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Introducció

Els components lògics d’una base de dades, que s’estudien en el mòdul “Els

components lògics d’una base de dades”, s’han d’emmagatzemar en un suport

no volàtil per a garantir-ne l’accessibilitat en tot moment. Aquest emmagatze-

matge segueix uns patrons determinats, en principi diferents per a cada siste

ma comercial, però que es poden unificar en uns patrons similars si prenem

en consideració les idees bàsiques comunes i deixem de banda els detalls de

menys importància. En aquest mòdul descrivim aquests patrons, que denomi-

nem components d’emmagatzematge. La descripció és més aviat estàtica,

com una mena de fotografia de les dades emmagatzemades en el disc, el suport

més corrent avui dia per a guardar les dades d’una manera persistent.

Deixem per a un altre mòdul la problemàtica de l’accessibilitat a les dades em-

magatzemades mitjançant els patrons descrits en aquest mòdul.

Tornant al que ja hem dit al primer paràgraf, veureu que al llarg del mòdul

moltes vegades emprem expressions com normalment, no tots els sistemes i al-

tres de semblants. La raó és que així com hi ha estàndards per als compo-

nents lògics (model relacional, llenguatge SQL, etc.) no n’hi ha cap per als

components d’emmagatzematge. Cada constructor de sistemes de gestió de

bases de dades (SGBD) intenta estructurar-los de la manera que proporcionin

un rendiment més alt.

Així doncs, en aquest mòdul descrivim una mena de màxim comú divisor dels

components usats pels SGBD comercials. Sortosament aquest màxim comú di-

visor és prou il·lustratiu de com es comporten la majoria de components d’em-

magatzematge. Els conceptes i estructures que exposem us han de servir per a

comprendre el funcionament de l’emmagatzematge dels SGBD més impor-

tants del mercat. 

Malgrat tot, no us ha d’estranyar si trobeu SGBD que no es corresponen amb

el que aprendreu en aquest mòdul, ja que no és possible abastar-los tots, i no

seria gaire didàctic convertir el mòdul en una mena de catàleg comparatiu de

característiques de diferents SGBD. De totes maneres, quan algun concepte ex-

plicat no sigui gaire general o la manera com s’implementa difereixi bastant

entre SGBD, ho indicarem expressament. 

Vegeu l’accessibilitat a les dades 
emmagatzemades al mòdul 
“Implementació de mètodes 
d’accés”d’aquesta assignatura.
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Objectius

Amb aquest mòdul didàctic l’estudiant coneixerà els procediments mitjançant

els quals els SGBD emmagatzemen les dades que gestionen, és a dir, les bases

de dades. Aprendrà que les dades es guarden en fitxers, però seguint uns pa-

trons més complexos que els dels fitxers simples (aquests fitxers no són utilit-

zats per un SGBD, sinó directament des d’un programa mitjançant els ser veis

del sistema operatiu).

Aquests patrons o estructures, que anomenem components d’emmagatzematge,

són el tema central d’aquest mòdul. A mesura que l’estudiant s’introdueixi en

el mòdul, podrà assolir els objectius següents:

1. Distingir els components d’emmagatzematge i poder situar-los en una  ar-

quitectura que distribueix la funcionalitat de l’emmagatzematge de les da-

des gestionades pels SGBD en nivells diferents.

2. Descriure els components del nivell físic d’aquesta arquitectura.

3. Entendre el concepte de pàgina i conèixer-ne la funcionalitat i l’estructura.

4. Comprendre la utilitat del nivell virtual.

5. Conèixer la funcionalitat i l’estructura de l’espai virtual.

6. Discernir els diferents tipus d’espais virtuals, entendre’n la utilitat i conèi-

xer les característiques de cadascun.

7. Formar-se una idea global de les diverses necessitats d’espai que sorgeixen

en una base de dades.
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1. L’arquitectura dels components 
d’emmagatzematge

La manera més senzilla d’explicar una BD és dir que és un conjunt de dades

persistents. La característica de persistència implica que les dades no han de

desaparèixer entre execucions successives de programes, encara que entre

aquestes execucions transcorri un interval de temps llarg. Aquest requisit obli-

ga, al seu torn, a tenir les dades, entre execució i execució, emmagatzemades

en un medi no volàtil, normalment en un disc magnètic.

Per a comprendre quina relació hi ha entre les dades tal com les veu el progra-

mador o l’usuari final i tal com estan emmagatzemades en el suport no volàtil

ens servirem d’una arquitectura de tres nivells que anomenarem arquitectura

dels components d’emmagatzematge, representada a la figura que mostrem

tot seguit:

Cal anar amb compte. L’arquitectura dels components d’emmagatzematge no

és cap de les que ja coneixeu d’altres mòduls. 

Una arquitectura,...

... com qualsevol altra manera 
d’esquematitzar la realitat, és 
una eina senzilla i potent idea-
da per a abstraure i entendre 
els trets fonamentals dels siste-
mes més complexos.

Recordeu que l’arquitectura 
ANSI/SPARC s’estudia al mòdul 
“Introducció als sistemes de gestió de 
bases de dades” d’aquesta assignatura.
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El primer que veiem és que l’arquitectura dels components d’emmagatzemat-

ge és de tres nivells:

1) El nivell lògic correspon a tots els components que, d’una manera més o

menys directa, són coneguts i manipulats pel programador o per l’usuari final.

Aquests components formen la interfície externa o d’usuari del sistema de ges-

tió de la base de dades (SGBD).

De manera molt simplificada podem considerar que al nivell lògic hi ha un

conjunt de dades estructurades en taules. De fet, tots els altres components lò-

gics giren al voltant de les taules, com veurem més endavant.

2) Les taules han de ser persistents; per aquest motiu s’emmagatzemen en un

suport no volàtil i ho fan seguint unes estructures determinades, que són els

components que constitueixen el nivell físic.

3) Entre els nivells físic i lògic n’hi ha un tercer que anomenarem nivell vir-

tual. Aquest nivell proporciona a l’SGBD una visió simplificada del nivell físic,

com ja veurem.

Ja coneixeu els components del nivell lògic. En aquest mòdul presentem els

components dels altres dos nivells, el virtual i el físic, que conjuntament ano-

menem components d’emmagatzematge perquè controlen la disposició física de

les dades al suport no volàtil.

En aquest punt de l’assignatura podeu entendre molt bé que es necessiten uns

components que organitzin les dades al nivell lògic. En efecte, coneixeu el

llenguatge SQL i sabeu que fa referència a estructures com ara taules, vistes,

columnes, files, etc. D’altra banda, la utilitat dels components del nivell físic

està associada al fet que aquestes dades s’han de guardar en un medi no volàtil

i s’han de poder recuperar posteriorment d’una manera segura, flexible i ràpi-

da. Però el nivell virtual, no ens el podríem estalviar? Què proporciona real-

ment? Més endavant reprendrem aquestes preguntes i les contestarem.

Notació

En aquest mòdul anomenem 
programador la persona que 
confecciona programes que in-
teraccionen amb la base de da-
des, normalment mitjançant 
sentències d’SQL, i usuari final, 
la persona que hi interacciona 
directament per mitjà d’una in-
terfície gràfica.

Vegeu l’apartat 4 d’aquest mòdul 
didàctic.

Vegeu el nivell lògic a l’apartat 2 
d’aquest mòdul didàctic.

Vegeu el subapartat 4.3 d’aquest 
mòdul didàctic.

Vegeu els components del nivell 
lògic al mòdul “Components lògics 
d’una base de dades” d’aquesta 
assignatura.
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2. El nivell lògic

Encara que els components del nivell lògic ja s’estudien en un altre mòdul

didàctic, recordarem breument els conceptes més importants per a poder re-

lacionar els components lògics amb els dels nivells físic i virtual. Específica-

ment farem èmfasi en el component anomenat base de dades per la rellevància

especial que té.

2.1. Components lògics

A la figura anterior podem veure que el component lògic més important és la

taula, i per a reflectir-ho l’hem representada amb un tramat. El conjunt de tau-

les és el nucli fonamental de la base de dades en un doble sentit: és el conjunt

de dades disponibles per a l’usuari i és també el conjunt més important i vo-

luminós de dades emmagatzemades en els suports físics.

L’usuari pot accedir directament a les taules o bé pot accedir-hi indirectament

per mitjà de les vistes; per això taules i vistes estan agrupades com el conjunt

de components de dades.

Una base de dades té, tanmateix, altres components que no són les taules i

les vistes, però que hi estan estretament relacionats. Es tracta, entre d’altres,

de les restriccions*, que defineixen certes regles que les da des han de com-

plir, o dels disparadors**, que indiquen accions que s’han d’executar donades

certes condicions. Tots aquests altres components els anomenarem  conjunt

de components de control, ja que en certa manera controlen el comporta-

ment de les dades pròpiament dites.

També es pot considerar que els índexs pertanyen al conjunt de components

de control, encara que amb un matís lleugerament diferent, atès que la seva

funció fonamental és de rendiment: faciliten l’accés a les dades en un temps

raonable.

2.2. La base de dades

Com ja hem estudiat, a més dels components de control i de dades, els SGBD

usen un altre component lògic anomenat base de dades*. Aquest terme es pres-

ta a confusió, ja que s’empra amb significats diversos. En un sentit ampli nor-

malment vol dir “qualsevol conjunt de dades accessible per mitjà d’un

programari de tipus SGBD”. Seguint la definició estricta que els SGBD fan del

component base de dades , considerarem que una  base de dades , per a un

Vegeu els components del nivell 
lògic al mòdul “Components lògics 
d’una base de dades” d’aquesta 
assignatura.

* En anglès, constraints.
** En anglès, triggers.

* El component lògic base de dades 
s’ha estudiat al mòdul didàctic 

“Components lògics d’una base 
de dades” d’aquesta mateixa 

asignatura.
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SGBD, és un conjunt definit i relacionat de components de dades (taules i vis-

tes) i de components control (índexs, restriccions, disparadors, etc.).

La majoria dels SGBD suporten el component base de dades i, consegüentment,

una instància d’SGBD suporta diverses bases de dades. Algun SGBD, tanma-

teix, implementa el concepte base de dades de manera diferent: és única i en-

globa la totalitat de les dades; llavors, una instància d’SGBD suporta només

una base de dades.

