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 L’objectiu d’aquest Treball Final de Carrera (TFC) és el de dissenyar una base 
de dades (BD) que serveixi de magatzem d’informació per a la futura 
aplicació de votacions ciutadanes a través d’Internet de la Comunitat 
Europea. 

 La BD guardarà tota la informació que sigui necessària per a dur a terme les 
votacions dels ciutadans a través d’Internet. Així mateix també haurà de 
guardar l’històric  de les mateixes, com poden ser: les dades bàsiques de les 
votacions, els recomptes final dels vots de cada opció, els censos electorals 
que participen en cada votació, etc. 

 El sistema a dissenyar permetrà emmagatzemar tota aquesta informació, 
generar les consultes més habituals que es realitzaran i precalcular i 
emmagatzemar informació estadística. 



Els requisits funcionals que haurà de complir el sistema són: 

 Guardar totes les dades associades a una votació 

 Guardar el nombre de persones amb capacitat de vot en el moment del 
tancament de la mateixa, els vots totals que s’han emès realment dins de 
cada votació, així com el percentatge de participació. També caldrà 
emmagatzemar el nombre de vots que ha tingut cadascuna de les opcions i 
el percentatge que aquests suposen respecte al total 

 La gestió dels diferents censos electorals 

 Que una votació pugui tenir més d’un cens electoral associat, així com un 
ciutadà pugui pertànyer a més d’un cens 

 Guardar l’edat i un codi aleatori associat a cada ciutadà el qual actuarà com a 
àlies del ciutadà emetent així vots de forma anònima (secret de votacions) 

 Realitzar altes, baixes i modificacions de les votacions, dels censos i dels 
ciutadans i de la seva assignació als censos 

 Disposar d’un mòdul estadístic que doni resposta a diferents tipus de 
consultes de forma immediata 



 A continuació es detallen les tasques a realitzar en el projecte en el següent 
diagrama de Gantt. 



La memòria consta de 4 lliuraments (PACs) presentats de la següent manera: 

 Lliurament de la PAC 1 
◦ S’analitzen els requeriments i els requisits funcionals que haurà de complir el sistema. 

◦ Es decideix la distribució de la memòria i es realitza un diagrama de Gantt. 

◦ Es defineixen els recursos de maquinari i programari emprats, s’instal·len els programes necessaris 
i s’analitzen els possibles riscos a tenir en compte. 

 Lliurament de la PAC 2 
◦ Es realitza l’anàlisi i el disseny conceptual, lògic i físic del projecte. 

 Lliurament de la PAC 3 
◦ S’implementen els scripts per a la creació de les taules. 

◦ Es crearan els procediments i disparadors associats a les votacions, als diferents cens (global, 
estatal, regional i local), als ciutadans, així com al mòdul estadístic i als procediments de consulta. 

◦ Es farà la creació d’un conjunt de dades de prova així com scripts per provar el funcionament i es  
depurarà el codi. 

 Lliurament de la PAC 4 
◦ Es finalitza el desenvolupament de les funcions i els scripts. 

◦ Es fa una maquetació de la memòria final. 

◦ Es realitza aquesta presentació virtual. 



El sistema a desenvolupar ha de ser capaç de gestionar la següent informació: 

 Dades de les votacions: títol i descripció, dates en què estarà oberta, data de 
publicació, president, adreça web, els censos electorals habilitats a votar, 
nombre de persones amb capacitat de vot, vots emesos, percentatge de 
participació, opcions a votar. 

 Dades de les opcions a votar: codi i descripció, nombre total de vots 
obtinguts, quins ciutadans l’han escollit. 

 Dades dels diferents censos: tipus de cens, país, regió i/o localitat, ciutadans 
del cens. 

 Dades dels ciutadans: codi aleatori per mantenir el secret, edat, país, regió i 
localitat. 

 Dades estadístiques precalculades a la base de dades que s’hauran 
d’actualitzar en el moment que es facin modificacions al sistema: s’informi 
d’un vot d’un ciutadà, s’actualitzi un cens, s’introdueixi un nou país. No 
s’actualitzaran en el cas d’informar d’una nova votació, regió o localitat 
doncs han de proporcionar informació referent a les votacions ja fetes per 
país, cens i / o any. 

 Dades de registre de les peticions fetes al sistema (log). 



 L’objectiu del disseny conceptual és descriure el contingut d’informació de la 
base de dades i no les estructures d’emmagatzematge que es necessiten per 
utilitzar aquesta informació. 



 El disseny lògic parteix de l’esquema conceptual i dóna com a resultat una 

descripció de l’estructura de la base de dades tal com pot processar un 
SGBD. 



 El disseny físic parteix de l’esquema lògic i dóna com a resultat una 
descripció de la implementació d’una base de dades en memòria secundària: 
les estructures d’emmagatzematge i els mètodes utilitzats per tenir un accés 
eficient a les dades.  

    Indicarem per a cada taula la relació dels seus atributs detallant-ne el tipus 
de dades i les seves restriccions (Primary Key, Foreign Key, not null). 



    Detallem totes les funcions que podrà fer servir el programador del front-
end: altes, baixes i modificacions de les diferents taules, obtenir el codi a 
partir del nom, consultes i estadístiques. 

    Indiquem el nom de la funció, la descripció de per què serveix i els 
paràmetres d’entrada i de sortida. 

 



Es creen diferents scripts: 

 Per generar les taules amb els seus atributs i restriccions. 

 Per crear les funcions amb les que interactuar amb aquestes taules (altes, 
baixes, modificacions, obtenir codi, consultes i estadístiques). 

 Per crear un conjunt de dades de prova que fan ús de les funcions 
presentades. 



    Agafant com a data d’inici del projecte la data d’inici de la PAC1 (moment en 
el que disposem de l’enunciat) i com a data final del projecte la data de 
l’entrega final, tenim un total de 116 dies. 

    De dilluns a divendres puc disposar de 4 hores diàries per poder-les dedicar 
íntegrament al projecte.  

    Els caps de setmana la meva dedicació també serà de 4 hores cada dia. 

    De les quatre PACs que hi ha, la primera, la segona i la quarta serà feina de 
l’analista i la tercera serà feina del tècnic – programador.  

    Es preveu que cada hora d’analista tindrà un cost de 60€ i la del tècnic – 
programador  serà de 40€.  

 



 Pel que fa a les tasques d’anàlisi i disseny, confecció de la memòria i de la 
presentació la quantitat d’hores prevista ha estat correcta. 

 Però la valoració inicial d’hores dedicades a la implementació i proves del 
projecte ha estat massa optimista i això ha obligat a un treball extra per a 
completar la feina. 

 Aquest TFC m’ha servit per a millorar la meva formació en les bases de 
dades relacionals, i per enfrontar-me als problemes de rendiment que poden 
suposar l’extracció d’estadístiques en BBDD de mides grans. 

 També m’ha servit per valorar més les tasques d’anàlisi i disseny doncs 
segur que si hagués analitzat més acuradament els requisits no hagués 
tingut tants problemes com he tingut a la implementació. 

 Finalment dir que aquest treball m’ha permès conèixer més a fons la 
programació en el llenguatge PL/SQL que només havia fet servir en 
l’assignatura BBDD I. 


