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Resum 
 
 
 $YDOXDFLy� GH� O¶HVWjQGDUG� 64/������ UHVSHFWH� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV�RULHQWDGHV� D� O¶REMHFWH� TXH� VXSRUWD� L� OD� VHYD� LPSOHPHQWDFLy� DOV� 6*%'�
REMHFW�UHODWLRQDO���
 
L’objectiu ha sigut estudiar les característiques orientades a l’objecte de l’estàndard 
SQL:1999 i posar-les a prova amb un producte comercial que les suporti. Hem començat 
per estudiar l’origen d’aquest estàndard: els dos articles que van donar lloc a dues línies 
de treball totalment divergents i que s’han materialitzat en el desenvolupament de 
diferents propostes de sistemes de gestió de bases de dades (SGBD) comercials, coneguts 
respectivament com BD object-relational i BD orientades a l’objecte pures. Aquest dos 
articles són  l’anomenat “The Object-Oriented Database Manifesto” i “Third Generation 
Database System Manifesto”.  En el primer es defineix què és un SGBD orientat a  
l’objecte. En el segon es presenten les característiques que havien d’acomplir la generació 
següent de SGBD.  
 
L’SQL:1999 és la darrera versió d’SQL estàndard i especifica els elements concrets que 
han de sustentar les característiques prèvies consistents en que més enllà dels serveis 
tradicionals de gestió de dades, la tercera generació de SGBD ha de donar suport per a 
noves regles i estructures d’objectes complexos. Segons el “Third Generation Database 
System Manifesto”, la tercera generació de SGBD ha d’absorbir i mantenir la segona 
generació de SGBD (la dels SGBD relacionals clàssics) i aquesta tercera generació ha de 
ser oberta a altres subsistemes. En aquest treball s’estudien les característiques més 
importants de l’SQL:1999, com ara, els tipus abstractes de dades (UDT), les col·leccions, 
els tipus referència, les taules tipades i l’herència en totes les característiques prèvies. 
 
S’estudia com queden aquestes característiques en un producte comercial com és l’Oracle 
9i, amb el que es poden posar a prova totes elles i es comprova que és un producte amb 
molta capacitat i molt ben documentat. Perquè el que es diu sigui més aclaridor, es fa una 
comparació de l’implementació d’un mateix cas desenvolupat en model relacional i en 
model orientat a l’objecte. Es demostra la utilitat de la utilització d’objectes per tenir un 
disseny més simple, aconseguir una major reutilització i, en definitiva, per aprofitar els 
avantatges de utilitzar l’herència. Es pot veure que Oracle 9i suporta  tant l’herència de 
tipus com l’herència de taules. Finalment es comparen les possibilitats d’aquest producte 
comercial amb un altre de distribució gratuïta, el PostgreSQL, observant que en aquest 
darrer encara falten desenvolupar moltes de les característiques orientades a l’objecte de 
l’SQL:1999 i que sols suporta l’herència de taules, trobant a faltar, per simplificar el 
disseny, l’herència de tipus.  
 �
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Glossari 
 
 

 
$&,':  Propietats que ha de complir tota transacció: Atomicitat, Consistència, 

Isolament, Definitivitat. 

$'�+2&: Consultes imprevistes formulades pels usuaris. 

$16,:  American National Standards Institute. 

%'�� � Base de dades. 

(7,*:   Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió. 

(7,6:   Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes. 

,62:   International Standards Organitzation. 

2,'�� � Object Identifier (Identificador únic). 

24/:   Object Query Language. Llenguatge de consulta estàndard en BD 

orientades a l’objecte. 

22:   Orientat a l’objecte. 

6*%':  Sistemes de Gestió de Bases de Dades.  

6*%'22: Sistemes de Gestió de Bases de Dades Orientades a l’Objecte.  

64/:   Structured Query Language.  Llenguatge de consulta estructurat, és 

l’estàndard ANSI/ ISO de definició, manipulació i control de bases de dades 

relacionals. 

7$':   Tipus abstracte de dades. 

7)&:   Treball final de carrera. 

8'7�  User Defined Type (Tipus definit per l’usuari). 

 
 
 
 
 
(veure índex)
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1.- Introducció�
 
 
L’objectiu d’aquest treball és donar a conèixer les especificacions del SQL:1999��i l’estudi 
dels elements orientats a l’objecte d’aquest estàndard en relació als elements esmentats 
al Manifest: “Third Generation Database System Manifesto”, que va aparèixer a la revista 
SIGMOD Record (volum 19, número 3) al setembre de 1990, i veure com aquests 
elements són tractats en alguns dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades (SGBD) 
object-relational existents al mercat.  
 
Començarem veient las característiques que s’anomenen en aquest manifest i el que el va 
provocar: “The Object-Oriented Database Manifesto”. Presentat per D. DeWitt, D. Maier, 
F. Bancilhon, K. Dittrich, M. Atkinsoni S. Zdonik a la International Conference on 
Deductive and Object-Oriented databases del 1989 celebrada a Kyoto (Japó) i en el que 
es defineix què és un SGBD orientat a l’objecte. 
 

1.1.- Antecedents 
 
El primer manifest, “The Object-Oriented Database Manifesto”,�  es va publicar en un 
moment en el que s’estava elegint simultàniament l’especificació d’un SGBD basat en el 
paradigma de l’orientació a l’objecte i produint la tecnologia que sostenia la seva 
implementació. En contra, en les especificacions dels sistemes relacionals, encara hi havia 
desacord en diversos punts concrets, com la forma del llenguatge de consulta.   
 
Aquest manifest es va presentar davant la necessitat de disposar de un sistema de tipus 
més potent que els SGBD relacionals clàssics i perquè els Sistemes de Gestió de Bases de 
Dades Orientades a l’Objecte (SGBDOO) estaven rebent molta atenció sense una clara 
definició d’aquests sistemes.  
�
��������(O�0DQLIHVW�GHO�6LVWHPD�GH�%DVH�GH�'DGHV�2ULHQWDGD�D�O¶2EMHFWH��
 
Donat que en el sector hi havia una manca d’un model comú de dades i de fonaments 
teòrics i formals, així com una forta activitat experimental, amb aquest article, els autors 
van pretendre definir un SGBDOO i descriure les característiques principals del sistema.  
 
En aquest manifest  es classifiquen les característiques en tres grups: 

��Obligatòries, aquelles que el sistema ha de tenir per merèixer el qualificatiu de 
‘sistema’. 

��Opcionals, aquelles que poden afegir-se per millorar el sistema.  
��Obertes, aquelles que pot triar lliurament el dissenyador. 

 
 
Característiques obligatòries:  
 
El manifest diu que un SGBDOO ha de satisfer dos criteris: ha de ser un gestor de bases 
de dades i ha de ser un sistema orientat a l’objecte, és a dir ha de ser consistent amb el 
conjunt de llenguatges de programació orientats a l’objecte. 
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El  primer criteri engloba les primeres cinc característiques següents i el segon es tradueix 
en les vuit característiques restants:  

1. Persistència 
2. Gestió de l’emmagatzematge secundari 
3. Concurrència 
4. Recuperació 
5. Dispositiu de consulta ad hoc (consultes imprevistes formulades pels usuaris) 
6. Objectes complexos 
7. Identitat de l’objecte 
8. Encapsulació 
9. Tipus o classes 
10. Herència 
11. Sobrecarrega 
12. Extensibilitat 
13. Completesa de càlculs (disposar d’un llenguatge que permeti fer qualsevol 

tipus de càlcul) 
 
Característiques opcionals: 
 
Inclouen aquells aspectes que poden millorar el sistema, però que no són obligatòries per 
fer d’aquest un SGBDOO. 
 
Aquestes característiques són: 
 

��Herència múltiple 
��Comprovació e inferència de tipus. El grau de comprovació de tipus que el sistema 

farà en temps de compilació es deixa obert. 
��Distribució 
�� Transaccions de disseny. Aquestes són les transaccions llargues o niuades, per les 

quals el model ACID no és l’adient. (ACID: propietats que ha de complir tota 
transacció: Atomicitat, Consistència, Isolament, Definitivitat). 

��Provisió d’un mecanisme de gestió de versions 
 
Opcions obertes: 
 
Al dissenyar un sistema, a més de les 13 primeres regles obligatòries per qualificar-lo com 
un SGBDOO, hi ha d’altres eleccions de disseny que ofereixen graus de llibertat.  No es 
podien anomenar obligatòries en el moment de publicació del treball perquè encara no 
s’havia arribat a un consens en la comunitat científica, i tampoc es podien considerar 
opcionals perquè no les identificaven clarament com orientades a l’objecte. 
 
En aquest manifest anomenen les opcions obertes següents:  
 

��Paradigma de programació. No veuen la raó per imposar un paradigma de 
programació per damunt d’un altre. L’estil de programació lògica, l’estil de 
programació funcional o l’estil de programació imperativa, qualsevol podria triar-se 
com paradigma de programació. 

��Sistema de representació. Aquest sistema es defineix pel conjunt de tipus atòmics 
i el conjunt de constructors. 

��Sistema de tipus. Hi ha llibertat a tot el referent als formadors de tipus. L’únic 
servei de formació de tipus que requereixen es l’encapsulació.  
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��Uniformitat. Es podria presentar a l’usuari una perspectiva uniforme de tipus, 
objectes i mètodes, fins i tot si en la semàntica del  llenguatge de programació 
aquestes són nocions de naturalesa diferent.  

 

��������(O�0DQLIHVW�GHO�6LVWHPD�GH�%DVH�GH�'DGHV�GH�WHUFHUD�JHQHUDFLy��
 
En aquest article es presentaven les característiques que havien d’acomplir la generació 
següent de SGBD. 
 
En aquest article distingeixen tres tipus diferents de SGDB: 
 

��Primera Generació: Antics sistemes jeràrquics i de xarxa, predominants els anys 
setanta. 

 
��Segona Generació: Conjunt de sistemes relacionals, que els anys vuitanta van 

substituir els que anomenen en l’article en sistemes de ‘Primera Generació’.  Ja 
s’utilitza un llenguatge de manipulació de dades no procedimental i amb cert grau 
d’independència de les dades. Són sistemes centrats en aplicacions de procés de 
dades de gestió, i segons els autors inadequats per una classe més àmplia 
d’aplicacions. També comenten que en aquests sistemes hi ha elements de dades 
difícils d’emmagatzemar, com poden ser les imatges o altres objectes grans. 

 
�� Tercera Generació: SGBD amb les característiques que satisfacin els gestors de 

dades de la generació següent. 
 
En aquest article presenten els tres principis bàsics que han de guiar el desenvolupament 
dels sistemes de tercera generació i 13 proposicions que tracten els requeriments més 
detallats d’aquests sistemes. 
 
Els tres principis dels SGBD de tercera generació són: 
 

1. Mes enllà dels serveis tradicionals de gestió de dades, els SGBD de tercera 
generació han de proporcionar recolzament a estructures de l’objecte i regles 
d’integritat més riques. 
Consideren que un SGBD ha de tenir serveis de dades, serveis d’objectes i regles 
per resoldre satisfactòriament cadascun dels problemes. 
 

2. Els SGBD de tercera generació han de donar suport als SGBD de segona 
generació, a la vegada que incrementen la seva funcionalitat. 
Els sistemes de segona generació van fer una contribució important en dues 
àrees: 
�� Accés a les dades mitjançant un llenguatge declaratiu (SQL) 
�� Independència física i lògica de les dades 
 
Donada la importància d’aquests punts, no es creu convenient que puguin ser 
modificats en les especificacions dels sistemes de tercera generació. 
 

3. Els SGBD de tercera generació han d’estar oberts a altres subsistemes.  
Els SGBD han de funcionar eficaçment en una amplia varietat de plataformes de 
hardware i de sistemes operatius i han de ser capaços de comunicar-se amb el 
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màxim de sistemes d’informació, paquets informàtics i altres SGBD, formant 
SGBD distribuïts. 

 
En el document es comenten tretze proposicions relacionades amb els tres principis 
anomenats.  

 
Aquestes proposicions són: 
 
Recolzament a l’objecte i regles d’integritat 
 
1) Un SGBD de tercera generació ha de tenir un sistema ric en tipus: 

a) Un sistema de tipus de dades abstractes (TAD) per construir nous tipus. 
b) Un constructor de tipus de matrius 
c) Un constructor de tipus de seqüències 
d) Un constructor de tipus de registres 
e) Un constructor de tipus de conjunts 
f) Funcions (mètodes) com tipus: és desitjable tenir un SGBD que emmagatzemi de 

forma natural aquests constructors. 
g) Un constructor de tipus d’unió: permetre construir un element de dades que pugui 

prendre un valor entre diversos tipus. 
h) Composició recursiva dels constructors anteriors. 
 

2) Herència. Permetre que els tipus s’organitzin en una jerarquia d’herència múltiple és 
essencial, de manera que la jerarquia d’herència sigui  un graf dirigit, en comptes d’un 
arbre. 

 
3) Funcions i procediments emmagatzemats a la BD, atès que proporcionen 

encapsulació, augmenten el rendiment de la BD i afavoreixen la reutilització del codi.   
 
4) Els identificadors únics (OID, object identifier) pels registres haurien d’assignar-se pel 

SGBD sols si no està disponible una clau primària definida pel usuari. La clau primària 
aporta semàntica a la BD, els OID no. 

 
5) Les regles (disparadors i restriccions) es convertiran en una característica primordial 

dels sistemes futurs. La seva definició no hauria d’associar-se amb una funció o 
col·lecció especifica de dades, atès que la semàntica de les regles quedaria dispersa, 
repetida i, per tant, seria difícil de localitzar i de canviar. 

 
Increment de la funció SGBD 
 
6) Essencialment, tot l’accés programàtic a una BD hauria de fer-se per mitjà d’un 

llenguatge d’accés no procedimental i d’alt nivell. 
 
7) Hauria d’haver al menys dues formes d’especificar col·leccions, una que utilitzi 

l’enumeració de membres i l’altra que utilitzi el llenguatge de consultes per especificar 
la condició de membre. 

 
8) Les vistes actualitzables són essencials. 
 
9) Els indicadors de rendiment no tenen pràcticament res a veure amb els models de 

dades i no han d’aparèixer en ells. No es pot renunciar a la independència de les 
dades, per això cal amagar tots els detalls físics als programadors d’aplicacions. Els 
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principals indicadors del rendiment són, per exemple, la quantitat d’ajustos de 
rendiment fets sobre el SGBD, la utilització de tècniques de compilació, la gestió de 
memòria intermitja (al client o al servidor), el tipus d’indexació disponible, l’actuació 
de la interfície entre SGBD i client i l’agrupament que de les dades fa l’SGBD.  

 
Necessitat del sistema obert 
 
10) Els SGBD de tercera generació han de ser accessibles des de múltiples llenguatges 

d’alt nivell i des d’altres sistemes de software. 
 
11) Necessitat de proveir interfícies estàndard per accedir a diferents SGBD i des 

d’aplicacions desenvolupades en diferents llenguatges de programació. Aquestes 
interfícies amaguen les diferències que puguin existir entre els diferents fabricants 
d’SGBD. 

 
12) SQL ha de ser el llenguatge universal d’accés a una BD i cal dotar-lo de les extensions 

necessàries per suportar totes aquestes noves característiques. 
 