Diem que una BD és un conjunt definit perquè l’SGBD disposa d’un mecanis-

me per a definir-la exactament.

Normalment hi ha una sentència per a crear una BD i donar-li un nom, i exis-

teixen regles concretes relatives a la creació dels altres components* per a in-

dicar que aquests components pertanyen a una base de dades que ha estat

prèviament definida.

També hem dit que una BD és un conjunt relacionat de components. Això

significa que si una taula pertany a una BD, totes les  vistes definides sobre

aquesta taula i també tots els seus índexs, restriccions i disparadors normal-

ment també estaran definits dins la mateixa BD.

Així doncs, en aquest sentit més estricte, el component  base de dades és una

eina específica de l’SGBD que serveix com a unitat administrativa per a agru-

par tot un conjunt d’altres components.

Una base de dades és un conjunt relacionat de components

Hi ha diversos criteris per a decidir quins components constituiran una BD. Per exemple: 

a) Per aplicacions: totes les dades referents a les aplicacions de l’àrea comercial d’una em-
presa poden constituir-ne la base de dades comercial, les de les aplicacions financeres, la
base de dades de finances, i així successivament.

b) Per usuaris finals (sobretot si treballen amb dades personals i poc compartides): cada
usuari pot disposar d’una base de dades amb totes les seves dades. 

Al mòdul “Components lògics 
d’una base de dades”, d’aquesta 
mateixa assignatura, hem vist com 
es poden crear bases de dades amb 
Informix.

* Per exemple, les taules i les vistes.
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3. El nivell físic

Com ja hem dit, les dades s’emmagatzemen en suports no volàtils, normal-

ment en discos magnètics, en la majoria de sistemes informàtics (des dels

grans sistemes fins als ordinadors personals). Aquests suports són controlats

pel sistema operatiu de la màquina, que és qui realment efectua la lectura i

l’escriptura físi ca de les dades. Els SGBD no reimplementen aquestes funcions,

sinó que usen les rutines especialitzades del SO tant per a llegir i escriure les

dades com per a la gestió física dels dispositius.

Els sistemes operatius gestionen les dades en els discos magnètics a partir d’u

nes unitats globals anomenades fitxers*. Normalment el sistema operatiu no

reserva una gran quantitat d’espai de disc per a cada fitxer, sinó que en va ad-

quirint a mesura que en necessita. La unitat d’adquisició és l’anomenada ex-

tensió**, un altre dels components d’aquest nivell. Finalment l’extensió és un

múltiple enter del component físic més petit, que és la pàgina. La pàgina***

és l’element que conté i emmagatzema les dades del nivell lògic, per això tam-

bé l’hem tramat a la figura de l’apartat anterior. A continuació veurem aquests

tres components, del més petit al més gran.

3.1. La pàgina

Per a entendre què és una pàgina d’una BD o d’un SGBD, més que començar

per una definició la descriurem des de dos punts de vista diferents però com-

plementaris:

a)Les dades s’emmagatzemen en dispositius externs però, d’altra banda,  sa-

bem que per a poder efectuar-hi qualsevol operació han de ser presents a la

memòria principal de l’ordinador. Hi ha d’haver, doncs, un transport de dades

entre la memòria externa* i la memòria interna (o memòria principal). Aquest

transport es fa emprant una unitat discreta de transport de dades que els SO

anomenen bloc i que en els SGBD es diu pàgina.

b)Paral·lelament al fet de ser la unitat d’entrada/sortida, la pàgina també és la

unitat d’organització de les dades emmagatzemades. L’espai del disc sempre

s’assigna en un nombre múltiple de pàgines, i cada pàgina pot ser adreçada in-

dividualment.

Concretant, direm que la pàgina és la unitat mínima d’accés i de trans-

port del sistema d’E/S d’un SGBD, cosa que la fa ideal per a ser alhora la

unitat d’organització més important de les dades emmagatzemades.

Podeu repassar els conceptes 
de fitxer, pàgina i extensió, que 
s’expliquen en aquest apartat,
a l’assignatura Sistemes operatius I.

* En anglès, file. 
** En anglès, extent. 
*** En anglès, page.

* Normalment la memòria externa 
és un disc.
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Noteu que en la definició anterior hem dit “unitat mínima d’accés i de trans-

port”. La raó és que, així com mai no s’accedeix a menys d’una pàgina, sí que

es pot accedir de cop a un nombre enter de pàgines consecutives. Aquesta

qüestió, que veurem més endavant, no invalida l’explicació que hem fet fins

ara de la pàgina ni la seva importància dins l’arquitectura de components. Es

tracta només d’una opció de rendiment del sistema. 

Que la pàgina sigui la unitat d’organització del nivell físic no vol dir que no

tingui interiorment la seva pròpia estructura. De fet, en una pàgina hi ha di-

ferents components. A aquests components que hi ha a l’interior de la pàgina,

només hi poden accedir les rutines de l’SGBD un cop la pàgina ja és a la me-

mòria principal de l’ordinador. En canvi, a la pàgina com a unitat hi accedeix

(per a llegir i escriure) el subsistema d’E/S del SO de la màquina.

3.1.1. Estructura d’una pàgina

Per a facilitar l’explicació, ara ens centrarem en les pàgines que emmagatze-

men taules. Aquestes pàgines se solen anomenar  pàgines de dades. Més en-

davant n’ampliarem alguns detalls per poder generalitzar l’estructura de la

pàgina.

La pàgina és de longitud fixa. Hi ha SGBD que permeten escollir la mida de la

pàgina entre un petit repertori. Altres tenen només una mida única. L’estruc-

tura de la pàgina és molt similar en tots els SGBD:

Una pàgina consta dels elements següents, enumerats des de l’adreça més bai-

xa de la pàgina fins a la més alta:

a) Una capçalera, amb informació de control.

L’accés simultani a diverses pàgines 
consecutives s’explica al subapartat 
3.4 d’aquest mòdul didàctic.

Un símil artístic

Imagineu-vos que la pàgina és 
un quadre. Llavors l’SGBD seria 
el pintor; és qui veu l’interior 
del quadre i l’omple (el pinta). 
Un cop llest, l’embolica i crida 
el seu mosso (el sistema opera-
tiu), que agafa el quadre i, sen-
se veure’l, el transporta al 
magatzem.

Vegeu altres tipus de pàgines al 
subapartat 3.1.5 d’aquest mòdul 
didàctic.

La mida d’una pàgina

Els valors més corrents de la 
mida d’una pàgina actualment 
són 2 kB, 4 kB i 8 kB. Possible-
ment 4 kB és la mida més 
habitual.
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b) Un nombre de registres, que aquí anomenarem files perquè corresponen a

les files de les taules del nivell lògic. Aquest nombre pot variar amb el temps,

i en un moment concret pot ser zero.

c) Un espai lliure.

d) Un vector d’adreces de fila (VAF), que té tants elements com files hi ha a

la pàgina. Cada element del VAF conté l’adreça d’una fila dins la pàgina (apun-

ta a la fila). L’element que ocupa la posició d’adreça més alta al VAF apunta a

la fila que ocupa l’adreça més baixa a la pàgina, tal com podeu veure a la figura

anterior. La fila següent (a continuació de la primera) és apuntada per l’ele-

ment del VAF a l’esquerra del primer element.

Així doncs, les files es van col·locant d’esquerra a dreta en l’ordre creixent de

les adreces dins de la pàgina, mentre que els elements del VAF es van col·lo-

cant de dreta a esquerra des de la posició més alta i anant en l’ordre decreixent

de les adreces. D’aquesta manera, l’espai lliure sempre queda cap al mig de la

pàgina.

3.1.2. Estructura d’una fila

L’element que hem anomenat fila en parlar de l’estructura de la pàgina (nivell

físic) generalment enregistra tota la informació corresponent a una fila d’una

taula (nivell lògic). Per aquesta raó la seva estructura és senzilla. És una se-

qüència de camps (nivell físic), cadascun dels quals enregistra la informació

del camp de la fila corresponent (nivell lògic).

Així doncs, pel que fa a files i camps, la correspondència entre el nivell lògic i

el físic és molt directa.

Pot ser que l’SGBD necessiti guardar alguna informació de control referent a

la fila i, per això, abans de la seqüència de camps trobem una capçalera de fila.

Vegeu l’estructura de la fila a la figura següent:

Normalment les files d’una taula són de longitud inferior a la mida de les pà-

gines i per això hi caben perfectament. De totes maneres, si la longitud de la

fila és superior a la de la pàgina els SGBD parteixen la fila en trossos. Cada tros
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s’emmagatzema en una pàgina diferent i apunta al tros següent, com podeu

observar a la figura següent:

No us preocupeu ara si no acabeu d’entendre, a la figura, la manera concreta

com un tros de fila adreça el següent. Ho veureu més endavant. 

3.1.3. Estructura d’un camp

Un camp d’una fila d’una taula (nivell lògic) s’emmagatzema com un dels

camps de la fila dins la pàgina (nivell físic). Aquest camp normalment està for-

mat per un parell d’elements, segons ho indiquem a la figura següent:

a) La capçalera del camp  serveix per a guardar certes característiques del

camp, com ara les següents:

• La indicació de si el contingut en aquest moment és nul o no ho és.

Aquesta indicació és necessària si el camp està definit (en la sentència

CREATE TABLE) sense la clàusula NOT NULL, cosa que ens indica que ad-

met el valor nul.

• La longitud del camp, també en un moment concret. Aquesta informació

és necessària quan el camp s’ha definit amb un tipus de dada de longitud

variable, com el tipus CHARACTER VARYING.

b) El contingut del camp és el resultat d’emmagatzemar el valor del camp se-

gons les normes de codificació de cada SGBD en cada arquitectura de màquina

Vegeu el subapartat 4.3.1 d’aquest 
mòdul didàctic.

Els SGBD...

