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Resum 

Aquest Treball Fi de Carrera (TFC), pertany a l’àrea de Bases de Dades relacionals, presenta un problema 

del món real en el qual s’han de demostrar les competències adquirides a les assignatures de Bases de 

Dades I i Bases de Dades II, entre d’altres. 
L’objectiu fonamental d’aquest treball és implementar un sistema de base de dades per donar resposta a la 

necessitat dels desenvolupadors d’aplicacions mòbils a nivell mundial per unificar i millorar l’experiència 

dels seus usuaris a l’hora de descarregar les seves aplicacions. Amb aquesta finalitat l’associació mundial 

de desenvolupadors d’aplicacions mòbils la “Global Partnership for Mobile Application Developers” 

(GPMAD) i la “Universitat Oberta de Catalunya” (UOC) han signat un conveni de col·laboració per 

elaborar el disseny i la implementació de la esmentada base de dades, metre que la implementació de 

l’aplicació de gestió es realitzarà en fases posteriors en un pla de millora previst.  

El projecte s’ha batejat amb el nom de M.A.M. (Mobile Applications Management). 

Partint dels requisits del client, el model ha de permetre guardar totes les dades associades a una 

aplicació, un desenvolupador d’aplicacions, un usuari i les descàrregues de cada usuari. D’altra banda, 

l’aplicació haurà de disposar de funcionalitats de alta, baixa i modificació (ABM) dels elements 

anteriorment esmentats, així com consultes i generació de llistats per tal de mostrar informació a partir de 

condicions d’entrada impostes per l’usuari o l’administrador del sistema. 

Finalment, la BD ha d’incorporar un mòdul estadístic d’accés ràpid que, juntament amb les funcionalitats 

anteriors, facilitarà les actuacions de millora de l’experiència dels usuaris. Aquesta informació s’ha de 

generar automàticament a mesura que es produeixen actualitzacions al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.A.M. (Mobile Applications Management)                            Manuel Quintana Alberto 

 Página 3 

 

1. ÍNDEX 
 

1. Índex de continguts. 3 

2. Pla de treball. 4 

2.1. Descripció i objectius del treball 4 

2.2. Licitació de requisits 4 

2.3. Planificació 5 

2.4. Anàlisi de costos i recursos 9 

2.5. Anàlisi de riscos i pla de contingència 10 

2.6. Seguiment de la planificació 11 

3. Disseny. 12 

3.1. Esquema ER (Entitat – Relació) 12 

3.2. Atributs i relacions de l’esquema 12 

3.3. Justificació de la solució proposada 13 

3.4. Adaptació al model relacional 16 

3.5. Disseny físic 19 

4. Implementació. 20 

4.1. Claus primàries i parells seqüencia-disparador 20 

4.2. Implementació de funcionalitats 21 

4.2.1. Procediments de propòsit general 21 

4.2.2. Procediments ABM i assignacions 35 

4.2.3. Consultes 44 

4.2.4. Mòdul estadístic 47 

5. Pla de proves. 48 

5.1. Carrega inicial de dades 48 

5.2. Proves de procediments ABM 49 

5.3. Proves de consultes 52 

5.4. Proves del mòdul estadístic 55 

6. Conclusions. 58 

7. Bibliografia 59 

 



M.A.M. (Mobile Applications Management)                            Manuel Quintana Alberto 

 Página 4 

 

2. PLA DE TREBALL 
2.1. Descripció i objectius del treball. 

“La tecnologia de les bases de dades és el mecanisme habitual que s'utilitza per a gestionar, 

manipular i emmagatzemar informació. Per tal de poder guardar aquesta informació en un 

ordinador  caldrà primer determinar la seva estructura i disposar d'algun mecanisme (model) 

per poder explicar-la a l'ordenador. Després haurem d'introduir les dades que són el suport de 

la informació i disposar de llenguatges que ens permetin la gestió i la recuperació de la 

informació.” (1) 

L’objectiu fonamental d’aquest treball és implementar un sistema de base de dades per donar 

resposta a la necessitat dels desenvolupadors d’aplicacions mòbils a nivell mundial per 

unificar i millorar l’experiència dels seus usuaris a l’hora de descarregar les seves 

aplicacions. Amb aquesta finalitat l’associació mundial de desenvolupadors d’aplicacions 

mòbils o “Global Partnership for Mobile Application Developers” (GPMAD) i la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC) han signat un conveni de col·laboració per elaborar el disseny i 

la implementació de la esmentada base de dades sense implementar sota cap concepte la 

interfície d’usuari en alt nivell. El projecte s’ha batejat amb el nom de M.A.M. (Mobile 

Applications Management). 

2.2. Licitació de requisits. 
Un cop reunides totes les parts s’ha elaborat un document amb la licitació de requisits tant 

funcionals del sistema com la metodologia a seguir (2), d’aquest document es desprenen les 

següents idees principals: 

1. El model ha de permetre guardar totes les dades associades a una aplicació, un 

desenvolupador d’aplicacions, un usuari i les descàrregues de cada usuari. 

2. L’aplicació haurà de disposar d’un seguit de funcionalitats com: 

 Procediments d’ABM (Alta, baixa i modificació) de les aplicacions, dels 

desenvolupadors i dels usuaris finals. 

 Procediments per a emmagatzemar les descàrregues realitzades pels usuaris. 

3. S’hauran d’implementar consultes que permetin obtenir: 

 Llistat de tots els desenvolupadors d’un país donat amb totes les seves dades, 

incloent el número d’aplicacions publicades. 

 Llistat de totes les aplicacions actives, amb les seves dades, ordenades pel número 

total de descàrregues mundials. 

 

(1) Pla docent Bases de dades 

(2) Enunciat_TFC_BDR_201301 
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 Llistat de països amb el número de descàrregues efectuades per una aplicació i un 

any concrets. 

 Llistat de tota l’activitat d’un usuari identificat pel seu número de mòbil. 

 Llistat del top-20 d’usuaris amb més consum en un any determinat, ordenats de 

manera creixent. 

4. A més, es necessària la implementació d’un “mòdul estadístic d’accés ràpid” que donarà 

resposta a les consultes següents: 

 Número total de descàrregues de la plataforma. 

 Consum total en euros generat en descàrregues. 

 Número mig d’aplicacions descarregades per usuari durant un any. 

 Desenvolupador amb el màxim número de descàrregues en un any concret i la 

quantitat de descàrregues. 

 L’aplicació que més ha recaudat en un any determinat i el seu desenvolupador. 

 El número d’usuaris que han fet com a mínim una descarregar en un país i any 

concrets. 

 Ingressos totals provinents de les descàrregues en un país durant un any 

determinat. 

 El número d’aplicacions diferents descarregades al menys una vegada en un any i 

país concret. 

2.3. Planificació. 

El projecte es divideix en les següents tasques: 

T1. Elaboració del pla de treball. 

T11.  Licitació de requisits. 

T12.  Introducció i planificació del projecte. 

T13.  Redacció del pla de projecte. 

T14.  Presentació provisional. 

T15.  Correcció. 

T16.  Presentació definitiva. (PAC 1) 

T2. Disseny. 

T21. Anàlisi i elaboració de l’esquema ER (Entitat – relació). 

T22. Definició i concreció dels atributs i entitats de l’esquema. 

T23. Adaptació al model relacional. 
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T24. Concreció de l’estratègia a seguir. 

T25. Redacció del document de resultats. 

T26. Presentació provisional. 

T27. Correcció. 

T28. Presentació definitiva. (PAC 2) 

T3. Implementació. 

T31. Codificació de les entitats i atributs de l’esquema ER. 

T32. Codificació dels disparadors (TRIGGERS). 

T33. Codificació dels procediments emmagatzemats. 

T34. Redacció del document de resultats. 

T4. Proves. 

T41. Elaboració del joc de proves. 

T42. Realització de proves. 

T5. Canvis i adaptacions. 

T51. Codificació de canvis i adaptacions. 

T52. Realització de proves. 

T53. Redacció del document de resultats. 

T54. Presentació provisional. 

T55. Correcció. 

T56. Presentació definitiva. (PAC 3) 

T6. Elaboració de la memòria. 

T61. Redacció de la memòria. 

T62. Redacció del resum del projecte. 

T63. Elaboració de la presentació. 

T64. Presentació provisional. 

T65. Correcció. 

T7. Lliurament de l’aplicació. 

T71. Lliurament de l’aplicació. (Lliurament final) 

T8. Tribunal virtual. 

T81. Defensa del projecte davant del tribunal Virtual. 

A continuació es mostra una relació més detallada de les fites a complir amb les dates 

estimades per finalitzar cadascuna de les tasques anteriorment esmentades. 
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Nom de la tasca Data de 
inici 

Data de 
finalització 

T1. Elaboració del pla de treball. 20/09/12 08/10/12 
T11.  Licitació de requisits. 20/09/12 22/09/12 
T12.  Introducció i planificació del projecte. 23/09/12 24/09/12 
T13.  Redacció del pla de projecte. 25/09/12 28/09/12 
T14.  Presentació provisional. 29/09/12 02/10/12 
T15.  Correcció. 03/10/12 07/10/12 
T16.  Presentació definitiva. (PAC 1) 08/10/12 08/10/12 

T2. Disseny. 09/10/12 12/11/12 
T21. Anàlisi i elaboració de l’esquema ER (Entitat – 

relació). 
09/10/12 14/10/12 

T22. Definició i concreció dels atributs i entitats de 
l’esquema. 

15/10/12 17/10/12 

T23. Adaptació al model relacional. 18/10/12 21/10/12 
T24. Concreció de l’estratègia a seguir. 22/10/12 25/10/12 
T25. Redacció del document de resultats. 26/10/12 02/11/12 
T26. Presentació provisional. 03/11/12 06/11/12 
T27. Correcció. 07/11/12 11/11/12 
T28. Presentació definitiva. (PAC 2) 12/11/12 12/11/12 

T3. Implementació. 13/11/12 26/11/12 
T31. Codificació de les entitats i atributs de l’esquema ER. 13/11/12 14/11/12 
T32. Codificació dels disparadors (TRIGGERS). 15/11/12 18/11/12 
T33. Codificació dels procediments emmagatzemats. 19/11/12 23/11/12 
T34. Redacció del document de resultats. 24/11/12 26/11/12 

T4. Proves. 27/11/12 01/12/12 
T41. Elaboració del joc de proves. 27/11/12 29/11/12 
T42. Realització de proves. 30/11/12 01/12/12 

T5. Canvis i adaptacions. 02/12/12 13/12/12 
T51. Codificació de canvis i adaptacions. 02/12/12 03/12/12 
T52. Realització de proves. 04/12/12 04/12/12 
T53. Redacció del document de resultats. 05/12/12 09/12/12 
T54. Presentació provisional. 10/12/12 11/12/12 
T55. Correcció. 12/12/12 12/12/12 
T56. Presentació definitiva. (PAC 3) 13/12/12 13/12/12 

T6. Elaboració de la memòria. 14/12/12 13/01/13 
T61. Redacció de la memòria. 14/12/12 21/12/12 
T62. Redacció del resum del projecte. 27/12/12 30/12/12 
T63. Elaboració de la presentació. 03/01/13 05/01/13 
T64. Presentació provisional. 08/01/13 10/01/13 
T65. Correcció. 11/01/13 13/01/13 

T7. Lliurament de l’aplicació. 14/01/13 14/01/13 
T71. Lliurament de l’aplicació. (Lliurament final) 14/01/13 14/01/13 

T8. Defensa del projecte. 21/01/13 25/01/13 
T81. Defensa del projecte davant el Tribunal Virtual. 21/01/13 25/01/13 

Per últim es presenta un diagrama de Gantt per mostrar gràficament la planificació del 

projecte i un diagrama amb els recursos necessaris per desenvolupar-lo. 
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Planificació detallada del desenvolupament del projecte. 