13) Les consultes i les respostes resultants haurien de ser el nivell més baix de 

comunicació entre el client (on s’executa l’aplicació) i el servidor (on es resol l’accés a 
la BD per part de l’SGBD). Per tant, cal desenvolupar arquitectures d’aplicacions que 
accedeixen a la BD client-servidor.  

 
En aquest manifest s’insisteix en que els SGBD per convertir-se en veritables sistemes de 
tercera generació han d’afegir herència, constructors addicionals de tipus, i implementar 
llenguatges de programació persistents.  
 
Els SGBD han d’incloure un llenguatge de consultes i un optimitzador de consultes, un 
sistema de regles, un suport SQL per treballar en un entorn client/servidor,  un suport de 
vistes i a més suportar BD distribuïdes i ajustar els seus sistemes per poder fer una 
eficient gestió de les dades que emmagatzemen. 
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��������&RPSDUDFLy�GHOV�PDQLIHVWV��
 
A continuació es relacionen els trets més importants amb les característiques de cada un 
dels manifests. 
 
 

o 0DQLIHVW�GHOV�6*%'�RULHQWDWV�D�O¶REMHFWH: 
 

 
2%/,*$7Ñ5,(6�

0RGHO�GH�GDGHV�22� 6LVWHPD�JHVWRU�GH�%'� 23&,21$/6� 2%(57(6�
Objectes 

complexos Persistència Herència múltiple Paradigma de 
programació 

Identitat de 
l’objecte 

Gestió de 
l’emmagatzematge 

secundari 

Comprovació i 
inferència de tipus 

Sistema de 
representació 

Encapsulació Concurrència Distribució Sistema de tipus 

Tipus o classes Recuperació Transaccions de 
disseny Uniformitat 

Herència Dispositiu de consulta ad 
hoc Versions  

Sobrecàrrega    
Extensibilitat    

Completesa de 
càlculs    

 
 

o 0DQLIHVW�GHOV�6*%'�GH�WHUFHUD�JHQHUDFLy� 
 
 5HFRO]DPHQW�RULHQWDFLy�D�O¶REMHFWH�L�UHJOHV��

,QFUHPHQW�HQ�OD�IXQFLRQDOLWDW�GHO�VLVWHPD�JHVWRU�GH�%'��
�1HFHVVLWDW�GH�VLVWHPD�REHUW��

 
TAD 

Accés a la BD per 
llenguatge d’alt nivell no 

procedimental 

Accessibilitat a la BD des d’un ampli 
ventall de sistemes i llenguatges de 

programació  
Nous constructors de 

tipus 
Matrius, seqüències, 
registres, conjunts 

Desenvolupament d’interfícies 
estàndards per diferents SGBD i 

llenguatges de programació 
Herència múltiple Dues formes d’especificar 

col·leccions 
SQL: Llenguatge d’accés a la BD 

Funcions i encapsulació Vistes Actualitzables Consultes i respostes: Nivell més 
baix de comunicació entre l’SGBD i 

les aplicacions 
Identificadors únics, 
només si no existeix 

clau primària 

No necessitat d’indicadors 
de rendiment 

 

Importància de les 
regles 
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Principals punts de desacord entre tots dos manifests: 
 

��No és necessari desenvolupar nous SGBD basats en un nou model de dades per 
sustentar característiques orientades a l’objecte, simplement cal estendre els 
SGBD existents (els de segona generació). 

 
��S’ha de permetre que l’usuari pugui continuar accedint directament a les dades, en 

comptes d’obligar-lo a accedir sempre mitjançant funcions o mètodes. 
 

��Cal incorporar mecanismes específics per definir regles d’integritat. Aquestes no es 
poden amagar i reproduir al conjunt de mètodes, perquè llavors aquesta 
semàntica queda oculta i, per tant, és difícil de localitzar i de mantenir. En 
definitiva, no és desitjable que tot coneixement quedi expressat dins de mètodes. 

 
�� L’accés a la BD s’ha de fer amb un llenguatge d’alt nivell no procedimental i cal 

evitar, doncs, que l’usuari pugui usar interfícies de baix nivell. Un optimitzador ben 
escrit i ben afinat pot, pràcticament sempre, millorar el rendiment, de manera més 
òptima que no pas ho faria un programador. 

 
��Els identificadors d’objecte (OID) només s’han d’utilitzar quan no existeixi una clau 

primària definida per l’usuari, atès que les claus primàries aporten semàntica. 
 

�� L’ herència múltiple és anomenada com a opcional pel manifest dels SGBD 
orientats a l’objecte, en canvi és essencial en el manifest dels SGBD de tercera 
generació. 

 
��És vital l’existència d’un llenguatge de consultes estàndard d’alt nivell per accedir a 

les dades: SQL, en el cas de les BD object-relational o Object Query Language 
(OQL), en el cas de les BD orientades a l’objecte. 

 

1.2.- Objectius del treball 
 
Desprès dels dos manifests, es va produir, entre les BD relacionals per un costat, i les BD 
orientades a l’objecte per un altre, una col·laboració i una competència: Col·laboració en 
l’intent infructuós d’unificar els models en un sol i de fer convergir els llenguatges SQL i 
OQL, arribant al menys a poder accedir en el futur tant a unes bases com a altres en 
qualsevol dels dos llenguatges; competència en els intents de mantenir i ampliar les 
quotes respectives d’un mercat tant actiu i dinàmic com el dels SGBD. 
 
Per això es van originar dues línies de treball totalment divergents, que s’han materialitzat 
en el desenvolupament de diferents propostes de SGBD comercials, coneguts, 
respectivament com BD object-relational i BD orientades a l’objecte pures. 
 
El principal objectiu d’aquest treball serà donar a conèixer algunes de les especificacions 
del model SQL: 1999 respecte els elements esmentats als “Third Generation Database 
System Manifesto” i com aquests elements queden en alguns dels  SGBD object-relacional 
comercials existents al mercat, donat que aquests han tingut un impacte més clar ja que 
han mantingut els SGBD de segona generació i alguna de les seves propietats 
fonamentals: independència de les dades i llenguatges d’accés a les dades no 
procedimental: SQL.  
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D’entre totes les característiques dels SGBD object-relational, examinarem un subconjunt: 
Col·leccions, UDT, tipus referència, taules tipades i herència ja que considerem que són 
les més representatives des d’un punt de vista estructural, donat que aporten nova 
semàntica a l’esquema conceptual d’una BD. Adicionalment són conceptes que actualment 
no s’estudien a les assignatures de BD impartides a la UOC en les titulacions ETIG i ETIS.  
 
Estudiarem aquestes característiques des de dues vessants: 

��Des de la darrera versió de l’SQL estàndard, SQL:1999. 
��Des d’un producte comercial catalogat com SGBD object-relational: Oracle 9i . 

 
Inclourem un cas pràctic, a mode d’estudi comparatiu d’aquestes dues vessants per 
veure: 

�� Les divergències entre SQL estàndard i el que fa el producte comercial, en aquest 
cas Oracle 9i. 

��Comparació d’un SGBD object-relational  amb un SGBD relacional clàssic. 
��Comparació de dos productes comercials: Oracle 9i i PostgreSQL. 
 
 

(veure índex)
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2.- Estudi dels elements orientats a l’objecte a 
l’estàndard SQL:1999 

�
2.1.- Introducció a l’SQL:1999 
 
SQL s’ ha convertit en el llenguatge de consultes per BD relacionals més utilitzat. El nom 
"SQL" és una abreviatura de Structured Query Language (llenguatge de consulta 
estructurat). 
 
El Dr. Codd va proposar fa més de trenta anys el model relacional, donant lloc a la segona 
generació de productes de BD. Entre ells Oracle, DB2, Ingres, Informix, SyBase, etc. 
Aquests productes presenten una major independència física/ lògica de les dades, major 
flexibilitat i llenguatges de definició i manipulació de les dades que actuen sobre conjunts 
de registres. Va treballar en una sèrie d’informes tècnics sobre la manera ‘nova’ 
d’organitzar i accedir a les dades. A partir dels seus treballs es va publicar l’article: “A 
Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” en Communications of the ACM, 
Vol. 13, Número 6, el juny de 1970, pàgines 377-387.  
 
Codd va proposar que els SGBD haurien de presentar-se als usuaris amb una visió de les 
dades organitzades en estructures anomenades relacions. Les relacions es defineixen com 
a conjunts de tuples, no com sèries o seqüències d’elements, amb el que l’ordre no és 
important. Darrera d’una relació existeix un conjunt de dades i cal un llenguatge que 
permeti una resposta ràpida a una gran varietat de consultes previstes (o predefinides) 
i/o imprevistes (consultes ad hoc). 
 
Aquest tipus de productes es va anar imposant en el mercat i ha sigut una de les 
principals àrees de recerca durant les dècades dels setanta i vuitanta. 
 
Els comitès International Organization for Standarization (ISO) i American National 
Standards Institute  (ANSI) van estar treballant durant molts anys en la definició d’una 
versió molt ampliada de l’estàndard original, l’SQL1 (o SQL-89), anomenat SQL2 (o SQL-
92). Aquesta versió es va convertir en un estàndard ratificat durant l’any 1992: 
International standard ISO/IEC 9075: 1992,  Database Language SQL. SQL-92 és la versió 
a la que normalment la gent es refereix quan parla de «SQL estàndard». 
 
 
 (VWjQGDUGV�64/�

•  ANSI +  ISO:   
o any 1989 primer estàndard oficial d’SQL, SQL1 (SQL-89) 
o any 1992 segon estàndard oficial d’SQL,  SQL2 (SQL-92)  en: 

              - FIPS (Federal Information Processing Standard als EEUU) i, 
              - X/OPEN (Europa) 
•  SQL Access Group (consorci de proveïdors de BD) on hi ha Microsoft 
(ODBC) 
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Finalment, al 1999, l’SQL3 estàndard es va acceptar i publicar. Aquest SQL és la nova 
versió desenvolupada pels comitès ANSI X3H2 i ISO DBL per fer una extensió del SQL2 
amb el tractament de dades orientades a l’objecte (entre d’altres aspectes). L’SQL3 seria 
compatible amb l’SQL2. 
 
A aquest nou estàndard el van anomenar SQL:1999. En anomenar-lo així es van produir 
dos canvis en la forma en que s’anomenaven els darrers SQL estàndards. Es va afegir  
“19” a la data, “1999” en lloc de “99” i es va canviar el guió (-) pels dos punts (:). La raó 
del primer canvi es va fer en vistes de la proximitat de l’any 2000 i dels problemes 
informàtics que es creia que esdevindrien. El segon canvi, utilitzar els dos punts enlloc del 
guió, va ser per adaptar-se a les convencions de la ISO que separava els seus 
identificadors estàndards de l’any de publicació amb dos punts, mentre que el ANSI, 
utilitzava el guió per aquest propòsit. 
 
Les parts del SQL:1999 que proporcionen la base per treballar amb estructures orientades 
a l’objecte són: tipus definits per l’usuari (UDT), constructors de tipus per tipus de fila i 
tipus de referència, tipus constructors per col·leccions (conjunts, llistes, etc.) i funcions i 
procediments definits per l’usuari. 
 
 3ULQFLSDOV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GH�O¶64/�������

 
�� Tipus definits per l’usuari. 
�� Tipus col·lecció 
�� Tipus fila i referència. 
�� Taules tipades. 
�� L’herència. 
��Suport per objectes grans. 
��Procediments emmagatzemats i funcions definides per l’usuari. 
��Disparadors (triggers). 
��Consultes recursives (consultes que es fan sobre el resultat de la mateixa 

consulta) 
 
 0LOORUHV�GH�O¶64/�������UHVSHFWH�D�O¶64/�����
 

��Nous tipus de dades que ajuden a representar millor el domini de l’aplicació. 
��Noves operacions (extensions al llenguatge SQL) per suportar la definició i el 

comportament dels tipus. 
��Suport d’objectes. 
��Suport de relacions complexes. 
��Poder compartir llibreries de tipus existents. 
�� Integració relacions-objectes en un sol llenguatge. 
 �������
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7DXOD�FRPSDUDWLYD�G¶DOJXQHV�GH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�GHOV�GRV�HVWjQGDUGV���
�&DUDFWHUtVWLFD� �64/���� �64/������

Model de dades Relacional Objectes SQL:1999 

Llenguatge de definició de 
dades 

SQL SQL 

Llenguatge de Consulta SQL hostatjat, SQL dinàmic, 
i interfície a nivell de crida 

SQL hostatjat, SQL dinàmic, 
i interfície a nivell de crida 

Especificació basada en  SQL-89 SQL-92 

 

2.2.- Algunes Característiques orientades a l’objecte de l’SQL:1999 
 
Les facilitats orientades a l’objecte de l’SQL:1999 se centren en extensions dels tipus i de 
les taules en SQL. Les parts d’aquest SQL que proporcionen la base per treballar amb 
estructures orientades a l’objecte són: tipus definits per l’usuari (user defined types. 
UDT), tipus col·lecció (conjunts, llistes, etc.), tipus referència, taules tipades, i funcions i 
procediments definits per l’usuari. 
 

��������8'7��7LSXV�GHILQLWV�SHU�O¶XVXDUL�
 
Una de les idees bàsiques és que, a més dels tipus predefinits d’SQL, l’usuari pot definir 
altres tipus que poden ser utilitzats desprès com a tipus predefinits. 
 
Seguint el paradigma orientat a l’objecte, una definició d’UDT encapsula els atributs i les 
operacions en una única entitat o classe, que en SQL:1999 s’anomena ‘tipus’. Un UDT es 
defineix declarant els atributs que emmagatzemen el valor i estat de l’UDT. 
Addicionalment, un UDT defineix les operacions d’igualtat i d’ordre pel tipus, i, finalment, 
defineix les operacions que determinen el comportament específic de l’UDT. 
 
L’SQL:1999 incorpora els tipus següents d’UDT: Els tipus distints i els tipus estructurats.  
 7LSXV�'LVWLQWV���
Els WLSXV�GLVWLQWV, es basen en un únic tipus constructor. Ha de ser d’un tipus de dades 
predefinit de l’SQL, per exemple el INTEGER. Tenen diferent comportament que aquest 
tipus en que es basen, però comparteixen la mateixa representació. Poden utilitzar-se per 
definir un o més atributs. Admeten operacions de comparació, de CAST (convertir una 
dada d’un tipus a un altre tipus diferent), mètodes i funcions, però no admeten l’herència. 
Les seves principals característiques són: 
 

�� Fortament tipats (SQL-92 no ho és) 
��Comportament 

 
Es considerable la relació dels tipus distints de l’SQL:1999 amb els dominis de l’SQL-92. 
Però els tipus distints no permeten posar restricciones o valors per defecte. Pel contrari 
amb els tipus distints podem evitar fer una barreja inapropiada de tipus de dades en les 
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expressions pel fet de ser fortament tipats, cosa que no podem fer amb els dominis de 
l’SQL-92, donat que no tenen aquesta característica i per tant no és pot definir el seu 
comportament. 
 