... intenten estalviar espai en 
el disc i procés inútil. Per això, 
si el camp no admet nuls i és 
de longitud fixa (per exemple, 
CHAR(3)), llavors aquesta in-
formació no cal i podem pres-
cindir de la capçalera. En 
aquest cas, el camp ocupa 
només l’espai necessari per a 
emmagatzemar el seu valor.
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concreta. A continuació trobareu el format d’emmagatzematge dels tipus de

dades més comuns en els diferents SGBD:

• Tipus SMALLINT: número binari enter de 16 bits.

• Tipus INTEGER: número binari enter de 32 bits.

• Tipus FLOAT: número en coma flotant de 64 bits.

• Tipus CHARACTER(n) o, abreujadament, CHAR(n): cadena de n bytes*, on

n és la longitud definida al tipus de dada.

• Tipus CHARACTER VARYING: com el cas anterior, amb l’excepció que aquí

n és la longitud real del valor concret que el camp tingui en aquest moment

determinat. 

• Tipus DATE: encara que externament és una cadena de 8 dígits (4 per a l’any,

2 per al mes i 2 per al dia), internament es pot emmagatzemar de manera

que ocupi molt menys, per exemple 4 bytes, seguint un patró de codificació

propi de cada SGBD.

3.1.4. Gestió de la pàgina

Després de veure com s’organitza l’espai d’una pàgina i quins són els seus con-

tinguts descriurem breument les principals manipulacions que un SGBD fa

d’aquest espai i aquests continguts. Les principals operacions que fa servir són

les següents:

1) Formatació d’una pàgina

Quan l’SGBD necessita més espai dins d’un fitxer per a emmagatzemar-hi da-

des adquireix una nova extensió. Les pàgines d’aquesta extensió es formaten,

això és, s’inicialitzen d’una manera adequada perquè posteriorment les utilitzi

l’SGBD.

La inicialització consisteix fonamentalment a escriure la capçalera i deixar

tota la resta de la pàgina com a espai lliure.

2) Càrrega inicial de files

Si l’extensió inicialitzada s’utilitza per a una càrrega inicial o massiva de files de

taules, l’SGBD comença a fer servir l’espai lliure de la pàgina de la manera següent:

• La primera fila es col·loca darrere de la capçalera, es crea un element del

VAF que apunta a aquesta fila i es col·loca al final de tot de la pàgina.

* Bytes codificats en codi ASCII o 
bé en el codi que usi la màquina 

on funciona l’SGBD.

CHARACTER VARYING...

... és el nom de l’estàndard 
SQL:1999 per al tipus de dada 
“cadena de caràcters de longi-
tud variable”, que en diversos 
SGBD comercials s’anomena 
VARCHAR.
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• La segona fila ocupa el lloc immediatament darrere de la primera, i el seu

element del VAF ocupa el lloc just al davant de l’element de la fila anterior.

I el procés es repeteix successivament, com ja heu vist en l’explicació de l’es-

tructura d’una pàgina.

D’aquesta manera l’espai lliure va disminuint, però sempre ocupa un lloc cap

al centre de la pàgina. L’administrador de la base de dades normalment haurà

fixat un tant per cent d’espai lliure mínim que l’SGBD ha de respectar en una

càrrega massiva de files. Això vol dir que, quan el procés de càrrega detecta que

l’espai que queda lliure en una pàgina és precisament aquest espai lliure mí-

nim, ja no hi col·loca cap més fila i comença a col·locar-les a la pàgina següent.

La finalitat d’aquesta limitació és deixar un cert espai lliure en totes les pàgines

perquè sigui aprofitat per a les operacions que veurem a continuació.

3) Alta posterior d’una nova fila

Per a afegir una fila a una taula de la BD*, l’SGBD, al nivell físic, localitza pri-

mer la pàgina on ha d’afegir la fila. Aquesta pàgina s’anomena pàgina candida-

ta i la manera de localitzar-la s’explica en un altre mòdul. Un cop l’SGBD sap

quina és la pàgina candidata, usa precisament l’espai lliure deixat a la pàgina

per l’operació explicada al punt anterior per a col·locar-hi la fila i deixar-la

apuntada per un nou element del VAF. La fila i l’element del VAF es col·loquen

segons el criteri explicat anteriorment.

Pot arribar un moment en què ja no quedi espai lliure suficient en la pàgina

candidata per a col·locar-hi la fila. Llavors la fila és col·locada en una altra pà-

gina segons algoritmes propis de cada SGBD.

4) Baixa d’una fila

La baixa d’una fila consisteix a alliberar l’espai ocupat per la fila i l’element del

VAF. En aquest moment o més endavant, l’SGBD reorganitza la pàgina perquè

l’espai alliberat per la baixa s’ajunti a la resta d’espai lliure de la pàgina.

Hi haurà un desplaçament de files i d’elements del VAF perquè l’estructura de

la pàgina continuï essent la de sempre.

5) Canvi de longitud d’una fila

Un canvi de longitud d’una fila pot afectar de tres maneres la reorganització

de l’espai de la pàgina:

a) Si el canvi té com a resultat una disminució de la longitud de la fila, l’espai

alliberat s’ajuntarà amb el lliure segons el mecanisme que acabem d’explicar.

Administrador de la BD

L’administrador de la BD 
(Database Administrator, DBA) 
és la persona encarregada, 
entre altres coses, de la gestió 
dels components d’emmagat-
zematge.

* Les files s’afegeixen amb la 
sentència INSERT.

Vegeu la manera com l’SGBD 
localitza la pàgina candidata al 
mòdul “Implementació de mètodes 
d’accés”d’aquesta assignatura.
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b) Si, al contrari, dóna lloc a un augment de la longitud i l’espai extra requerit

està disponible en forma d’espai lliure dins la pàgina, la fila quedarà al seu lloc,

ocupant més espai, i les files que la segueixen es desplaçaran cap a la dreta (cap

a adreces més altes).

c) En cas que la necessitat d’espai no es pugui servir a partir de l’espai lliure

de la pàgina, llavors aquesta fila es trasllada cap a una altra pàgina que dis posi

d’espai suficient. A la pàgina original i en la posició original es crea una adreça

que apunta a la nova posició de la fila, com s’indica a la figura següent:

Com en el cas de les files que ocupen més d’una pàgina, no us preocupeu

tampoc si no acabeu d’entendre, a la figura, la manera concreta com s’adre-

ça la fila que s’ha traslladat de la pàgina original a la nova. Ho veureu més

endavant.

3.1.5. Altres tipus de pàgines

Fins ara ens hem centrat en les pàgines que contenen files de taules, les pàgi

nes de dades. Com sabeu prou bé, al nivell lògic hi ha altres components. De

totes maneres, l’estructura de pàgina que acabeu de veure serveix de base per

a entendre els altres tipus de pàgines.

En efecte, deixant els índexs a part, tots els altres components* són defini

cions que algú ha proporcionat a l’SGBD mitjançant el llenguatge SQL. Aques-

tes definicions, com expliquem més endavant, es guarden en unes tau les dis-

senyades especialment per a contenir-les, però que a tots els efectes que aquí

ens interessen són taules com les que contenen les altres dades. Així doncs, un

cop al nivell físic tot el que hem vist fins ara és vàlid per a les taules que con-

tenen aquests components. 

Vegeu el subapartat 4.3.1 d’aquest 
mòdul didàctic.

* Vistes, restriccions, disparadors, 
etc.

Vegeu que les definicions de 
components es guarden en catàlegs 
al subapartat 5.1 d’aquest mòdul 
didàctic.
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Els índexs són un cas lleugerament diferent, com també ho són les taules amb

dades del tipus objecte gran. Uns i altres els expliquem de manera breu però

precisa a continuació.

Pàgina d’índex

L’estructura i la funcionalitat dels índexs s’expliquen en un altre mòdul. Avan-

cem, però, que al nivell físic un índex és un conjunt d’enregistraments, ano-

menats entrades d’índex, que normalment són de longitud menor que la de

les files de les taules. Però un índex també és un conjunt de dades que pot ar-

ribar a ser voluminós; no és, doncs, una simple definició.

Les característiques esmentades ens indiquen que els índexs tenen unes neces-

sitats d’emmagatzematge similars a les taules. Així, si reemplacem les files pels

enregistraments de l’índex en l’estructura de la pàgina que coneixem tindrem

l’estructura de les pàgines d’índexs. Això vol dir que hi trobem una capçalera,

uns enregistraments que contenen la informació pròpia de l’índex, un espai

lliure per a absorbir el creixement i un vector d’adreces que apunta als enre-

gistraments. 

Pàgina d’objecte gran

Els tipus de dades anomenats  objectes grans* s’han inclòs als SGBD actuals

per a suportar un conjunt cada vegada més ampli i important d’aplicacions

que necessiten manipular determinades categories de dades, la representació

física de les quals obliga a emmagatzemar una quantitat de bytes molt superior

a la de les dades tradicionals, fins i tot a la dels CHARACTER VARYING.

Tipus de dades

En cadascun dels dos casos que presentem a continuació ens cal emmagatzemar dades de
tipus molt diferents:

a)Noms de client. Com que poden constar de nom de pila i cognoms, que poden ser
llargs, preveiem un màxim de 60 bytes per nom.

b)El contingut de documents Word; per exemple, aquest mateix mòdul. Preveiem un
màxim de 2 MB.

Compareu els dos casos anteriors. Adoneu-vos de la diferència tan gran que hi ha entre
60 bytes (que ens ho suporta un CHARACTER VARYING) i 2 MB (que ens ho ha de suportar
un CLOB).

El concepte i la tipologia dels objectes grans ja els heu vist en un altre mòdul.

Recordem aquí que ni la longitud màxima de les dades tradicionals ni el seu

tractament per part de l’SGBD són adequats per a un objecte gran. Per això el

tractament i l’emmagatzematge dels objectes grans són diferents i no seguei-

xen unes vies paral·leles a les dels tipus de dades tradicionals.

Consegüentment amb el que s’ha dit fins ara, serà lògic que els objectes grans

s’emmagatzemin en pàgines que tenen una estructura diferent de les que hem

Vegeu l’estructura i la funcionalitat 
dels índexs al mòdul “Implementació 
de mètodes d’accés”d’aquesta 
assignatura.

* En anglès, large objects o LOBS.

Vegeu el concepte d’objecte 
gran i la seva tipologia al mòdul 
“Components lògics” d’una base de 
dades” d’aquesta mateixa assignatura.

