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Introducció  
 

Les bases de dades s'han constituït com una de les eines més difoses en 

l'actual societat de la informació, utilitzades com a fonts secundàries quant 

recuperació i emmagatzematge d'informació en tots els camps ha nivell 

científic, social, econòmic, polític i cultural. 

 

A partir d'aquest treball volem arribar a presentar la capacitat de síntesis 

dels coneixements adquirits durant la carrera d’Enginyeria Tècnica en 

Informàtica amb respecte de les assignatures pròpies de les bases de 

dades. 
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Objectius  
 

Per assolir l’objectiu proposat, d’acord amb restriccions i tasques, 

proposades, realitzarem el següent: 

 

•Dissenyar la BD. 

•Implementar els scripts (Creació de taules, índex, disparadors, etc). 

•Preparar els procediments emmagatzematge. 

•Preparar els procediments de consulta. 

•Obtenir les estadístiques. 

•Crear un joc de proves exhaustiu que permeti garantir i demostrar el 

bon funcionament de les funcions implementades així com el control 

d’errors i de situacions d’excepció. 
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Enfocament i planificació 
 

Aquest treball, s’ha organitzat atenent a les dates proposades per la UOC 

pels diferents lliuraments d’avaluació continuada. Una estimació d’esforç es 

considera una general dedicació entre 9 i 15 hores per cada setmana 

natural del pla. 

 

Dates claus: 

 

•01-03-2012: Inici del projecte. 

•10-06-201: Fi del projecte. 

•101: Dies naturals. 

•14: Setmanes fins l’entrega. 
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Tasques 
 Les tasques identificades per les quals es realitza la planificació temporal 

són les següents : 

 Descripció preliminar del TC. 

 Definició d’objectius. 

 Identificació de les tasques. 

 Planificació temporal de les tasques. 

 Elaboració primera PAC: 

 Anàlisis de requeriments. 

 Disseny del sistema. 

 Instal·lació i configuració. 

 Elaboració segona PAC:  

 Implementació. 

 Proves internes. 

 Depuració. 

 Elaboració tercera PAC: 

 Nova fase de proves i depuració. 

 Fase de documentació. 
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Planificació 
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Anàlisis 

La Comunitat Europea ha sol.licitat els nostres serveis per a dissenyar i 

implementar una Bd, aquesta servirà de magatzem d’informació per una 

futura aplicació de gestió que es desenvoluparà en una segona fase del pla 

de sistemes d’Informació de la Comunitat Europea. 

 

Totes les dades que s’obtindran seran immediates i estaran actualitzades 

en tot moment amb la darrera informació de la BD, mai s’executaran jobs 

per tenir aquestes informacions.  
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Resum de requisits I 
 

Hem de crear la persistència d’una futura aplicació de control energètic. 

(Disseny de la base de dades). 

  

La Comunitat Europea disposarà de clients per tota Europa així com 

centrals de producció línies de comunicació i centrals de distribució. 

 

Totes les lectures de comptadors i produccions de les centrals de producció 

han de quedar enregistrades en la base de dades, així com les diferents 

dades dels clients, centrals i línies de comunicació. 

  

Un client pot tenir diferents contractes (Comptadors). Aquestos comptadors 

poden estar dispersos per tot arreu i cada lectura s’ha de referència de quin 

comptador es. 

 

Per poder realitzar una lectura d’un comptador, aquest ha d’estar actiu, la 

lectura sempre ha de ser superior a l’anterior, el consum sempre ha de ser 

major i solament acceptarem una lectura per dia. 
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Resum de requisits II 

 

Per poder realitzar una producció aquesta ha de ser inferior a la que la línia 

de comunicació pot portar, solament es podrà acceptar una producció per 

dia. 

 

Les lectures dels comptadors es podran realitzar de dues maneres 

diferents, telemàticament o presencials. 

 

Mai es podrà tirar enrere una lectura acceptada, si el consum es menor que 

el consum físic del comptador s’introduirà una nova lectura realitzant la 

regularització, en cas contrari no es faran mes lectures fins que el 

comptador hagi superat el consum emmagatzemat pel sistema. 

 

Totes les operacions d’altres, baixes o modificacions estaran controlades 

per la base de dades, no s’acceptaran insercions fetes sense haver superat 

els diferents controls dels paquets  
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Estadístiques I 
 

Donada una central de producció, el consum dels comptadors que depenen 

de la central. 

•L’obtindrem a partir de la taula de producció. 

 

Donada una línia de comunicació i un any concret, el valor mitjà de 

l’energia consumida, tenint en compte que aquest consum depèn dels 

comptadors que s’alimenten mitjançant aquesta línia. 

•L’obtindrem a partir de la taula historicAny. 

 

Línia que ha estat més carregada a nivell d’energia consumida. 

•L’obtindrem a partir de la taula LiniaComunicacio. 

 

Donat un any concret: percentatge de línies que superen el 50% 

d’energia consumida. 

•L’obtindrem a partir de la taula historicAny. 
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Estadístiques II 

 

Donat un any concret: el nombre de centrals de producció que 

generen menys del 30% de producció. 

