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Justificació i objectius 

Justificació 

 

• Treball de síntesi dels coneixements adquirits en els estudis  d'Enginyeria 
Tècnica d'Informàtica de Sistemes. 

• Aplicació de metodologies pròpies en la resolució de projectes informàtics. 

• Aprenentatge en l'utilització de noves eines de treball. 

 

 
Objectius 

 

• Disseny i implementació d'una base de dades relacional per a la gestió 
d'informació de jugadors de bàsquet. 

• Implementació de les consultes més habituals del model de negoci. 

• Disseny i implementació del mòdul estadístic per a realitzar consultes en 
temps constant. 

• Disseny i execució d'un pla de proves exhaustiu. 

 



El projecte 

• Anàlisi i disseny de les entitats de la base de dades seguint un model entitat-

relació. 

• Funcionalitats d'alta, baixa i modificació de les principals entitats. 

• Funcionalitats per emmagatzemar les estadístiques i per consultar-les. 

• Codificació dels scripts de creació de la base de dades i càrrega de dades 

inicials per a la realització de proves. 

• Disseny d'un joc de proves exhaustiu per garantir el bon funcionament. 

• Redacció de la memòria i la presentació  

• Documentació del producte lliurat. 



PAC 1 

Planificació 

• Metodologia de treball 
• Tasques a realitzar 
• Temporització i dates clau 
• Recursos tècnics i materials 
• Riscos i mesures de contenció 

 

PAC 2 

Anàlisi i 
disseny 

• Anàlisi dels requisits 

• Definició de les entitats de la BD 

• Diagrama entitat - relació 

• Especificació del atributs de les entitats 

• Disseny dels procediments de consulta 

 

PAC 3 

Implentació i 
proves 

 
• Lògica ABM dels jugador, contractes i partits 
• Funcionalitats del model de negoci 
• Implementació del procediments de consulta 
• Control d’excepcions i codis d’error 
• Proposta de joc de proves i execució 

 

 

Lliurament 
final 

• Producte completament codificat i provat 

• Propostes de millora i escalabilitat 

• Lliurament del producte 

Dates Clau 

Enunciat 01/03/2013 

PAC 1 17/03/2013 

PAC 2 21/04/2013 

PAC 3 19/05/2013 

Lliurament final 12/06/2013 

Tribunal Virtual 28/06/2013 



Metodologia

Anàlisi 

Disseny 

Implementació 

Proves 

Lliurament 

Inici i abast del projecte  

Anàlisi dels requisits 

Planificació del projecte  

Anàlisis en detall de la solució  

Disseny de la solució 

Creació de la solució  

Proves del producte 

Entrega de la solució al client  

Tancament del projecte 



Anàlisi dels requisits 

 Emmagatzemar totes les dades 
de jugadors, equips, contractes, 
estadístiques, competicions, 
partits  

 Implementació i documentació 
dels procediments d'ABM dels 
jugadors, dels contractes i dels 
partits. 

 Implementació i documentació 
dels procediments per calcular i 
emmagatzemar les 
estadístiques. 

 Implementació i documentació 
dels procediments de consulta. 

Consultes 

1. Número total de jugadors en actiu. 

2. Màxim anotador per competició. 

3. Jugador més ben pagat. 

4. Jugador amb més guanys. 

5. Sou mig anual dels jugadors. 

6. Millors equips defensius i ofensius. 

7. Millors jugadors segons valoracions. 

Llistats 

A. Dades dels jugadors per competició. 

B. Classificació dels equips per competició. 

C. Top 5 jugadors segons valoració. 

D. Contractes per representat. 

E. Top 10 equips amb més despesa. 

F. Jugadors sense contracte. 

 



Disseny conceptual: Model E/R

Model entitat relació del 
model de negoci i del mòdul 

estadístic 



Disseny lògic

• Taules 

• Atributs 

• Tipus de dades 

• Claus primàries 

• Claus foranies 

• Índexs 

• Restriccions 



Estandardització 

 Nomenclatura: 

 Packages: pkg_"nom_package" 

 Llistats: lst_"nom_llistat", 

lst_dwh_"nom_llistat" 

 Restriccions:  

c_"nom_restricció"_[1,2...] 

 Claus foranies: f_"nom_clau"_[1,2...] 

 Índexs: i_"nom_índex":[1,2...], 

p_"nom_índex"_[1,2...], 

u_"nom_índex"_[1,2...] 