Vegeu l’estructura de l’espai 
d’objectes grans al subapartat 4.4.4 
d’aquest mòdul didàctic.
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vist per a les taules amb dades tradicionals. Descriurem aquesta estructura més

endavant, quan parlem del nivell virtual, ja que per a entendre-la bé es neces-

siten nous conceptes, que encara no hem explicat. 

3.2. L’extensió

Cal notar que quan, a petició de l’SGBD, l’SO gestiona les dades en el suport

no volàtil dels perifèrics ho fa sempre dins el marc d’un fitxer. Així, l’adquisi-

ció d’una extensió també es fa dins d’aquest marc. Això vol dir que quan es

detecta que falta espai, aquesta falta és detectada en un fitxer determinat i

s’adquireix una extensió per a aquest fitxer. L’extensió està, doncs, associada

a un fitxer, és part d’un fitxer. I el fitxer és, entre altres coses, un conjunt d’ex-

tensions.

Les pàgines d’una extensió han de ser físicament consecutives. Si l’SO no

les pot assignar perquè físicament no són al dispositiu, seguirà estratègies

diferents.

La raó de la contigüitat de les pàgines d’una extensió

La raó principal per la qual les pàgines en una extensió han de ser contigües és que
d’aquesta manera aquells components que lògicament són consecutius (per exemple, les
files d’una taula) es poden emmagatzemar consecutivament i es poden recuperar de la
mateixa manera, i així s’afavoreixen els tractaments que impliquin la recuperació conse-
cutiva de tots els components (tractaments que són freqüents en les BD relacionals).

D’altra banda, els mecanismes més avançats de millora de rendiment que trobareu esbos-
sats al subapartat que ens dóna una visió general de l’E/S en un SGBD tenen sentit només
si les pàgines sobre les quals actuen són consecutives.

3.3. El fitxer

Els SGBD aprofiten la funcionalitat que proporcionen els sistemes operatius i

no interaccionen directament amb els fitxers. És per aquesta raó que moltes-

vegades costa de trobar el terme fitxer de manera explícita en llibres o manuals

d’SGBD. Fins i tot hi ha SGBD relativament petits en què totes les dades que

Una extensió és un nombre enter de pàgines, en principi consecutives,

que el sistema operatiu adquireix a petició de l’SGBD quan aquest de-

tecta que necessita més espai per a emmagatzemar dades. Aquesta ad-

quisició és automàtica (sense intervenció humana explícita).

El fitxer és la unitat que fan servir els SO per a gestionar l’espai en els

dispositius perifèrics. També és un conjunt d’extensions.

Algunes de les 
estratègies...

... que fa servir l’SO quan no 
pot assignar pàgines física-
ment consecutives són, per 
exemple, partir l’extensió en 
uns quants trossos o retornar 
un avís que assenyali que no hi 
ha prou espai.

Vegeu el subapartat 3.4 d’aquest 
mòdul didàctic.
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controlen estan emmagatzemades en un sol fitxer, fet que desvirtua la impor-

tància d’aquest component.

De totes maneres, els fitxers són sempre presents en l’emmagatzematge: les di-

verses dades de les BD són a les pàgines; aquestes s’agrupen en extensions, i

aquestes darreres, en fitxers. En resum, podem dir que el fitxer, per a l’SGBD, és

un conjunt de pàgines que s’han anat creant d’extensió en extensió.

Extensions d’un fitxer

Normalment, els SGBD permeten definir dos tipus d’extensions. L’una s’anomena exten-
sió primària i l’altra, extensió secundària. Aquestes dues extensions poden ser, i nor-
malment són, de longitud diferent, però totes dues són un múltiple de la pàgina.

Quan un fitxer necessita espai per primera vegada, s’adquireix el nombre de pàgines cor-
responents a l’extensió primària. A partir d’aquest moment les extensions successives
que es vagin necessitant en aquest fitxer adquiriran el nombre de pàgines de l’extensió
secundària. Per a un fitxer només hi ha una extensió primària (la primera), però diverses
de secundàries (les següents). El nombre màxim d’extensions secundàries el fixa el siste-
ma operatiu i/o l’SGBD, i acostuma a ser una potència de dos (16, 128, 256, etc.).

3.4. Visió general de l’E/S en un SGBD

Recordeu que hem definit la pàgina com una unitat d’emmagatzematge i de

transport. Com que fins ara només hem parlat d’emmagatzematge, per acabar

l’exposició del nivell físic tractarem del transport. 

El processament de dades persistents, que s’efectua a la memòria principal de

l’ordinador, com ja heu vist, requereix un transport de dades entre unitat cen-

tral i perifèrics. Tot seguit expliquem breument aquest transport i el compor-

tament de l’entrada/sortida en el cas dels fitxers clàssics i en els SGBD: 

1) En el cas de la gestió dels anomenats fitxers clàssics o fitxers tradicionals,

com que no pertanyen a una base de dades, aquest transport conceptualment

és molt senzill, tal com podeu veure a la figura següent:

Per a llegir dades, per exemple, l’SO desencadena una operació d’E/S per a por-

tar a la memòria principal el bloc que conté les dades que es necessiten. Aquest

Recordeu que el processament 
de les dades persistents s’efectua 
a la memòria principal. Podeu revisar 
aquesta qüestió al subapartat 3.1 
d’aquest mòdul didàctic.
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bloc és una unitat físicament delimitada i adreçable en el conjunt de les dades

enregistrades en el suport no volàtil* . Després el bloc viatja pel canal que

uneix el perifèric amb la unitat central de l’ordinador i finalment el bloc es

col·loca a la memòria principal i pot ser tractat pels programes.

2) En el cas dels SGBD, aquest mecanisme, encara que és bàsicament el ma-

teix, és una mica més elaborat. Té unes característiques pròpies que descrivim

seguidament, tot servint-nos de la figura que presentem a continuació:

a) La longitud de la pàgina és fixa. Normalment la pàgina té la mateixa lon-

gitud en tots els fitxers que constitueixen les BD. Això es contraposa al cas dels

fitxers clàssics, en què la longitud del bloc sol ser diferent per a cada un, ja que

s’escull la longitud que sembla més adequada a les dades emmagatzemades.

Llavors, i respecte als SGBD, podem plantejar-nos la pregunta següent: si els

components que trobem a les pàgines* són en principi de longitud variable,

per què els encapsulem en un marc de longitud fixa (la pàgina)? La resposta és

fàcil: en basar l’emmagatzematge en una unitat fixa per a tot l’SGBD, la gestió

que aquest ha de fer de l’E/S pot ser molt més senzilla, cosa que finalment

dóna com a resultat un rendiment millor.

b) L’optimització del temps d’E/S, que permet oferir temps raonables de

processament quan es tracten quantitats importants de dades, és una altra

característica dels SGBD. Els diferents SGBD han desenvolupat diversos me-

canismes, alguns de força sofisticats. N’esmentem breument uns quants:

• Aprofitar l’operació física d’E/S per llegir i portar a la memòria més d’una

pàgina consecutiva a la vegada, cosa que estalvia temps de transport per

unitat llegida (pàgina).

• Avançar en el temps la lectura d’una pàgina quan es preveu que es neces-

sitarà pròximament. Així, en el moment que un procés la necessiti no hau-

rà d’esperar el temps de lectura, ja que la pàgina estarà a la memòria.

* El disc magnètic.

* Com ara les files o les entrades 
d’índex.

Recordeu

Quan hem definit la pàgina 
heu vist que, encara que nor-
malment és la unitat d’E/S, 
moltes vegades, per raons 
de rendiment, l’SGBD pot lle-
gir o escriure un nombre enter 
de pàgines de cop.
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• Retenir a la memòria principal pàgines modificades, fins i tot després d’ha-

ver-les escrit en el suport no volàtil, per estalviar-se de tornar-les a llegir si

algun altre procés les necessita.

c) Les tècniques de transmissió simultània de diverses pàgines en una sola

operació d’E/S comporten la necessitat de dedicar una part de la memòria

principal de l’ordinador a rebre, gestionar i emmagatzemar pàgines de les BD.

Aquesta memòria, gestionada per les rutines adequades de l’SGBD, s’anomena

memòria intermèdia* i està estructura da com un conjunt d’unitats de me-

mòria intermèdia**.

Cada unitat de memòria intermèdia és un tros de memòria que actua com a

marc per a contenir una pàgina. El conjunt de totes aquestes unitats pot ser

força gran, i dimensionar-les correctament és un dels principals factors d’afi-

nament del rendiment d’una instal·lació amb SGBD.

Finalment, per a il·lustrar les funcions pròpies de l’SGBD i les del sistema ope-

ratiu en l’entrada/sortida, passem a comentar la figura següent:

Observem que l’SGBD se serveix del SO per a certes funcions. Quan l’SGBD detec-

ta la necessitat de tractar una pàgina que no té a la memòria intermèdia fa una

petició a les rutines de gestió d’E/S del sistema operatiu per a obtenir la pàgina.

Aquestes rutines són les que gestionen la lectura física de la pàgina i la situen en

una unitat lliure del conjunt de les unitats de memòria intermèdia. Seguidament

l’SGBD tracta la pàgina, ja que és qui en coneix l’organització i els continguts.

* En anglès, buffer pool. 
** En anglès, buffers.
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4. El nivell virtual

Per començar, justifiquem l’existència del nivell virtual i després veurem l’es-

tructura i els diferents tipus d’espai virtual, que és el component que materia-

litza les funcions del nivell virtual. 

4.1. Justificació de l’existència del nivell virtual

Ara és hora de reprendre les preguntes que ens formulàvem en començar

aquest mòdul: no ens podem estalviar el nivell virtual?, què proporciona real-

ment aquest nivell?

En una primera aproximació podríem pensar que cada taula s’emmagatzema

en un fitxer, és a dir, que hi ha una relació biunívoca entre taula i fitxer, amb

la qual cosa desapareixeria la necessitat d’un nivell intermedi que fa corres-

pondre components lògics amb components físics, ja que la correspondència

seria fixa.

