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Resum 

Amb la finalitat d’aprofundir en els coneixements adquirits en el camp de les Bases de Dades al llarg dels 
estudis, aquest TFC desenvolupa el disseny i implementació de la base de dades d’un sistema de gestió 
d'informació de jugadors de bàsquet.  

Primerament, es realitzarà un Pla de treball que identificarà totes les tasques a realitzar, i la seva correcte 
temporització. 

Mitjançant la utilització de la metodologia de treball RUP, es realitzarà l’anàlisi de les característiques i dels 
requisits funcionals que ha de complir la BD, i es crearà el Disseny Conceptual E/R, i el Disseny Lògic de la 
BD, amb les restriccions d’integritat  que siguin necessàries. 

Aleshores, durant la fase d’implementació es crearan tots els elements que formaran la BD. Es a dir, totes 
les taules, procediments de Alta, Baixa i Modificació (ABM), tots els Procediments de consulta, i tots els 
disparadors que alimenten el Mòdul Estadístic. 

Durant tot el procés s’anirà creant la documentació auxiliar adient, així com el corresponent joc de proves. 

Finalment es farà la valoració econòmica del projecte. 
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1. Introducció 

 

1.1. Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa:  
punt de partida i aportació del TFC 

L’objectiu d’aquest treball és consolidar els coneixements adquirits al llarg dels estudis referent a les Bases 
de Dades (BD). 
 

1.2. Objectius del TFC 

L’objectiu d’aquest treball és planificar, dissenyar i implementar la Base de Dades d’un sistema de gestió 

d’informació de jugadors de bàsquet, que servirà per a donar resposta a la necessitat dels jugadors de 

bàsquet a nivell mundial, de tal forma que es creï una nova plataforma centralitzada per tal d’unificar la 

informació de cadascun d'ells i permetre als equips i a les federacions disposar d'aquesta informació a 

l'hora d'escollir els jugadors que integraran els diferents equips. 

LA BD permetrà guardar tota la informació necessària per permetre la gestió de jugadors, els seus 

contractes i les seves estadístiques al llarg de la seva vida esportiva. Igualment, permetrà generar les 

consultes més habituals, i s’encarregarà de precalcular i emmagatzemar diversa informació estadística que 

podrà ser consultada de forma ràpida. 

 

1.3. Enfocament i mètode seguit 

A l’hora de desenvolupar el projecte, he optat per utilitzar la metodologia de treball RUP (Rational Unified 
Process), degut principalment a la seva capacitat d’adaptar-se a les característiques de les diverses etapes 
incrementals en que es pot dividir aquest projecte. 

Durant la fase d’Iniciació de la metodologia de treball RUP, es realitzarà l’anàlisi de les característiques i 
dels requisits funcionals que ha de complir la BD, es crearà el Disseny Conceptual E/R, i el Disseny Lògic de 
la BD, amb les restriccions d’integritat  que siguin necessàries. 

Durant la fase d’elaboració, es crearan els scripts de creació de la BD i de totes les taules amb les seves 
relacions, que permetran guardar les dades dels jugadors, equips, competicions, etc., d’acord amb els 
requisits R1 fins a R6. El resultat servirà de base per al desenvolupament de les següents fases. 

La fase de construcció es dividirà en dos iteracions que de forma incremental, aniran afegint funcionalitats 
a la BD. En la primera iteració s’analitzaran totes les funcionalitats especificades en el requisit R7, i es 
crearan tots els Procediments Emmagatzemats necessaris per a implementar-les. En aquesta iteració també 
s’inclou la introducció manual de dades en la BD, i la conseqüent etapa de proves i correccions dels 
procediments creats. També s’inclourà la creació de la Documentació associada dels procediments 
emmagatzemats a mida que es vagin creant. Aquesta documentació provisional es recopilarà i s’integrarà 
mes tard, durant l’última fase, per crear la documentació global de tot el producte. 

En una segona iteració d’aquesta fase es desenvoluparà el Mòdul Estadístic. Per tan, es començarà 
analitzant totes les funcionalitats i restriccions especificades en el requisit R8. A continuació es revisarà el 
Model Conceptual E/R, i el Model Lògic per tal d’adaptar-hi el Mòdul Estadístic, i es crearan els scripts de 
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creació de les taules necessàries per a guardar les dades del Mòdul Estadístic. Desprès, es crearan els 
disparadors i els procediments emmagatzemats que mantindran actualitzades les dades del Mòdul 
Estadístic. I finalment, es procedirà a efectuar l’etapa de proves i correccions. En aquesta etapa també 
s’anirà realitzant en paral·lel, la documentació associada corresponent. 

La quarta i última fase, la de Transició, se centrarà en preparar el projecte per a la seva entrega. Per tan, 
inclourà la recopilació i integració de tota la documentació associada creada durant les fases anteriors, 
referent a les especificacions, paràmetres i funcionalitats dels procediments emmagatzemats que s’han 
creat, junt amb el joc de proves. També en aquesta fase s’elaborarà la memòria del projecte, i  la 
presentació que s’entregaran junt amb el Treball pràctic. 