Com no admeten herència han d’incorporar en la seva definició, obligatòriament, la 
clàusula FINAL que vol dir que no es poden generar a partir d’ell subtipus.   
 6LQWD[LV���

jylh{lGkpz{puj{G{�wlGc���������eGG

GGGGGGGhzGc���������eG

GGGGGGGmpuhs 
 ([HPSOH���
Creació de tipus 
 

jylh{lG{�wlG�����t�����GhzGpu{lnlyGmpuhsbG

jylh{lG{�wlG�����t�����x�������GhzGpu{lnlyGmpuhsbG

G

Creació de taula 
 
GG G jylh{lG{hislG��������GOG

G G G u��G G GGpu{lnlySG

G G G ���G GGGGGGG GGjohyhj{lyG}hy�punGO\WPSG

G G G ����v������GGGGG�����t�����SG

G G G ����v������G GG�����t�����SG

����������GGGG GG�����t�����x�������SG

wypthy�Grl�GO���PPG

G

Encara que �����t����� i �����t�����x������� siguin els dos del tipus INTEGER un 
expressa un numero cardinal i l’altre metres quadrats.  
 
Aleshores no ens permet fer la següent operació: 
 

|wkh{lG��������G

zl{G����v������GdG����������G

~olylGu��dXbG

 
En canvi si que ens permet fer aquesta: 
 

|kkh{lG��������G

zl{G����v������GdG����v������G

~olylGu��dXb 
 

Ja que tant ����v������ com ����v������ són del mateix tipus (�����t�����). 
Si en compttes de treballar amb tipus distints, haguéssim treballat amb dominis, totes les 
sentències SQL haurien estat vàlides, atès que els dominis no són fortament tipats. 
 
 
 



Avaluació de l’estàndard SQL: 1999  Miracle Cerón Mercadé 
 
  

Treball Fi de Carrera especialitat Bases de Dades 
  
CURS 2003-04 (Setembre/Gener) 

18/61

7LSXV�HVWUXFWXUDWV:  
 
Com l’SQL:1999 està provist d’herència i delegació, es pot definir un UDT com un subtipus 
d’un UDT existent, el que anomenaríem especialització o subclasse. Aquest subtipus 
hereta tots els atributs i el comportament del supertipus i es pot estendre amb més 
atributs i fer variar el seu comportament. Amb l’especificació de “|ukly < nom de 
l’UDT> ” en la creació d’un UDT, es pot definir, un tipus com un subtipus d’un UDT 
existent. 
GGGGGGGGGGGGGGGG

Com SQL:1999 no suporta la herència múltiple, un UDT només pot tenir un supertipus. 
 
Els tipus estructurats es poden utilitzar com tipus de columnes i tipus de files i en general, 
en qualsevol lloc on es pugui utilitzar un tipus predefinit: 
 

��Utilitzats com tipus de columnes, permeten modelar atributs de les entitats.  
��Utilitzats com tipus de files, permeten modelar entitats com relacions i afegir 

comportament. 
 
Per exemple, un tipus estructurat anomenat adreça, pot tenir diferents components com 
carrer, numero, codi_postal, població, província, etc. 
 
És important destacar que usar UDT com a tipus de columnes al definir una taula trenca 
una propietat bàsica del model relacional donat que el model relacional prohibeix que els 
atributs siguin descomponibles. 
 
El tipus estructurat dóna moltes possibilitats i pel fet de ser tant complex no entrarem en 
detall en aquest TFC. Per tant sols anomenarem els trets principals, des d’un punt de vista 
estructural (s’omet comportament). 
 
Les seves característiques són: 

 
��Es poden definir per tenir un o més atributs, cada un d’ells pot ser algun tipus 

d’SQL, incloent tipus com l’INTEGER, tipus de col·lecció com l’ARRAY, o altre tipus 
d’estructures.  

�� Tots els aspectes del seu comportament estan equipats de mètodes, funcions i 
procediments.  

��Els seus atributs poden estar encapsulats (funcions get i set). 
�� Les comparacions dels seus valors sols es poden realitzar amb funcions definides 

per l’usuari. 
��Poden participar en jerarquies de tipus, en las que altres tipus especialitzats 

(subtipus) tenen tots els seus atributs i utilitzen les seves rutines associades.  
Poden agregar nous atributs i rutines.  

 
Sintaxis del CREATE TYPE: 
 

jylh{lG{�wlG���T�����G�|uklyG����������T����G

G �hzG������������ùG�G

G ��uv{�Gpuz{hu{phisl�G

G �uv{�GmpuhsG

�ylmlyÎujphT{pw|zTlzwljpmpjhjpÙ�G

�c���G����ùG����e�G

�����ùG�����G
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��������GTG�î������G

 
��Un tipus estructurat té un nom. 
��El fet de ser un subtipus d’un altre subtipus estructurat s’expressa amb la clàusula 

|ukly. 
��Quan una instància d’un tipus estructurat té una identitat única, aleshores es 

comporta exactament com un objecte. A tots els efectes es un objecte. Al crear el 
tipus utilitzem hz i en la representació viqlj{:  �hzGviqlj{G� 

��S’inclou ��uv{�Gpuz{hu{phisl�Gper indicar si admet objectes/valors o no. Si no 
és instanciable és un supertipus. 

�� �uv{�GmpuhsGper indicar final o no de la jerarquia. 
��Per fer l’especificació de referències utilitzem: �ylmlyÎujphT{pw|zT

lzwljpmpjhjpÙ�UG

��Podem utilitzar funcions de casting que permeten convertir instàncies d’un tipus 
estructurat en altres tipus. 

��Mètodes, funcions que especifiquen el comportament del tipus estructurat. Els 
mètodes es defineixen en l’esquema. Els mètodes existeixen automàticament per 
tot UDT. El mètode constructor crea una instancia buida. El mètode observador és 
per recuperar valors i el mètode mutant es per canviar-los. La signatura es 
definexi separada de l’especificació del cos. Exemple:  

 
tl{ovkG������OPGyl{|yuzGkljpthsGO`SYP.  

 
Per això hem de crear el mètode:  
 

jylh{lGtl{ovkG������OPGmvyG�������  
ilnpuG

GUUUUG

lukbG

G

Els mètodes s’invoquen utilitzant la notació ‘punt’:  
 

zlslj{G�U������OPG

myvtG�������G

G

([HPSOH�GH�WLSXV�HVWUXFWXUDW���
Creació de tipus 
 

jylh{lG{�wlGw������GhzGviqlj{G

OG

���G }hyjohyOXWPSG

���G }hyjohyOXWPSG

���G }hyjohyOZWPSG

�������G }hyjohyOZWPSG

�������G}hyjohyO`PSG

���u��������G kh{lPG

uv{GmpuhsGuv{Gpuz{hu{phislbG

G

I  un subtipus d’aquest seria:G
G

jylh{lG{�wlGl������G|uklyGw������G
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OG

p��l������G }hyjohyGO\PSG

k�������G kh{lSG

jjG G }hyjohyGOYWPPG

mpuhsG puz{hu{phislb  (en el cas de que no volguem ampliar més la 
jerarquia)GG
G

��������7LSXV�&RO OHFFLRQV�
 
A més dels tipus atòmics (o primitius) que suporta l’SQL, l’SQL:1999 suporta vàrios tipus 
de dades que poden admetre múltiples valors. Entre ells tenim els tipus col·leccions. La 
única estructura que ens dóna l’SQL:1999 són els arrays.   
 
L’SQL:1999 anomena el tipus array com a tipus constructor, perquè s’utilitza per construir 
un tipus complert per proveir informació addicional. 
 
El fet de tenir arrays trenca una de les propietats bàsiques del model relacional ja que els 
atributs d’una relació havien de ser no descomponibles, atòmics. Amb els arrays passem a 
tenir atributs multivaluats. 
 &DUDFWHUtVWLTXHV��
 

�� L’array és una seqüència a on puc guardar coses amb un determinat ordre. 
��Els arrays permeten suportar columnes que continguin col·leccions d’elements.  
��SQL:1999, en relació al manifest de BD de tercera generació es queda curt 

(aquest parla de constructor de conjunts i de matrius, per exemple). 
��Quan declarem un array, per exemple, el de telèfons ��������G }hyjohyO`PG

hyyh�G�\�Gno guardem 5 posicions per guardar 5 telèfons, que és el que passa 
amb els llenguatges de programació. El que estem fent, és dir que com a molt 
tindrem 5 telèfons, i l’array anirà creixent (fins a 5 posicions) a mida que incorpori 
nous elements, és a dir, a mesura que anem afegint nous elements a l’array. 

��Es poden definir sobre qualsevol tipus (excepte array i ref), incloent UDT. 
��Es poden definir arrays on podem definir qualsevol altre tipus. 
��Només podem tenir arrays unidimensionals. 
��Per acabar, hi ha certes restriccions interessants: Els arrays no poden  participar 

en operacions de JOIN (combinació entre dos taules), no pot formar part d’una 
clau primària, ni de claus foranes, ni podem imposar restriccions d’unicitat sobre 
ells. 

 
La posició ordinal de cada element, anomenada índex, està sempre entre el u i la 
cardinalitat màxima, inclosa. Per tant es pot accedir als elements per un numero ordinal. 
 
Hi ha tres operacions essencials que podem fer amb arrays:  
 

��Podem recuperar el valor d’algun element de l’array. 
��Podem canviar el valor d’algun element de l’array o de l’array complert. 
��Podem concatenar dos arrays per tenir un de nou més gran.  

 ([HPSOH��
hyyh�� z�� �� S z�� ��� �G

G
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Podem concatenar 2 arrays: 
jvujh{luh{lONz�� �����NSGhyyh�� z�� �� S z�� ��� �PG

Afegeix Nz�� �����N al final.  
G

Conèixer la cardinalitat: 
jhykpuhsp{�Ghyyh�� z�� �� S z�� ��� S z�� ����� �G

Dóna 3. 
G

Creació d’una columna: 
 

jylh{lG{hislG���������GG

Owyz�pkGGpu{lnlyGwypthy�Grl�SGG

GG wyz�uvtGjohyO\WPSGG

GG wyz�{lsGjohyOXWPGhyyh��Z�PGbG

G

Insertem els valors:  
G

puzly{Gpu{vG���������GOwyz�pkSGwyz�uvtSGwyz�{lsPGG

}hs|lzGOXSGs���¡SGhyyh�� `^^YXYXYX SG `^^YYYYYYNSGu|ss�PGbG

G

Modifiquem el telèfon d’una persona amb identificador igual a 1: 
G

|wkh{lG���������GG

zl{Gwyz�{ls�Z�GdG `^^YZYZYZ G

~olylGwyz�pkdXGbG

G

Consultem el primer telèfon de la persona amb identificador igual a 1: 
 

zlslj{Gwyz�{ls�X�GG

myvtG���������G

~olylGwyz���dXbG

G

Que em retorna el primer element:G`^^YXYXYXUG
 

��������7LSXV�UHIHUqQFLD�
 
SQL:1999 té un altre tipus constructor en el seu repertori: El tipus referència.  
Quan en una taula es defineix una columna de tipus referència, el valor de la columna és 
un apuntador (LOCATOR) a un cert element que guarda dades. Per tant , la seva missió, 
en certa manera, és de fer de clau forana cap una altra taula. 
 
Estan relacionades amb les taules tipades que veurem més endavant. De moment, és 
important destacar que les taules tipades, les seves files, queden identificades per un 
valor únic anomenat valor de referència que és de tipus referència.  A més, les taules 
tipades poden tenir una columna addicional, i el tipus d’aquesta columna és un tipus 
estructurat. Ara bé, des de la taula tipada, concretament des d’aquesta darrera columna 
de tipus estructurat tindrem accés a tots els atributs que incorpora el tipus estructurat. 
 
A l’SQL:1999, un tipus referència és fortament tipat, significant que pot contenir només 
valors que referencien instàncies de un tipus especificat. 
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El mateix valor d’un tipus referència pot ser emmagatzemat en múltiples files, així permet 
a que la fila referenciada pugui ser compartida per les altres. 
 
 6LQWD[LV��
c�����G�����î����eGaadGG

GGGylmGc���|k{eG

GGGGGG�GzjvwlGc���������eG�Gc����������ùG���G������G��G��G�����î����eG�G�GGG

GGGGcG����������ùG���G������G��G��G�����î����GeGaadGGG

GGGGGGylmlylujlzGhylG�uv{�GjoljrlkG

�GvuGklsl{lG¢GjhzjhklG£Gzl{Gu|ssG£Gzl{Gklmh|s{G£Gylz{ypj{G£GuvGhj{pvuG�G¤G

G

Si especifiquem la clausula ylm podem especificar una clàusula zjvwlUG

 
Les referències poden ser comprovades o no: ylmlylujlzG hylG �uv{�G joljrlkU Si 
especifiquem joljrlkGpodem especificar l’acció que invoquem quan volem eliminar (vuG

klsl{l) la fila identificada per la referència.  
 
jhzjhkl: Esborra la instància de l’UDT referenciat, així com tot element que estigui 
fent referència a l’UDT a esborrar. Amb zl{Gu|ss s’aplica la política d’anul·lació i zl{G

klmh|s{ seria una variant de zl{Gu|ss, on en lloc de valors nuls es posa el valor 
especificat per defecte.  L’opció ylz{ypj{G G fa queG la instància deG l’UDT a esborrar 
només es pugui esborrar si no hi ha cap element que estigui referenciant  a l’UDT que  
volem esborrar. Si ometem alguna acció agafa per defecte uvGhj{pvu  que és equivalent 
a posar ylz{ypj{ (es prohibeix l’esborrat). 
 ([HPSOH�G¶XWLOLW]DFLy: 
 
Es creen els UDT. 
 

jylh{lG{�wlG|k{�jw�j�����G

hzG

GGGj����������GjohyO\PGuv{Gu|ssSG

GGG������G}hyjohyOZYPGuv{Gu|ssG

GGGuv{GmpuhsG

G

jylh{lG{�wlG|k{�w���G

hzG

GGGj��������G}hyjohyOYPGklmh|s{GNlNGuv{Gu|ssSG

GGGu�������GG}hyjohyO][PGuv{Gu|ssG

GGGuv{GmpuhsG

 
Amb la clàusulaGuv{GmpuhsGnomés li diem que pot haver altres tipus heretant d’aquest. Si 
volguéssim que aquest tipus no fos instanciable posaríem la clàusula uv{G

puz{hu{phislS ja que posant sols uv{Gmpuhs  es pot instanciar.  
G

Es creen les taules de referència. 
 

jylh{lG{hislG{�������������jwsG

OjwsG|k{�jw�j�����PG

G
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jylh{lG{hislG{y������wh�G

Owh�G|k{�w���PG

G

Es crea la nova taula utilitzant aquesta referència. 
 

jylh{lG{hislG{�����í��hkyG

Ohky�pkGGGGGGGGGpu{lnlyGwypthy�Grl�SG

Ghky������XGGGGG}hyjohyOZWPSG

Ghky�jw�j�����GGGylmG|k{�jw�j�����GzjvwlG{y�������������jwsG

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGylmlylujlzGhylGjoljrlkG

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGvuGklsl{lGzl{Gu|ssSG

Ghky�w���GGGGylmG|k{�����GzjvwlG{y������wh�G

GGGGGGGGGGGGGGGGGGylmlylujlzGhylGuv{GjoljrlkG

GGGGGGGGGGGGGGGGGGvuGklsl{lGzl{Gklmh|s{PG

 
S’omple la taula de referència amb els valor pre-establerts. 
 