La realitat, però, és més complexa que la suposició anterior. A continuació en

presentem uns quants casos:

a) Hi ha taules molt grans que ens interessarà fragmentar i emmagatzemar

cada fragment en un dispositiu diferent per a millorar-ne l’accés.

b) Contràriament, podem trobar un conjunt de taules molt petites i que con-

vingui guardar-les totes en un mateix fitxer per a no consumir tants recursos

del sistema. 

c) Cada vegada més es fan servir taules que, a més de camps amb dades de ti-

pus tradicional (quantitats numèriques, cadenes de caràcters que representen

noms i adreces, dates, etc.), en tenen d’altres que emmagatzemen tipus de da-

des diferents, com ara gràfics, imatges o uns quants minuts d’àudio o de vídeo.

Aquestes dades, que necessiten molts més bytes per a ser emmagatzemades,

són els objectes grans dels quals hem parlat al nivell físic. Veurem que interes-

sa emmagatzemar aquests objectes grans en fitxers diferents dels que s’empren

per a les dades tradicionals per a millorar els temps d’accés.

d) Encara que fins ara només hem esmentat les taules, tots sabeu que hi ha

altres components com ara índexs, definicions de disparadors*, etc. Igual

que en el punt anterior, segurament interessarà emmagatzemar cada compo-

nent en fitxers estructurats de manera diferent per a poder treure’n també el

màxim rendiment.

Recursos limitats

L’interès per no voler consumir 
més recursos dels imprescindi-
bles rau en el fet que hi ha 
SGBD que suporten només un 
nombre determinat de fitxers.

Vegeu els objectes grans 
al subapartat 3.1.5 d’aquest
mòdul didàctic.

* En anglès, triggers.
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Tots aquests exemples ens han de fer adonar que és força útil disposar d’un ni-

vell intermedi. Ens proporciona un grau elevat de flexibilitat (o independència)

per a assignar components lògics als components físics, ja que no cal fer-ho

d’una manera estrictament biunívoca (una taula, un fitxer). Concretament, ens

permet decidir on s’emmagatzemarà cada taula o fragment. D’aquesta manera

escollim en quina màquina, en quin disc o en quin tros de disc tindrem les di-

ferents dades de la base de dades.

4.2. L’espai virtual i les seves associacions

Els diferents SGBD comercials donen diversos noms a aquest component, en-

tre els quals els més emprats són dbspace i tablespace. També cal dir que la fun-

cionalitat que veurem implementada per l’espai virtual és una simplificació de

la realitat de molts SGBD comercials, que utilitzen una estructura una mica

més complexa en aquest nivell virtual. Tanmateix la idea del nivell virtual és

simple i es pot explicar correctament a partir d’un únic component, l’espai vir-

tual, que descrivim a continuació.

Si tornem a la figura presentada en l’apartat 1 constatem que els components

del nivell lògic estan associats amb els espais virtuals. Començarem amb el

cas general, que exemplificarem amb les taules, i deixarem per a més enda-

vant les particularitats dels diferents components lògics. 

Normalment, en tots els SGBD una taula s’associa a un únic EV. Per contra, un

EV pot estar associat a una o més taules. D’altra banda, l’associació entre EV i

fitxer sol ser de molts a molts: un EV s’associa a un o més fitxers i un fitxer està

associat a un o més EV.

L’associació entre taula i EV es fa en temps de definició de la taula. Junta-

ment amb altres atributs, s’indica amb quin EV l’associem. L’espai virtual

també s’ha de definir i en definir-lo s’esmenten el fitxer o fitxers amb els

quals l’associem.

En la figura següent il·lustrem amb un exemple l’associació del nivell lò-

gic d’una base de dades de l’àrea comercial d’una empresa anomenada

comercial, amb tres taules, client, article i comanda, i el nivell físic

de quatre fitxers, comercial1 a comercial4, per mitjà de tres espais

virtuals (EV_client, EV_article i EV_comanda), i un exemple de les

Hem vist que la funció del nivell virtual és proporcionar un grau elevat

d’independència entre els nivells lògic i físic. Anomenem espai virtual

(EV) el component que implementa aquesta funcionalitat.
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sentències que es farien servir per a comunicar a l’SGBD que creï aquestes

associacions:

A l’exemple anterior podeu veure els dos tipus d’associació que cal fer: la pri-

mera sentència ens indica que la clàusula IN nom_EV de la sentència CREATE

TABLE serveix per a associar una taula a un EV. Aquesta sentència és vàlida en

diferents SGBD. La segona sentència i la tercera són dos exemples de com es

pot relacionar l’EV amb un fitxer. Aquí trobem més variacions entre diferents

SGBD. Per exemple, la segona sentència és vàlida en DB2 (versió 2) i crea un

EV (anomenat tablespace en DB2) que assigna a un fitxer. En canvi, la tercera,

que és vàlida en Informix (versió 7), crea un dbspace (que és com aquest pro-

ducte anomena els EV) i l’assigna també a un fitxer.

4.3. Estructura de l’espai virtual

L’EV és una visió diferent de les pàgines del nivell físic. Igual que una vista, en

el model relacional, és una altra manera de veure les dades d’una taula sense

Vegeu les vistes en el model 
relacional al mòdul “El llenguatge 
SQL” de l’assignatura Bases de dades I, 
i també al mòdul “Components lògics 
d’una base de dades” d’aquesta mateixa 
assignatura.
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que això representi duplicar físicament les dades de la taula; l’espai virtual és

una manera diferent d’organitzar les pàgines que hem vist al nivell físic, però

sense duplicar-les materialment.

Les úniques pàgines que realment existeixen són les del nivell físic, agrupades

en extensions i emmagatzemades en fitxers. Ara bé, aquestes pàgines no han

d’estar necessàriament ordenades en el suport físic. Fins i tot pàgines que con-

tenen elements que al nivell lògic són consecutius (per exemple, les files d’una

taula) poden estar separades les unes de les altres al nivell físic (per exemple,

ocupant extensions diferents).

Com veurem de seguida, és convenient que les pàgines estiguin ordenades

ocupant posicions consecutives. Com que això físicament no és sempre possi-

ble, els SGBD implementen una ficció, que és el que anomenen espai virtual.

L’espai virtual està constituït per les imatges de les pàgines reals (imatges que

anomenarem pàgines virtuals) ordenades seqüencialment i situades contigua-

ment (sense salts entremig).

Podem il·lustrar l’estructura de l’espai virtual mitjançant la figura que presen-

tem a continuació:

Així doncs, podem definir l’ espai virtual com una seqüència de pàgines

virtuals que es corresponen, una a una, amb pàgines reals del nivell físic.

L’estructura d’un espai 
virtual...

... és similar a d’altres mecanis-
mes que ja coneixeu, com po-
den ser: 
a) La correspondència que hi 
ha en un ordinador entre me-
mòria virtual i memòria real. 
b) Les vistes del model relacio-
nal. Les dades d’una vista són 
les que realment existeixen en 
una o més taules, però dispo-
sades d’una altra manera, sen-
se que això representi una 
duplicació d’aquestes dades.
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Fixeu-vos que les diverses pàgines, que contenen, per exemple, les files d’una

taula estan distribuïdes entre extensions diferents de fitxers diferents. L’EV és

una ficció per a poder veure i tractar totes aquestes pàgines com si estiguessin

ordenades consecutivament.

A la figura següent representem amb més detall, i mitjançant un exemple, la

relació que hi ha entre els tres nivells de l’arquitectura que hem vist fins ara:

Al nivell lògic, tenim la taula estudiant amb les seves files. Aquesta taula, al

nivell físic, s’emmagatzema en pàgines de dades. Per la manera com s’ha anat
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creant la taula i per la disponibilitat d’espai lliure en el disc pot haver passat

que no totes les files de la taula hagin anat a parar a pàgines consecutives. Ob-

servem que les pàgines que contenen aquestes files pertanyen a dues exten-

sions diferents separades per una altra extensió que pot ser d’un altre fitxer

i, evidentment, pot contenir altres dades.

La contigüitat de les files del nivell lògic no la podem assegurar en les pàgines

del nivell físic. Llavors, és l’EV el que ens permet veure totes les pàgines que

contenen les files d’aquesta taula de manera consecutiva i sense salts.

4.3.1. Adreçament en un SGBD

Ara estem en condicions d’analitzar com és l’adreçament en un SGBD.

Al nivell lògic l’usuari manipula taules, files i camps. Aquests components es-

tan emmagatzemats en fitxers. Com troba l’SGBD un d’aquests components

al nivell físic? Com l’adreça? Respondrem aquesta pregunta en dos passos, ja

que en realitat hi ha un adreçament doble, que es correspon amb l’arquitectu-

ra que hem anat veient i que s’il·lustra en la figura següent: 

Primer pas: del nivell lògic al virtual

Com que la unitat més petita que adreça explícitament un SGBD és la fila, el

que fa realment l’SGBD és trobar les files dins l’espai virtual. L’adreçament de

l’SGBD és, doncs, del nivell lògic al nivell virtual.

Tractament dels camps

Un cop la fila és a la memòria, 
l’SGBD, atès que en coneix 
l’estructura, pot localitzar tots 
els seus camps i tractar-los indi-
vidualment.
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Per a localitzar les files a l’EV, els SGBD usen una adreça que anomenarem

identificador de fila (RID). El RID, com podem veure a la figura següent, té

dues parts diferenciades:

• El número de la pàgina que conté la fila dins l’espai virtual associat a la tau-

la a la qual pertany la fila,

• El número d’element del VAF d’aquesta pàgina que apunta a la fila.