 
Planificació detallada dels recursos necessaris pel desenvolupament del projecte. 

DOCUMENTS I PRESENTACIONS. 

A continuació es detalla una petita descripció de cadascun dels documents que es lliurarà 

segon les dates que s’han especificat anteriorment. 

 Pla de treball (PAC 1): 

Nom: mquintanaa_ PlaTreball.pdf 

Bústia del consultor. 

 Document de disseny (PAC 2): 

Nom: mquintanaa_ PAC2.pdf 

Bústia del consultor. 
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 Document d’implementació (PAC 3): 

Nom: mquintanaa_ PAC3.pdf 

Bústia del consultor. 

 Document de memòria i producte final (Lliurament final): 

Un total de tres arxius:  

• mquintanaa_memoria.zip 

• mquintanaa_producte.zip 

• mquintanaa_presentacio.zip 

Bústia del consultor.  

(3) La memòria no haurà de superar les 60 planes ni la presentació superar 20 transparències 

2.4. Anàlisi de costos i recursos. 
El nombre de hores totals per desenvolupar aquest projecte ha estat valorat amb 300 hores, de 

les quals el 20% estan orientades a la direcció del projecte, 12% a un anàlisi funcional, 18% a 

un anàlisi orgànic, 10% realització de test de proves i per últim un 40% a la programació. A 

més per poder valorar econòmicament el projecte les hores de programador les hem valorat 

amb un preu de 30€ per hora i la resta a 50€ per hora, que són els preus que es poden prendre 

com referencia segon l’estat actual del mercat. 

El desglossament de hores per recurs seria el següent: 

Nom del recurs i tasques desenvolupades per ell Hores estimades 
Director de projecte. 60 

T1. Elaboració del pla de treball. 24 
T2. Disseny. 6 
T3. Implementació. 6 
T4. Proves. 2 
T5. Canvis i adaptacions. 6 
T6. Elaboració de la memòria. 6 
T7. Lliurament de l’aplicació. 2 
T8. Defensa del projecte. 8 

Analista funcional. 36 
T2. Disseny. 24 
T6. Elaboració de la memòria. 12 

Analista orgànic. 54 
T2. Disseny. 36 
T6. Elaboració de la memòria. 18 

Testador. 30 
T4. Proves. 24 
T6. Elaboració de la memòria. 6 

(3) Pla docent de TFC Bases de dades relacionals. 
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Programador. 120 
T3. Implementació. 80 
T5. Canvis i adaptacions. 20 
T6. Elaboració de la memòria. 20 

TOTAL 300 

Així doncs, la valoració del projecte tant econòmica (sense impostos) com de recursos 

quedaria de la manera següent: 

Treball Quantitat hores Preu Hora TOTAL 

Direcció de projecte 60 hores 50 € 3.000 € 

Analista funcional 36 hores 50 € 1.800 € 

Analista orgànic 54 hores 50 € 2.700 € 

Testador 30 hores 30 € 900 € 

Programador 120 hores 30 € 3.600 € 

TOTALS 300 hores  12.000 € 

2.5. Anàlisi de riscos i pla de contingència. 
A continuació es descriuen les diverses situacions de risc que es podien donar i les mesures 

adoptades en front cada una d’elles. 

• Imprevists a la planificació: donat que durant el desenvolupament d’aquest treball 

també es cursaven altres assignatures de la carrera, es podia arribar a la situació en 

que en moments puntuals de la planificació es tingués una càrrega de treball 

excessiva. 

 Per afrontar aquest problema es va optar per treballar els Diumenges, ja que 

inicialment la planificació no els incloïa. Un altre opció era la modificació 

del pla de treball de forma més realista, ja que a mesura que avancés el 

projecte es tindrien dades més acurades sobre la duració i evolució de les 

tasques. 

• Motius personals: malalties o urgències que podien provocar algun retràs no desitjat. 

 Per afrontar aquest problema es va optar per la mateixa solució que en el 

cas anterior, treballar en Diumenge per recuperar possibles retards. També 

es va pensar en modificar el pla de treball sempre que fos possible, si es 

preveia que alguna de les tasques següents es pugues resoldre en més o 

menys temps del previst. 
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• Problemes tècnics: la pèrdua de dades o informació del treball realitzat podia ser 

fatal per als objectius finals. També es podia donar la situació de tenir una avaria 

temporal que no donés lloc a la pèrdua d’informació però si a un retard important de 

la feina a realitzar. 

 Davant aquests riscos es van prendre mesures preventives com fer copies 

periòdiques de seguretat en un altre dispositiu com un disc dur extern, i 

també en un servidor remot d’internet que s’actualitzava automàticament 

mentre es treballava. En cas d’avaria de l’equip principal es podia treballar 

amb l’altre ordinador fins que el problema estigués solucionat. 

• Correccions i millores propostes pel consultor: el punt de vista o l’orientació del 

consultor en ocasions ha provocat que, amb la intenció de millorar l’aplicació o 

corregir mancances que es produïen, s’hagués de modificar o refer diferents parts de 

la memòria o del producte desenvolupat. 

 Per actuar davant aquest imprevistos es va optar per realitzar diferents 

presentacions per mantenir informat en tot moment al consultor del 

desenvolupament del projecte, d’aquesta manera el temps de reacció es 

minimitzava i es podia  reaccionar amb prou antelació per subsanar els 

errors o aplicar les millores oportunes. 

2.6. Seguiment de la planificació. 
En aquest capítol es realitza un breu resum del seguiment de la planificació durant el 

desenvolupament del projecte, indicant els problemes i les solucions adoptades per esmenar-

los. El desenvolupament es divideix en 8 tasques que es poden englobar en quatre grups, un 

per cada lliurament. A continuació es mostra una taula explicativa del seguiment: 

Lliurament Problemes trobats Motius Solucions adoptades 

PAC 1 Cap Cap Cap 

PAC 2 Cap Cap Cap 

PAC 3 

No es té preparat 
l’informe corresponent 
a questa fase. 
No es lliura cap 
memòria. 

Carrega excessiva de 
treball degut a la 
acumulació de treballs a 
entregar de altres 
assignatures. 

A partir de la data de 
lliurament de la PAC 3 es 
treballen tots els diumenges 
per posar-se al dia. 

Final 

El consultor aconsella 
millores. 

S’aprecien deficiències en 
el desenvolupament pràctic 
del projecte. 

Es solventen les deficiències 
el més aviat possible per no 
enrederir altres tasques. 

S’enredereixen 
algunes tasques 
planificades. 

Les festes de Nadal i 
viatges. 
 

Es treballa amb un portàtil 
durant les festes en la 
localitat de destí.  

Error fatal de concepte 
a última hora. 

Es pensa que pel càlcul de 
les estadístiques si que es 
poden fer servir agregats. 

Refer tota la part de 
estadístiques durant l’últim 
cap de setmana. 
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3. DISSENY 
A partir de l’anàlisi de requisits, en aquesta etapa s’obté una estructura de la informació de la futura 

BD independentment de la tecnologia que cal emprar. Per tant no es te en compte encara quin SGBD 

s’utilitzarà ni el llenguatge amb el que es farà la implementació.  

3.1. Esquema ER (Entitat – Relació). 
A continuació es mostra un petit diagrama amb el model de dades anomenat model entitat-

relació, que abreviarem amb ER. En aquest diagrama es poden observar les principals 

entitats, així com, les relacions que hi ha entre elles. 

 

3.2. Atributs i relacions de l’esquema. 
A continuació es descriu l’estructura que s’utilitzarà per a representar la informació 

obtinguda a partir de l’anàlisi de requisits. 

APLICACIO 

aplicació 

VERSIO 

versió 

PAIS 

identificador, país 
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IDIOMA 

identificador, idioma 

PERSONA 

identificador, nom, adreça, telèfon, mail, activo 

USUARI (entitat subclasse de persona) 

identificador, operador, primera_descarrega 

DESENVOLUPADOR (entitat subclasse de persona) 

identificador, representant, descarregues_app_propies 

DISPOSITIU 

marca, model, família 

SSOO 

identificador, ssoo 

RESOLUCIO 

identificador, resolució 

DESCARREGA 

identificador, data 

PAGAMENT 

pagament  

LOG 

identificador, data_hora, procediment, param_entrada, param_sortida 

EST1_2_TOTALS 

total_descarregues, total_euros, total_usuaris  

EST3_4_5_ANY 

any_consultat, descarregues, usuaris, mitjana_desc_user, nom_best_desenv, 

desc_best_desenv, best_aplicació, euros_best_aplicació, desenv_best_aplicació   

EST6_7_8_ANY_PAIS 

any_consultat, país, usuaris_1_desc, aplicacions_1_desc, total_euros 

3.3. Justificació de la solució proposada. 
En aquest apartat s’aclariran les raons per les que s’han pres totes les decisions que deriven 

en la solució proposada. 

 L’especialització de PERSONA és disjunta perquè s’ha decidit que una persona no 

pot ser a la vegada DESENVOLUPADOR i USUARI, i és total perquè no es 

consideren altres tipus de persones que no siguin o usuaris o desenvolupadors. 
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 La relació entre APLICACIÓ y VERSIÓ és una de les més importants, ja que com a 

resultat dona una entitat associativa que relaciona una aplicació amb les possibles 

versions de la mateixa. Aquesta nova entitat és la que contindrà tota la informació 

necessària per treballar amb les aplicacions i els seus atributs. 

 De la mateixa manera que succeeix en el punt anterior, existeix una altra relació 

associativa entre un usuari i els dispositius que hi posseeix. Aquesta nova entitat, 

que quan s’adapti al model relacional rebrà el nom de DISPOSITIU_USUARI, que 

és molt més aclaridor, contindrà tota la informació de cadascun dels dispositius que 

té cadascun dels usuaris. 

 La relació entre PAIS i APLICACIO_VERSIONADA és M:N que derivarà en altra 

entitat anomenada PREU. Aquesta nova entitat contindrà el preu de l’aplicació 

segons el país on es descarregui. 

 A partir de l’anàlisi de requisits es desprèn que una APLICACIÓ_VERSIONADA 

pot estar desenvolupada per més d’un DESENVOLUPADOR, el que dona una 

connectivitat M:N. Aquesta nova entitat rebrà el nom de 

DESENVOLUPADOR_APLICACIÓ que resulta més entenedor que el aplicat en el 

esquema ER. 