puzly{Gpu{vG{y������wh�GOwh�UU���������SGwh�UU��������PG}hs|lzGONlNSGNl��� ��NPG

puzly{Gpu{vG{y������wh�GOwh�UU���������SGwh�UU��������PG}hs|lzGON|zNSG l�����G|����G

� h������NPG

G

puzly{Gpu{vG{y�������������jwsGOjwsUU�����������SGjwsUU������PG}hs|lzGON[ZWWWNSG

{�������� PG

puzly{Gpu{vG{y�������������jwsGOjwsUU�����������SGjwsUU������PG}hs|lzGONW_WWWNSG

Ni��������NPG

G

Inserim una adreça: 
G

puzly{Gpu{vG{�����í��hkyGG

GGGGGGG}hs|lzGO^^^SG ������Gj SGu|ssSGu|ssSGG

GGGGGGGGGGGGGGGOzlslj{GylmOjwsPGG

GGGGGGGGGGGGGGGGmyvtGGG{y�������������jwsGjwsGG

GGGGGGGGGGGGGGGG~olylGGjwsU�����������GdGN[ZWWWNPSG

GGGGGGGGGGGGGGGOzlslj{GylmOwh�PGG

GGGGGGGGGGGGGGGGmyvtGGG{y������wh�Gwh�GG

GGGGGGGGGGGGGGGG~olylGGwh�U���������GdGNlNPPG

G

Consultem dades: 
 
zlslj{Ghky�pkSGklylmOhkyUhky�jw�������PG

myvtGGG{�����í��hkyGhkyG

~olylGGhky�pkGdG^^^G

G

El resultat:G
G

hky�pkGGGGGGGGGGGhky�jw�������G

TTTTTTTTTTTTTTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGG

^^^GGGGGGGGGGGGGG{��������G

G

Per veure el punter, igual però sense posar klylm: 
G
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zlslj{Ghky�pkSGhkyUhky�jw�������G

myvtGGG{�����í��hkyGhkyG

~olylGGhky�pkGdG^^^G

 
Per obtenir el valor d’una línia referenciada, s’ha d’utilitzar l’operador klylm. En cas 
contrari s’obtindrà simplement el valor del punter. 
G

��������7DXOHV�WLSDGHV�
 
Desprès, en importància, dels UDT estructurats, tenim  les taules tipades. 
Com hem dit, estan basades en un tipus estructurat, anomenat tipus referència, amb les 
que es pot crear una jerarquia de taules. Per tant les taules tipades poden tenir subtaules.  
 
A una taula tipada els valors de les columnes són instàncies del seu tipus estructurat 
associat. El nom i el tipus de dada d’aquesta columna és igual que el nom i el tipus de 
dada del tipus estructurat.  
 6LQWD[LV���

c��������ùG��G�����eGaadG

G ������G�����GcuvtG{h|sheG

G vmGc���G|k{GeG

G �c��������G��������e�G

G �c������G�������G��G��G�����e�G

G

([HPSOH���
Primer creo el tipus: 

j�����G� ��G����GhzGOG

G ����������G }hyjohyGO\WPSG

G �����������G pu{lnlySG

G ����� GG kljpthsGO_SYPSG

G ��������G ����í�G

G ����G G ������Puv{GmpuhsGuv{Gpuz{hu{phislbG

G

Segon creo la taula:G
jylh{lG{hislG����������GvmG����G

OylmGpzG���G|zlyGnlulyh{lkPG

També podem posarGz�z{ltGnlulyh{lkGoGklyp}lkG(derivats d’altres atributs).GEn el 
cas deGz�z{ltGnlulyh{lk donem opció a que es crei l’OID automàticament. 
 
Els atributs del tipus es converteixen en columnes de la taula i s’afegeix una columna més 
per definir el valor ylm de la fila (OID). 
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Un veritable model orientat a l’objecte SQL:1999 està basat en la combinació d’UDT 
estructurats i de taules tipades. 
 

��������/¶KHUqQFLD�HQ�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�SUqYLHV��
 
L’herència és una característica fonamental als models de dades orientats a l’objecte. 
Significa que un tipus pot estar definit en termes d’un altre tipus, heretant totes les seves 
característiques d’aquest altre i amb la possibilitat d’afegir noves característiques 
particulars a aquest nou tipus. 
 
Podem definir nous tipus restringint o augmentant propietats del tipus original, generant-
se així una jerarquia d’herència. 
 
Veurem com influeix l’herència amb les característiques que hem seleccionat. 
 
L’herència és suportada per jerarquia de tipus estructurats i jerarquia de taules, no tant 
sols de taules tipades,  sinó també de taules convencionals. 
 

�� La jerarquia de tipus estructurats domina la jerarquia de taules.  
 
�� La jerarquia de tipus permet afegir nous atributs/mètodes als subtipus, mentre 

que la jerarquia de taules no. 
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�� La jerarquia de taules ha de seguir el model de la jerarquia de tipus però li és 

permès de saltar algun tipus (escurçar distància dins la jerarquia). 
 
SQL:1999 permet definir taules que hereten d’altres taules. La taula principal s’anomena 
supertaula i les taules que hereten d’aquesta subtaules. 
 
Una taula pot ser declarada com una subtaula d’una supertaula. Quan es defineix una 
subtaula, aquesta hereta totes les columnes de la supertaula. Les subtaules, a més de les 
columnes, hereten: restriccions, disparadors i mètodes, associats a la supertaula. 
 
Les consultes sobre la supertaula tornen també les files de les subtaules, o es poden 
restringir les files seleccionades a les de la supertaula (vus�), o  es pot demanar sols les 
dades d’una taula en concret (pzGvm). 
 7LSXV�GHILQLWV�SHU�O¶XVXDUL:   
  

- Tipus distints: No existeix l’herència entre aquests tipus. 
- Tipus estructurats: Si existeix l’herència. 

 
Un tipus heretat és un tipus que pren per referència un tipus pare i li afegeix els seus 
propis element. Es tracta de l’herència clàssica que trobem en la majoria de llenguatges 
de programació actuals, coneguts amb el terme genèric de “llenguatges oberts”. 
 

Exemple de herència de tipus: 

Creem un tipus abstracte (no admet instàncies i podrem derivar-ne altres subtipus): 

jylh{lG{�wlG����G

hzGO�����GG GG}hyjohyOY\]PSG

GGGG������������GGkh{lPPG

uv{Gpuz{hu{phislG

uv{GmpuhsG

Creem un segon tipus que hereta del primer, amb algun atribut més que aquell: 

jylh{lG{�wlG�������G|uklyG����G

hzGO��������GG msvh{SG

GGGG�������GGG msvh{SG

GGGG������GGG msvh{SG

GGGG���GGGGG msvh{PG

uv{Gpuz{hu{phislG

uv{GmpuhsG

Creem nous tipus més específics:GG
G

jylh{lG{�wlG�������G|uklyG�������G

hzGO������GG }hyjohyO][PPG

puz{hu{phislG

uv{GmpuhsG

jylh{lG{�wlG���������G|uklyG�������G

hzGO��������G}hyjohyOZYPPG
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puz{hu{phislG

uv{GmpuhsG

jylh{lG{�wlG������G|uklyG����G

hzGO�������������������Gkh{lSG

GGGGG�������GG }hyjohyOZYPPG

puz{hu{phislG

uv{Gmpuhs        

 
Podem veure que tenim un supertipus ‘obra’ del que fem heretar els tipus ‘objecte’ i el 
tipus ‘llibre’. En aquest cas ‘obra’ no és instanciable, sols l’utilitzem per aprofitar els seus 
atributs per tots els altres tipus. 
 
El mateix cas que ‘objecte’ ja que és del tipus ’objecte’ i encara podem fer heretar altres 
tipus, en aquest cas, ‘pintura’ i ‘escultura’. ‘Objecte’ complementa atributs de ‘obra’ però 
encara es poden especialitzar més en el cas de ‘pintura’ i ‘escultura’ ja que han de tenir 
algun atribut ben diferenciat. Aquest darrers si que seran instanciables, igualment el tipus 
‘llibre’. 
 
Instanciable significa que el tipus pot servir tant per la definició d’una variable com per 
una columna d’una taula. 
 
No instanciable significa que tant sols pot ser utilitzat per la definició d’altres tipus. 
 
Per tant aquesta jerarquia d’herència ens quedaria de la manera següent: 
 

 ����� �

Llibre
������	�
�� 	

Pintura Escultura

 
. ��7DXOHV:  

 
- Poden tenir subtaules.  
- Les consultes sobre la supertaula, retornen també les files de les subtaules. 
- Es pot restringir les files seleccionades a les de la supertaula.  �
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([HPSOHV��
 
���la super taula 

jylh{lG{hislG{���������wyzG

Owyz�pkGpu{lnlyGwypthy�Grl�SG

Gwyz�uvtGjohyOZYPGuv{Gu|ssSG

Gwyz�������G}hyjohyOZYPSG

Gwyz���������������Gkh{lPG

G

���una subtaula 
jylh{lG{hislG{���������ltwG|uklyG{���������wyzG

Oltw����������GjohyO_PGuv{Gu|ssPG

G �� ����������� �������

TipusClient TipusEmpleat

 
G

���un altra subtaula 
jylh{lG{hislG{��������jspG|uklyG{���������wyzG

Ojsp�������������Gmsvh{P 
 

�� consulta restringint les files a les de la supertaula: 
zlslj{Gwyz�pkSGwyz�uvtG

myvtGvus�GO{���������wyzPG

~olylGwyz�pkGeXWW 
En aquest cas s’utilitza la clàusula vus�.   
 
 

 
 
 
 

 
(veure índex)
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3.- Aplicació en un cas real 

 

3.1.- Objectius 
 
Un dels reptes en el disseny de les BDs és aconseguir una estructura estable i lògica amb 
la finalitat de que les BDs no pateixin anomalies d’emmagatzematge i que la seva 
estructura lògica pugui modificar-se fàcilment per admetre nous requeriments.  
 
Una BD ben dissenyada té una major esperança de vida que una BD amb un disseny 
pobre, fins i tot en un ambient dinàmic. El model pobre és aquell que no utilitza la 
màxima semàntica possible. 
 
L’objectiu és demostrar la utilitat d’utilitzar tipus abstractes de dades per aconseguir una 
estructura tant complexa com calgui, utilitzant un exemple d’una jerarquia d’entitats i 
veure com es pot tractar l’herència en els dos models, és a dir, en el cas del model 
relacional clàssic i en el cas d’un model object-relational. 

3.2.- Descripció del cas 
 
Per exemplificar algunes de les característiques més importants de l’SQL:1999 s’ha 
implementat una BD,  en la que hi ha un cas clar de herència.  
 
L’estructura d’aquest cas representa la informació  dels empleats d’una empresa amb les 
seves jerarquies corresponents, i amb les relacions entre ells i entre l’oficina a la que 
pertanyen. 
 
L’empresa podria ser qualsevol i els empleats també poden formar part de qualsevol 
empresa. S’ha triat aquest cas perquè és molt genèric. 
 
L’empresa té diferents oficines i aquestes s’identifiquem amb un codi únic. En cada oficina 
guardarem l’adreça complerta,  els telèfons i el fax. Algunes oficines poden dependre 
d’altres més importants. 
 
Podem tenir diferents tipus d’HPSOHDWV: RSHUDULV, VHFUHWjULHV, i GLUHFWLXV. Entre els 
directius tenim els DOWV�GLUHFWLXV i els FDSV�G¶RILFLQD. 
 
Els caps d’oficina són els responsables de cada oficina. Es vol guardar un històric amb els 
responsables que ha tingut cada oficina i en quins períodes de temps. Un mateix cap 
d’oficina ho pot ser en diferents períodes de temps, ara bé, simultàniament un cap 
d’oficina només pot ser cap d’una oficina. Una oficina, en un moment donat, només té un 
responsable. 
 
Els DOWV�GLUHFWLXV tenen la seva pròpia VHFUHWjULD, la qual no és compartida amb cap 
altre alt directiu. A cada oficina tenim una secretària assignada que realitza tasques 
administratives.  
 
De tots els HPSOHDWV es guarda el codi d’empleat, el DNI, el nom, els cognoms, data 
incorporació a l’empresa, numero de seguretat social i el numero de compte. A més els 
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GLUHFWLXV i els RSHUDULV tenen telèfon mòbil. De les VHFUHWDULHV es vol guardar 
informació dels idiomes que dominen. 
 
Per destacar les característiques principals de l’SQL:1999 s’ha implementat una BD, tant 
en model relacional com en model orientat a l’objecte.  
 
S’ha utilitzat Oracle 9i en windows 2000 server.   
 
L’esquema conceptual de la BD del nostre cas és el següent: 
 
 
 � ��! "$#�%�&

')(�*�+ ��&�,

-�. ! ��/$, . 0

132 4 5�4 6�7 1

839�9 4 : 6�7�;�7
1

<�=

>@?�A�B 6C; ? *1

1 A�?�D 7 D 4 E ? 5 D ?�F 7 D 4 7

8HG F I ; 4 D ? 5 F 4 J KL7 AMI)N 2 4 5�4 6�7

O@?�9�A�N 6 9 7�P G ?1

*

Idiomes

Q 7 D G 7

**

Telefons1 *

1
1

*Data
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3.3.- Resolució del cas sobre una BD relacional 
 
Una BD que segueix el model relacional consisteix en un conjunt de relacions. Per això al 
crear la BD amb el model relacional cal tenir en compte que  al donar d’alta les taules 
hem de definir les claus primàries i les claus foranes, per relacionar les taules entre si, així 
com les regles d’integritat necessàries (condicions que les dades han de complir).   
 
Com a característiques tenim: 
 

��El codi de l’empleat ha de ser la clau primària. 
�� Les taules RSHUDUL��VHFUHWjULD��GLUHFWLX es relacionen amb HPSOHDW�mitjançant 

la seva clau forana de codi d’empleat referenciant a HPSOHDW�� 
�� Les taules &DSBRILFLQD i DOWBGLUHFWLX tenen una relació similar amb la taula GLUHFWLX��També tindran�la clau forana de codi d’empleat referenciant a HPSOHDW�

però en aquest cas de manera indirecta a través de la taula�GLUHFWLX� 
��Una secretària ha de ser-ho d’una oficina per tant la taula VHFUHWjULD tindrà una 

clau forana que referencii a la taula RILFLQD. 
��Un alt directiu té secretària i hem de guardar aquesta informació. Per tant la taula $OWBGLUHFWLX tindrà una clau forana que referencii a la taula VHFUHWjULD� 

 
L’implementació s’ha fet amb Oracle 9i però es podia haver fet en un altre entorn ja que, 
el codi SQL que ha calgut utilitzar forma part del estandrad SQL-92.   
 
