de garan tir el fun ci o na ment cor recte de la BD.

El 1975, el comitè ANSI/X3/SPARC va pro po sar una arqui tec tura per als SGBD estruc tu rada en
tres nivells d’abs trac ció (intern, con cep tual i extern), que resulta molt útil per sepa rar els pro gra mes
d’apli ca ció de la BD con si de rada des d’un punt de vista físic.

El com po nents fun ci o nals dels SGBD més impor tants són el ges tor d’emma gat ze ma ment i el
pro ces sa dor de con sul tes.
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