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Material per desenvolupament sobre SGBD-XML natives eXist-db

Els següents materials són necessaris per al desenvolupament d'aplicacions 
que accedeixin al SGBD-XML natives eXist-db. Se'n pot trobar la darrera 
versió a la web oficial de eXist-db, però degut a què els documents de la web 
estan en continu desenvolupament, s'ha cregut oportú facilitar una còpia dels 
utilitzats en el moment d'elaborar aquesta unitat formativa.

• SGBD-XML natives   eXist-db  , versió 1.4.1  , necessari per poder instal·lar aquesta 
versió del SGBD.

Material per desenvolupament sobre SGBD-XML natiuvesBaseX

Els següents materials són necessaris per al desenvolupament d'aplicacions 
que accedeixin al SGBD-XML natives BaseX. Se'n pot trobar la darrera 
versió a la web oficial de BaseX, però degut a què els documents de la web 
estan en continu desenvolupament, s'ha cregut oportú facilitar una còpia dels 
utilitzats en el moment d'elaborar aquesta unitat formativa.

• SGBD-XML natives BaseX, versió 7.1  , necessari per poder instal·lar aquesta versió 
del SGBD.

• Documentació de l'API Java facilitada per BaseX, versió 7.1  , d'obligada consulta 
per desenvolupar programes.

• Paquet de codi font   dels programes desenvolupats en el material imprès, 
convenient per a provar-ne la seva execució.

Material per desenvolupament sobre SGBD-XML natives Sedna

Els següents materials són necessaris per al desenvolupament d'aplicacions 
que accedeixin al SGBD-XML natives Sedna. Se'n pot trobar la darrera versió 
a la web oficial de Sedna, però degut a què els documents de la web estan 
en continu desenvolupament, s'ha cregut oportú facilitar una còpia dels 
utilitzats en el moment d'elaborar aquesta unitat formativa.

• SGBD-XML natives Sedna, versió 3.5 r101, per a Windows 32 b  its, necessari per 
poder instal·lar aquesta versió del SGBD.

• SGBD-XML natives Sedna, versió 3.5 r101, per a Windows 64 bits  , necessari per 
poder instal·lar aquesta versió del SGBD.

• Client gràfic SednaAdmin, versió 0.1.5  .

• Base de dades mondial publicada per l'Institute for Informatics de la universitat 
Georg-August-Universität Göttingen de la que en facilitem aquí la versió existent en 
el moment de redactar aquests materials.

https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-ZmVTUXhWMThhM1k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-TzBiZ2JCVHZNNkk/edit?usp=sharing
http://www.uni-goettingen.de/en/1.html
http://www.ifi.informatik.uni-goettingen.de/
http://www.dbis.informatik.uni-goettingen.de/Mondial/
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-S0NLclpaVHpYdUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-TUhJemFIUVVDMnc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-cjdieGx4YllrVEU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-OG5mbE9VVlFhMjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-aGMyN1RXSTBMaVU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-Z2NPLWZoSEQ0cW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-Z2NPLWZoSEQ0cW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-Z2NPLWZoSEQ0cW8/edit?usp=sharing
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• Paquet de codi font   dels programes desenvolupats en el material imprès, 
convenient per a provar-ne la seva execució.

Material per desenvolupament sobre SGBD-XML natives utilitzant l'API 
XQJ

Els següents materials són necessaris per al desenvolupament d'aplicacions 
que accedeixin al SGBD-XML natives amb l'API XQL. Se'n pot trobar la 
darrera versió a les webs indicades, però degut a què els documents de la 
web estan en continu desenvolupament, s'ha cregut oportú facilitar una còpia 
dels utilitzats en el moment d'elaborar aquesta unitat formativa.

• API XQJ per al SGBD   eXist-db  , desenvolupada per Charles Foster, que podeu 
trobar a http://xqj.net i necessària per desenvolupar i executar aplicacions que 
accedeixin al SGBD eXist-db via l'API XQJ.

Cal descomprimir l'arxiu mantenint l'estructura en carpetes (lib i doc). La carpeta 
doc inclou la documentació Java de l'API XQJ segons el projecte JSR 225. La 
carpeta lib inclou quatre arxius jar.: per una banda, tres arxius (xqjapi.jar, 
xqj2-0.0.1.jar i exist-xqj-1.0.1.jar) que hauran d'estar en el CLASSPATH en 
executar programes que accedeixin a eXist-db via XQJ.

• API XQJ per al SGBD   Sedna   desenvolupada per Charles Foster, que podeu trobar 
a http://xqj.net i necessària per desenvolupar i executar aplicacions que accedeixin 
al SGBD Sedna via l'API XQJ.

Cal descomprimir l'arxiu mantenint l'estructura en carpetes (lib i doc). La carpeta 
doc inclou la documentació Java de l'API XQJ segons el projecte JSR 225. La 
carpeta lib inclou tres arxius (xqjapi.jar, xqj2-0.0.1.jar i sedna-xqj-
1.0.0.jar) que hauran d'estar en el CLASSPATH en executar programes que 
accedeixin a Sedna via XQJ.