La creació de la BD d’exemple, en model relacional, és la següent:  
 
A RILFLQD tenim la clau primària codi_oficina i hem de tenir en compte que algunes 
oficines poden dependre d’altres més importants, per tant introduirem una clau forana 
que es referencii a ella mateixa. 
 

jylh{lG{hislG�������GGGGGGGGGGGGGGGGGG

OGG������������GGGGGGG }hyjohyOXWPSGGGGGGGGGG

GGG��������GGGGGGGGGGGG }hyjohyO\WPSG

GGG���GGGGGGGGGGGGGGGGGGG }hyjohyO`PSG

GGG�����������������GG}hyjohyOXWPSG

GGGwypthy�Grl�GO������������PSG

  mvylpnuGrl�GO�����������������PGylmlylujlzG�������PbG

 
En el model relacional per emmagatzemar tots els telèfons d’una oficina necessitarem una 
taula addicional que incorpori a quina oficina (clau forana) pertany el telèfon: 
 

jylh{lG{hislG��������G

O�������GGG }hyjohyO`PSG

���������GG }hyjohyOXWPSG

wypthy�Grl�GO�������PSG

mvylpnuGrl�GO���������PGylmlylujlzG�������PbG

 
Taules de tota la jerarquia d’empleats amb les dades bàsiques: 
 
En la taula HPSOHDW tenim tots els atributs comuns a tots els empleats, ja siguin operaris, 
secretaries o directius.  
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jylh{lG{hislG�������G

O������������GG}hyjohyOXWPSGG

GG���GG G }hyjohyOYWPSGG

GG�������GG }hyjohyOZWPSG

GGuzzGG G }hyjohyGOXWPSG

GG��������GG kh{lSGG

GGjjGG G }hyjohyOYWPGuv{Gu|ssSG

GGwypthy�Grl�GO������������PSG

GG|upx|lGOuzzPPbGG

 
Les taules RSHUDUL, VHFUHWjULD i GLUHFWLX�han de tenir, a més de les dades generals que 
ja tenim en la taula empleat, altres atributs que incorporarem al donar d’alta les taules 
respectives: 
 

jylh{lG{hislG�������GG

O����GG G }hyjohyOXWPSG

GGwypthy�Grl�GO����PSG

GGmvylpnuGrl�GO����PGylmlylujlzG�������PbG

G

jylh{lG{hislG����������GG

O����GG G }hyjohyOXWPSG

GG�������GG }hyjohyOXWPGuv{Gu|ssSG

GGwypthy�Grl�GO����PSG

GGmvylpnuGrl�GO����PGylmlylujlzG�������SG

GGmvylpnuGrl�GO�������PGylmlylujlzG�������PbG

G

jylh{lG{hislG��������GG

O����GG G }hyjohyOXWPSG

GG�����GG }hyjohyO`PGuv{Gu|ssSG

GGwypthy�Grl�GO����PSG

GGmvylpnuGrl�GO����PGylmlylujlzG�������PbG

G

Com que necessitem guardar els idiomes que parlen les secretàries, crearem la taula LGLRPHV�  i la taula SDUOHQ, aquesta recollirà els idiomes que parlen cadascuna de les 
secretàries. 
 

jylh{lG{hislG������G

O������GG }hyjohyGOXWPSG

wypthy�Grl�GO������PPb 
G

jylh{lG{hislG������G

O������GG }hyjohyGOXWPSG

������������GG }hyjohyGOXWPSG

wypthy�Grl�GO������SG������������PSG

mvylpnuGrl�GO������PGylmlylujlzG�������SG

mvylpnuGrl�GO������������PGylmlylujlzG����������PbG

 
Les taules FDSBRILFLQD i DOWBGLUHFWLX  tenen els mateixos atributs que la taula GLUHFWLX, 
a la que referencien. S’han distingit en dues taules diferents pel fet de que DOWBGLUHFWLX 
té secretària i per tant té una referència a la taula VHFUHWjULD que no té  la taula FDSBRILFLQD. 
 



Avaluació de l’estàndard SQL: 1999  Miracle Cerón Mercadé 
 
  

Treball Fi de Carrera especialitat Bases de Dades 
  
CURS 2003-04 (Setembre/Gener) 

33/61

jylh{lG{hislG�����������GG

O����GG G }hyjohyOXWPSG

GGwypthy�Grl�GO����PSG

GGmvylpnuGrl�GO����PGylmlylujlzG��������PbG

G

jylh{lG{hislG������������GG

O����GG G }hyjohyOXWPSG

GG����������GG }hyjohyOXWPGuv{Gu|ssSG

GGwypthy�Grl�GO����PSG

GGmvylpnuGrl�GO����PGylmlylujlzG��������SG

GGmvylpnuGrl�GO����������PGylmlylujlzG����������Pb 
 
Creem la taula UHVSRQVDEOH corresponent a la relació que tenim entre la taula FDSBRILFLQD� RILFLQD�i�GDWD ja que té atributs propis, perquè, com hem dit abans volem 
conservar un històric dels caps que ha tingut cada oficina i durant quins períodes de 
temps.   
 

jylh{lG{hislG�����������GG

O�������GG }hyjohyOXWPSGG

����������GG kh{lSGG

�����������GG }hyjohyOXWPSGG

�������GGG kh{lSG

wypthy�Grl�GO�������SG����������PSG

mvylpnuGrl�GO�������PGylmlylujlzG�������SG

mvylpnuGrl�GO�����������PGylmlylujlzG�����������SG

|upx|lGO����������SG�����������PPbG
 
No ens cal crear la taula data ja que és un tipus de dades predefinit per l’SQL i que no 
necessitem dades addicionals sobre les dates.  

3.4.- Resolució del cas sobre una BD object-relational. 
 
En resoldre el mateix cas, però en el model orientat a l’objecte, el primer que pensem és 
en l’objecte. Això és important ja que cal aconseguir tenir reutilització, encapsulant 
atributs i mètodes. 
 
A l’hora de crear la BD de l’exemple enlloc de fer de la taula HPSOHDW l’inici de la 
jerarquia podem crear un objecte SHUVRQD�que serà molt més aprofitable en un futur ja 
que hi ha diferents tipus de persones que no són empleats i dels que podem tenir 
informació, com per exemple dels clients de l’empresa, del quals podem necessitar altres 
dades molt diferents de les que tenim a la taula HPSOHDW. 
 
Seguint el model de l’SQL: 1999, pensem en crear la BD amb una extensió d’un tipus SHUVRQD, seguit d’un tipus HPSOHDW i aquest darrer seguit dels tipus següents de la 
jerarquia.  
 
I encara tenim una herència més. De l’entitat GLUHFWLX� hereten DOWBGLUHFWLX i FDSBRILFLQD������
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El disseny seria el següent: 
 

 

Persona

Alt directiu

Empleat

Operari Directiu Secretari

Cap Oficina

 
 
 
 
 
Analitzarem SHUVRQD per intentar incloure tots els atributs comuns a la resta de la 
jerarquia. 
 
Hem inclòs els atributs NIF, Telèfon, Data_naixement perquè són atributs rellevants per a 
qualsevol persona i en el cas de que en el futur vulguem ampliar la jerarquia amb una 
entitat nova, com per exemple clients. Incorporem ID_persona per si hem 
d’emmagatzemar persones que no tenen NIF. 
 

 

+ID_persona : Integer
+NIF : String
+Nom : String
+Cognoms : String
+Domicili : String
+Codi_postal : Integer
+Població : String
+Provincia : String
+Telefon : Integer
+Data_naixement : Date

R S T U)V�W�X
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Al relacionar els atributs de SHUVRQD  veiem que podem augmentar la reutilització si 
creem dos tipus més com són QRP i GRPLFLOL. En el primer tindrem el nom i el cognom i 
en el segon tindrem adreça, codi_postal, Població, Provincia. L’objectiu és poder utilitzar-
los en altres objectes o taules, com per exemple podrem reutilitzar el tipus GRPLFLOL en la 
taula RILFLQD.  
 
 

 

+ID_persona : Integer
+NIF : String
+Nom : NomType
+Domicili : DomiciliType
+Telefon : TelefonType
+Data_naixement : Date

Y@Z [ \)]�^�_
+Domicili : String
+Codi_postal : Integer
+Població : String
+Provincia : String

`3]@acb d)b e b f�g�h�Z
+Nom : String
+Cognoms : String

i3]�ajf�g�h�Z

 
 
 
També es pot crear un tipus per WHOqIRQ per guardar-ne més d’un i també serà 
reaprofitable per quan necessitem guardar nombres de fax o telèfons mòbils ja que tenen 
les mateixes característiques. 
 
Com es pot veure hem identificat alguna de les característiques anomenades de 
l’SQL:1999, com són els 8'7’s i les FRO OHFFLRQV. En aquest cas pertany a les 
col·leccions el tipus array WHOHIRQ que  implementem per emmagatzemar els telèfons. 
 
Així els tipus que hem creat, són els següents: 
 

�1RP 
�'RPLFLOL �7HOqIRQ 

kHlCmonqprmsputCvHmxwcy�z{pr|L}�~�nu�
������mCkHp
�
w�y�z �qnjl�kC��njl �����L�$�
kCyL���3yLz����qnjl�kC��njl ���L�������

 
 

kHlCmonqprmsputCvHmx�jy�z�� �)� � � pr|L}3~
nj���q�H��mCkHp
�
�)�@� ~L  � �qnql�kC�qnql �¡�L�3�$�
kCy � � ¢)}�yL��£ � �¤��njl�kC��njl ��¥��$�
k�� ¦�£ � £ ��njl�kC��njl ��§@¥��$�
v � y@¨�� �3�)� � �qnql�kC�qnql �©§@¥L�$�
v � � � �qnjl�k��qnjl �©§�¥������

k�lCmonqprmsputCvHmªp�~�� ~�«My@��pr|L}�~
nu�
�qnjl�lHnqt ���L� ��¬ª��njl�kC��njl �¡�����
 

 �3HUVRQD��
 

jylh{lGG{�wlGw������{ ��GhzGviqlj{G

GGGGGGOG

GGGGGGpk��������GG u|tilyGSG

GGGGGGGupmG G }hyjohyGOXWPSG

GGGGGGGw������u��GG u��{ ��SG

GGGGGGGh���í�GG G k�������{ ��SG

GGGGGGG{�������GGG {������{ ��SGG

GGGGGGGk��������GG kh{lGPGG

GGGGuv{GmpuhsGuv{Gpuz{hu{phislbG

G

Com veiem en els exemples, anem posantGuv{Gmpuhs mentre no siguin un tipus final de 
la jerarquia. 
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jylh{lG{�wlGserveix per crear o modificar un tipus i GylwshjlG{�wlGserveix per 
modificar-lo. La sintaxis és la mateixa.   
 
Per poder fer que l’identificador de persona sigui seqüencial i automatic he utilitzat 
zlx|lujl. Quan donem d’alta a una persona, no caldrà que li entrem un identificador 
si li diem que es d’aquest tipus i és molt més consistent perquè s’encarrega l’SGBD 
d’assignar sequencialment els nombres.  
 

jylh{lGzlx|lujlGz��G

pujyltlu{Gi�GXG

z{hy{G~p{oGXG

vyklybG

 
Observem que l’atribut WHOqIRQ es del tipus TelefonType. Ja que hem creat un array WHOqIRQ  per poder guardar més d’un telèfon.  
 
Al donar d’alta el tipus HPSOHDW sols s’inclouen els atributs que no s’han relacionat a SHUVRQD ja que al definir aquest tipus amb el  UNDER SHUVRQD ja hereta tots els atributs 
d’aquest:  
 

 

+NSS : String
+data_inc : Date
+CC : String

L®�¯ ° ±�²�³

 
 

jylh{lGG{�wlGl������{ ��G|uklyGw������{ ��GG

GGGGGGGGOG

GGGGGGGGGuzzGGG G }hyjohyGOXWPSG

GGGGGGGGG��������GG kh{lSG

GGGGGGGGGjjGG G }hyjohyGOYWPPG

GGGGuv{GmpuhsGuv{Gpuz{hu{phislbG

 
Per veure la relació d’atributs propis i heretats del tipus HPSOHDW fem:  
 

klzjGl������{ ��bG

 
I ens dona la relació de tots els atributs d’HPSOHDW.  
 

ltwslh{{�wlG�������Gz�z{ltUwlyzvuh{�wlG

ltwslh{{�wlG��Guv{GmpuhsG

ltwslh{{�wlG��Guv{Gpuz{hu{phislG

u�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG {���G

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGG

pk�wlyzvuhGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG u|tilyG

upmGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG }hyjohyYOXWPG

wlyzvuhuvtGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG uvt{�wlG

hkylÍhGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG kvtpjpsp{�wlG

{lslmvuzG G GGGGGGGGGGGG {lslmvu{�wlG

kh{h�uhp�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG kh{lG

uzzGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG G G }hyjohyYOXWPG

mljoh�pujGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG kh{lG

jjGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG }hyjohyYOYWPG
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Podem observar que encara que  posem VARCHAR, per representar una seqüència de 
caràcters variable, ens retorna  VARCHAR2 ja que el tipus predefinit en Oracle 9i és el 
VARCHAR2.  
 
A l’arribar al darrer nivell de la jerarquia creem el tipus corresponent però ara ja posem 
mpuhs i a més ja podem crear la taula corresponent ja que aquest ja serà instanciable i 
hereta tots els atributs d’HPSOHDW. 
 
Un exemple d’aquest cas és RSHUDUL.  
 
Creem el tipus: 
 

jylh{lGvyGylwshjlG{�wlGv������{ ��G|uklyGl������{ ��G

GGGOG

GGGPG

GGGmpuhsGpuz{hu{phislbG

 
Ara creem la taula: 
 

jylh{lG{hislG{����v������GvmGv������{ ��G

Owypthy�Grl�GOpk�l������PPbG

 
Ara ja, si fem un klzj  (demanem la descripció del atributs) veurem que ens dóna 
exactament la mateixa relació si el klzj el fem del tipus com si el fem de la taula.  
 
Sols que serà la taula la que contindrà totes les dades que anem introduint ja que el tipus 
és abstracte. Per tant els  puzly{ els farem directament a la taula: 
G

puzly{Gpu{vG{����v������G}hs|lzGOG

zpkUu���}��SGG

Z`]]]```h GSG

u��{ ��GOG h��� SGG t���� PSG

k�������{ ��GO ������GhG���UX SG [ZZWX SG {�������� SG

{�������� SG l PSG

{������{ ��GO `^^YWYWYW SG SG PSG

^VW^VX`^^ SG

XYZ[\] SG

NY^VXXVYWWZNSGG

NYW^ZWW^[NPb 
 
Notem que tant l’identificador de SHUVRQD com d’RSHUDUL es farà seqüencialment i 
automàticament.  
 
També podem veure que l’assignació de valors pel QRP, com pel GRPLFLOL� i com pel WHOqIRQ es fa en blocs ja que són tipus diferents creats per nosaltres que contenen 
diferents atributs. 
 
Un altre exemple d’una entitat final de jerarquia, és  VHFUHWjULD.  
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+idiomes : IdiomType
+oficina : String

´Lµ�¶)· µ�¸ ¹ ·�º ¹

 
 
Al definir el tipus VHFUHWjULD veiem que podem posar en pràctica un altra de les 
característiques de l’SQL:1999, que ja hem comentat,  les FRO OHFFLRQV,  amb l’atribut LGLRPHV. Així que definirem un altre array per tenir fins a 5 idiomes: 
 

jylh{lG{�wlGp������{ ��GhzG

}hyyh�O\PGvmG}hyjohyOXWPbG

G

Un altra possibilitat per emmagatzemar els LGLRPHV de la VHFUHWjULD és crear una taula 
aniuada (nested table en SQL:1999).    
 
S’ha optat per una taula aniuada per provar el seu funcionament donat que ja havíem 
provat l’array amb els telèfons. 
 
