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[GICC01] DATU BASEAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa SOFTWAREAREN, INFORAMZIO SIST. ETS
SIST.INTELIGENTEEN INGE.

Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2008 Hizkuntza EUSKARA
Kredituak 6 Ordu/aste 4,67 Orduak guztira 84 irakastordu + 66 irak. gabeko ordu = 150 ordu

guztira

IRAKASLEAK
 MARKIEGI GONZALEZ, URTZI

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ALGEBRA LINEALA
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G2I213 - Txosten teknikoak idaztea, eta ahoz azaltzea, informazioa modu etikoan eta eraginkorrean kudeatuz eta antolatuz. 0

G2I207 - Datu baseak inplementatu eta administratzea 3

G2I201 - Aplikazioak diseinatzea 1,92

G2I206 - Aplikazioak inplementatzea 0,96

G2I212 - Arazoak konpontzea planteatutako konponbidearen ondorioak baloratuz eta bere lantaldearekin batera koordinatuta
eta elkarreraginean arituta eta lanean giro ona sortzen lagunduta.

0,08

Guztira: 5,96

IKASTE-EMAITZAK
  RGI212  Aplikazio baten datu iraunkorren egitura diseinatzea DBKS bat erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 6 h. 4 h. 10 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 16 h. 10 h. 26 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.

%100

Oharrak: Periodo lektiboan ebaluatuko da froga idatzi baten bitartez.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 22 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 36 h.

  RGI213  Datu iraunkorretarako sarbidea duen aplikazio grafiko bat diseinatzea diseinu ereduak erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 2 h. 2 h. 4 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 8 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena
eta defentsa teknikoa.

%100

Oharrak: Proiektuaren amaieran froga praktikoa egingo da.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 12 h.

  RGI262  Datu iraunkorretarako sarbidea duten aplikazio grafikoak inplementatzen ditu diseinu ereduak erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 5 h. 3 h. 8 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 10 h. 6,5 h. 16,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

[GICC01] DATU BASEAK 1/4  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2014 / 2015 - Ikasgaiaren planifikazioa

eta defentsa teknikoa.
Oharrak: Proiektuaren amaieran froga praktikoa egingo da.

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 9,5 h.
OG - Orduak guztira: 24,5 h.

  RGI271  DBKS bat erabiltzen duten datu erlazionalen baseak inplementatu eta manipulatzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 6 h. 16 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 20 h. 14 h. 34 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.

%100

Oharrak: Periodo lektiboan banakako froga praktiko teknikoak egingo
dira.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 30 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

  RGI272  DBKS baten Zerbitzari bat modu seguruan instalatu, konfiguratu eta administratzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 5 h. 3 h. 8 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 10 h. 7 h. 17 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena
eta defentsa teknikoa.

%100

Oharrak: Proiektuan zehar froga praktikoa egingo da.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

  RGI2212  Teoria, metodoak edo teknologia esanguratsuen hautapena argudiatzen du, nazioarteko bibliografia erabiliz arazo bat
definitu edo ebatzi ahal izateko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio landutako
gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira; horren
barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun teknikoa,
egindako lana, entregatutako dokumentazioa (txostenak),
ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa eta
ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 2 h.

  RGI2311  Txosten teknikoak erredaktatzen ditu atalen arteko koherentziak azpimarratuz. Dokumentazioa egoki antolatzea
dokumentua entregatu aurretik bete beharreko baldintza izango da.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. ,5 h. ,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio landutako

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

[GICC01] DATU BASEAK 2/4  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2014 / 2015 - Ikasgaiaren planifikazioa

gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira; horren
barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun teknikoa,
egindako lana, entregatutako dokumentazioa (txostenak),
ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa eta
ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: ,5 h.
OG - Orduak guztira: ,5 h.

EDUKIAK

Datu biltegi erlazional bat diseinatzen jakitea, entitate-erlazio eredutik eta erlazio bidezko eredutik abiatuta

1. Datu base erlazionalak diseinatzeko Entitate Erlazio Ereduan (EEE) oinarritutako diagrama erabiliko da.
2. Datu base erlazionaletan taulak erabiliko dira oinarrizko elementu bezala, diseinuan Erlazio Eredua (EE)garatzen delarik.
3. EEE diagrama batetaik EE diagrama batetara pausoa ematen ikasiko da
4. Datu baseen diseinua optimizatu ahal izateko Normalizazioa aplikatzen da

Datu baseetako informazioa kontsultatu eta manipulatzeko gai izatea, SQL eta DML lengoaia estandarren arabera

1. Datu baseak sortuta eta datuez beteta daudenean, datu hauei balio erantsia atera behar zaie. Horretarako galderak edo kontsultak
egingo dira datu baseko taulei Structured Query Language SQL kontsultak egiteko lengoai egituratua erabiliaz.