 

1.4. Planificació del treball 

1.4.1. Tasques 

D’acord amb la metodologia descrita abans, caldrà realitzar les següents tasques: 
 
Disseny conceptual E/R : 
Identificar les entitats i les seves relacions, d’acord amb els requeriments i restriccions indicats en 
l’enunciat del TFC, i realitzar el Diagrama E/R. 

Disseny Lògic: 
Elaboració del disseny lògic corresponent al disseny conceptual fet prèviament. 

Instal·lació del Software: 
Compren la instal·lació i configuració del software Oracle Express i del SQLDeveloper. També inclou la 
recerca d’informació sobre PL/SQL. 

Scripts de creació de la BD i de les taules per als Jugadors: 
A mes a mes de crear la BD, es crearan els scripts que crearan totes les taules necessàries per guardar les 
dades referents als Jugadors, d’acord amb els requisits R1. 

Scripts de creació de les taules per als Equips: 
Es crearan els scripts que crearan totes les taules necessàries per guardar les dades referents als Equips, 
d’acord amb els requisits R2. 

Scripts de creació de les taules per als Contractes: 
Es crearan els scripts que crearan totes les taules necessàries per guardar les dades referents als 
Contractes, d’acord amb els requisits R3. 

Scripts de creació de les taules per a les Dades Estadístiques dels Partits: 
Es crearan els scripts que crearan totes les taules necessàries per guardar les dades referents a les Dades 
Estadístiques dels Partits jugats per cada Jugador, d’acord amb els requisits R4. 

Scripts de creació de les taules per a les Competicions: 
Es crearan els scripts que crearan totes les taules necessàries per guardar les dades referents a les 
Competicions, d’acord amb els requisits R5. 

Scripts de creació de les taules per als Partits: 
Es crearan els scripts que crearan totes les taules necessàries per guardar les dades referents als Partits, 
d’acord amb els requisits R6. 
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Procediments Emmagatzemats de ABM de Jugadors,Contractes, i Partits: 
Es crearan els scripts dels Processos Emmagatzemats que realitzaran les Altes, Baixes, i Modificacions 
(ABM), dels Jugadors, els Contractes i els Partits, d’acord amb els requisits R7, apartat 1. També s’elaborarà 
la documentació d’aquests procediments. 

Entrada de Dades manualment: 
Introducció manual a la resta de taules de la BD que no estan afectades directament per els procediments 
de ABM, de les dades necessàries per poder fer les proves corresponents, d’acord amb els requisits R7, 
apartat 2. 

Procediments Emmagatzemats per Guardar Estadístiques dels Jugadors en cada Partit: 
Es crearan els scripts dels Processos Emmagatzemats que guardaran les Estadístiques dels Jugadors en cada 
Partit, d’acord amb els requisits R7, apartat 3. També s’elaborarà la documentació d’aquests procediments. 

Procediment Emmagatzemat per Llistar els Jugadors amb les seves dades: 
Es crearà el script del Procés Emmagatzemat que retornarà un llistat dels Jugadors d’una competició amb 
totes les seves dades, d’acord amb els requisits R7, apartat 4a. També s’elaborarà la documentació 
d’aquest procediment. 

Procediment Emmagatzemat per Llistar els Equips ordenats per punts: 
Es crearà el script del Procés Emmagatzemat que retornarà un llistat dels Equips d’una competició ordenats 
per el nombre de punts totals en aquesta temporada, d’acord amb els requisits R7, apartat 4b. També 
s’elaborarà la documentació d’aquest procediment. 

Procediment Emmagatzemat per Llistar els 5 millors Jugadors: 
Es crearà el script del Procés Emmagatzemat que retornarà un llistat dels 5 Jugadors mes ben valorats, 
donat un cert àmbit, gènere i modalitat de competició, d’acord amb els requisits R7, apartat 4c. També 
s’elaborarà la documentació d’aquest procediment. 

Procediment Emmagatzemat per obtenir el Nombre de Contractes de Jugadors signats: 
Es crearà el script del Procés Emmagatzemat que retornarà el nombre de contractes de Jugadors signats i el 
seu valor econòmic, donat un cert Representant i any, d’acord amb els requisits R7, apartat 4d. També 
s’elaborarà la documentació d’aquest procediment. 

Procediment Emmagatzemat per Llistar els 10 Equips que mes han gastat: 
Es crearà el script del Procés Emmagatzemat que retornarà un llistat dels 10 Equips que mes han gastat en 
adquisició de Jugadors, donat un cert any, i ordenats de mes a menys, d’acord amb els requisits R7, apartat 
4e. També s’elaborarà la documentació d’aquest procediment. 

