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Exercici pràctic : Disseny Localització de dades en una BD Distribuïda 
 
Objectiu : Dissenyar la localització de les dades d’una BD distrbuïda aplicant els diferents criteris de 
localització que permeten disminuir els costos de transmissió i emmagatzematge de les dades.  
 
Enunciat : Localització BDD d’un MultiCinema 
 
Ens encarreguen l’anàlisi del SI d’una empresa que té multiples cinemes a diferents ciutats de diferents 
països. Cada cinema té diferents sales on es  projecten pel.lícules a diversos horaris. Dins el multicinema, 
també s’ofereixen altres activitats com les de cinema-club amb monogràfics especials, cursos d’història 
del cinema, un festival de cinema que es celebra anualment,...  
 
Cal permetre  fer una compra o reserva anticipada d’una butaca per a qualsevol pel.lícula p que es projecta 
a una sala s i des de qualsevol cinema c.  
 
Es desitja que la compra d’entrades sigui el més fàcil i àgil possible i que es pugui realitzar de diverses 
maneres : per guixeta, per web, per ServiCaixa… 
 
Es vol seguir una política atractiva en l’elecció de la cartellera i que aquesta es pugui confeccionar amb 1 
mes d’antel.lació establint el lloc i horari de les sessions. 
 
Cal contactar amb les distribuïdores per determinar el lloguer de les pel.lícules.  
 
Tenim un conjunt de socis del nostre Multi-Cinema a qui passem un dossier periòdic de les pel.lícules que 
es faran, oferim descomptes, packs, reserva seients… 
 
Per raons de seguretat i control, es decideix que es disposarà d’una seu central administrativa on 
s’avaluaran els resultats econòmics i es recolliran estadístiques per a la presa de decisions de la Direcció. 
 
Cada multicinema decidirà, de les pel.lícules que li corresponguin, el seu calendari, horari i nombre de 
projeccions. Gestionarà el personal organitzador que se li hagi concedit on cal que ajudi, quan i en quines 
activitats. S'encarregarà de l'organització de les diferents activitats i entregarà els resultats a la seu central. 
 
Treball a realitzar : 
 
A. Construcció del model conceptual Entitat-Relació segons els requeriments exposats. 
 
B. Dissenyar els esquemes de fragmentació i assignació d'una BD distribuïda per aconseguir optimitzar 

la gestió distribuïda de les dades, partint de l'esquema entitat-relació obtingut a l'apartat B. 
 
Dades numèriques : 30 ciutats diferents, 100 cinemes, 400 sales, 100 pel.lícules noves cada any, 3 sessions/sala, 5 dies 
projecció/setmana, 300 butaques/sala, 3.000 socis, 2 treballadors (acomodador, guixeta, vending…)/sala, 30 distribuïdors de 
pel.lícules, 20 empreses subcontractació/vending, 70% assistència públic a projeccions, 30% tiquets reserva anticipada, 10% tiquets 
comprats des de cinemes diferents al de la projecció, actualització setmanal de la cartellera, es guarda la informació durant 2 anys. 
 
Mides conjunts dades :  
Molt Petit  : 0 a 1.000 regs. Petit : 1.001 a 5.000. Mitjà : 5.001 a 60.000. Gran : 60.001 a 500.000. Molt Gran : més de 500.000 regs. 
 
Comentaris 

- Les dades numèriques són una guia per tal de que poder aplicar els criteris de mida en el disseny de distribució.  
- És possible que hàgiu de fer supòsits o hipòtesis adicionals a les que es plantegen.  
- També pot passar que hàgiu d’explicar com resoldre algun procés (p.ex. procés de reserva-venda) per justificar alguna decisió. 

 
Documentació a lliurar : 
 
Cal lliurar un document en format PDF per correu electrònic on hi figuri : 
 

1. Explicació detallada dels requeriments adicionals als exposats. 
2. Model Entitat-Relació de la BD a dissenyar. 
3. Disseny de la localització de dades de cadascun dels conjunts de dades raonant la decisió presa en cada cas. 