 Una APLICACIÓ_VERSIONADA pot estar suportada per més d’un sistema 

operatiu (SSOO), per tant també dona una connectivitat de M:N. Com resultat 

s’obtindrà una nova entitat anomenada SSOO_APLICACIÓ, nom més clar que el 

exposat en el diagrama ER. 

 Cada APLICACIÓ_VERSIONADA pot tenir una descripció en més d’un IDIOMA, 

el que dona un altre connectivitat M:N. D’aquesta es desprèn una nova entitat 

anomenada DESCRIPCIO. 

 Pel que fa al mòdul estadístic, ens podem adonar que les vuit estadístiques es poden 

agrupar en tres grups ben diferenciats, els que emmagatzemen totals, els que ho fan 

segon l’any i un últim grup que enregistra les dades per any i país, per aquesta raó 

només calen tres entitats en compte de vuit per satisfer els requisits. A continuació 

s’explicarà breument cadascun dels atributs i el que indican per tenir una idea més 

concreta de a que es refereixen. 

o EST1_2_ TOTALS: aquesta entitat recull tota la informació referent a les 

quantitats totals que es volen mesurar, conté tres atributs, un comptador de 

descarregues totals, un comptador d’ingressos totals i un altre d’usuaris 

totals. Aquests comptadors s’aniran incrementat cada cop que es registri 

una descarrega o un nou usuari. 
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o EST3_4_5_ANY: aquesta entitat recull totes les dades necessàries per 

calcular les estadístiques referents a anys, l’atribut any indicarà l’any en el 

que s’estan registrant les altres dades. Els atributs descarregues i usuaris 

emmagatzemaran la quantitat de descarregues i usuaris registrats en el any 

en qüestió, aquest atributs s’aniran actualitzant automàticament cada cop 

que es registri una descarrega o una nova alta d’un usuari, pel que fa 

l’atribut mitjana emmagatzemarà el quocient entre aquests darrers atributs. 

L’atribut nom_best_desenvolupador contindrà el nom del desenvolupador 

que tingui el màxim número de descarregues, pel que fa a l’atribut 

desc_best_desenv indicarà aquest número de descarregues. Cada cop que 

es registri una descarrega es modificarà el valor descarregues_app_propies 

del desenvolupador de l’aplicació descarregada i en cas de que sigui major 

o igual que el màxim es modificarà l’atribut nom_best_desenvolupador de 

l’any actual i desc_best_desenv. 

Per acabar, els atributs best_aplicació i euros_best_aplicació indicaran el 

nom de l’aplicació que més a recaudat i la quantitat de euros generats per 

les seves descarregues, pel que fa a l’atribut desenv_best_aplicacio 

contindrà el nom del desenvolupador o desenvolupadors, separats per 

punts, que han desenvolupat l’aplicació. Cada cop que es registri una 

descarrega es calcularan aquest valors. 

o EST6_7_8_ANY_PAIS: aquesta entitat recull totes les dades necessàries 

per calcular les estadístiques referents a anys i país, els atributs any i país 

indicaran l’any i el país respectivament dels que es vol conèixer la resta de 

dades. L’atribut usuaris_1_desc emmagatzemarà la quantitat d’usuaris que 

amb realitzat al menys una descarrega. Cada cop que es registri una 

descarrega es modificarà l’atribut booleà primera_descarrega de l’usuari, 

per “true”, i es modificarà la quantitat d’usuaris amb una o més 

descarregues en l’any actual i el país de registre de l’usuari. 

L’atribut aplicacions_1_desc emmagatzemarà la quantitat d’aplicacions 

que al menys han estat descarregades una vegada. Cada  cop que es registri 

una descarrega es calcularà el número d’aplicacions amb una o més 

descarregues en l’any i el país de registre de l’usuari que ha realitzat la 

descarrega. 

Per últim, l’atribut total_euros contindrà els ingressos generats per 

descarregues durant l’any en el país en qüestió. Cada cop que es registri 

una descarrega, el comptador de euros s’incrementarà amb la quantitat 

reflectida en el preu de l’aplicació segon el país on s’ha descarregat. 
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Com les estadístiques han de ser d’accés ràpid, s’ha optat per implementar varis TRIGGERS, 

o llançadors, que de manera automàtica modifiquin o calculin els valors desitjats per cada 

atribut de les taules d’estadístiques.  

D’aquesta manera per consultar qualsevol dels atributs que indica el valor d’una estadística, 

només s’haurà de consultar el valor en la taula adient sense utilitzar funcions d’agregació 

que, amb grans volums d´informació, penalitzen molt el rendiment de la BDD. 

3.4. Adaptació al model relacional. 
En aquest moment és on es transforma el resultat del disseny anterior tenint en compte la 

tecnologia que emprarem en la fase de codificació. En el nostre cas s’utilitzarà un sistema 

gestor de bases de dades (SGBD) relacional. El resultat d’aquesta fase serà un conjunt de 

relacions amb els seus atributs, claus primàries i claus foranies. Aquesta transformació 

definirà el model relacional. 

A continuació es mostra la transformació del diagrama ER on es pot observar totes les 

entitats que formaran el model relacional i les relacions que hi ha entre elles. 

 
APLICACIO 

aplicació 

VERSIO 

versió 

PAIS 

identificador, país 

IDIOMA 

identificador, idioma 
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PERSONA 

identificador, nom, adreça, telèfon, mail, activo, país 

{ país } clau forana cap a PAIS (identificador) 

USUARI (entitat subclasse de persona) 

identificador, operador, primera_descarrega  

{ identificador } clau forana cap a PERSONA (identificador) 

DESENVOLUPADOR (entitat subclasse de persona) 

identificador, representant, descarregues_app_propies 

{ identificador } clau forana cap a PERSONA (identificador) 

SSOO 

identificador, ssoo 

RESOLUCIO 

identificador, resolució 

DISPOSITIU 

marca, model, família, ssoo, resolució  

{ ssoo } clau forana cap a SSOO (identificador) 

{ resolució } clau forana cap a RESOLUCIO (identificador) 

PAGAMENT 

pagament  

APLICACIO_VERSIONADA 

aplicació, versió, resolucio_mínima, url, data-pujada, activa, euros_generats, 

paisos_descarregada 

{ aplicació } clau forana cap a APLICACIO (aplicació) 

{ versió } clau forana cap a VERSIO (versió) 

{ resolucio_mínima } clau forana cap a RESOLUCIO (identificador) 

{ url } admet valors nuls 

{paisos_descarregada} admet valors nuls 

PREU 

aplicació, versió, país, preu 

{ aplicació i versió } clau forana cap a APLICACIO_VERSIONADA (aplicació, versió) 

{ país } clau forana cap a PAIS (identificador) 
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DESCRIPCIO 

aplicació, versió, idioma, descripció 

{ aplicació i versió } clau forana cap a APLICACIO_VERSIONADA (aplicació, versió) 

{ idioma } clau forana cap a IDIOMA (identificador) 

SSOO_APLICACIO 

aplicació, versió, ssoo, binari, mida 

{ aplicació i versió } clau forana cap a APLICACIO_VERSIONADA (aplicació, versió) 

{ ssoo } clau forana cap a SSOO (identificador) 

DESENVOLUPADOR_APLICACIO 

aplicació, versió, desenvolupador 

{ aplicació i versió } clau forana cap a APLICACIO_VERSIONADA (aplicació, versió) 

{ desenvolupador } clau forana cap a DESENVOLUPADOR (identificador) 

DISPOSITIU_USUARI 

imei, usuari, marca, model 

{ usuari } clau forana cap a USUARI (identificador) 

{ marca, model } clau forana cap a DISPOSITIU (marca, model) 

DESCARREGA 

identificador, data, aplicació, versió, dispositiu, pagament, preu 

{ aplicació i versió } clau forana cap a APLICACIO_VERSIONADA (aplicació, versió) 

{ dispositiu } clau forana cap a DISPOSITIU_USUARI (imei) 

{ pagament } clau forana cap a PAGAMENT (pagament) 

LOG 

identificador, data_hora, procediment, param_entrada, param_sortida 

EST1_2_TOTALS 

total_descarregues, total_euros, total_usuaris  

EST3_4_5_ANY 

any_consultat, descarregues, usuaris, mitjana_desc_user, nom_best_desenv, 

desc_best_desenv, best_aplicació, euros_best_aplicació, desenv_best_aplicació   

EST6_7_8_ANY_PAIS 

any_consultat, país, usuaris_1_desc, aplicacions_1_desc, total_euros 
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3.5. Disseny físic 
A l’última etapa es transforma l’estructura obtinguda de l’etapa anterior, model relacional 

amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i, a més, es completa amb aspectes 

d’implementació física que dependran de l’SGBD.  

 Creació de la base de dades.  

En aquest TFC s’assumeix que el client ja té creada i configurada una base de dades 

completament funcional. Per això es treballarà utilitzant la base de dades que es crea 

per defecte durant la instal·lació d’Oracle.  

 Tablespace.  

S’ha de crear el tablespace que actuarà com a unitat lògica d’emmagatzematge a 

dins la BD. Es diu que és una unitat lògica perquè no és visible des del sistema de 

arxius de l’ordinador on es troba la BD.  

Al mateix temps un tablespace te almenys un fitxer de dades associat que es troba 

físicament al sistema d’arxius de l’ordinador. Per tant, el tablespace fa de pont entre 

la BD i el disc físic. 

Com que inicialment no es coneix el volum de les dades que tindrà la BD, es crearà 

amb una mida inicial de 1024 Mb amb el nom de “MAM_TFC_UOC” en un fitxer 

denominat MAM_TFC_UOC.dbf que es trobarà emmagatzemat en el directori per 

defecte d’Oracle: “c:/oraclexe/app/oracle/oradata/XE/”, tenint en compte que es 

tracti d’una instal·lació estàndard i que el nom de la unitat sigui C: 

 Usuaris. 

Es crea el compte d’usuari ‘User_UOC’ amb contrasenya ‘uoc2012TFC’. El compte 

d’usuari ha de tenir suficients privilegis per a poder executar tots els scripts de la 

BD, i per accedir al tablespace creat.  

 Creació de taules. 

A partir de la informació del model relacional, es defineixen les taules que s’han de 

crear a la base de dades. S’indica el tipus d’atribut utilitzat especificant els que són 

obligatoris (NOT NULL) i es consideren essencials pel correcte funcionament del 

sistema. També es descriuen altres restriccions sobre alguns atributs.  

 Índexs  

Oracle crea automàticament un índex de tipus UNIQUE per cada clau primària que 

es declara a la base de dades.  

Addicionalment, es considera crear índexs per a totes les claus foranes que no siguin 

part de claus primàries amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les consultes que 

han d’accedir a més d’una taula. 
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4. IMPLEMENTACIÓ 
En aquest capítol es descriu la implementació dels elements de la base de dades necessaris per a 

satisfer les funcionalitats especificades als requisits. 