Tal com indiquem a la figura, el RID normalment és una adreça de 4 bytes, 3

per al número de pàgina i 1 per al número d’element del VAF:

Aquest sistema d’adreçament mereix alguns comentaris: 

a) Una fila, un cop donada d’alta en una pàgina, no pot canviar de pàgina men-

tre estigui viva, ja que la seva adreça canviaria. Com que aquesta adreça pot estar

guardada en més d’un lloc de la base de dades, interessa no canviarla per a evi-

tar manteniments inútils i costosos d’altres estructures de dades (per exem-

ple, en els índexs que s’hagin construït sobre aquesta taula).

b) En canvi, una fila es pot desplaçar dins la seva pàgina original. Canviant

només el contingut de l’element de VAF corresponent (que indica el des-

plaçament dins la pàgina on comença la fila) tindrem sempre la fila correc-

tament adreçada, i això sense cap canvi en el seu RID. Per això hi pot haver

una gestió de l’espai lliure d’una pàgina sense canvis en els RID de les files

d’aquesta pàgina. La gestió d’espai lliure, com ja heu vist, tendeix a agrupar

tot l’espai lliure d’una pàgina i per a poder-ho fer ha de desplaçar files dins

la pàgina.

c) Pel mateix motiu que esmentàvem al punt  a), si una fila augmenta la

seva longitud de manera que no cap en la seva pàgina original i ha de ser

col·locada en una altra pàgina, ja hem vist que a la pàgina original es manté

una adreça, que és un RID, que des de la pàgina original apunta a la nova

pàgina. Així doncs, els RID emmagatzemats en altres estructures, com els

RID és un acrònim del terme anglès 
Row Identifier.

Vegeu com podem evitar 
manteniments inútils i costosos
a l’apartat 3 del mòdul “Implementació 
de mètodes d’accés”.
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índexs, que apuntaven a la fila, la continuen trobant sense que s’hagin hagut

de modificar.

Ara ja deveu comprendre que les adreces o apuntadors que hem esmentat en

punts anteriors d’aquest mòdul en realitat són RID. És el cas de les files massa

llargues que no cabien en una pàgina (que s’han partit en trossos i cada tros

apunta al següent), o bé el cas de les files que creixen de longitud (que s’han

de traslladar a una altra pàgina i s’apunten des de la pàgina original). 

Segon pas: del nivell virtual al físic

En aquest pas normalment intervenen els SO i no ho veurem en detall. Direm

solament que la unitat de localització al nivell físic és la pàgina.

Així, l’SGBD demana a l’SO que li llegeixi/desi una pàgina concreta i aquest

ho fa emprant una adreça molt diferent del RID. Per tant, en aquest pas hi ha

una transformació d’adreces: del RID a una adreça física que depèn de l’arqui-

tectura del dispositiu.

Abans d’acabar el tema de l’adreçament podem reflexionar sobre la utilitat de

l’adreçament propi dels SGBD, el RID.

En prescindir de molts dels detalls del nivell físic, un adreçament com el RID

permet que l’SGBD pugui fer servir més d’un tipus diferent de dispositius d’em-

magatzematge, ja que les diferències són gestionades a un altre nivell i per un

altre component*. Aquest mecanisme simplifica els SGBD i n’augmenta la po-

tència, ja que els proporciona la independència dels dispositius físics concrets.

I finalment, no hem d’oblidar que és el nivell virtual el que possibilita, per

mitjà de l’EV, l’adreçament de tipus RID.

4.4. Tipus d’espais virtuals

Fins ara hem vist el concepte, la funcionalitat i l’estructura de l’EV en general,

encara que aplicat al cas concret de les taules, per a facilitar-ne l’explicació.

Tanmateix, i tornant a mirar la figura de l’apartat 1, constatem que l’EV el fan

servir tots els altres components de la BD. I no solament això, sinó que, en fun-

ció de certes característiques de les taules, podem trobar EV amb peculiaritats

diferents. És el que veurem a continuació.

4.4.1. Espai de taules

Per norma general, les taules utilitzen un EV del tipus anomenat espai de

taules. És el cas de les taules que no pertanyen a cap de les categories que

Exemples d’adreça física

• Número de dispositiu, 
cilindre, pista i bloc. 

• Identificador de dispositiu, 
pista i sector.

* Normalment, el component que 
ho gestiona és el sistema operatiu.
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explicarem als subapartats següents. Fonamentalment aquest cas es dóna

quan la taula no és tan gran que la vulguem controlar per parts, ni tan pe-

tita o tan lligada a altres taules que sigui aconsellable que hi comparteixi

un EV. 

En general, una taula s’associa a un espai de taules i mitjançant l’espai de

taules en controlem la col·locació física en un o més fitxers. L’estructura

de l’espai de taules és la de l’EV que hem vist prèviament, ja que l’explica-

ció general que s’ha fet en aquell cas val per al cas particular de l’espai de

taules.

Tal com ja s’ha explicat, molts dels altres components de les BD s’emma-

gatzemen en taules especials pel seu significat lògic, però que al nivell físic

són idèntiques a les taules de dades normals.

Això vol dir que els espais de taules també es fan servir per a fer correspon-

dre components, com les definicions dels disparadors o de les restriccions,

als fitxers que els emmagatzemaran.

4.4.2. Espai fragmentat

Quan una taula arriba a ser tan gran que ens interessa poder-la gestionar per

trossos, farem servir un espai fragmentat.

Exemple de taula gran

Imagineu-vos la taula que emmagatzema la informació sobre les trucades de tots els abo-
nats d’una companyia de serveis telefònics per a poder facturar-les.

Fem un primer càlcul:

10 milions d’abonats · 100 trucades en 2 mesos = 1.000 milions de files.

I ara calculem l’espai necessari:

1.000 milions de files · 50 bytes de dades per trucada = 50 GB (5 · 1010 bytes).

Un espai fragmentat està partit en fragments. La taula s’associa a un EV

d’aquest tipus i s’estableix el criteri pel qual les diferents files de la taula

aniran a parar a un fragment o a un altre.

Llavors podem associar cada fragment de l’espai a un fitxer diferent, ubicat

al disc o al tros de disc que ens interessi. D’aquesta manera controlem on

s’emmagatzema cada fragment de taula, cosa que normalment ens perme-

trà millorar el temps d’accés a les dades.

Vegeu l’estructura de l’espai virtual 
al subapartat 4.3 d’aquest mòdul 
didàctic.

Vegeu el subapartat 3.1.5 d’aquest 
mòdul didàctic.

Alguns criteris
de fragmentació...

... possibles a l’hora de frag-
mentar l’EV són els que esmen-
tem a continuació:
• Pel valor d’un camp de la 

taula. Per exemple: tots els 
clients per ordre alfabètic.

• De manera aleatòria i uni-
forme. El mateix SGBD efec-
tua la fragmentació.
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Presentem un exemple d’aquest tipus d’EV, l’espai fragmentat, a la figura se-

güent:

4.4.3. Espai d’agrupació

Quan una taula arriba a estar tan relacionada amb una altra o unes altres que

en la majoria dels casos l’accés a la primera taula, per part del usuaris o de les

aplicacions, comporta també un accés a la segona, o a les altres, llavors ens in-

teressarà que aquestes taules estiguin físicament tan a prop com sigui possible

per a minimitzar el temps d’accés global i augmentar així el rendiment de la

gestió de les seves dades.

En aquest cas es diu que les taules formen un grup* o que estan agrupades, i

es fa que comparteixin un mateix EV, d’un tipus diferent, que anomenarem

espai d’agrupació.

* En anglès, cluster.
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La figura següent ens il·lustra aquest cas amb un exemple:

Dues taules diferents, però molt relacionades, com els clients i els seus comp-

tes bancaris, comparteixen un mateix espai virtual, i les files es disposen de

manera que cada client va seguit de tots els seus comptes*. Després associarem

aquest EV a un fitxer, i així tindrem juntes al fitxer files de les dues taules.

4.4.4. Espai d’objectes grans

En parlar de les pàgines hem explicat que els objectes grans s’emmagatzemen

en pàgines que tenen una estructura pròpia. Sembla lògic pensar que aquestes

* En definitiva, tenim la combinació 
de totes dues taules construïda 

a disc.

Vegeu les pàgines d’objectes grans 
al subapartat 3.1.5 d’aquest mòdul 
didàctic.
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pàgines s’emmagatzemen separadament de les altres i que resideixen en fitxers

propis. Les característiques següents ens ho confirmen:

a) L’accés als tipus de dades tradicionals acostuma a ser més freqüent que als

objectes grans. Ens interessarà, doncs, que uns i altres estiguin com més sepa-

rats millor. Així, les cerques en les dades més actives no s’allargaran pel fet de

trobar-hi entremig una gran quantitat de dades no rellevants que s’han de sal-

tar (els objectes grans).

b) L’E/S que els SGBD apliquen als objectes grans també és diferent. Si un

objecte gran passés per la memòria intermèdia com qualsevol pàgina, a

causa de la seva mida desplaçaria fora d’aquesta memòria intermèdia mol-

tes de les dades restants i faria disminuir l’eficiència d’aquest mecanisme.

Dit d’una altra manera, la memòria intermèdia està dissenyada per a rea-

profitar accessos a moltes dades petites i d’accés molt freqüent, i no pas a

dades de mida gran. Per consegüent, l’E/S de pàgines dels espais d’objectes

grans normalment es fa mitjançant el mecanisme del tipus que es fa servir

per als fitxers clàssics, mecanisme que ja hem apuntat en veure l’E/S dels

SGBD.

La millor manera de complir els requisits anteriors és associar els objectes

grans a espais virtuals diferents dels de les dades tradicionals. Per mitjà

d’aquests EV podran anar a parar a fitxers diferents. A més, el tipus d’EV per

als objectes grans també interessa que sigui diferent de l’espai de taules, ja

que en la majoria d’SGBD la pàgina per a emmagatzemar objectes grans és

diferent de la pàgina per a emmagatzemar files de taula amb dades tradicio-

nals, com il·lustrem a continuació, a la figura. Aquest tipus d’EV s’anomena

espai d’objectes grans:

Vegeu el mecanisme d’entrada/
sortida usat per als fitxers clàssics al 
subapartat 3.4 d’aquesta assignatura.
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La figura anterior mostra diverses característiques de l’emmagatzematge dels

objectes grans, que comentem tot seguit:

a) La mida de les pàgines per a contenir objectes grans no ha de ser necessà-

riament la mateixa que la de les pàgines que contenen files de taules: normal-

ment són pàgines bastant més grans*. Tanmateix, pot molt ben ser que un

objecte gran no hi càpiga. En aquest cas l’objecte es trosseja i ocupa tantes pà-

gines com calgui. Aquestes pàgines s’apunten entre si.

b) Normalment, en una pàgina no conviuen dos objectes grans diferents; això

vol dir que l’espai lliure que quedarà en la darrera pàgina d’un objecte gran

servirà per si aquest creix, però no per a emmagatzemar-n’hi un altre. Això

simplifica l’adreçament dels objectes grans i per aquesta mateixa raó aquestes

pàgines no tenen el VAF. No els cal.

c) A la part de baix de la figura hi ha una fila de taula que ocupa el seu lloc

dins una pàgina normal. Veiem també que el contingut del tercer camp, que

suposem que és un objecte gran, no és a la mateixa fila, entre el camp 2 i el

camp 4. En el seu lloc hi ha l’adreça de la pàgina on comença l’emmagatze-

matge d’aquest objecte gran.

d) La fila està dins una pàgina d’un espai de taules, mentre que l’objecte gran

està en pàgines d’un espai d’objectes grans.