•L’obtindrem a partir de la taula historicAny. 

 

Top-10 de comptadors que històricament han tingut més consum. 

•L’obtindrem a partir de la taula comptadors. 

 

Consum mig de tots els clients. 

•L’obtindrem a partir de la taula clients. 
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Disseny 
El Disseny conceptual contempla les entitats, els seus atributs, clau primàries, relacions entre 

entitats i les seves cardinalitats.  

Poden ser relacions d’associacions simples, associatives, d’agregació, composició, de 

generalització o d’especialització.  

Les entitats les podem trobar com a principals, auxiliars o associatives. 
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Disseny 

Clients R1 Comptadors Lectures 

Central 

Distribució 

Línia 

Comunicació 

Central 

Producció 

Produccions 

R2 

R3 

N,1 1,1 N,1 1,1 

1,N 

1,N 

1,1 1,1 

1,1 

1,N 

1,N 

1,N 

Model entitat – Relació 
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Esquema físic 
El disseny físic correspon a la creació de la base de dades i les seves estructures de taules, 

camps, tipus de dades, claus primàries.  
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Disparadors 
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Seqüències 
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Paquets 
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Procediments 



21 TFC - 2012  Sistema de gestió d’un control energètic 

Mòdul consulta 
A.  Execute CONSUMDATA('01/01/2012',43060); 
Ciutat: 43060, Consum Total :13815, Mes : 01, Any : 2012 

Contracte : C1, Potencia : 1500, % Consum :11,11 

 

B. Execute TOPCENTRALETES; 
ADRECA                     ENERGIA     MAXIM         CAPACITAT MAXIMA 

---------------------------    ---------------    ----------------   ------------------ 

Butseni                     1,207,657.00    856,002.00      175,000.00 

Paseig de Ronda        218,369.00       20,290.00     175,000.00 

Riu Ter                        154,963.00      20,290.00        80,000.00 

Poble Nou                   138,374.00      20,245.00      175,000.00 

 

C. Execute Topcomunicacio; 
IDENTIF    CAR.    CONSUM       PRODUCCIO    AMPLIACIO       

-------------  --------   ------------------    ------------------   ------------------- 

            4    .0000    

            1    .0046    1,411,921.00      157,875.00   -1,254,046.00 

            3    .0005    1,346,031.00   3,053,165.00    1,707,134.00 

            2    .0024       154,963.00   2,361,811.00    2,206,848.00  

 

D. Execute CLIENTSCOMPTADORS; 

NIF               Contracte      Model 

---------------   ---------------   -------------------- 

40614255G   C2               IP65                           

40614255G   C6               IP40                           

47683736K   C4               K46 

47683736K   C5               IP40                           

                     

 

 

E.  Execute consumproduccio(1,'01/01/2012','31/12/2012'); 

Central Produccio: 1 

Consum comptadors: 5,770 

Energia produida.: 127,520 

 

F. Execute PERCENTATGELECTURES('01/01/2012','31/12/2012'); 

LECTURES PRESENCIALS .: 80% 

LECTURES TELEMATIQUES : 20% 

 

G. Execute ConsultaVells(7); 

Contracte : C1, Fabricacio : 2002, Antiguetat : 10 

Contracte : C3, Fabricacio : 2002, Antiguetat : 10 
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Joc de proves 
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Mòdul estadístic 
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El nostre projecte 

Aquest projecte consta de : 

 

-17 taules: taules principals, auxiliars, intermedis i taules estadístiques. 

-17 claus primàries. 

-25 claus auxiliars. 

-100 camps. 

-13 seqüències. 

-13 disparadors. 

-Mes de 15 procediments d’ABM. 

-7 procediments de consulta. 

-Mes de 9000 línies de codi. 

 

-Scripts : 

-Creació de base de dades e inserció de dades. 

-Seqüències i Disparadors. 

-Paquets i Procediments. 

-Joc de proves. 
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El nostre projecte 
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Conclusions 

Els objectius identificats a l’inici s’han complert en el termini fixat i amb els 

requeriments demanats. 

 

•També s’han posat en relleu els coneixements adquirits al llarg dels estudis 

tal i com es pot deduir dels diferents productes obtinguts des d’inici del 

projecte i del seguiment de les entregues parcials. 

 

•El detall amb que la memòria recull els processos de desenvolupament, 

evidencia clarament la posta en pràctica d’una part important de les eines 

adquirides en el transcurs dels estudis de l’enginyeria informàtica. 

 

•Aquest projecte de Fi de Carrera enllesteix una etapa important com a 

estudiant demostrant la meva capacitat d’afrontar un projecte llarg i complex 

que requereix el coneixement i l’habilitat d’alguns dels rols més importants 

que participen en el desenvolupament d’un software específic. 

 

•Per últim, cal assenyalar que el desenvolupament d’aquest projecte 

constitueix a part d’un èxit personal, una experiència enriquidora que em 

permetrà afrontar el meu futur professional amb garanties suficients de 

proporcionar allò que realment s’espera d’un enginyer informàtic. 

 