4.1. Claus primàries i parells seqüència-disparador. 
A la fase de disseny s’ha decidit que algunes taules tindran un camp identificador numèric auto 

incremental únic, que serà assignat automàticament per la base de dades en el moment de la 

inserció de nous registres.  

Per a implementar aquest comportament es defineixen parells seqüència – disparador associats 

a les taules de la BD. Cada vegada que s’introdueix un nou registre en determinades taules, el 

disparador associat inserta el codi identificador corresponent a partir de la seqüència 

corresponent. 

D’aquesta forma s’assegura que no s’introdueixin dades a cap taula amb codi identificador 

repetit. 

Aquesta mesura implica que es creïn a la base de dades una sèrie de seqüències i triggers 

associats a les taules on són necessaris. Las taules, seqüències i triggers són els següents: 

Taula Seqüencia Trigger Motiu 

SSOO seq_id_ssoo trig_id_ssoo Els noms dels sistemes operatius són 

massa complexos i similars per 

identificar-los pel nom.  

Resolució seq_id_resolució trig_id_resolucio Existeix gran varietat i similitud 

alhora de especificar una resolució 

mitjançant les relacions d’alçada i 

amplada 

Descarrega seq_id_descarrega trig_id_descarrega És l’única manera d’identificar una 

descarrega, ja que la resta d’atributs 

poden ser repetits. 

Log seq_id_log trig_id_log Atesa l’àmplia  varietat d’entrades 

que es poden emmagatzemar en 

aquesta taula, la millor opció es tenir 

un identificador numèric auto 

incremental per garantir que no és 

violarà la clau primària. 
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Totes les seqüències comencen amb valor igual a 1, amb un auto increment de una unitat i no 

tenen cap valor màxim. Pel que fa als triggers s’executaran sempre abans de una inserció i per 

cada registre. 

4.2. Implementació de funcionalitats. 
L’especificació dels tots els procediments inclou la funcionalitat desitjada, els paràmetres 

d’entrada, els paràmetres de sortida i les verificacions que es duen a terme durant l’execució.  

Els paràmetres de sortida inclouen com a mínim un paràmetre de tipus “String” 

(VARCHAR2) anomenat RSP, que indica si l’execució a finalitzat correctament ( valor ‘OK’) 

o si ha fracassat (valor ‘ERROR+TIPUS ERROR’).  

Per a tots els casos, el valor de RSP serà introduït a la taula LOG indicant quin ha estat el 

resultat de l’execució. 

Tant els procediments ABM com les consultes poden ser utilitzats per l’usuari de la BD, 

mentre que els procediments del mòdul estadístic i log són d’ús intern, i s’executen 

automàticament, mitjançant TRIGGERS, quan s’utilitzen altres procediments o es produeixen 

insercions en altres taules. 

A més, s’han implementat altres mètodes de suport per facilitar el desenvolupament i les 

comprovacions dels procediments principals, aquestes funcionalitats s’han anomenat “de 

propòsit general” i no realitzaran cap verificació durant la seva execució, ja que molts d’ells 

només seran cridats si es poden executar o per verificar que altres ho poden ser. 

4.2.1. Procediments de propòsit general. 
Són procediments que es consideren de gran utilitat per verificar o realitzar algunes 

operacions o comprovacions durant la implementació d’altres procediments més 

complexos. L’idea és dividir la implementació en diverses parts més senzilles que al 

garantir la seva correctesa garanteixen que els procediments més complexos són 

totalment fiables. 

A continuació es detalla cadascun d’aquests procediments amb la seva especificació: 

afegirLog 

Funcionalitat 

Afegeix un nou registre a la taula de LOGs 

Paràmetres d’entrada 

- pProcediment VARCHAR2(50): nom del procediment executat 
- pEntrada VARCHAR2(200): noms dels paràmetres d’entrada i els seus valors 
- pSortida VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
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existeixPersona 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre en la taula Persona 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de la Persona a verificar 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb l’identificador pDni a la taula 
Persona 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 
 

esUsuari 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre en la taula Usuari 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de l’usuari a verificar 

Paràmetres de sortida 

- pEs NUMBER: indica si existeix cap registre amb l’identificador pDni a la taula Usuari 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 
 

esDesenvolupador 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre en la taula Desenvolupador 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador del desenvolupador a verificar 

Paràmetres de sortida 

- pEs NUMBER: indica si existeix cap registre amb l’identificador pDni a la taula 
Desenvolupador 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 
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existeixDispositiu 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre en la taula Dispositiu 

Paràmetres d’entrada 

- pMarca VARCHAR2(50): marca del dispositiu a verificar 
- pModel VARCHAR2(50): model del dispositiu a verificar 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb la marca pMarca i el model pModel 
a la taula Dispositiu 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 

existeixDispositiuUsuari 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre en la taula Dispositiu_Usuari 

Paràmetres d’entrada 

- pImei NUMBER(15): codi imei que identifica el dispositiu 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el codi imei pImei a la taula 
Dispositiu_Usuari 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 
 

existeixPais 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre en la taula País segons el seu nom 

Paràmetres d’entrada 

- pPais VARCHAR2(50): nom del país a verificar 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el nom del país pPais a la taula País 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 
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obtenirIdPais 

Funcionalitat 

Obté l’identificador d’un país segons el seu nom 

Paràmetres d’entrada 

- pNom VARCHAR2(50): nom del país del que es vol conèixer l’identificador 

Paràmetres de sortida 

- pId VARCHAR2(2): codi de dos caràcters que identifica el país 

Retorna 

L’identificador del país segons la ISO 3166-1 alfa-2 
 

personaActivada 

Funcionalitat 

Verifica si una persona es troba activada o desactivada en el sistema 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de la Persona a comprovar 

Paràmetres de sortida 

- pActivada NUMBER: indica si la persona amb l’identificador pDni està activada o 
desactivada 

Retorna 

1 si es troba activada 
0 en cas contrari 

 

activarPersona 

Funcionalitat 

Canvia l’estat d’una persona a activada en el sistema 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de la Persona a activar 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

desactivarPersona 

Funcionalitat 

Canvia l’estat d’una persona a desactivada en el sistema 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de la Persona a desactivar 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
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crearPersona 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula Persona 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de la persona 
- pNom VARCHAR2(50): nom de la persona 
- pAdreca VARCHAR2(100): adreça de la persona 
- pTelefon NUMBER(9): telèfon de la persona 
- pMail VARCHAR2(50): adreça de correu electrònic de la persona 
- pPais VARCHAR2(2): identificador del país de la persona 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

crearUsuari 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula Usuari 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de l’usuari 
- pOperador VARCHAR2(50): nom de l’operador telefònic de l’usuari 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

crearDesenvolupador 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula Desenvolupador 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador del desenvolupador 
- pRepresentant VARCHAR2(50): nom del representant de l’empresa desenvolupadora 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

cambiarPersona 

Funcionalitat 

Modifica un registre determinat de la taula Persona 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de la persona 
- pNom VARCHAR2(50): nom de la persona 
- pAdreca VARCHAR2(100): adreça de la persona 
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- pTelefon NUMBER(9): telèfon de la persona 
- pMail VARCHAR2(50): adreça de correu electrònic de la persona 
- pPais VARCHAR2(2): identificador del país de la persona 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

cambiarUsuari 

Funcionalitat 

Modifica un registre determinat de la taula Usuari 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador del desenvolupador 
- pOperador VARCHAR2(50): nom de l’operador telefònic de l’usuari 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

cambiarDesenvolupador 

Funcionalitat 

Modifica un registre determinat de la taula Desenvolupador 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador del desenvolupador 
- pRepresentant VARCHAR2(50): nom del representant de l’empresa desenvolupadora 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

crearDispositiuUsuari 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula DispositiuUsuari 

Paràmetres d’entrada 

- pImei NUMBER(15): codi imei identificador del dispositiu d’usuari 
- pDni VARCHAR2(9): DNI de l’usuari propietari del dispositiu 
- pMarca VARCHAR2(50): marca del dispositiu estàndard 
- pModel VARCHAR2(50): model del dispositiu estàndard 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

obtenirDadesDispositiu 

Funcionalitat 

Mètode per obtenir el país i l’usuari al que pertany un dispositiu d’usuari 
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Paràmetres d’entrada 

- pDispositiu NUMBER(15): codi imei identificador del dispositiu d’usuari 

Paràmetres de sortida 

- pUsuari VARCHAR2(9): identificador de l’usuari propietari del dispositiu  
- pPais VARCHAR(50): nom del país al que pertany l’usuari propietari del dispositiu 

Retorna 

- El DNI de l’usuari propietari del dispositiu 
- El nom del país on està registrat l’usuari propietari del dispositiu 

 

existeixAplicacio 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre a la taula Aplicació 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom identificador de l’aplicació 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el nom de pAplicacio a la taula 
Aplicació 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 

existeixVersio 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre a la taula Versió 

Paràmetres d’entrada 

- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb identificador pVersio a la taula 
Versió 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 

existeixAplicacioVersionada 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre en la taula Aplicació_Versionada 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
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- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el nom d’aplicació pAplicacio i 
amb l’identificador de versió pVersio a la taula Aplicació_Versionada 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 

aplicacioVersionadaActivada 

Funcionalitat 

Verifica si una aplicació versionada es troba activada o desactivada en el sistema 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 

Paràmetres de sortida 

- pActivada NUMBER: indica si l’aplicació versionada amb l’identificador pAplicacio i 
versió pVersio està activada o desactivada 

Retorna 

1 si es troba activada 
0 en cas contrari 

 

activarAplicacioVersionada 

Funcionalitat 

Canvia l’estat d’una aplicació versionada a activada en el sistema 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

desactivarAplicacioVersionada 

Funcionalitat 

Canvia l’estat d’una aplicació versionada a desactivada en el sistema 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 



M.A.M. (Mobile Applications Management)                            Manuel Quintana Alberto 

 Página 29 

 

crearAplicacio 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula Aplicació 

Paràmetres d’entrada 

- pNom VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

crearVersio 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula Versió 

Paràmetres d’entrada 

- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

crearAplicacioVersionada 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula Aplicació_Versionada 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pResolucio NUMBER(5): identificador de la resolució mínima de l’aplicació versionada 
- pUrl VARCHAR2(100): adreça de l’URL on es troba el vídeo demostratiu del 

funcionament de l’aplicació versionada (pot ser nul) 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

cambiarAplicacioVersionada 

Funcionalitat 

Modifica un registre determinat de la taula Aplicació_Versionada 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pResolucio NUMBER(5): identificador de la resolució mínima de l’aplicació versionada 
- pUrl VARCHAR2(100): adreça de l’URL on es troba el vídeo demostratiu del 

funcionament de l’aplicació versionada (pot ser nul) 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
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existeixPreu 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre a la taula Preu 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pPais VARCHAR2(2): codi de dos caràcters que identifica el país 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el nom d’aplicació pAplicacio, amb 
l’identificador de versió pVersio i l’identificador del país pPais a la taula Preu 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 

crearPreu 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula Preu 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pPais VARCHAR2(2): codi de dos caràcters que identifica el país 
- pPreu NUMBER(6,2): preu de l’aplicació versionada en el país identificat per pPais 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

cambiarPreu 

Funcionalitat 

Modifica un registre determinat de la taula Preu 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pPais VARCHAR2(2): codi de dos caràcters que identifica el país 
- pPreu NUMBER(6,2): nou preu de l’aplicació versionada en el país identificat per pPais 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

existeixDesenvolupadorApp 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre a la taula Desenvolupador_Aplicació 
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Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pDni VARCHAR2(9): identificador del desenvolupador 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el nom d’aplicació pAplicacio, amb 
l’identificador de versió pVersio i l’identificador del desenvolupador pDni a la taula 
Desenvolupador_Aplicació 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 

crearDesenvolupadorAplicacio 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula Desenvolupador_Aplicació 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pDni VARCHAR2(9): identificador del desenvolupador 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

existeixIdioma 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre a la taula Idioma 