Per exemple podríem crear-lo així:  
 

jylh{lG{�wlG�����{ ��GhzG{hislGvmG}hyjohyOXWPbG

 
Com es crea el tipus VHFUHWjULD heretant de HPSOHDW, no cal especificar cap dels atributs 
inclosos en aquest. El que si tenim que especificar es l’oficina a que pertany la secretària. 
Explicarem la creació de la taula RILFLQD�posteriorment. 
 
Creem el tipus: 
 

jylh{lG{�wlGz���������{ ��G|uklyGl������{ ��G

GGGOG

GGGp������G Gp����{ ��SG

GGGGj�v������GG G}hyjohyOXWPPG

GGGmpuhsGpuz{hu{phislbG

 
I desprès creem la taula: 
 

jylh{lG{hislG{����z���������GvmGz���������{ ��G

Owypthy�Grl�GOpk�l������PG

mvylpnuGrl�GOj�v������PGylmlylujlzG�������GPbG
  
Ens falta GLUHFWLX��Hereta tots els atributs d’HPSOHDt, al igual que RSHUDUL i VHFUHWjULD. 
Sols falta afegir el mòbil a la categoria de directiu. �

+mobil : TelefonType

»�¼ ½ ¾�¿�À�¼ Á

��
Creem el tipus: �

jylh{lG{�wlGk�������{ ��G|uklyGl������{ ��G

GGGOG

GGG�����G{������{ ��PG
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GGuv{GGmpuhsGGuv{Gpuz{hu{phislbG

�
Amb FDSBRILFLQD i DOWBGLUHFWLX procedim igual que amb RSHUDUL i amb VHFUHWjULD. 
Com atributs afegim a FDSBRILFLQD el plus que cobrarà mentre estigui desenvolupant 
aquest càrrec i com DOWBGLUHFWLX li afegim l’identificador de la VHFUHWjULD, ja que en 
aquest càrrec tindrà col·laborant amb ell una secretària. 
 Â�Ã Ä

Å@Æ)ÇÉÈ
Â
È Ê
Ã

+ID_secretaria : String

Ã Ë Ì
Å�ÍLÈ Î Ï

Â�Ì
È Ð

 
 
Creem els tipus:  
 7LSXV�GHO�FDSBRILFLQD� 7LSXV�GHO�DOWBGLUHFWLX�
ÑHÒCÓoÔqÕrÓªÕuÖ�×�ÓØÑ�Ù�Ú3Û�Ü�ÕuÝ�Ú3Þàßrá�â�ÓHÒãâ�ä å�Þ�æ�ç¡ä è@ÕuÝLÚ�Þ
é
ê
ë�ì áuÔjí ì á�î�ÕqÔuáuÕ ì Ôuï�íoÓjð  

Ñ�ÒCÓoÔ�ÕrÓªÕuÖC×HÓªÔuñ ç¡âqä å�Þ�æ�ç�ä è@ÕuÝ�Ú3Þàßrá�â�ÓHÒ
âqä å�Þ�æ�ç�ä è@ÕuÝ�Ú3Þ
é
ì âCò@î�ÞLæ�å�Þ�çMÙ�å�ä Ù�árß�óôï�ÓHÒ ê
ë�ì ájÔjí ì árî�ÕjÔuájÕ ì ÔuïCíoÓjð

 
 

 
G

i desprès les taules: 
 7DXOD�GHO�FDSBRILFLQD� 7DXOD�GHO�DOWBGLUHFWLX�
ÑHÒCÓoÔqÕrÓªÕjÔjïCíoÓõÕrÙ)è�ñ Ù ÑCÙ�Ú�ÛqÜ�Û ë Ñ�Ù�Ú3Û�Ü�ÕuÝ�Ú3Þ
é ×oÒ ì ó�ÔjÒ�ÖãöjÓHÖ é ì�÷ ò@Ó�øùÚ�ñ Þ�Ù�ç êMê ð  

G

jylh{lG{hislG{����h��k�������GvmG

h��k�������{ ��G

OmvylpnuGrl�GOpk�z���������PG

ylmlylujlzG{����z���������Pb 
 

G

En el cas del tipus GLUHFWLX  no ens cal crear la taula, igual com ha passat amb altres 
tipus, com per exemple SHUVRQD, ja que Oracle 9i ens permet obviar les entitats que sols 
necessitem per tenir la jerarquia complerta però que són abstractes ja que les dades es 
guarden en l’entitat següent a la jerarquia. En aquest cas en FDSBRILFLQD o en DOWBGLUHFWLX. 
 
Les dues entitats que ens queden del nostre exemple ja no formen part de la jerarquia i 
tenen un tractament diferent i més semblant al model relacional, encara que també 
contenen atributs que són tipus objectes, com GLUHFFLy i WHOqIRQ, creats per nosaltres i 
que reaprofitem a l’entitat RILFLQD.  
 
Creem la taula de l’entitat RILFLQD: 
 

jylh{lG{hislGG{����v������G

OG

������������GG G }hyjohyGOXWPSG

��������GG G ��������{ ��SG

�������GG G �������{ ��SG

���GG G G �������{ ��SG

�����������GG G }hyjohyGOXWPSG
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wypthy�Grl�GO������������PSG

mvylpnuGrl�GO�����������PGylmlylujlzG{����v������PbG

 
Si, per exemple, en la taula RILFLQD volguéssim distingir la zona a la que pertany cada 
oficina podríem crear una taula aniuada de la mateixa manera que hem provat amb els LGLRPHV de la VHFUHWjULD: 
 

jylh{lG{�wlG¡���{ ��GhzG{hislGvmG}hyjohyOX\PbG

 
Aleshores modificarem la taula RILFLQD per incloure aquest nou atribut: 
 

hs{lyG{hislG{����v������G

GGGhkkG¡���G¡���{ ��G

GGGGulz{lkG{hislG¡���G

GGGGz{vylGhzG¡���v������bG

G

I aquesta serà l’entitat RILFLQD: 
G

+codi_oficina : String
+direccio : DomiciliType
+telefon : TelefonType
+fax : TelefonType
+depen_de_of : String
+zona : ZonaType

ú�û�ü�ý û�þuÿ�� ��� �Lû

G
G

I ara consultem com queda la taula oficina:  
 

klzjG{����v������bG

G

Resultat:  
  

u�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG {���G

GTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGTTTTTTTTGG

Gjvkp�vmpjpuhGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG}hyjohyYOXWPG

GkpyljjpvGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGkvtpjpsp{�wlG

G{lslmvuGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG{lslmvu{�wlG

Gmh�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG{lslmvu{�wlG

Gklwlu�kl�vmGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG}hyjohyYOXWPG

G�vuhGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�vuh{�wl 
 
 
Per últim UHVSRQVDEOH.  
 

+oficina : String
+data_inici : Date
+cap_oficina : String
+data_fi : Date

�����
	�������
��� �

 
 
Simplement creem la taula igual com ho hem fet en la BD relacional:  
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jylh{lG{hislG{����y����������G

O�������GG }hyjohyGOXWPSG

k����p����GGG kh{lSG

j����������GG }hyjohyGOXWPSG

k����m�GG kh{lSG

wypthy�Grl�GO�������SG�����p����PSG

mvylpnuGrl�GO�������PGylmlylujlzG{����v������SG

mvylpnuGrl�GO����v������PGylmlylujlzG{����j��v�SG

|upx|lGO����������S�����������PPbG

G

Per últim presentem un exemple d’una alta d’un registre a una taula en la que hi ha com 
atributs altres UDT. G Introduirem una oficina a la taula i observem com cal introduir 
aquests tipus d’atributs: 
 
puzly{Gpu{vG{����v������G}hs|lzGOG

WWXW SG

k�������{ ��GO ������G���Gt��GG���UXX S [ZZW^ S {�������� S {�������� S l PSG

{������{ ��GO `^^]]]]]] S S PSG

{������{ ��GO `^^______ S S PSG

WW^[ SG

¡���{ ��GO l�� PPbG

 

3.5.- Comparació de tots dos enfocaments. 
 
A favor del PRGHO�UHODFLRQDO tenim: 

 
��És un model molt general. 
��És el més utilitzat. 
��És molt simple i potent. 
�� La seva utilització és molt intuïtiva. 
��Es poden especificar restriccions d’integritat.  
 

En contra: 
 

��EL model relacional sols suporta determinats tipus de dades. 
��Moltes aplicacions requereixen dades més complexes.   
�� La dificultat en integrar dades complexes amb les dades més simples. 
��Dificultat en realitzar operacions  elementals amb dades complexes. 

 
 
A favor del PRGHO�RULHQWDW�D�O¶REMHFWH tenim: Els tres principis: Encapsulació, herència i 
polimorfisme. 
 
Encapsulació: 
 

��Es pot accedir als objectes únicament mitjançant les seves interficies. 
��Es poden reutilitzar les entitats en lloc de sols procediments individuals. 
��Es poden definir entitats més complexes a partir de entitats simples. 

 
Herència: 



Avaluació de l’estàndard SQL: 1999  Miracle Cerón Mercadé 
 
  

Treball Fi de Carrera especialitat Bases de Dades 
  
CURS 2003-04 (Setembre/Gener) 

42/61

 
��Compartir codi i dades amb entitats similars. 
��Herència d’atributs i mètodes de les súper classes. 
�� La herència afavoreix la reutilització. 
 

Polimorfisme (no utilitzat en el nostre cas): 
 
��Els mètodes més reutilitzables. 
��Modificació de codi incremental. 

 
Una de les avantatges del model orientat a l’objectes és que s’utilitzen els objectes com a 
tipus. Aquests objectes es poden guardar en una fila d’una taula i tenen un identificador 
únic (OID). Aquesta avantatge juntament amb l’herència, és el que hem implementat en 
el cas d’exemple. 
 
Com hem vist durant el desenvolupament del cas pràctic, en el cas de creació de la BD 
seguint un model object-relational, es complica una mica la creació de l’esquema de la 
BD, atès que cal definir tots els UDTs rellevants en el nostre univers de discurs. A canvi, 
se simplifica la creació de les taules, i a més, podem reutilitzar els UDTs que hem creat 
allà a on calgui. La simplificació en la creació de taules, també es tradueix en que ens 
podem estalviar creació de taules seguint un enfocament object-relational. Un exemple 
clar d’això són els atributs multivaluats que representem mitjançant col·leccions.  
 
Per exemple: en el cas de la BD relacional clàssica, per a representar els idiomes que 
parlen les secretàries hem necessitat crear dues taules, la que recull dades de tots els 
idiomes (taula Idiomes) i la taula que recull, per a cada secretària, quins idiomes parlen 
(taula Parlen). 
 
Addicionalment, seguint un enfocament object-relational, se simplifica la consulta i 
manipulació de dades. De nou, un exemple clar, són els atributs multivaluats, però també 
hem d’afegir les consultes sobre les jerarquies d’herència. En el cas de les consultes, 
estalviarem operacions de combinació (operacions de JOIN) entre les taules, i en el cas de 
manipulació de dades, per exemple, en cas d’insercions, ens estalviarem sentències 
d’inserció en les taules. 
 
A continuació mostrem tot un seguit d’exemples que il·lustren el que hem explicat: 
 
,QVHUFLy�GH�GDGHV�PtQLPHV�D�WDOO�G¶H[HPSOH� 
 
BD relacional clàssica 
 
puzly{Gpu{vGvmpjpuhG}hs|lzGONvWW^NSGNjVz��SGX\SGz����NSGG

GGGN`^^YXYXYXNSGN`^^YYYYYYNSGu|ssPbG

puzly{Gpu{vG{����������G}hs|lzGONzWWYNSGNq����NSG t���óGm���� SG

GGGNXXXXXXXXXXNSGNWXTWXTYWWWNSGNWWWWWWWWWWXXXXXXXXXXNPbG

puzly{Gpu{vG{����������G}hs|lzGONzWWZNSGNw���NSG t���óGy��Gz����ï SG

GGGNYYYYYYYYYYNSGNWYTWYTYWWWNSGNWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYNPbG

puzly{Gpu{vG{����������G}hs|lzGONzWW[NSGNt�����NSG k����Gi������� SG

GGGNZZZZZZZZZZNSGNWZTWZTYWWWNSGNWWWWWWWWWWZZZZZZZZZZNPbG

puzly{Gpu{vG{����������G}hs|lzGONzWW\NSGNs����NSG y�����Gw���ó SG

GGGN[[[[[[[[[[SGNW[TW[TYWWWNSGNWWWWWWWWWW[[[[[[[[[[NPbG

puzly{Gpu{vG{����������G}hs|lzGONzWW]NSGNy���NSG t�����ïGh������ SG
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GGGN\\\\\\\\\\NSGNW\TW\TYWWWNSGNWWWWWWWWWW\\\\\\\\\\NPbG

puzly{Gpu{vGv������G}hs|lzGONzWWYNPbG

puzly{Gpu{vGk�������G}hs|lzGO zWW[ SGN]XYZ[\]^_NPbG

puzly{Gpu{vGz�����æ���G}hs|lzGO zWWZSNvWW^ PbG

puzly{Gpu{vGj���v������G}hs|lzGO zWW\PbG

puzly{Gpu{vGh���k�������G}hs|lzGO zWW] SG zWW[ PbG

puzly{Gpu{vGy����������G}hs|lzGO zWW\ SGNW]VW]VYWWWNSGG

GGG vWW^ SNXYVXYVYWWYNPb 
 
BD object-relational 
 
A continuació inserim dades en dues taules, a mode d’exemple, per comprovar que cal 
fer-ho en la taula final de la jerarquia. A diferència del model relacional no cal que 
introduïm les dades prèvies a la taula empleat, evitant així possibles duplicitats. En aquest 
exemple sols mostrem una inserció en la taula oficina i una en la taula secretària, ja que 
les insercions en la resta de la jerarquia es fa amb el mateix sistema.  
 