1. Oinarrizko sententziak (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY)
2. Taula bat baino gehiago erabiliaz (JOIN)
3. Funtzioak (tupla sinple batetan, tuplak multzokatzeko)
4. Tuplak multzokatzen (GROUP BY, HAVING)
5. Azpikontsultak
6. Multzo operadoreak (UNION, MINUS, INTERSECT)

2. Datu baseetan datuen mantentzea egin behar da. Horretarako mantentze sententziak erabiliko dira datu baseko taulekin Data
Manipulation Language DML lengoai erabiliaz. Manipulazio hau 3 motatakoa izan daiteke:

1. Datu berriak sartu (INSERT)
2. Datuak aldatu (UPDATE)
3. Datuak ezabatu (DELETE)

Software berezia (datu baseak kudeatzeko sistema) duen datu base bat inplementatzeko gauza izatea, datuak definitzeko DDL
lengoaia estandarraren arabera

1. Datu baseak sortzeko eta mantentzeko lanak kontutan hartu behar dira. Horretarako definizio sententziak erabiliko dira Data Definition
Language DDL lengoai erabiliaz. 

1. Datu baseko objektuak sortu (CREATE)
2. Datu baseko objektuak aldatu (ALTER)
3. Datu baseko objektuak ezabatu (DROP)
4. Datu basean osotasun arauak erabili (CONSTRAINT)
5. Datu basean bistak erabili (VIEW)
6. Datu baseak indizeak erabili (INDEX)

Konektibitate estandarreko liburutegiekin programatzen jakitea, Erlazio bidezko Datu Baseak Kudeatzeko Sistemekin lan egiteko

1. Datu baseak erabiltzaile arruntak erabili ahal ditzaten, aplikazio grafikoak sortzen dira. Java-n sortuko dira aplikazioak datu baseetako
datuak kontsultatu eta manipulatzeko. Aplikazioak sortzerako orduan honako puntu hauek izan beharko dira kontutan:

1. Konektibitate biblioteka erabiltzen jakin (JDBC)
2. Osotasuna mantentzeko transakzioak erabiltzea (COMMIT, ROLLBACK)
3. Datuak pantailan modu erabilgarrian maneiatzen ikasi, hau da, paneletan datuak aukeratu, erabili eta erakusteko objektuak

programatu.
4. Datu basea erabiltzeko sortutako javako kodearen egitura optimizatu.
5. Garapena diseinu ereduetan gauzatzen jakin (DAO)

Datu baseak kudeatzeko sistemen arkitektura fisikoa eta logikoa eta oinarrizko administrazioa ezagutzea
Datu basea biltegi bateratua izango denez, ezinbestekoak izango dira biltegi horrekiko honako kudeaketa kontuak errespetatzea:

1. Datu Baseak Kudeatzen dituen Softwarea &ndash;DBKS- instalatzen eta konfiguratzen jakitea:
1. MySQL instalatu
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2. Martxan jarri eta gelditu
3. my.cnf konfigurazio fitxategia
4. Log fitxategiak
5. datu base instalazioa sekurizatu

2. Datu basearen arkitektura fisiko zein logikoa ezagutzea:
1. Arkitektura
2. Protokoloak
3. Diskoaren erabilpena
4. Motoreak
5. Information Schema

3. Datu basera sarrera izango duten erabiltzaileak eta hauek izango dituzten baimenak kudeatzea 
1. Usuarioak sortu (USER)
2. Baimenak kudeatu (GRANT)

4. Segurtasun kopiak &ldquo;backup&rdquo; egiten jakin eta datuak kopia horietatik berreskuratzen jakitea (mysqldump)
5. Kudeaketarako tresna grafikoak erabiltzen jakitea (Workbench)

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Unitate didaktiko eta ariketa/praktikak
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