Paràmetres d’entrada 

- pIdioma VARCHAR2(50): nom de l’idioma que es vol verificar  

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el nom de l’idioma pIdioma a la 
taula Idioma 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 

obtenirIdIdioma 

Funcionalitat 

Obté l’identificador d’un idioma segons el seu nom 

Paràmetres d’entrada 

- pIdioma VARCHAR2(50): nom de l’idioma del que es vol conèixer l’identificador 
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Paràmetres de sortida 

- pId VARCHAR2(2): codi de dos caràcters que identifica l’idioma 

Retorna 

- L’identificador de l’idioma segons la ISO 639–1 
 

existeixDescripcio 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre a la taula Descripció 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pIdioma VARCHAR2(2): codi de dos caràcters que identifica l’idioma 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el nom d’aplicació pAplicacio, amb 
l’identificador de versió pVersio i l’identificador de l’idioma pIdioma a la taula Descripció 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 

crearDescripcio 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula Descripció 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pIdioma VARCHAR2(2): codi de dos caràcters que identifica l’idioma 
- pDescripcioVARCHAR2(4000): descripció de l’aplicació versionada en l’idioma identificat 

per pIdioma 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

cambiarDescripcio 

Funcionalitat 

Modifica un registre determinat de la taula Descripció 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pIdioma VARCHAR2(2): codi de dos caràcters que identifica l’idioma 
- pDescripcioVARCHAR2(4000): nova descripció de l’aplicació versionada en l’idioma 

identificat per pIdioma 
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Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

existeixSSOO 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre a la taula SSOO 

Paràmetres d’entrada 

- pSSOO VARCHAR2(50): nom del sistema operatiu que es vol verificar  

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el nom del sistema operatiu pSSOO 
a la taula SSOO 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 

obtenirIdSSOO 

Funcionalitat 

Obté l’identificador d’un sistema operatiu segons el seu nom 

Paràmetres d’entrada 

- pSSOO VARCHAR2(50): nom del sistema operatiu del que es vol conèixer l’identificador 

Paràmetres de sortida 

- pId NUMBER(5): identificador numèric del sistema operatiu 

Retorna 

- L’identificador del sistema operatiu amb el nom pSSOO 
 

existeixSSOOAplicacio 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre a la taula SSOO_Aplicacio 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pSSOO NUMBER(5): identificador del sistema operatiu 

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el nom d’aplicació pAplicacio, amb 
l’identificador de versió pVersio i l’identificador del sistema operatiu pSSOO a la taula 
SSOO_Aplicacio 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 
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crearSSOOAplicacio 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula SSOO_Aplicacio 
Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pSSOO NUMBER(5): identificador del sistema operatiu 
- pBinari VARCHAR2(100): ruta on es troba l’arxiu binari de l’aplicació 
- pMida NUMBER(5,2): mida en MB de l’arxiu binari per aquest sistema operatiu 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

cambiarSSOOAplicacio 

Funcionalitat 

Modifica un registre determinat de la taula SSOO_Aplicacio 
Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pSSOO NUMBER(5): identificador del sistema operatiu 
- pBinari VARCHAR2(100): nova ruta on es troba l’arxiu binari de l’aplicació 
- pMida NUMBER(5,2): nova mida en MB de l’arxiu binari per aquest sistema operatiu 

Paràmetres de sortida 

- Cap 
 

existeixPagament 

Funcionalitat 

Verifica l'existència d'un registre a la taula Pagament 
Paràmetres d’entrada 

- pPagament VARCHAR2(50): nom del mètode de pagament que es vol verificar  

Paràmetres de sortida 

- pExisteix NUMBER: indica si existeix cap registre amb el nom del mètode de pagament 
pPagament a la taula Pagament 

Retorna 

1 si existeix el registre 
0 en cas contrari 

 

obtenirPreuDescarrega 

Funcionalitat 

Obtenir el preu de l’aplicació descarregada segons el país al que pertany el propietari del 
dispositiu on s’ha realitzat 



M.A.M. (Mobile Applications Management)                            Manuel Quintana Alberto 

 Página 35 

 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pDispositiu NUMBER(15): identificador (imei) del dispositiu on s’ha realitzat la descarrega 

Paràmetres de sortida 

- vPreuPagat NUMBER(5,2): preu de la descarrega segons el país de registre de l’usuari 

Retorna 

Valor del preu de la descarrega de l’aplicació segons el país de registre de l’usuari propietari del 
dispositiu 

 

crearDescarrega 

Funcionalitat 

Crea un nou registre a la taula Descarrega 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió 
- pDispositiu NUMBER(15): identificador (imei) del dispositiu on s’ha realitzat la descarrega 
- pPagament VARCHAR2(50): nom del mètode de pagament de la descarrega 

Paràmetres de sortida 

- Cap 

4.2.2. Procediments ABM i assignacions. 
Són els procediments que realitzen totes les altes, baixes i modificacions de les taules de 

usuaris, desenvolupadors, aplicacions i descarregues. Són molt importants ja que 

emmagatzemaran tota la informació necessària per a que l’aplicació funcioni de manera 

correcta.  

A continuació es detalla cadascun d’aquests procediments amb la seva especificació: 

altaUsuari 

Funcionalitat 

Afegeix un nou usuari a la taula Usuari (creant la persona que el relaciona) o activa un que es 
trobi desactivat en el moment de la seva execució 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de l’usuari 
- pNom VARCHAR2(50): nom de l’usuari 
- pAdreca VARCHAR2(100): adreça de l’usuari 
- pTelefon NUMBER(9): telèfon de l’usuari 
- pMail VARCHAR2(50): adreça de correu electrònic de l’usuari 
- pPais VARCHAR2(50): nom del país de l’usuari 
- pOperador VARCHAR2(50): nom de l’operador telefònic de l’usuari 
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Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 
Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica la existència i activació de l’usuari a la taula 
- Verifica la existència del país a la taula País 
- Verifica que no es dupliquin claus UNIQUE a la taula 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: USER ALREADY EXISTS’ 
‘ERROR: USER COUNTRY NOT EXISTS’ 
‘ERROR: DUPLICATED UNIQUE KEY’ 

 

altaDesenvolupador 

Funcionalitat 

Afegeix un nou desenvolupador a la taula Desenvolupador (creant la persona que el relaciona) o 
activa un que es trobi desactivat en el moment de la seva execució 
Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador del desenvolupador 
- pNom VARCHAR2(50): nom del desenvolupador 
- pAdreca VARCHAR2(100): adreça del desenvolupador 
- pTelefon NUMBER(9): telèfon del desenvolupador 
- pMail VARCHAR2(50): adreça de correu electrònic del desenvolupador 
- pPais VARCHAR2(50): nom del país del desenvolupador 
- pRepresentant VARCHAR2(50): nom del representant de l’empresa desenvolupadora 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 
Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica la existència i activació del desenvolupador a la taula 
- Verifica la existència del país a la taula País 
- Verifica que no es dupliquin claus UNIQUE a la taula 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: DEVELOPER ALREADY EXISTS’ 
‘ERROR: DEVELOPER COUNTRY NOT EXISTS’ 
‘ERROR: DUPLICATED UNIQUE KEY’ 
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baixaUsuari 

Funcionalitat 

Realitza la baixa d’un usuari en el sistema desactivant-lo 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de l’usuari 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica la existència i activació de l’usuari 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: USER NOT EXISTS’ 
‘ERROR: USER ALREADY DISABLED’ 

 

baixaDesenvolupador 

Funcionalitat 

Realitza la baixa d’un desenvolupador en el sistema desactivant-lo 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador del desenvolupador 
Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 
Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica la existència i activació del desenvolupador 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: DEVELOPER NOT EXISTS’ 
‘ERROR: DEVELOPER ALREADY DISABLED’ 

 

modificarUsuari 

Funcionalitat 

Realitza modificacions en un usuari existent a la taula Usuari 
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Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de l’usuari 
- pNom VARCHAR2(50): nom de l’usuari 
- pAdreca VARCHAR2(100): adreça de l’usuari 
- pTelefon NUMBER(9): telèfon de l’usuari 
- pMail VARCHAR2(50): adreça de correu electrònic de l’usuari 
- pPais VARCHAR2(50): nom del país de l’usuari 
- pOperador VARCHAR2(50): nom de l’operador telefònic de l’usuari 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica la existència i activació de l’usuari a la taula 
- Verifica la existència del país a la taula País 
- Verifica que no es dupliquin claus UNIQUE a la taula 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: USER NOT EXISTS’ 
‘ERROR: USER DISABLED’ 
‘ERROR: USER COUNTRY NOT EXISTS’ 
‘ERROR: DUPLICATED UNIQUE KEY’ 

 

modificarDesenvolupador 

Funcionalitat 

Realitza modificacions en un desenvolupador existent a la taula Desenvolupador 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador del desenvolupador 
- pNom VARCHAR2(50): nom del desenvolupador 
- pAdreca VARCHAR2(100): adreça del desenvolupador 
- pTelefon NUMBER(9): telèfon del desenvolupador 
- pMail VARCHAR2(50): adreça de correu electrònic del desenvolupador 
- pPais VARCHAR2(50): nom del país del desenvolupador 
- pRepresentant VARCHAR2(50): nom del representant de l’empresa desenvolupadora 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica la existència i activació del desenvolupador a la taula 
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- Verifica la existència del país a la taula País 
- Verifica que no es dupliquin claus UNIQUE a la taula 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: DEVELOPER NOT EXISTS’ 
‘ERROR: DEVELOPER DISABLED’ 
‘ERROR: DEVELOPER COUNTRY NOT EXISTS’ 
‘ERROR: DUPLICATED UNIQUE KEY’ 

 

assignarDispositiuUsuari 

Funcionalitat 

Assigna un dispositiu únic i específic a un usuari donat d’alta en el sistema i crea el registre en 
la taula Dispositiu_Usuari 

Paràmetres d’entrada 

- pDni VARCHAR2(9): identificador de l’usuari 
- pImei NUMBER(15): codi imei identificador del dispositiu d’usuari 
- pMarca VARCHAR2(50): marca del dispositiu estàndard 
- pModel VARCHAR2(50): model del dispositiu estàndard 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica l’existència de l’usuari 
- Verifica l’existència del dispositiu estàndard 
- Verifica que el dispositiu específic no hagi estat ja assignat  