Inserció de totes les dades d’una oficina 
 
puzly{Gpu{vG{����v������G}hs|lzGO vWW^ SGk�������{ ��GO ������G���Gt��GG

���UXX S [ZZW^ S {�������� S {�������� S l PS{������{ ��G

O `^^]]]]]] S S PSG{������{ ��GO `^^______ S S PSGu|ssSG

¡���{ ��GO l�� PPbG

 
Inserció de totes les dades d’una nova secretària 
 
puzly{Gpu{vG{����z���������G}hs|lzGOGGzpkUu���}��SG Z`]]]```h GSu��{ ��GOG

Nh�������� SGG t����NPSGk�������{ ��GO ������GhGu��UX S [ZZWX SG {�������� SG

{�������� S l PSG{������{ ��GO `^^YWYWYW S S PSG ^VW^VX`^^ SG

XYZ[\] SGNY^VXXVYWWZNSGNYW^ZWW^[NPSGp������{ ��O ������ PSG vWW^ Pb 
 
,QVHUFLy�GH�GDGHV�D�XQD�MHUjUTXLD�G¶KHUqQFLD�TXH�LQFORX�DWULEXWV�PXOWLYDOXDWV�
 
BD relacional clàssica 
 
Inserció de totes les dades d’una nova secretària 
 
-- insert a empleat (les dades genèriques de la secretària com a empleat) 
 
puzly{Gpu{vG�������G}hs|lzGO zWWX SG p����� SG z�����ùGw�����  SG

[ZY\WY^W S X\VWXVYWWZ S YW[\WWXY^^WXXWWWWWZZ PbG

 
-- insert a secretaria (les dades especifiques de la secretària) 
 
puzly{Gpu{vG����������G}hs|lzGO zWWX S vWW^ Pb 
 
-- insert a parlen (per a recollir els idiomes que parla la secretària) 
 
puzly{Gpu{vG������G}hs|lzGO ������ S zWWX PbG

 
(si la secretària parla algun idioma no recollit encara a la taula idiomes, prèviament a la 
inserció a Parlen, caldria donar d’alta l’idioma a la taula Idiomes). 
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BD object-relational 
 
Inserció de totes les dades d’una nova secretària 
 
-- insert a TaulaSecretaria amb tots els atributs definits en l’apartat 3.4. 
 
puzly{Gpu{vG{����z���������G}hs|lzGOGzpkUu���}��SG Z```````h GSu��{ ��GOG

Np����� S z�����ùGw����� NPSGk�������{ ��GO ������GhG���UX SG [ZZWX SG

{�������� SG {�������� S l PSG{������{ ��GO `^^YWYWYW S S PSG

^VW^VX`^^ SG [ZY\WY^W SG X\VWXVYWWZ SGNYW[\WWXY^^WXXWWWWWZZNSG

p������{ ��O ������ PSG vWW^ Pb 
 
 
&RQVXOWD�DWULEXWV�PXOWLYDOXDWV�
 
BD relacional clàssica 
 
Consulta 1: Idiomes que parla la secretària amb codi S001. 
G
zlslj{G������G

myvtG������G

qvpuG����������GvuGO����������U����d������U������������PGG

~olylG����������U����d zWWX b 
 
Dada retornada: 
 
pkpvthG

TTTTTTTTTTG

�������G

������ 

 
Consullta 2: Codi de les secretàries que parlen anglés 
 
zlslj{G����������U����G

myvtG����������G

qvpuG������GvuGO����������U����d������U������������PGG

~olylG������Gd ������ b 
 
Dada retornada: 
 
jvkpG

TTTTTG

zWWXG

zWWY 
 
BD object-relational 
 
Consulta 1: Idiomes que parla la secretària amb codi 41 
 
No cal join, consulta única contra TaulaSecretaria: 
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zlslj{G�������GmyvtG{����z���������G~olylGpk�w������d[XbG

G

Dades retornades: 
G

pkpvtlzG

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTG

pkpvtlz{�wlON������NSGN������NSGN��������NSGN�������NPG

 
Consullta 2: Codi de les secretàries que parlen anglés 
 
Tal com hem definit el tipus idiomes, amb un VARRAY, no podem consultar-lo 
individualment, s’ha de tractar en conjunt, en aquest cas sols ens permet llistar tots els 
idiomes que parla una o vàries secretàries. Si la finalitat d’un atribut del tipus multivaluat 
fos haver de fer consultes directes, caldria que creéssim una taula aniuada enlloc d’un 
ARRAY. Per consultar individualment un atribut del tipus ARRAY caldria fer un cursor en 
PL/SQL que fes un recorregut pels elements del VARRAY.  
 
Llistem els codis de les secretàries i els idiomes que parlen: 
 
zlslj{G�Upk�w������SG�U�������GmyvtG{����z���������G�bGGG

G

Si el que es pretén és tenir un atributGque es pugui consultar individualment, tal com hem 
dit, implementaríem una taula aniuada, una NESTED TABLE , amb la que podríem accedir 
individualment als seus elements utilitzant un cursor. 
 
 
&RQVXOWHV�D�OD�MHUDUTXLD�G¶KHUqQFLD�
 
BD relacional clàssica 
 
Consulta: Número de CC i data d’incorporació a l’empresa de  la secretària amb NSS 
43250270. 
 
JOIN entre secretària i empleat 
 
zlslj{G��SG��������GmyvtG�������GG

qvpuG����������GvuGO����������U����d�������U������������PG

~olylGuzzd [ZY\WY^W bG

G

Dades retornades: 
 
jjGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGkh{h�pujG

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGTTTTTTTTTG

YW[\WXY^^WXXWWWWWZZGGGGGX\VWXVWZ 

 
 
BD object-relational 
 
Consulta: Número de CC i data d’incorporació a l’empresa de  la secretària amb NSS 
43250270. 
 
No cal join, simplement consulta a TaulaSecretaria 
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zlslj{G��SG��������GmyvtG{����z���������G

~olylGuzzd [ZY\WY^W bG

G

Iens retorna exactament el mateix que la BD relacional clàssica. 
 
&RQVXOWHV�D�OD�MHUDUTXLD�G¶KHUqQFLD��LQFORHQW�KL�DWULEXWV�QR�DWzPLFV�
�PXOWLYDOXDWV�L�R�FRPSRVWRV��
 
BD relacional clàssica 
 
Consulta: Nom i cognoms de les secretàries que parlen anglés 
 
zlslj{G���SG�������G

myvtG�������G

qvpuG����������GvuGO����������U����d�������U������������PGG

qvpuG������GvuGO����������U����d������U������������PG~olylG������d ������ b 
 
Ens retorna: 
 
uvtGGGGGGGGGGGGGGGGGGjvnuvtzG

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTG

p�����GGGGGGGGGGGGGGGz�����ùGw�����  
 
BD object-relational 
 
Consulta:  Nom i cognoms de les secretàries que parlen anglés 
 
Com hem comentat en l’apartat de consulta d’atributs multivaluats no podem fer aquesta 
consulta amb un atribut del tipus ARRAY. 
 
 
([HPSOHV�GH�PDQLSXODFLy�G¶DWULEXWV�QR�DWzPLFV���
 
BD object-relational 
 
Consultem la secretària amb identificador =  41. 
 
zlslj{G�������GmyvtG{����z���������G~olylGpk�w������d[XbG

G

Dades retornades: 
G

pkpvtlzG

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTG

pkpvtlz{�wlON������NSGN������NSGN��������NSGN�������NPG

 
 
Modifiquem els idiomes parlats per la secretària amb identificador =  41. 
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|wkh{lG{����z���������Gzl{G�������GdG

p������{ ��O ������ S ������ S �������� S ������� S ����� PG~olylG

pk�w������d[Xb 
 
Si fem de nou la consulta ara ens retrona: 
G

pkpvtlzG

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTG

pkpvtlz{�wlON������NSGN������NSGN��������NSGN�������NS ����� PG

 
Volem modificar el telèfon de l’oficina amb codi O007. Per això primer el consultem. 
G

������G�������G����G�����v������G�����G������������dNvWW^Nb 
 
ens retorna el telèfon d’aquesta oficina: 
 
{lslmvuG

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTG

{lslmvu{�wlON`^^______NP 
 
Modifiquem el telèfon de l’oficina amb codi O007:  
 
|wkh{lG �����v������G zl{G �������dG {������{ ��O `^^\\\\\\ PG ~olylG ������������G

d vWW^ b 
 
Tornem a fer la consulta i veiem que la modificació ha estat ben efectuada. 
 
{lslmvuG

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTG

{lslmvu{�wlON`^^\\\\\\NP 
 
(veure índex)
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�
4.- Programari emprat: Oracle 9i 

 

4.1.- Introducció 
 
Degut als requeriments de les noves aplicacions, el SGBD relacionals Oracle 9i ha sigut 
ampliat amb més conceptes del model de BD orientades a l’objecte. 
 
L’estructura de dades que s’utilitzen per emmagatzemar la informació segueix sent la 
taula però es poden utilitzar els mecanismes d’orientació a l’objecte per definir i accedir a 
les dades.  
 
Al igual que la seva versió 8, Oracle 9i proporciona mecanismes per a què l’usuari pugui 
definir els seus propis tipus de dades, encara que la seva estructura sigui més complexa. 
 
L’última versió reconeix el concepte d’objectes. Aquests, tenen un tipus que es guarda en 
una fila d’una taula i tenen un identificador únic. Aquests identificadors es poden utilitzar 
per referenciar altres objectes i així representar relacions d’associació i d’agregació.  
 
També es proporcionen mitjans per associar mètodes a tipus, encara que només ho hem 
anomenat per no ser l’objectiu d’aquest treball, i constructors per dissenyar col·leccions 
(arrays i taules aniuades). 
 

4.2.- Característiques principals�
 
Oracle 9i suporta la major part de les característiques d’objectes de l’SQL:1999. 
 

64/������ 2UDFOH��L�
Tipus distints No suportats Tipus definits per 

l’usuari (UDT’s) 
Tipus estructurats Sí: tipus objectes 

Col·leccions Sí: VARRAY i taules aniuades 

Tipus referència Sí: REF nom tipus SCOPE IS  nom taula 

Taules tipades Sí: taules de tipus d’objectes 

 
Podem veure que en Oracle 9i hi ha dos tipus de col·leccions: els VARRAY i les taules 
aniuades.  Les diferències fonamentals són que els VARRAY tenen una mida màxima i les 
taules aniuades no. Que en les taules aniuades es poden esborrar i modificar elements 
individuals i en els VARRAY, no.  
 
L’Oracle 9i té una mancança en relació amb l’SQL:1999, i és que en aquest es pot 
recuperar el valor d’algun element de l’array, es pot canviar el valor d’algun element o de 
l’array complert, i en Oracle 9i, no es pot.  
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En Oracle els tipus estructurats s’anomenen object types i les taules tipades s’anomenen 
object tables.  
 
 

�5(/$&,Ï�'¶$/*816�'(/6�&216758&7256�'(�7,386�'¶25$&/(�
9$5&+$5� Per representar una seqüència de caràcters 

variable amb una mida màxima de 4000 
bytes. No compte els espais en blanc. 

&+$5 Per representar una seqüència de caràcters 
fixa. La mida màxima es de 2000 bytes. 
Compta els espais en blanc. 

180%(5 Per representar una seqüència variable de 
dades numèriques amb una mida màxima 
de 21 bytes. 
 

/21* Per representar dades numèriques amb una 
mida màxima de 2 GIGABYTES. 

'$7( Per dates i hores. Utilitza 7 bytes. 

 
 
ALGUNES DIFERENCIES D’ORACLE 9i AMB L’SQL:1999: 
 
Al definir un UDT, amb Oracle utilitzem jylh{lG {�wlUUUhzG viqlj{, mentre que la 
paraula   viqlj{ no s’utilitza a l’estàndard. 
 
Exemple en SQL:1999: 
 
jylh{lG{�wlGv������GhzG

O����Gpu{lnlySG

������GisviPbG

G

jylh{lG{hislG{����v������GvmGv������bG

 
El mateix exemple en Oracle 9i: 
 
jylh{lG{�wlGv������GhzGviqlj{G

O����Gu|tilySG

������GimpslPbG

G

jylh{lG{hislG{����v������GvmGv������bG

 
Notem també que Oracle anomena el tipus pu{lnlyGcom aGu|tilyUG

 
Un altra diferència es al declarar un mètode.GEn Oracle hem d’escriure el codi del mètode 
dintre de la transacció jylh{lG{�wlGivk�Gdel tipus a que pertany el mètode. 
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L’estàndard utilitza una sentència del tipus jylh{lGtl{ovk  similar a les funcions 
definides per PL/SQL o SQL/PSM. 
G

Un altra opció molt interessant que té l’SQL:1999 i que també inclou l’Oracle 9i és el 
tractament dels PqWRGHV com a funcions o procedures, i que podem declarar en la 
definició dels tipus objecte.  No es comenten aquí per merèixer un capítol apart i no ser 
l’objectiu d’aquest TFC.G
G

 
(veure índex)
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5.- Comparativa entre Oracle 9i i PostgreSQL en 
referència a la part d’orientació a l’objecte que 

incorporen. 

 

5.1.- Diferències entre els dos tipus de producte. 
 
En aquest punt relacionarem les característiques que s’han implementat de l’SQL:1999 en 
les BD object-relational Oracle 9i i en PostgreSQL. 
 
S’han constatat notables diferències en les esmentades implementacions. Aquestes són 
degudes a diferents motius: Per un costat tenim que Oracle 9i ha de mantenir una 
perfecta compatibilitat amb les versions anteriors i ha d’assegurar un entorn d’explotació 
molt robust, donat el mercat al que va destinat. Per l’altra banda PostgreSQL és 
desenvolupat per una comunitat informàtica que té precisament com  a objectiu, el 
desenvolupament d’aquest i d’altres productes. Al ser un producte de codi obert està en 
constant evolució, donat que en part del món acadèmic en que es desenvolupa, es pren 
com a model del que haurien de ser les BD object-relational, encara que per a que ho 
sigui completament fa falta que evolucioni molt més. 
  
 

�&203$5$7,9$� �2UDFOH��L� �3RVWJUH64/�
Tipus de producte Producte comercial. Desenvolupat en entorns 

acadèmics. 
Versió provada Versió 9i Versió 7.3 i 7.4 
Cost Preu d’adquisició alt. S’ha 

de pagar per cada client 
que utilitzi el motor de la 
BD. 
Cada nova versió comporta 
una nova adquisició. 

Distribució gratuïta.  
El tipus de llicència d’ús, fa que 
les noves versions també hagin 
de ser de lliure distribució. 
 

Suport tècnic (de 
pagament) 

El fabricant ofereix molt bon 
servei tècnic. 

Existeixen empreses 
especialitzades que ofereixen 
suport tècnic. 

Altres tipus de suport  Al tenir Oracle un bon 
suport en la seva web 
(metalink) es troben a faltar 
webs no dependents del 
fabricant. 

Suport en fòrums de discussió 
mantinguts per la pròpia 
comunitat de desenvolupadors. 

Qualitat i quantitat de la 
documentació 

Oracle és un producte molt 
extens, pel que existeix 
molta documentació. Això 
fa, a vegades, que costi 
trobar la que s’està cercant.  

Els propis desenvolupadors 
creen la documentació oficial 
que pengen en la web del 
projecte.  
Els propis usuaris 
desenvolupen casos pràctics i 
documentació addicional.  
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Robustesa És una BD que compleix les 
propietats ACID per les 
transaccions. 

És una BD que compleix les 
propietats ACID per les 
transaccions. 

Altres característiques Té disparadors, 
procediments 
emmagatzemats, 
restriccions, replicació i 
suporta (amb diferent 
sintaxi), totes les 
possibilitats definides en 
l’ANSI de l’SQL-92. 

Te disparadors, procediments 
emmagatzemats, restriccions, 
replicació i quasi bé totes les 
possibilitats definides en l’ANSI 
de l’SQL-92. 

Escalabilitat Suporta BD distribuïdes. No suporta BD distribuïdes 
però funciona amb sistemes 
d’alt rendiment i 
multiprocessadors .  

Complexitat 
d’instal·lació i del 
manteniment del motor 
de la BD 

No té gaire dificultat i és pot 
fer amb una formació 
mínima (provat en entorn 
Windows). 

Seguint les instruccions que 
faciliten els desenvolupadors 
del producte, la instal·lació 
sobre un SO Linux no hauria de 
tenir cap dificultat. 
El manteniment posterior, 
s’hauria de limitar a realitzar 
les còpies de seguretat, donat 
que a partir de la versió del 
PostgreSQL 7.4 el VACUUM 
s’executa periòdicament de 
forma automàtica. 

Sistemes operatius 
sobre els que funciona 

Gairebé en el principals 
sistemes operatius del 
mercat  (Windows, Unix, 
Linux, Aix, etc). 