Un cop vistes l’estructura i l’adreçament de les pàgines d’objectes grans, ara

hem de dir unes paraules sobre l’estructura pròpia de l’espai d’objectes grans.

De fet, és l’estructura general, que hem vist als EV. L’espai d’objectes grans

també és una seqüència de pàgines virtuals, en aquest cas les imatges de pàgi-

nes per a objectes grans.

Per acabar cal puntualitzar també que un mateix espai d’objectes grans pot

contenir ocurrències no solament d’un sol objecte gran, sinó també de diver-

sos objectes grans, tant si aquests pertanyen a una mateixa taula o a diferents

taules.

4.4.5. Espai d’índexs

Els raonaments que acabem d’exposar en el subapartat anterior amb relació als

espais d’objectes grans, però en sentit contrari, són aplicables als índexs. Els

índexs són estructures de dades de longitud relativament petita i molt referen-

ciades, característiques que ens aconsellen també gestionar-los separadament

de les files de les taules. Aquesta gestió separada requereix poder emmagatze-

mar els índexs en fitxers diferents dels de les taules i això, com hem anat ve-

ient al llarg d’aquest mòdul, implica poder associar-los a uns EV diferents.

* De mida múltiple de les altres 
pàgines, per exemple 32 kB.

Vegeu l’estructura d’un espai virtual 
al subapartat 4.3 d’aquest mòdul 
didàctic.
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Com en el cas dels espais d’objectes grans, interessa que aquests EV diferents

siguin d’un altre tipus, els espais d’índexs. De totes maneres, aquests espais

estructuralment són molt similars als espais de taules, només que contenen

pàgines d’índexs en comptes de pàgines de files de taules. La pàgina d’índexs

ja s’ha comentat més amunt i s’explica amb més detall en un altre mòdul di-

dàctic.

Vegeu l’espai d’índexs al subapartat 
3.4.6 del mòdul “Implementació de 
mètodes d’accés” d’aquesta assignatura.
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5. Altres components d’emmagatzematge

Per acabar el mòdul farem una breu reflexió sobre el càlcul de les necessitats

d’espai de les BD. Per això, abans caldrà parlar breument d’alguns components

i factors que generen aquestes necessitats que encara no hem introduït.

5.1. El catàleg

Totes les definicions dels components lògics* i, segons els SGBD, algunes de

les dels components físics i virtuals** queden enregistrades en la BD correspo-

nent en una interfície d’usuari idèntica a la de les dades pròpies de les aplica-

cions. Això vol dir que aquestes metadades s’estructuren en taules i es poden

visualitzar amb la sentència SELECT d’SQL. La diferència resideix en el fet que

amb les sentències de manipulació (INSERT, DELETE, UPDATE) no podem mo-

dificar aquesta informació i hem de servir-nos de les sentències de definició

(CREATE, DROP, ALTER).

Generalment, cada BD té el seu catàleg, el qual s’associa a un EV per a ell

sol, per no barrejar-se amb dades pròpies de l’usuari i poder ser assignat al

fitxer que interessi. De totes maneres aquest EV sol ser un espai de taules,

és a dir, no acostuma a haver-hi un tipus d’EV especial per al catàleg.

5.2. Taules temporals

L’SGBD, per a executar certes sentències d’SQL, necessita disposar temporal-

ment (mentre dura aquesta execució) d’espai. L’exemple més corrent és quan

s’ha d’invocar la funció de classificació de files perquè es fan servir clàusules

com ORDER BY, SELECT DISTINCT i altres.

El conjunt de metadades s’anomena  catàleg* i s’emmagatzema seguint

l’arquitectura de components com si fossin dades d’aplicacions normals.

Des del punt de vista lògic, els SGBD creen unes taules que contenen

temporalment les files ordenades fins que es lliura la resposta i la taula

pot ser esborrada. Aquestes taules s’anomenen taules temporals.

El terme metadades vol dir ‘dades 
referents a altres dades’.

* En anglès, catalog.

* Per exemple, taules, vistes, 
restriccions, índexs, etc.

** Per exemple, espais virtuals, 
fitxers, etc.



 Universitat Oberta de Catalunya • P03/05053/02050 38 Components d’emmagatzematge d’una base de dades

Igual que el cas del catàleg, aquestes taules també s’emmagatzemen segons

l’arquitectura de components i fan servir l’espai del disc assignant-lo a un EV

o més.

També com en el cas anterior, aquests EV són, d’una banda, diferents dels que

s’utilitza per a altres finalitats, ja que el comportament d’aquestes taules és

molt diferent del de les altres taules de la BD. Però, d’altra banda, solen ser EV

del tipus espai de taules. Ara bé, no tots els SGBD implementen els EV per a les

taules temporals de la mateixa manera, i n’hi ha que els implementen com un

tipus diferent d’EV.

5.3. El dietari

En un altre mòdul s’explica per què és necessari guardar una còpia dels canvis

que afecten cronològicament les dades de les BD a fi d’assegurar la disponibi-

litat de les dades, fins i tot davant l’eventualitat que es produeixin errors. 

L’estructura del dietari varia en els diferents SGBD. Hi ha SGBD en què el die-

tari s’assigna a un EV especial i, per mitjà d’aquest EV, s’ubica en uns fitxers, i

en altres SGBD el dietari s’ubica directament en fitxers diferents, fora de l’ar-

quitectura de components.

5.4. Recapitulació de les necessitats d’espai d’una base de dades

Una de les tasques de l’administrador de BD és calcular les necessitats d’espai

del disc d’una determinada BD. Aquí trobareu indicacions per a ferho i que ser-

viran per a tancar aquest mòdul dedicat als components d’emmagatzematge:

1) Un càlcul senzill que parteixi només de les dades que l’usuari es pot imagi-

nar a priori que aniran a la BD no serveix.

Exemple típic de càlcul senzill fet per l’usuari

Suposem el cas molt simplificat que volguéssim crear una BD dels clients de l’empresa i
partíssim només del nombre de clients i del nombre mitjà de bytes necessaris per a em-
magatzemar la informació referent a un client, i multipliquéssim les dues xifres; la quan-
titat resultant seria bastant inferior a les necessitats reals de la BD.

Les còpies dels canvis efectuats es guarden en un o més fitxers que

col·lectivament anomenem dietari.

Vegeu la necessitat de fer còpies 
dels canvis efectuats a les BD 
a l’apartat 3 del mòdul “Transaccions 
en les bases de dades” d’aquesta 
assignatura.
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2) Cal tenir en compte l’espai físic que utilitzen els components llistats esque-

màticament a continuació:

a) Components que normalment segueixen l’arquitectura de components:

taules amb les dades de les aplicacions, taules temporals, taules del catàleg i els

índexs de totes aquestes taules.

b) Components que normalment no segueixen l’arquitectura de components:

el dietari i les llibreries de codi de l’SGBD.

Així doncs, els càlculs senzills basats només en les dades d’usuari no són ade-

quats. Cal calcular l’espai que requereix cada un dels conceptes anteriors se-

guint les indicacions que trobareu en els manuals de l’SGBD que feu servir, i

finalment sumar totes les quantitats resultants. 
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Resum

En aquest mòdul didàctic hem presentat els components que fan servir els

SGBD en l’emmagatzematge de les dades que gestionen. Com heu vist, aquests

components es distribueixen en dos nivells separats:

1) L’un és el nivell físic, en el qual els SGBD usen els fitxers que ja coneixíeu

d’altres assignatures per a emmagatzemar les dades en dispositius no volàtils,

normalment discos magnètics. Hem presentat la unitat d’enregistrament de la

informació, la pàgina, i hem descrit l’estructura més corrent de la pàgina d’un

SGBD.

2) L’altre és el nivell virtual. És un nivell propi dels SGBD, que l’utilitzen per

a simplificar la visió que tenen de les dades emmagatzemades i d’aquesta ma-

nera poder muntar un esquema d’adreçament senzill de gestionar: el RID.

Aquests coneixements us capaciten per a entendre les informacions que pro-

porcionen els diferents SGBD comercials en relació amb l’emmagatzematge, i

que trobareu en manuals, llibres o en l’ajuda en línia dels mateixos productes

comercials. 
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Activitats

1. Consulteu el manual de l’administrador de l’SGBD que us hem subministrat com a pro-
gramari d’aquesta assignatura, cerqueu els capítols que parlen de les estructures d’emmagat-
zematge, llegiu-los i tracteu de comprendre’ls a partir del que heu après en aquest mòdul.
Mireu d’entendre les estructures que són similars a les que hem descrit aquí i les que se
n’aparten.

2. Si en teniu oportunitat, mireu de trobar la mateixa informació que es demana a l’activitat 1
en manuals d’altres SGBD comercials: Informix, Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Ingres... (se-
gurament algun dels SGBD d’aquesta llista és el que teniu instal·lat a la vostra màquina i ja ha
estat objecte de l’activitat 1).

3. Mireu amb detall les taules del catàleg d’una base de dades que tingueu a la vostra màqui-
na. Per a fer-ho us proposem els suggeriments següents: 

• El manual de referència del vostre SGBD us hi pot ajudar (normalment hi trobareu un ca-
pítol que parla del catàleg). 

• Useu la sentència SELECT d’SQL per a visualitzar la taula que conté la informació de totes
les taules de la BD (systables o un nom semblant) i això us servirà per a anar a totes les
altres taules del catàleg.