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: USER NOT EXISTS’ 
‘ERROR: DEVICE NOT EXISTS’ 
‘ERROR: DEVICE ALREADY ASSIGNED’ 

 

modificarPropietariDispositiu 

Funcionalitat 

Modifica el usuari propietari d’un dispositiu únic i específic de la taula Dispositiu_Usuari 

Paràmetres d’entrada 
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- pNouPropietari VARCHAR2(9): identificador de l’usuari que és el nou propietari del 
dispositiu 

- pImei NUMBER(15): codi imei identificador del dispositiu d’usuari 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica l’existència de l’usuari 
- Verifica l’existència del dispositiu específic 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: USER NOT EXISTS’ 
‘ERROR: DEVICE NOT EXISTS’ 

 

altaAplicacioVersionada 

Funcionalitat 

Afegeix una nova aplicació versionada a la taula Aplicacio_Versionada (creant l’aplicació i la 
versió si és necessari) o l’activa en cas de que es trobi desactivada en el moment de la seva 
execució 

Paràmetres d’entrada 

- pNom VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió de l’aplicació 
- pResolucio NUMBER(5): identificador de la resolució mínima de l’aplicació versionada 
- pUrl VARCHAR2(100): adreça de l’URL on es troba el vídeo demostratiu del 

funcionament de l’aplicació versionada (POT SER NULL) 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica la existència i activació de l’aplicació versionada a la taula 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: APPLICATION ALREADY EXISTS’ 

 

baixaAplicacioVersionada 

Funcionalitat 

Realitza la baixa d’una aplicació versionada en el sistema desactivant-la 



M.A.M. (Mobile Applications Management)                            Manuel Quintana Alberto 

 Página 41 

 

Paràmetres d’entrada 

- pNom VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió de l’aplicació 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica la existència i activació de l’aplicació versionada a la taula 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: APPLICATION NOT EXISTS’ 
‘ERROR: APPLICATION ALREADY DISABLED’ 

 

modificarAplicacioVersionada 

Funcionalitat 

Realitza modificacions en una aplicació versionada existent a la taula Aplicació_Versionada 

Paràmetres d’entrada 

- pNom VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió de l’aplicació 
- pResolucio NUMBER(5): identificador de la resolució mínima de l’aplicació versionada 
- pUrl VARCHAR2(100): adreça de l’URL on es troba el vídeo demostratiu del 

funcionament de l’aplicació versionada (POT SER NULL) 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica la existència i activació de l’aplicació versionada a la taula 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: APPLICATION NOT EXISTS’ 
‘ERROR: APPLICATION IS DISABLED’ 

 

assignarPreuAplicacio 

Funcionalitat 

Assigna o modifica el preu d’una aplicació versionada segons el país on es descarregui 
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Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió de l’aplicació 
- pPais VARCHAR2(50): nom del país 
- pPreu NUMBER(6,2): preu que s’assigna a l’aplicació versionada en el país pPais 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica l’existència de l’aplicació versionada a la taula 
- Verifica que el preu sigui major o igual que 0 
- Verifica l’existència del país 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: APPLICATION NOT EXISTS’ 
‘ERROR: NEGATIVE PRICE VALUE’ 
‘ERROR: COUNTRY NOT EXISTS‘ 

 

asignarDesenvolupadorAplicacio 

Funcionalitat 

Assigna un desenvolupador a una aplicació versionada 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió de l’aplicació 
- pDni VARCHAR2(9): identificador del desenvolupador de l’aplicació versionada 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica l’existència de l’aplicació versionada a la taula 
- Verifica l’existència del desenvolupador i que aquest no hagi estat ja assignat a l’aplicació  

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: APPLICATION NOT EXISTS’ 
‘ERROR: DEVELOPER NOT EXISTS‘ 
‘ERROR: DEVELOPER ALREADY ASSIGNED’ 
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assignarDescripcioAplicacio 

Funcionalitat 

Assigna o modifica la descripció d’una aplicació versionada segons l’idioma 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió de l’aplicació 
- pIdioma VARCHAR2(50): nom de l’idioma 
- pDescripcio VARCHAR2(4000): descripció de l’aplicació versionada en l’idioma assignat 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica l’existència de l’aplicació versionada a la taula 
- Verifica l’existència de l’idioma 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: APPLICATION NOT EXISTS’ 
‘ERROR: LANGUAGE NOT EXISTS‘ 

 

assignarSSOOAplicacio 

Funcionalitat 

Assigna o modifica un sistema operatiu d’una aplicació versionada (arxiu binari i mida) 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió de l’aplicació 
- pSSOO VARCHAR2(50): nom del sistema operatiu 
- pBinari VARCHAR2(100): nova ruta on es troba l’arxiu binari de l’aplicació 
- pMida NUMBER(5,2): nova mida en MB de l’arxiu binari per aquest sistema operatiu 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica l’existència de l’aplicació versionada a la taula 
- Verifica l’existència del sistema operatiu 
- Verifica que la mida de l’arxiu binari sigui major que 0 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 
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- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: APPLICATION NOT EXISTS’ 
‘ERROR: SSOO NOT EXISTS‘ 
‘ERROR: NEGATIVE SIZE VALUE’ 

 

emmagatzemarDescarrega 

Funcionalitat 

Emmagatzema les dades d’una descarrega en el sistema 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió de l’aplicació 
- pDispositiu NUMBER(15): identificador (imei) del dispositiu on s’ha realitzat la descarrega 
- pPagament VARCHAR2(50): nom del mètode de pagament de la descarrega 

Paràmetres de sortida 

- RSP VARCHAR2(200): resultat de l’execució del procediment 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica que l’usuari que realitza la descarrega es trobi activat. 
- Verifica l’existència i activació de l’aplicació versionada a la taula 
- Verifica l’existència del dispositiu específic 
- Verifica l’existència de la forma de pagament 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit: 
‘OK’ 

- Si la execució ha fracassat retorna un dels següents missatges: 
‘ERROR: USER IS DISABLED’ 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: APPLICATION NOT EXISTS’ 
‘ERROR: APPLICATION IS DISABLED’ 
‘ERROR: DEVICE NOT EXISTS‘ 
‘ERROR: PAYMENT METHOD NOT EXISTS‘ 

 
4.2.3. Consultes. 

Per tal de donar resposta a les consultes descrites a l’apartat 3 de la licitació de requisits, 

s’han creat una sèrie de funcions de les quals es presenta la especificació a continuació, 

a més cada crida a aquestes consultes es registrarà a la taula de logs per tenir-ne 

constància. 

Per cadascuna de les consultes s’ha implementat un nou tipus d’objecte amb l’estructura 

que tindrà cada registre de la taula solució i un nou tipus de taula que l’emmagatzemarà. 
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dadesDesenvolupadorPais 

Funcionalitat 

Retorna un llistat amb tots els desenvolupadors d’un país amb totes les seves dades i el número 
d’aplicacions publicades. 

Paràmetres d’entrada 

- pPais VARCHAR2(50): nom del país del que es vol obtenir el llistat 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica l’existència del país 

Retorna 

- Si l’execució ha finalitzat amb èxit retorna el resultat de la consulta especificant el DNI, 
nom, adreça, telèfon, mail, estat, representant i total de aplicacions desenvolupades per cada 
desenvolupador. A més s’emmagatzemarà a la taula LOG un missatge ‘OK’. 
NOTA: Si no es troba cap resultat, la taula retornada estarà buida. 

- Si la execució ha fracassat retorna un valor NULL i emmagatzemarà a la taula LOG un dels 
següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: COUNTRY NOT EXISTS’ 

 

dadesAplicacionsActives 

Funcionalitat 

Retorna un llistat amb totes les aplicacions actives i les seves dades, ordenades pel número total 
de descarregues. 

Paràmetres d’entrada 

- Cap 

Verificacions 

- Cap 

Retorna 

- Retorna el resultat de la consulta especificant el nom, versió, resolució, url, data de pujada i 
total de descarregues de cada aplicació activa. A més s’emmagatzemarà a la taula LOG un 
missatge ‘OK’. 
NOTA: Si no es troba cap resultat, la taula retornada estarà buida. 

 

paisosAplicacioAny 

Funcionalitat 

Retorna un llistat amb tots el països on s’ha descarregat una aplicació determinada durant un 
any determinat, així com el número de descarregues en cadascun d’ells 

Paràmetres d’entrada 

- pAplicacio VARCHAR2(50): nom de l’aplicació 
- pVersio VARCHAR2(20): identificador de la versió de l’aplicació 
- pAny VARCHAR2(4): any de la consulta 
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Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 
- Verifica l’existència de l’aplicació versionada 

Retorna 

- Retorna el resultat de la consulta especificant el nom del país i les descarregues produïdes 
en ell. A més s’emmagatzemarà a la taula LOG un missatge ‘OK’. 
NOTA: Si no es troba cap resultat, la taula retornada estarà buida. 

- Si la execució ha fracassat retorna un valor NULL i emmagatzemarà a la taula LOG un dels 
següents missatges: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 
‘ERROR: APPLICATION NOT EXISTS’ 

 
 

activitatUsuari 

Funcionalitat 

Retorna un llistat amb l’històric de descarregues d’un usuari, identificat pel seu número de 
telèfon, en tots els dispositius que tingui associats. 

Paràmetres d’entrada 

- pTelefon NUMBER(9): número de telèfon de l’usuari 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 

Retorna 

- Retorna el resultat de la consulta especificant el nom de l’usuari, identificador, data, imei 
del dispositiu, aplicació, versió, mode de pagament i el preu pagat per cada una de les 
descarregues. A més s’emmagatzemarà a la taula LOG un missatge ‘OK’. 
NOTA: Si no es troba cap resultat, la taula retornada estarà buida. 

- Si la execució ha fracassat retorna un valor NULL i emmagatzemarà a la taula LOG el 
següent missatge: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 

 

Top20ConsumAny 

Funcionalitat 

Retorna un llistat amb els 20 millors usuaris amb el seu consum en un any determinat. 

Paràmetres d’entrada 

- pAny VARCHAR2(4): any de la consulta 

Verificacions 

- Verifica que els camps obligatoris no siguin nuls 

Retorna 

- Retorna el resultat de la consulta especificant el nom, DNI, país i consum per cadascun dels 
20 usuaris amb més consum ordenats de manera descendent per consum. A més 
s’emmagatzemarà a la taula LOG un missatge ‘OK’. 
NOTA: Si no es troba cap resultat, la taula retornada estarà buida. 
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- Si la execució ha fracassat retorna un valor NULL i emmagatzemarà a la taula LOG el 
següent missatge: 
‘ERROR: NULL PARAMETER’ 

 
4.2.4. Mòdul estadístic. 

Un dels requisits (apartat 4 de la licitació) és tenir una sèrie de dades estadístiques 

totalment actualitzades i d’accés ràpid. Per satisfer aquest requisit, s’ha optat per la 

implementació d’un mòdul estadístic, el qual es basa en una sèrie de TRIGGERS o 

llançadors que, de manera automàtica i transparent pel usuari, s’encarreguen de 

mantenir actualitzades les taules d’estadístiques en tot moment.  