 Excepcions: 

e_"nom_excepció"[NF,CHK] 

 Especificació dels codis d'error 

 Codi formatat per facilitar la lectura 

 Noms de variables descriptius 

 Paraules reservades en majúscula 

 Comentaris a nivell de codi 



Implementació 

• ges_altaJugador 

• ges_altaJugadorPersona 

• ges_baixaJugador 

• ges_reactivaJugador 

• ges_retiraJugador 

• ges_esborraJugador 

• ges_modificaJugador 

• ges_creaEstadistiques 

• ges_esborraEstadística 

• ges_generaEstadistiques  

Gestio Jugadors 

• ges_altaContracte 

• ges_modificaContracte 

• ges_esborraContracte 

Gestio 
Contractes 

• ges_altaPartit 

• ges_modificaPartit 

• ges_esborraPartit 

Gestio 
Partits 

• lst_jugadorsCompeticio 

• lst_equipsCompeticio 

• lst_contractesRepresentant 

• lst_top10DespesaEquips 

• lst_top5Jugadors 

• lst_jugadorsLliures 

Consultes 

• lst_dwh_totalJugadors 

• lst_dwh_anotadorsCompeticio 

• lst_dwh_millorPagats 

• lst_dwh_totalGuanys 

• lst_dwh_souMigJugadors 

• lst_dwh_millorsEquips 

• lst_dwh_millorJugador 
 

Consultes DWH 
 Disseny per packages 

 Control d'excepcions 

 Registre d'activitats mitjançant taula de logs 

 Restriccions i excepcions: missatges amigables per l'usuari 



Procediments 
ABM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El magatzem de dades

Funcionament del mòdul estadístic 
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pkg_gestióJugadors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El magatzem de dades: cas pràctic

 Alta d'estadístiques d'un jugador en un partit 
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Jugador: Antonio G. 

Partit: 23 

Competició: ACB 

Punts anotats: 18 

Tirs encistellats: 7 

Faltes rebudes: 2 

Rebots: 1 

. 

. 

. 
 

Estadístiques 

dels 

convocats 

(convocats) 

Anotadors per 

competició(dwh_ano

tadorsCompeticio) 

Millor jugador del 

món(dwh_millorJuga

dor) 



Productes lliurats 

Memòria: Planificació, anàlisi i disseny 

Producte: estructurat en paquets per facilitar el 

desplegament i l'evolució del producte: 

Gestió de Jugadors 

Gestió de Partits 

Gestió de Contractes 

Llistats de consulta 

Llistat de consulta del mòdul estadístic 

Dades de prova 

Joc de proves extens 



Valoració econòmica 

Valoració segons perfil professional 

Desglòs per funcionalitats 



Dades de prova i test del producte

Fitxer amb un conjunt de dades de prova 
el suficientment gran com per provar 
totes les funcionalitats del producte. 

Proves unitàries de tots els procediments 
emmagatzemats, suficients per testejar 
totes les casuístiques. 

 Gestió Jugadors x 39 
 Gestió Partits x 15 
 Gestió Contractes x 14 
 Consultes x 15 
 Consultes DWH x 12 

 Jugadors x 90 
 Equips x 30 
 Partits x 60 
 Estadístiques x 360 
 Contractes x 90 
 Representats de Jugador x 30 
 Representats legals x 13 
 Competicions x 7  
 Federacions x 5 



Instal·lació del producte 

Instal·lació del producte 

• Creació de la base de dades: taules.sql 

• Creació dels procediments d'ABM  els contracte: pkg_gestioContractes.sql 

• Creació dels procediments d'ABM  dels jugadors: pkg_gestioJugadors.sql 

• Creació dels procediments d'ABM dels partits: pkg_gestionPartits.sql 

• Creació dels procediments de consulta: pkg_consultes.sql 

• Creació dels procediments de consulta del DWH: pkg_consultes_dwh.sql 

Càrrega de dades 

• Fitxer per a la inserció de dades de prova: dades_prova.sql 

Proves 

• Proves de la lògica dels jugadors: proves_jugadors.sql 

• Proves de la lògica dels partits: proves_partits.sql 

• Proves de la lògica dels contracte: proves_contractes.sql 

• Proves de la lògica dels listats: proves_consultes.sql 

• Proves de la lògica de les consultes: proves_consultes_dwh.sql 

Desinstal·lació 

• Eliminació del producte: borrar_tot.sql 
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Conclusions

 Seguiment acurat i satisfactori de la planificació inicial 

 Bon anàlisi  Bon disseny  Desenvolupament sense 
imprevistos 

 Capacitat de resoldre problemes tècnics 

 Experiència adquirida en el programari d'Oracle. 

 Assoliment dels requisits funcionals en el terminis establerts 

 



Disseny i implementació de la base de dades 
d’un sistema de gestió d'informació de 

jugadors de bàsquet 
 

Antonio García Borrás 

Gràcies per la vostra atenció.  


