
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Informàtica i comunicacions

Administració de sistemes
gestors de bases de dades
CFGS.ASX.M10/0.12

Administració de sistemes informàtics en xarxa





Aquesta col·lecció ha estat dissenyada i coordinada des de l’Institut Obert de Catalunya.

Coordinació de continguts
Maribel Perramon Cuadrat

Redacció de continguts
Joan Anton Pérez Braña

Agraïments

A la meva companya Mª Àngels per la seva comprensió i paciència. A les meves filles Estel i Ona a qui he
restat temps de dedicació i que han fet possible la redacció d’aquests materials gràcies a l’alegria que hem
donen. A la meva mare sempre present.

Joan Anton Pérez Braña

Als meus fills Adrià i Helena, al meu company José Luis i als meus pares. A totes les persones que m’han
ajudat i han fet possible aquest material.

Maribel Perramon Cuadrat

Primera edició: Febrer 2012
© Departament d’Ensenyament
Material realitzat per Eureca Media, SL
Dipòsit legal: DL B 12718-2016

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca




Administració de sistemes informàtics en xarxa 5 Administració de sistemes gestors de bases de dades

Introducció

Els coneixements sobre bases de dades són uns coneixements fonamentals per a
qualsevol professional del món de la informàtica. Tant en l’àmbit del desenvolu-
pament d’aplicacions com en de l’administració de sistemes, els coneixements de
programació sobre bases de dades són imprescindibles per a gestionar qualsevol
sistema informàtic, i per a configurar-lo per tal que aquest sistema tingui el
funcionament que vol.

En aquest mòdul s’imparteixen coneixements que habiliten els estudiants per a:

• Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el software de
gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de la explotació.

• Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions
de seguretat establertes per a prevenir fallides i atacs externs.

• Administrar usuaris d’acord a les especificacions d’explotació per a garantir
els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.

La primera unitat formativa, “Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental ”,
està composta per la unitat “Gestió d’usuaris”, en què es fa resó de la importància
de la seguretat en un sistema d’informació i s’aprèn com gestionar els privilegis
que tindran els usuaris i grups d’usuaris sobre els elements que conformen una
base de dades; per la unitat “Programació de bases de dades”, en què s’ensenya a
programar usant la extensió procedimental del llenguatge SQL PL/pgSQL.

En la segona unitat formativa, “Instal.lació i ajustament d’un SGBD corporatiu”,
es mostren les característiques dels SGBD, la seva arquitectura, la connectivitat
client/servidor, els avantatges de l’ús dels sistemes de bases de dades distribuïts i
les diferents tècniques emprades en l’administració d’una base de dades.

Com a última consideració cal tenir en compte que, aquest mòdul té un alt
component pràctic i per aprendre els conceptes que apareixen en cada unitat i
aplicar amb agilitat les tècniques esmentades, serà imprescindible implementar
els exemples ilustratius, efectuar totes les activitats proposades i els exercicis
d’autoavaluació. Si no es fa així, serà molt difícil assolir els coneixements que
es presenten i avançar en la comprensió de nous conceptes.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a ha de ser capaç de:

Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

1. Implanta mètodes de control d’accés utilitzant assistents, eines gràfiques i
comandes del llenguatge del sistema gestor de bases de dades corporatiu.

2. Desenvolupa procediments emmagatzemats avaluant i utilitzant les sen-
tències del llenguatge incorporat en el sistema gestor de bases de dades
corporatiu.

Instal.lació i ajustament d’un SGBD corporatiu

1. Implanta sistemes gestors de bases de dades corporatius analitzant les seves
característiques i ajustant-se als requeriments del sistema.

2. Configura el sistema gestor de bases de dades corporatiu interpretant les
especificacions tècniques i els requisits d’explotació.

3. Aplica criteris de disponibilitat analitzant-los i ajustant la configuració del
sistema gestor de bases de dades corporatiu.

4. Optimitza el rendiment del sistema aplicant tècniques de monitoratge i
realitzant adaptacions.





Administració de sistemes informàtics en xarxa 9 Administració de sistemes gestors de bases de dades

Continguts

Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

Unitat 1

Gestió d’usuaris

1. Gestió d’usuaris i privilegis

2. Vistes i regles

Unitat 2

Programació de bases de dades

1. El dialecte SQL de PostgreSQL

2. PL/PgSQL: extensió procedimental del llenguatge SQL

3. Cursors i control d’errors

4. Disparadors

Instal.lació i ajustament d’un SGBD corporatiu

Unitat 3

Configuració i administració d’un SGBD

1. Implantació de sistemes gestors de bases de dades corporatius

2. Sistemes de bases de dades i comunicacions

3. SGBD distribuïts

4. Administració d’un SGBD