• Paquet de codi font   dels programes desenvolupats en el material imprès, 
convenient per a provar-ne la seva execució.

• Base de dades mondial publicada per l'Institute for Informatics de la universitat 
Georg-August-Universität Göttingen de la que en facilitem aquí la versió existent en 
el moment de redactar aquests materials i que utilitzem com a base de dades de 
nom xqj a gestionar des dels programes desenvolupats utilitzant l'API XQJ.

Instruccions per la instal·lació:

• eXist-db: A l'arrel de la base de dades (db), crear una col·lecció anomenada 
xqj i dins d'ella, carregar-hi l'arxiu mondial.xml subministrat.

• BaseX: Crear una base de dades, anomenada xqj i dins d'ella, carregar-hi 
l'arxiu mondial.xml subministrat, mantenint el nom mondial.xml com a 
nom de l'arxiu.

• Sedna: Crear una base de dades, anomenada db, dins d'ella, crear-hi una 
col·lecció anomenada xqj i, finalment, dins d'ella, carregar-hi l'arxiu 
mondial.xml subministrat, mantenint el nom mondial.xml com a nom de 
l'arxiu.

https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-TzBiZ2JCVHZNNkk/edit?usp=sharing
http://www.uni-goettingen.de/en/1.html
http://www.ifi.informatik.uni-goettingen.de/
http://www.dbis.informatik.uni-goettingen.de/Mondial/
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-Wjd3ZjBEWXhwT28/edit?usp=sharing
http://xqj.net/
http://www.cfoster.net/
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-clpQclQ1di04bUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-clpQclQ1di04bUk/edit?usp=sharing
http://xqj.net/
http://www.cfoster.net/
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-eG50SUcyMFpjd1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-eG50SUcyMFpjd1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-YS0tX2FCWDF0a3M/edit?usp=sharing
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Material per desenvolupament sobre SGBD-XML natives utilitzant l'API 
XML:DB

Els següents materials són necessaris per al desenvolupament d'aplicacions 
que accedeixin al SGBD-XML natives amb l'API XML:DB. Se'n pot trobar la 
darrera versió a les webs indicades, però degut a què els documents de la 
web estan en continu desenvolupament, s'ha cregut oportú facilitar una còpia 
dels utilitzats en el moment d'elaborar aquesta unitat formativa.

• API XML:DB per al SGBD   Sedna   desenvolupada per Charles Foster, que podeu 
trobar a http://www.cfoster.net/sedna/xmldb/download/ i necessària per 
desenvolupar i executar aplicacions que accedeixin al SGBD Sedna via l'API 
XML:DB.

Cal descomprimir l'arxiu mantenint l'estructura en carpetes (examples i javadoc-
xmldb-api). La carpeta javadoc-xmldb-api inclou la documentació Java de l'API 
XML:DB. La carpeta examples inclou, com el seu nom indica, exemples d'utilització 
de l'API. La carpeta arrel on s'ha efectuat la descompressió inclou dos arxius 
(xmldb.jar i sedna-xmldb.jar) que hauran d'estar en el CLASSPATH en executar 
programes que accedeixin a Sedna via XML:DB. La carpeta arrel inclou, també, el 
fitxer documentation.pdf que explica com utilitzar l'API XML:DB en Sedna, 
informació extrapolable a la resta de SGBD-XML natives.

• Paquet de codi font   dels programes desenvolupats en el material imprès, 
convenient per a provar-ne la seva execució.

• Base de dades mondial publicada per l'Institute for Informatics de la universitat 
Georg-August-Universität Göttingen de la que en facilitem aquí la versió existent en 
el moment de redactar aquests materials i que utilitzem com a base de dades de 
nom xmldb a gestionar des dels programes desenvolupats utilitzant l'API XML:DB.

Instruccions per la instal·lació:

• eXist-db: A l'arrel de la base de dades (db), crear una col·lecció anomenada 
xmldb i dins d'ella, carregar-hi l'arxiu mondial.xml subministrat.

• BaseX: Crear una base de dades, anomenada xmldb i dins d'ella, carregar-hi 
l'arxiu mondial.xml subministrat, mantenint el nom mondial.xml com a 
nom de l'arxiu.

• Sedna: Crear una base de dades, anomenada db, dins d'ella, crear-hi una 
col·lecció anomenada xmldb i, finalment, dins d'ella, carregar-hi l'arxiu 
mondial.xml subministrat, mantenint el nom mondial.xml com a nom de 
l'arxiu.

https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-TzBiZ2JCVHZNNkk/edit?usp=sharing
http://www.uni-goettingen.de/en/1.html
http://www.ifi.informatik.uni-goettingen.de/
http://www.dbis.informatik.uni-goettingen.de/Mondial/
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-dkJvQ0ZhR0dHUms/edit?usp=sharing
http://www.cfoster.net/sedna/xmldb/download/
http://www.cfoster.net/
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-ZmVTUXhWMThhM1k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-ZmVTUXhWMThhM1k/edit?usp=sharing
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