Unix, Linux, Aix, (entre d’altres) 
i possibilitat d’executar en 
l’entorn Windows (amb certes 
restriccions). 

 

5.2.- Avaluació�
 
Al llarg de l’avaluació entre tots dos SGBD, constatarem que fins i tot el concepte 
d’objecte és completament diferent i està portat a terme amb criteris desiguals. 
S’observarà que els objectes de l’Oracle 9i segueixen el paradigma tradicional de 
l’herència, tal com es fa en C+ + , Java o Eiffel (per exemple). Existeixen constructors i es 
poden especificar taules que hereten d’unes altres. En PostgreSQL el concepte de disseny 
basat en objectes el deixen en part, en l’àmbit teòric, fins a considerar que una fila d’una 
taula és una instància, simple, sense possibilitats de que l’atribut pugui ser un tipus definit 
per l’usuari. Malgrat aquesta última afirmació s’ha de dir que un atribut si que pot ser un 
tipus definit per l’usuari però en aquest cas s’ha de fer tota la codificació (en C+ +  
habitualment) de les rutines que suporten el mateix. Donada la feina de crear un nou 
tipus, es considera que és responsabilitat de l’equip de manteniment de PostgreSQL la 
seva creació, més que no pas de l’usuari final. 
 
En el moment de comparar el model relacional amb l’object-relational s’han constatat les 
diferències entre els dos models, comprovant que el model object-relational incorpora 
moltes noves característiques adreçades a tenir una major reusabilitat de les dades, i a 
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incrementar la distància entre la representació física i la representació lògica d’aquestes, 
creant abstraccions més properes a models reals. Per tant, el model object-relational, des 
d’un punt de vista semàntic, és més ric que el model relacional. 
 
S’observa que les abstraccions encaminades a emmagatzemar les dades d’una forma més 
similar al món real, es porta a terme de diferents maneres depenent del SGBD utilitzat, 
aconseguint amb l’Oracle 9i un major apropament a aquesta abstracció. 
 

5.3.- Comparació de les característiques de l’SQL:1999 en els dos 
productes�
 

��������8'7 
 
Tal com s’ha comentat anteriorment l’SQL:1999 defineix els UDT com una característica 
per poder encapsular uns certs tipus de dades. 
 
Hem observat que en Oracle 9i aquesta característica ens dóna moltes possibilitats, des 
d’adaptar a les nostres necessitats un tipus existent, a confeccionar un tipus amb 
diferents atributs relacionats. En el primer cas, tindríem un bon exemple si definíssim dos 
tipus, per diferenciar els metres lineals dels metres quadrats, donat que voldríem evitar 
les operacions entre ells.  En el segon cas, tindríem un nou tipus definit, per tenir totes les 
propietats d’una adreça (per exemple) englobades en un sol tipus.  
 
A diferència de l’Oracle, PostgreSQL no té la capacitat de crear UDTs. Ni tant sols suporta 
la creació d’UDTs per a poder distingir dos atributs que comparteixen el mateix tipus de 
dades, però que conceptualment descriuen conceptes diferents de la realitat. Caldria 
poder distingir dos atributs de tipus enter que representin coses diferents (longituds i pes, 
per exemple). En el PostgreSQL també s’ha trobat a faltar el poder definir columnes de 
tipus complex.  
 
La facilitat que proporciona el disposar de UDTs  és gran, ja que per exemple, en el món 
real en parlar d’una adreça, no es pensa en un tipus de carrer (via, avinguda, carretera), 
en el nom del carrer, en el codi postal i en la població i província on està situat. En fer 
menció a un carrer, s’està pensant en una ubicació que porta incorporats tots els atributs 
esmentats, i que abstractament ens descriu un lloc. En portar a terme l’implementació del 
cas pràctic en PostgreSQL, s’ha tingut que obviar la utilització dels UDTs per descriure 
tipus complexes de dades, quedant l’esmentada implementació molt similar a l’equivalent 
en model relacional. 
  

��������7LSXV�FRO OHFFLRQV�
 
Un cas diferent són les col·leccions. Aquests tipus estan suportats pels dos productes. En 
aquest cas, al observar el funcionament de les col·leccions en l’Oracle 9i, podem 
comprovar que segueix bastant fidedignament les recomanacions fetes en l’SQL:1999. En 
el cas pràctic s’han utilitzat en dues ocasions els arrays i ha sigut d’utilitat per poder 
millorar el model de dades sense haver de fer que aquest guanyés en complexitat, ja que 
s’ha evitat la utilització de taules addicionals. Per altra banda podem tenir un atribut 
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multiavaluat, encara que no compleixi una de les regles fonamentals del model relacional,  
la que es diu que cada atribut ha de ser atòmic. 
 
S’ha d’observar que durant la implementació en PostgreSQL s’ha descobert un error de 
funcionament en la BD. PostgreSQL sempre crea vectors de longitud il·limitada, encara 
que s’indiqui una longitud màxima. 
 
La creació de les col·leccions segueixen les recomanacions del estàndard SQL:1999, i no 
s’han observat divergències significatives, essent en la implementació que s’ha fet del cas 
desenvolupat, molt útils, ja que ha permès simplificar les relacions del cas descrit. 
 

��������7LSXV�5HIHUqQFLD�
 
En el PostgreSQL també trobem a faltar el tipus referència que sí existeix en Oracle 9i. 
Aquest tipus s’utilitza en els casos en que s’haguessin d’identificar les columnes de alguna 
taula tipada. Un valor de tipus referència pot ser emmagatzemat en una taula i utilitzat en 
una fila especifica d’una altra taula, com si fos un punter lògic. 
 

��������7DXOHV�7LSDGHV�
 
Tal com ja s’ha observat, PostgreSQL no suporta tipus complexos de dades. A resultes 
d’aquesta limitació, no suporta les taules tipades.  
 
En Oracle 9i sí que és possible implementar aquest tipus de taules donat que aquestes 
serveixen per instanciar tipus abstractes de dades.  
 

��������+HUqQFLD�HQ�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�SUqYLHV�
 
Tant el Oracle 9i com el PostgreSQL coincideixen en el fet de tenir herència de taules. 
Addicionalment Oracle 9i suporta herència de tipus. Aquest fet és important, ja que els 
desenvolupaments actuals donen importància a aquest fet, fent un ús intens d’aquesta 
característica.  
 
El funcionament en PostgreSQL divergeix notablement, ja que funciona en forma d’arbre 
jeràrquic de taules. A les taules que hereten se’ls hi afegeix els atributs de les taules pare. 
Aquesta senzillesa de funcionament divergeix del descrit en el estàndard SQL:1999, però 
simplifica enormement el disseny. Per altra costat, un disseny senzill, no vol dir que sigui 
òptim, ja que es pot comprovar en arribar a intentar implementar alguns casos més 
complexos, que ens segueixen faltant els UDT. 
 
En aquest punt, s’ha de recordar que PostgreSQL té una errada en la implementació de 
l’herència de les taules, que fa que es puguin inserir dades duplicades en una columna 
|upx|l o en una clau primària d’una taula pare, des de una taula filla. 
 
En l’Oracle 9i tenim la possibilitat de limitar si una taula o un tipus intermedi en la 
jerarquia de l’herència és instanciable o és una classe final ja que existeixen les clàusules 
mpuhs  i uv{G mpuhs, i les de puz{hujphisl i uv{G puz{hujphisl. Aquesta 
diferenciació no es pot portar a terme en PostgreSQL. En aquest es pot fer en qualsevol 
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moment que una taula sigui pare d’una nova taula, que seria filla. Aquest fet també 
comporta que es pugui inserir dades en qualsevol taula de la jerarquia de la herència, 
dificultant el manteniment de la coherència de dades, ja que en crear unes noves taules 
filles, depenent d’una principal, s’haurà de tenir especial cura de que es puguin o no 
inserir dades en la primera. 
 
El PostgreSQL permet consultes a la jerarquia d’herència parcials i Oracle 9i, no. El 
PostgreSQL, afegint la clàusula ONLY a una consulta, coincidint amb la definició que es fa 
al SQL1999, la BD retorna únicament les files que s'han introduït a la taula indicada. 
 
 7$8/$� &203$5$7,9$� '(� /(6� &$5$&7(5Ë67,48(6� '(� /¶64/������ $0%� (/6�'26�352'8&7(6��
 
 

�&DUDFWHUtVWLFD�64/������ �2UDFOH��L �3RVWJUH64/�
UDT SI NO 

Tipus Col·leccions SI SI 

Tipus referència SI NO 

Taules tipades SI NO 

Herència SI: de tipus i de taules SI: sols de taules 
Suporta herència múltiple 

 
 (;(03/(�35¬&7,&�'
87,/,7=$&,Ï�'(�7,386�,�+(5Ê1&,$�
 
Per exemplificar les possibilitats i 
mancances d’ambdues BD, s’insereix 
tot seguit el codi necessari per a crear 
una estructura de dades que serveixi 
per emmagatzemar informació de la 
residència de les persones. 
 
L'exemple s'ha simplificat, fins deixar 
només els atributs mínims que 
serveixen per comprovar el 
funcionament dels tipus i de 
l'herència.  
 
Es pot observar en que Oracle 9i s'ha 
aconseguit utilitzar ambdues possibilitats, mentre que en PostgreSQL només s'ha 
pogut utilitzar l'herència entre les taules. 
 
Es pot observar en l’exemple del següent full (codificat en PostgreSQL), que es fa 
heretar simultàniament les taules WRUUH com SLV de UHVLGHQFLD i DGUHFD, 
demostrant així que PostgreSQL suporta herència de múltiples taules. 

UHVLGHQFLD

pis torre
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�2UDFOH��L� �3RVWJUH64/�

 
Creo un tipus domicili:G
G

jylh{lGG{�wlGk�������{ ��GhzGviqlj{G

OG

����í�GGGGGGGGGGGG}hyjohyGOZWPSG

j����������GGGGG}hyjohyGO\PSG

j�����GGGGGGGGGGGGG}hyjohyGOX\PSG

w��������GGGGGGGG}hyjohyGOX\PSG

w���GGGGGGGGGGGGGGG}hyjohyGOX\PPbG

G

Creo un objecte abstracte del que heretaran 
els altres dos:G
G

jylh{lG{�wlG����������GhzGviqlj{G

OG

����GGGGGGGGGGGGGGGu|tilySG

��������GGGGGGGGGGk�������{ ��SG

���������������Gu|tilySG

������� �GGGGGu|tilySG

����������GGGGGu|tilyPG

uv{GmpuhsGuv{Gpuz{hu{phislbG

G

Creo dos objectes que hereten del primer. 
Tenen atributs d'especialització, i incorporen 
els del tipus inicial: 
G

jylh{lG{�wlG���G|uklyG����������G

OG

������������������GGGGGGu|tilyPG

mpuhsGpuz{hu{phislbG

G

jylh{lG{�wlG�����G|uklyG����������G

OG

�����������GGGGGGGGu|tilySG

������������� GGGu|tilyPG

mpuhsGpuz{hu{phislbG

G

Creo dues taules amb aquests nous tipus:G
G

jylh{lG{hislG�����G��G���G

Owypthy�Grl�GO����PPbG

G

jylh{lG{hislG�������G��G�����bG

Owypthy�Grl�GO����PPb 

 
Creem 4 taules: 
 
La primera és la taula que contindrà les 
dades d’on s’ubica: 
 
jylh{lG{hislG������GGG

OGGG

����í�GGGGGGGGG}hyjohyGOZWPSGGG

j����������GG}hyjohyGO\PSGGG

j�����GGGGGGGGGG}hyjohyGOX\PSGGG

w��������GGGGG}hyjohyGOX\PSGGG

w���GGGGGGGGGGGGG}hyjohyGOX\PGGPb   
G

Desprès la taula que conté les propietats 
de qualsevol llar:  
G

jylh{lG{hislG����������G

GGOG

G����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGpu{lnlySG

GG���������������Gpu{lnlySG

GG������� �GGGGGGGGGpu{lnlySG

GG����������GGGGGGGGpu{lnlySG

Gwypthy�Grl�GO����PG

GGPbG

G

La taula pis, té atributs d'especialització, i 
incorporà els de la taula inicial: 
G

jylh{lG{hislG���G

GGOG

GG������������������GGGGGpu{lnlyGPG

GGpuolyp{zGO����������SG����í�PbG

G

La taula torre, té atributs d'especialització, i 
també, incorporà els de la taula inicial: 
G

jylh{lG{hislG�����G

GGOG

GG�����������Gpu{lnlySG

GG������������� Gpu{lnlyG

GGPG

GGpuolyp{zGO����������SG����í�Pb 

 
(veure índex)
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Conclusions i línies futures de treball  
��
Hem vist la influència que han tingut els dos manifests en les característiques del darrer 
estàndard, l’SQL:1999. També que l’SQL:1999 no és sols una altra versió de l’estàndard, 
si no que és un gran salt en la direcció de l’orientació a l’objecte i que amb aquest nou 
estàndard poden coexistir models antics (models relacionals clàssics) i models nous 
(models orientats a l’objecte). 
 
Aquest salt és un pas endavant ja que s’obren noves possibilitats en el món de les BD. 
Hem estudiat part d’aquestes possibilitats i les hem posades en pràctica amb un producte 
comercial, Oracle 9i. També les hem comparat amb un altre producte, PostgreSQL. 
 
Hem demostrat que Oracle 9i suporta la major part de les característiques d’objectes de 
l’SQL:1999 i proporciona mecanismes per a que l’usuari pugui definir els seus propis tipus 
de dades i els avantatges de la seva utilització comparant l’implementació d’un mateix cas 
en el model relacional i en el model object-relational. Hem vist que al producte de lliure 
distribució amb el que hem comparat l’Oracle 9i, el PostgreSQL, encara li falta una bona 
part per desenvolupar. 
 
També s’ha vist que la col·laboració de tots pot ser important en el desenvolupament del 
programari lliure (com en el cas del PostgreSQL), i per tant, des d’aquí, convidem a la 
comunitat universitària a col·laborar per tal de fer d’aquest producte una eina amb la que 
es pugui implementar qualsevol de les característiques de l’estàndard SQL:1999 i a estar 
preparats per l’arribada del nou estàndard amb moltes més facilitats com pot ser 
l’herència múltiple,  mancança de l’SQL:1999 malgrat que ja estava esmentada com a 
imprescindible al primer manifest: “The Object-relational Database Manifesto”. 
 
Finalment, en aquest treball s’han estudiat part de les característiques de l’estàndard 
SQL:1999, com són els UDTs, les col·leccions, els tipus referència, les taules tipades i 
l’herència, però encara falta per estudiar una part molt important com són les funcions 
(incloent-hi procediments i mètodes emmagatzemats a la BD). Creiem que aquesta part 
és suficient important com perquè sigui el tema d’altres treballs finals de carrera.  
 ��
 
 
(veure índex) 
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Agraïments 
 
 
Dedico aquest treball a les persones, que m’han donat  el seu suport d’una manera o 
d’una altra.  
 
A la meva mare per ajudar-me tant com ho fa.   
 
A l’Elena per confiar en mi per aquest treball. La seva ajuda ha estat fonamental per 
poder-lo concloure. 
 
Al company que ha aguantat el meus desànims cada vegada que una cosa no em sortia 
com jo volia, i per donar-me ànims per seguir endavant, durant aquests darrers anys. 
 
 
 
 
(veure índex) 
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