A continuació es detallen aquests llançadors necessaris per implementar dit mòdul i les 

seves consultes. 

trigger_descarregues_est1_2 

Funcionalitat 

Actualitza les dades de les estadístiques 1 i 2 de totals (taula EST1_2_TOTALS) després de la 
inserció d’una nova descarrega. 

Tipus de llançador 

- AFTER INSERT ON descarrega FOR EACH ROW 

Atributs actualitzats 

- total_descarregues (taula EST1_2_TOTALS) 
- total_euros (taula EST1_2_TOTALS) 

 

trigger_usuaris 

Funcionalitat 

Actualitza les dades de les estadístiques 1, 2 de totals (taula EST1_2_TOTALS) i 3, 4 i 5 de 
totals per any (taula EST3_4_5_ANY) després de la inserció d’un nou usuari. 

Tipus de llançador 

- AFTER INSERT ON usuari FOR EACH ROW 

Atributs actualitzats 

- total_usuaris (taula EST1_2_TOTALS) 
- usuaris (taula EST3_4_5_ANY) 

 

trigger_descarregues_est3_4_5 

Funcionalitat 

Actualitza les dades de les estadístiques 3, 4 i 5 de totals per any (taula EST3_4_5_ANY) 
després de la inserció d’una nova descarrega. 

Tipus de llançador 

- AFTER INSERT ON descarrega FOR EACH ROW 
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Atributs actualitzats 
- desc_best_desenv (taula EST3_4_5_ANY) 
- nom_best_desenv (taula EST3_4_5_ANY) 
- euros_best_aplicacio (taula EST3_4_5_ANY) 
- best_aplicacio (taula EST3_4_5_ANY) 
- desenv_best_aplicacio (taula EST3_4_5_ANY) 
- descarregues (taula EST3_4_5_ANY) 

 

trigger_mitjana 

Funcionalitat 

Calcula i actualitza la mitjana de descarregues per usuari de la taula EST3_4_5_ANY després 
de la actualització dels camps descarregues o usuaris de la taula EST3_4_5_ANY. 

Tipus de llançador 
- AFTER UPDATE OF descarregues, usuaris ON est3_4_5_any 

Atributs actualitzats 
- mitjana_desc_user (taula EST3_4_5_ANY) 

 

trigger_descarregues_est6_7_8 

Funcionalitat 

Actualitza les dades de les estadístiques 6, 7 i 8 de totals per any i país (taula 
EST6_7_8_ANY_PAIS) després de la inserció d’una nova descarrega. 

Tipus de llançador 

- AFTER INSERT ON descarrega FOR EACH ROW 

Atributs actualitzats 

- usuaris_1_desc (taula EST6_7_8_ANY_PAIS) 
- aplicacions_1_desc (taula EST6_7_8_ANY_PAIS) 
- total_euros (taula EST6_7_8_ANY_PAIS) 

 
5. PLA DE PROVES 

En aquest capítol es mostren les proves de funcionament realitzades sobre la base de dades. La 

realització de les proves es divideix en quatre parts: carrega inicial de dades principals, proves de 

procediments d’alta, baixa i modificació (ABM), proves de les consultes demanades als requisits del 

projecte i proves de consultes sobre les taules del mòdul estadístic.  

Totes les proves que es descriuen a continuació es poden realitzar a la base de dades executant 

l’script “07_Tests.sql” que s’adjunta amb la memòria. La seva execució genera el fitxer 

“proves.log”, on es pot observar el resultat d’aquestes. 

5.1. Carrega inicial de dades 
Per a poder realitzar les proves necessàries primer s’ha de fer una càrrega inicial de dades, que 

no seran inserides mitjançant procediments ABM, executant l’script “06_Inserts.sql” que 

s’adjunta amb el producte. Aquesta informació és la referent a les següents taules: 
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 País (Inserció de tots els països del món segons la codificació ISO 3166-1 alfa-2). (4) 

 Idioma (Inserció dels idiomes més representatius del món segons la codificació ISO 

639). (5) 

 SSOO (Inserció dels principals sistemes operatius de dispositius mòbils). (6) 

 Resolució (Inserció de les principals resolucions de pantalla). (7) 

 Dispositius (Inserció de alguns dels principals dispositius mòbils). (8) 

 Pagament (Inserció de les principals formes de pagament). 

5.2. Proves de procediments ABM 
S’introdueixen dades a totes les taules del mòdul principal. Com que les insercions es fan 

utilitzant els procediments d’alta implementats, la resta de taules estadístiques i la taula de logs 

també s’omplen de dades com a conseqüència de l’execució dels procediments.  

Per començar, totes les insercions realitzades són correctes, d’aquesta manera ja estem en 

condicions de comprovar el funcionament tots els procediments d’alta, ja que el resultat de 

l’execució ha quedat enregistrat a la taula LOG. 

Com que totes les insercions han estat correctes, es pot observar que al camp 

‘PARAM_SORTIDA’ sempre apareix el valor ‘OK’, que informa de que el resultat de 

l’execució ha estat correcte.  

Per a comprovar la taula de logs es pot utilitzar la sentència següent:  

SELECT * FROM log ORDER BY identificador; 

Un cop realitzades les altes pertinents, l’estat de l’aplicació és el següent: 

 Existeixen 30 usuaris actius al sistema. 

 Existeixen 10 desenvolupadors actius al sistema. 

 Com conseqüència dels dos punts anteriors, es tenen 40 persones actives al sistema. Les 

nacionalitats de les quals són 9 diferents (ES, FR, AR, MX, PT, CO, GB, BR i NL). 

 Existeixen 60 dispositius d’usuari (2 dispositius per usuari) 

 Hi ha registrades 20 aplicacions versionades. 

 S’han emmagatzemat 180 preus (un per cada país i aplicació). 

 Es tenen 40 desenvolupadors d’aplicació (4 aplicacions per desenvolupador i 2 

desenvolupadors per aplicació). 

 

(4) Codificació ISO 3166-1 alfa-2 (http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 [27/11/12]). 

(5) Codificació ISO 639-1 (http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1 [27/11/12]). 

(6) Principals sistemes operatius (veure capítol 7 Bibliografia). 

(7) Principals resolucions de pantalla (http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_pantalla [27/11/12]). 

(8) Principals models de dispositius mòbils (veure capítol 7 Bibliografia). 
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 S’han registrat 80 descripcions d’aplicacions (s’han pres 4 idiomes com més 

significatius segons el països, per tant hi ha una descripció per idioma i aplicació). 

 Per últim s’han emmagatzemat 40 sistemes operatius de aplicacions (2 sistemes 

operatius per cada aplicació). 

El total de registres que apareixen a la taula LOG, després d’aquestes insercions, són 460, tots 

amb resultat ‘OK’. A continuació es mostra una captures de pantalla per confirmar aquestes 

dades: 

 
A partir d’aquest moment ja es tenen les principals dades emmagatzemades a la base de dades 

per poder realitzar un test de verificació de funcionament en profunditat. 

Addicionalment es realitzen una sèrie de proves per a mostrar el correcte funcionament dels 

procediments de baixa i modificació tant en cas d’èxit com en cas d’error.  

Proves comuns: 

 Alta correcta d’un nou usuari, desenvolupador o aplicació. 

 Modificació correcta d’un usuari, desenvolupador o aplicació 

 Baixa correcta d’un usuari, desenvolupador o aplicació. 

 Reactivació d’un usuari, desenvolupador o aplicació donat de baixa. 

 Alta d’un usuari, desenvolupador o aplicació que ja existeix. 

 Alta d’un usuari o desenvolupador que dupliquen una clau “UNIQUE” 

 Alta o modificació d’un usuari o desenvolupador amb una referencia inexistent a altre 

element. 

 Modificació que provoca la duplicitat d’algun usuari o desenvolupador. 

 Modificació d’un usuari, desenvolupador o aplicació que està donada de baixa. 

 Modificació o baixa d’un usuari, desenvolupador o aplicació que no existeix. 

 Baixa d’un usuari, desenvolupador o aplicació que ja s’ha donat de baixa. 

 Alta, baixa o modificació amb paràmetres nuls. 
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Proves específiques d’usuaris: 

 Assignació correcta de dispositius d’usuari. 

 Assignació d’un dispositiu assignat a altre usuari (Modificar propietari dispositiu). 

 Assignació a usuaris que no existeixen o que són desenvolupadors. 

 Assignació de dispositiu ja assignat. 

 Assignació de dispositius no existents. 

 Assignacions amb paràmetres nuls. 

Proves específiques d’aplicacions: 

 Assignació correcta de preu, desenvolupador, descripció o sistema operatiu a una 

aplicació. 

 Assignació correcta amb modificació del preu, descripció o sistema operatiu d’una 

aplicació. (REASSIGNACIÓ). 

 Assignació de preu, desenvolupador, descripció o sistema operatiu a una aplicació 

inexistent. 

 Assignació d’un desenvolupador o sistema operatiu inexistent a una aplicació. 

 Assignació de desenvolupador ja assignat. 

 Assignació d’una descripció en un idioma que no existeix. 

 Assignacions amb paràmetres nuls. 

Es vol deixar constància de que totes les verificacions que es realitzen als procediments han 

estat provades de manera correcta, però per no estendre en excés la memòria i facilitar la 

lectura, no es mostren els resultats de les proves (aquestes es poden veure al fitxer generat 

durant el testeig “proves.log”). 

Per continuar amb les proves amb consultes i el mòdul estadístic es necessari emmagatzemar 

algunes descarregues per poder verificar que les dades que aportin aquestes taules siguin al 

cent per cent correctes, per això també es comprova el bon funcionament de l’emmagatzematge 

de descarregues amb un test, aprofitant-lo per omplir la taula amb dades suficients per 

comprovar el funcionament complert de l’aplicació. 

Proves específiques de descarregues: 

 Emmagatzematge correcte de la descarrega. 

 Emmagatzematge d’una aplicació inexistent o desactivada. 

 Emmagatzematge d’una aplicació en un dispositiu inexistent. 

 Emmagatzematge amb un mètode de pagament inexistent. 

 Emmagatzematge amb paràmetres nuls. 



M.A.M. (Mobile Applications Management)                            Manuel Quintana Alberto 

 Página 52 

 

5.3. Proves de consultes 
A continuació es mostra el resultat de les proves realitzades sobre les funcions de consulta a 

partir de la informació resultant de l’execució de les proves anteriors. El resultat en cas de que 

la consulta no retorni dades és una taula buida. 

 Consulta A (Dades dels desenvolupadors d’un país). 

Es realitzen dos consultes per diferents països per demostrar el seu correcte 

funcionament: 

SELECT * FROM TABLE(dadesDesenvolupadorPais(‘España’)); 

 
Resultat consulta A amb país España 

SELECT * FROM TABLE(dadesDesenvolupadorPais(‘Portugal’)); 

 
Resultat consulta A amb país Portugal 

En el resultat es pot observar que les dades mostrades son totalment correctes, mostrant 

inclús si el desenvolupador es troba actiu en el moment de la consulta. 