4. Penseu quins avantatges (i inconvenients) tenen els espais fragmentats. Després feu el ma-
teix exercici per als espais agrupats.

Exercicis d’autoavaluació
1. Utilitzant l’SGBD que us hem subministrat com a programari d’aquesta assignatura feu les
operacions següents: 

a) Definiu una nova BD. 

b) Creeu almenys una taula dins la BD que heu definit. 

c) Inseriu unes quantes files dins aquesta taula. 

d) Visualitzeu el contingut de la taula per a veure si conté les files que hi heu inserit.

2. Accedint al catàleg de la BD que heu creat a l’exercici 1 tracteu de trobar informacions so-
bre la taula que també heu creat referents als elements següents: 

a) Nombre de columnes i nombre de files. 

b) Longitud de cada columna i de la fila. 

c) Tipus de dada de cada columna. 

Les informacions anteriors us han de servir per a entendre com l’SGBD ha implementat les
ordres de creació dels diferents components que heu donat a l’exercici anterior.

3. A l’exercici 2, possiblement heu trobat al catàleg alguna informació referent a la taula que
heu creat. Aquesta informació us pot haver semblat errònia o desactualitzada. Mireu de tro-
bar i executar l’eina o la sentència que tingui el vostre SGBD per a assegurar que la informació
del catàleg estigui actualitzada i comproveu que efectivament ara és correcta.

4. Amb l’SGBD que us hem subministrat com a programari d’aquesta assignatura feu les ope-
racions següents: 

a) Definiu un nou EV (normalment l’SGBD en dirà dbspace). 

b) Definiu una nova BD dins aquest EV que heu acabat de crear. Pobleu aquesta nova BD amb
unes quantes taules i inseriu-hi files. 

c) Feu el necessari perquè el catàleg reflecteixi aquests canvis (vegeu l’exercici 3). 

d) Accediu al catàleg i mireu de trobar-hi les taules que contenen la informació de totes  les
operacions que heu fet en aquest exercici.
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Solucionari

Exercicis d’autoavaluació

1. Un cop engegat l’SGBD de què disposeu efectueu els passos següents: 

a) Cerqueu l’eina adequada per a crear una nova base de dades. Normalment l’ajuda  incor-
porada a aquesta eina us guiarà si teniu dubtes. Doneu un nom a la nova base de dades. 

b) Cerqueu ara l’eina per a crear noves taules, definiu-ne una tot proporcionant per a cada
columna el seu nom i tipus de dades. Doneu també un nom a la taula. 

c) Escriviu les sentències INSERT necessàries per a inserir unes quantes files. 

d) Finalment, una sentència SELECT us permetrà visualitzar el contingut de la taula.

2. Aquest exercici té dues parts ben diferenciades: 

• En primer lloc heu de cercar informació sobre el catàleg de l’SGBD que teniu per a saber
quines són les taules que heu de consultar. Per a fer-ho haureu de mirar els manuals del
producte o l’ajuda que tingui.

• Un cop trobats els noms de les taules del catàleg que necessiteu (normalment la taula que
conté la informació de totes les altres taules i la que conté la informació de totes les co-
lumnes) feu servir sentències SELECT per a consultar-les i interpretar-ne els resultats en
funció de la informació que heu trobat al pas anterior.

3. Primerament heu de cercar a la informació del producte, manuals o a l’ajuda, el lloc on
expliqui com funciona una eina o una sentència que serveix per a actualitzar la informació
continguda en el catàleg. 

El nom d’aquesta sentència normalment és update statistics o un nom semblant. Exe-
cuteu-la i després repetiu l’exercici 2, i comproveu que aquelles informacions que semblaven
incorrectes ara no ho són. 

Tot seguit donem l’explicació d’aquest comportament. El catàleg emmagatzema dos tipus
d’informacions relatives a la base de dades: 

a) Informacions estructurals. Per exemple, l’estructura d’una taula: nom de la taula,  noms i
tipus de dades de les columnes, etc. Aquesta informació és imprescindible que estigui ac-
tualitzada al catàleg i, d’altra banda, és fàcil de mantenir, ja que és molt poc volàtil. 

b) Informacions quantitatives. Per exemple, quantes files té realment una taula. Aquesta in-
formació és important, però no és imprescindible que estigui actualitzada en tot moment.
D’altra banda, és molt costós tenir-la actualitzada, ja que és molt més volàtil. 

Aquest darrer tipus d’informació s’actualitza esporàdicament; per exemple, cada vegada que
s’utilitza l’eina que l’SGBD tingui per a aquesta finalitat.

4. Un cop engegat l’SGBD: 

a) Cerqueu l’eina adequada per a crear un EV. Normalment l’ajuda incorporada  a aquesta
eina us guiarà si teniu dubtes. Doneu un nom a l’espai. 

b) Per a crear la BD, posar-hi unes taules i inserir-hi files podeu seguir el procediment que heu
après a l’exercici 1. 

c) Per a actualitzar el catàleg feu els mateixos passos que a l’exercici 3. 

d) Finalment, per a consultar el catàleg heu d’efectuar les operacions fetes a l’exercici 2. Heu
de mirar en aquelles taules que contenen la informació sobre els espais virtuals.

Glossari

agrupació f Conjunt de dues o més taules estretament relacionades que es volen emmagat-
zemar físicament juntes.

arquitectura de components d’emmagatzematge f Esquema de tres nivells, lògic, fí-
sic i virtual, amb el qual classifiquem i descrivim cada component dels SGBD, especialment
aquells que estan relacionats amb l’emmagatzematge de les dades.
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base de dades: f Terme que emprem com una unitat administrativa que engloba tots els
components (taules, vistes, restriccions, etc.) que s’hi han associat.
Sigla: BD.

BD Vegeu base de dades.

bloc m Unitat de transferència de dades entre la memòria de l’ordinador i els dispositius o fit-
xers externs. El sistema operatiu de la màquina, concretament la part especialitzada en l’E/S,
és qui porta a terme aquesta transferència.

catàleg: m Conjunt de taules que contenen les metadades d’una base de dades.

dietari m Conjunt cronològic de les modificacions fetes en una base de dades.

espai virtual m Seqüència de pàgines virtuals. Proporciona una visió ordenada i contigua
de les pàgines físiques. Segons la seva funcionalitat específica té característiques lleugera-
ment diferents, en funció de les quals pot ser un espai de taules, fragmentat, d’agrupació,
d’objectes grans, d’índexs, temporal, etc.
Sigla: EV

EV Vegeu espai virtual.

extensió f Unitat d’assignació d’espai en un dispositiu perifèric. Cada extensió és un nom-
bre enter de pàgines consecutives i està continguda dins un fitxer. Normalment hi ha una
extensió primària, que s’adquireix la primera vegada que el fitxer s’estén, i una extensió se-
cundària, que correspon a les extensions següents.

fitxer m Unitat de gestió de l’espai en els dispositius perifèrics. Normalment el SO gestiona
els fitxers en lloc de l’SGBD.

índex m Estructura de dades que els SGBD usen per a adreçar pel valor els continguts de les
files.

Large Object m Vegeu objecte gran.

LOB m Acrònim del terme anglès large object. Vegeu objecte gran.

memòria intermèdia f Espai de la memòria principal de l’ordinador, normalment força
gran, dedicat a contenir totes les unitats de memòria intermèdia que gestiona l’SGBD.

metadades f Dades referents a altres dades.

nivell físic m Nivell que engloba els components físics (fitxer, extensió i pàgina) dins l’ar-
quitectura de components d’emmagatzematge.

nivell lògic m Nivell que engloba els components lògics (base de dades, taules, vistes, res-
triccions, etc.) dins l’arquitectura de components d’emmagatzematge.

nivell virtual m Nivell que engloba el component virtual (l’espai virtual) dins l’arquitectu-
ra de components d’emmagatzematge.

objecte gran m Tipus de dada caracteritzada per la seva gran longitud, de l’ordre de mega-
bytes, que implementen els SGBD per a suportar aplicacions que manipulen objectes multi-
mèdia (text, imatge, so).
Sigla: LOB
an: Large Object

pàgina f Unitat de transferència de dades entre la memòria de l’ordinador i els fitxers d’una
BD. L’SO de la màquina és qui porta a terme aquesta transferència i passa la pàgina a l’SGBD
perquè aquest en gestioni la informació que conté, ja que l’SGBD és qui entén l’estructura
interior de la pàgina. La pàgina també és la unitat principal d’enregistrament de les dades
d’una base de dades als dispositius perifèrics. En aquest mòdul de vegades l’anomenem pàgi-
na física o pàgina real per distingir-la de la pàgina virtual.

pàgina virtual f Imatge de la pàgina real o visió que des del nivell virtual es té de la pàgina real
sense materialitzar-la físicament. Hi ha una relació biunívoca entre pàgina real i pàgina virtual.

RID m Identificador de fila. Adreça uniforme que fan servir els SGBD per a enregistrar les
referències internes de les seves estructures de dades. Altres noms equivalents són ROWID i,
darrerament, OID (en la mesura que els SGBD relacionals es converteixen en els anomenats
object-relational).
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SGBD m Sistema de gestió de bases de dades.

SQL Vegeu Structured Query Language

Structured Query Languaje m Llenguatge pensat per a descriure, crear, actualitzar i con-
sultar bases de dades. Fou creat per IBM al final dels anys setanta i estandarditzat per ANSI i
ISO l’any 1985 (l’últim estàndard de l’SQL és de 1999). Actualment l’utilitzen gairebé tots els
SGBD del mercat (fins i tot alguns SGBD no relacionals i alguns sistemes de fitxers).
Sigla: SQL

unitat de memòria intermèdia  f Espai de la memòria principal de l’ordinador on es
col·loquen les pàgines quan són llegides des d’un dispositiu extern perquè l’SGBD les pugui
manipular. Forma part d’un conjunt més gran anomenat memòria intermèdia.

vector d’adreces de fila m Estructura que ocupa les posicions més altes dins una pàgina.
És un vector amb tants elements com files hi ha a la pàgina. Cada element apunta a una
d’aquestes files. L’últim element apunta a la primera fila, el penúltim a la segona, i així suc-
cessivament.
Sigla: VAF
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