 Consulta B (Dades de les aplicacions actives). 

Es realitza una consulta per demostrar el seu correcte funcionament: 

SELECT * FROM TABLE(dadesAplicacionsActives()); 

 
Resultat consulta B 



M.A.M. (Mobile Applications Management)                            Manuel Quintana Alberto 

 Página 53 

 

En el resultat es pot observar que les dades mostrades son totalment correctes, tenint en 

compte que les dates de pujada són les dates en les que es va emmagatzemar l’aplicació 

en el sistema. 

 Consulta C (Llistat de països on s’ha descarregat una aplicació en un any concret). 

Es realitzen tres consultes per diferents aplicacions i anys per demostrar el seu correcte 

funcionament: 

SELECT * FROM TABLE(paisosAplicacioAny(‘Cocina sin gluten’, ‘1.0’, 2013)); 

 
Resultat consulta C amb Cocina sin gluten 1.0 en l’any 2013 

SELECT * FROM TABLE(paisosAplicacioAny(‘Soccer Manager’, ‘1.0’, 2013)); 

 
Resultat consulta C amb Soccer Manager 1.0 en l’any 2013 

SELECT * FROM TABLE(paisosAplicacioAny(‘Windows’, ‘9’, 2013)); 

 
Resultat consulta C amb Windows 9 en l’any 2013 

En el resultat es pot observar que les dades mostrades son totalment correctes, a més es 

veu també que en cas de consultar una aplicació que no existeix o durant un any que no 

es tenen dades, el resultat és una taula buida. 

 Consulta D (Històric d’un usuari identificat pel seu telèfon). 

Es realitzen dos consultes per diferents telèfons d’usuaris, un activat i un altre 

desactivat, per demostrar el seu correcte funcionament: 
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SELECT * FROM TABLE(activitatUsuari(123456789)); 

 
Resultat consulta D amb telèfon 123456789 

SELECT * FROM TABLE(activitatUsuari(112345689)); 

 
Resultat consulta D amb telèfon 112345689 que pertany a un usuari desactivat sense descarregues 

En el resultat es pot observar que les dades mostrades son totalment correctes, a més es 

veu també que en cas de consultar un usuari sense descarregues o que estigui desactivat, 

el resultat és una taula buida. 

 Consulta E (Top 20 dels usuaris amb més consum). 

Es realitza una consulta per demostrar el seu correcte funcionament: 

SELECT * FROM TABLE(top20ConsumAny(2013)); 

 
Resultat consulta E amb any 2013 
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En el resultat es pot observar que les dades mostrades son totalment correctes, a més es 

mostra el consum correcte com es pot observar en el primer registre que ha realitzat 

varies vegades la mateixa descarrega, raó perla qual la diferència de consum. 

5.4. Proves del mòdul estadístic 
A continuació es mostra el resultat final de les proves realitzades en relació al mòdul estadístic. 

La realització de les proves consisteix fer consultes sobre la BD en l’estat actual, i 

posteriorment realitzar alguns canvis per a mostrar que es produeix l’actualització de les 

estadístiques correctament. Aquestes comprovacions s’han anat fent mentre 

s’emmagatzemaven les descarregues, però per no estendre massa la memòria, no es 

documentaran en la seva totalitat. 

 Estadístiques totals (Taula est1_2_totals) 

 
Resultat consulta sobre la taula est1_2_totals 

En el resultat es pot observar que les dades mostrades son totalment correctes, a la 

primera columna apareix el total de descarregues de la plataforma a nivell mundial, en 

la segona els ingressos totals provinents de les descarregues que s’han realitzat i en la 

tercera el total d’usuaris registrats al sistema. 

 Estadístiques per any (Taula est3_4_5_any) 

 

 

 
Resultat consulta sobre la taula est3_4_5_any 

En el resultat es pot observar que les dades mostrades son totalment correctes, a 

continuació s’expliquen els resultats per columna: 

 Any_consultat: mostra l’any al que pertanyen la resta de les dades, en el nostre 

cas a l’obtenir la data segon el sistema, l’únic any és el 2013 
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 Descarregues: total de descarregues en l’any consultat, es pot observar que 

coincideix amb el valor de la taula anterior total_descarregues. 

 Usuaris: total d’usuaris donats de alta en la data actual, es pot observar que 

coincideix amb el valor de la taula anterior total_usuaris, ja que només tenim 

les dades d’un any. 

 Mitjana_desc_user: mitjana de descarregues per usuari en l’any consultat. 

 Nom_best_desenv: nom del desenvolupador que més descarregues ha obtingut 

com suma de les seves aplicacions desenvolupades en l’any consultat. En cas 

de que hagi empat apareixeran tots separats per punts 

 Desc_best_desenv: quantitat descarregues que s’han produït d’aplicacions 

desenvolupades pel millor desenvolupador, el de la columna anterior. 

 Best_aplicacio: nom de l’aplicació que més ingressos ha obtingut durant l’any 

en qüestió. En cas d’empat apareixeran les aplicacions separades per punts. 

 Euros_best_aplicacio: ingressos produïts per la “best_aplicacio”. 

 Desenv_best_aplicacio: nom del desenvolupador o desenvolupadors de 

l’aplicació que més ingressos ha produït, si són més de un apareixeran separats 

per punts. 

 Estadístiques per any i país (Taula est6_7_8_any_pais) 

 
Resultat consulta sobre la taula est6_7_8_any_pais 

En el resultat es pot observar que les dades mostrades son totalment correctes, a 

continuació s’expliquen els resultats per columna: 

 Any_consultat: mostra l’any al que pertanyen la resta de les dades, en el nostre 

cas a l’obtenir la data segon el sistema, l’únic any és el 2013 

 País: mostra el nom del país on s’han realitzat descarregues i al que pertanyen 

la resta de les dades. 
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 Usuaris_1_desc: quantitat d’usuaris que han realitzat al menys una descarrega 

en l’any consultat i que estan inscrits al país en qüestió. 

 Aplicacions_1_desc: quantitat d’aplicacions que han estat descarregades al 

menys un cop durant l’any consultat i per un usuari registrat en el país en 

qüestió. 

 Total_euros: ingressos totals que s’han generat per usuaris registrats en el país 

en qüestió durant l’any consultat. Si sumen totes les quantitats el resultat és 

253 que és el mateix valor que apareix a la taula EST1_2_TOTALS en l’atribut 

total_euros. 
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6. CONCLUSIONS 
Podem afirmar que s’han complit els objectius especificats a l’inici del projecte ja que, no només 

m’ha permès posar en pràctica els coneixements adquirits durant assignatures anteriors, sinó que a 

més s’han adquirit noves competències quant a la creació i desenvolupament de projectes més 

complicats. A més cal destacar els nous coneixements adquirits amb el sistema de gestió de bases de 

dades ORACLE.  

S’ha obtingut un producte final de qualitat, ja que després de realitzar les proves hem vist que respon 

a tots els requeriments especificats pel client.  

Per aconseguir això ha sigut molt important l’elaboració d’un pla de treball el més realista possible 

que ha permès avaluar el progrés del projecte durant les fases de la seva creació.  

Més important encara han sigut les fases d’anàlisi de requisits i la fase de disseny. En un projecte 

d’aquestes característiques és molt important detallar clarament el que es demana abans de continuar 

amb la fase següent. La comunicació amb el client ha sigut un element molt important ja que han 

sorgit alguns dubtes sobre els requeriments inicials que gràcies a aquesta comunicació s’han aclarit 

satisfactòriament.  

Les fases de disseny i implementació han presentat algunes dificultats ja que s’han proposat millores 

durant la seva execució que han provocat modificacions. Un cop realitzades aquestes modificacions 

el producte desenvolupat ha sofert un augment de qualitat considerable.   

La implementació ha estat una mica més costosa al començament degut a la adaptació al nou 

sistema gestor de bases de dades ORACLE i algunes noves eines, però després d’un cert temps tot 

s’ha desenvolupat correctament. Aquesta capacitat d’adaptació adquirida és un dels punts més 

importants del objectius assolits al final del projecte. 

Com a conclusió final, tot i ser un treball didàctic, el projecte actual és un bon punt de partida de 

cara a futurs projectes professionals fora de l’àmbit acadèmic, ja que aporta coneixements de totes 

les fases necessàries per a realitzar treballs de major envergadura i en un futur es pot ampliar fent-lo 

un projecte real amb aplicació en el món empresarial. 

 

 

 

 

 

 

  

 



M.A.M. (Mobile Applications Management)                            Manuel Quintana Alberto 

 Página 59 

 

7. BIBLIOGRAFIA 
 

 Llibres de consulta: 

 Bases de dades I – Universitat Oberta de Catalunya [09/10/12] 

 Bases de dades II – Universitat Oberta de Catalunya [09/10/12] 

 Enginyeria de Programari – Universitat Oberta de Catalunya [09/10/12] 

 Manual de SQL para Oracle 9i “Manual de referencia” – Jorge Sánchez, Creative 

Commons [13/11/12] 

 Programación en Oracle 11g SQL, SQL *Plus y PL/SQL – Editorial RaMa [13/11/12] 

 Pàgines d’Internet: 

 Tutorial PL/SQL [en línia] 

http://www.devjoker.com/gru/tutorial-PL-SQL/PLSQ/Tutorial-PL-SQL.aspx [13/11/12] 

http://www.oracle.friccio.com/articulos/Taller_Oracle_PLSQL_22112010.pdf 

[13/11/12] 

 Pàgina oficial Oracle [en línia] 

http://www.oracle.com/pls/db111/homepage [13/11/12] 

 Codis de països (normalitzats per l’estàndard ISO 3166-1 alfa-2) [en línia] 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 [27/11/12] 

 Codis de idioma (normalitzats per l’estàndard ISO 639-1) [en línia] 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1 [27/11/12] 

 Principals sistemes operatius mòbils [en línia] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil [27/11/12] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28operating_system%29 [27/11/12] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS [27/11/12] 

http://en.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS [27/11/12] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile [27/11/12] 

http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/basics/update-history [27/11/12] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Historial_de_versiones_de_iOS [27/11/12] 

 Principals resolucions de pantalla [en línia] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_pantalla [27/11/12] 



M.A.M. (Mobile Applications Management)                            Manuel Quintana Alberto 

 Página 60 

 

 Principals models de dispositius mòbils [en línia] 

http://www.lg.com/es [27/11/12] 

http://www.htc.com/es/ [27/11/12] 

http://www.samsung.com/es/ [27/11/12] 

http://www.nokia.com/es-es/ [27/11/12] 

http://es.blackberry.com/ [27/11/12] 

http://www.apple.com/es/ [27/11/12] 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPhone [27/11/12] 


	Projecte: M.A.M. (Mobile Applications Management)
	Manuel Quintana Alberto
	ETIG
	Jordi Ferrer Duran
	14/01/2013