Procediment Emmagatzemat per Llistar els Jugadors que acaben contracte: 
Es crearà el script del Procés Emmagatzemat que retornarà un llistat dels Jugadors que acaben contracte al 
final de la present temporada o que estan en actiu però sense equip, donat un país, un gènere i modalitat 
de competició, d’acord amb els requisits R7, apartat 4f. També s’elaborarà la documentació d’aquest 
procediment. 

Realització de Proves i Correccions: 
Es realitzaran tot un seguit de proves per comprovar el bon funcionament dels Procediments 
Emmagatzemats creats en les tasques anteriors, i es realitzaran les correccions que siguin necessàries. 
També s’elaborarà la documentació del Joc de Proves realitzat. 

Preparació de documents i Entrega PAC-2: 
Es recopilarà tota la feina feta i s’elaboraran els documents adients per a l’entrega de la PAC-2. 

 
Revisió del Disseny conceptual E/R i del Disseny Lògic: 
Es revisarà el Disseny conceptual E/R i el Disseny Lògic per tal de adaptar-hi el Mòdul Estadístic. 

Scripts de creació de les taules per al Mòdul Estadístic: 
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Es crearan els scripts que crearan totes les taules necessàries per guardar les dades del Mòdul Estadístic, 
d’acord amb els requisits R8. 

Disparador per obtenir i guardar el Nombre de Jugadors en actiu: 
Per mantenir actualitzades les dades de les taules del Mòdul Estadístic, he optat per utilitzar Disparadors, i 
si cal algun Procés Emmagatzemat auxiliar, que actuïn cada cop que es faci un Insert, un Update o i Delete 
en qualsevol de les taules associades de on es treuen les dades. 

Per tan, per aquesta tasca es crearà el script del Disparador que obtindrà el número total de jugadors en 
actiu en tots els gèneres i modalitats, i el guardarà en la taula adient del Mòdul Estadístic, d’acord amb els 
requisits R8, apartat 1. També s’elaborarà la documentació d’aquest Disparador. 

Disparador per obtenir i guardar el màxim anotador: 
Es crearà el script del Disparador que obtindrà el màxim anotador d’una competició en la temporada en 
curs, i el guardarà en la taula adient del Mòdul Estadístic, d’acord amb els requisits R8, apartat 2. També 
s’elaborarà la documentació d’aquest Disparador. 

Disparador per obtenir i guardar el Jugador mes ben pagat: 
Es crearà el script del Disparador que obtindrà el Jugador mes ben pagat de cada modalitat i gènere, i els 
guardarà en la taula adient del Mòdul Estadístic, d’acord amb els requisits R8, apartat 3. També s’elaborarà 
la documentació d’aquest Disparador. 

Disparador per obtenir i guardar el Jugador amb mes guanys: 
Es crearà el script del Disparador que obtindrà el Jugador amb mes guanys acumulats al llarg de tota la seva 
carrera esportiva, i el guardarà en la taula adient del Mòdul Estadístic, d’acord amb els requisits R8, apartat 
4. També s’elaborarà la documentació d’aquest Disparador. 

Disparador per obtenir i guardar el sou mig anual dels Jugadors: 
Es crearà el script del Disparador que obtindrà el sou mig anual dels Jugadors donat un cert país, 
temporada, gènere i modalitat, i el guardarà en la taula adient del Mòdul Estadístic, d’acord amb els 
requisits R8, apartat 5. També s’elaborarà la documentació d’aquest Disparador. 

Disparador per obtenir i guardar els millors equips ofensius i defensius: 
Es crearà el script del Disparador que obtindrà els millors Equips ofensius i defensius, en una certa 
competició i temporada, i el guardarà en la taula adient del Mòdul Estadístic, d’acord amb els requisits R8, 
apartat 6. També s’elaborarà la documentació d’aquest Disparador. 

Disparador per obtenir i guardar el millor Jugador del mon: 
Es crearà el script del Disparador que obtindrà el millor Jugador del mon en el darrer any, per a cada gènere 
i modalitat, i el guardarà en la taula adient del Mòdul Estadístic, d’acord amb els requisits R8, apartat 7. 
També s’elaborarà la documentació d’aquest Disparador. 

Realització de Proves i Correccions del Mòdul Estadístic: 
Es realitzaran tot un seguit de proves per comprovar el bon funcionament dels Disparadors creats per 
mantenir actualitzades les dades del Mòdul Estadístic, i es realitzaran les correccions que siguin 
necessàries. També s’elaborarà la documentació del Joc de Proves realitzat. 

Preparació de documents i Entrega PAC-3: 
Es recopilarà tota la feina feta i s’elaboraran els documents adients per a l’entrega de la PAC-3. 

Elaboració de la Memòria i la Presentació: 
S’elaborarà la Memòria del projecte, i la Presentació, que juntament amb el Treball Pràctic s’entregaran en 
el Lliurament Final. 
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1.4.2. Fites 

Les fites del projecte venen determinades per les dates d’entrega de les PACs i del Lliurament Final. En la 
següent taula es pot veure la relació d’esdeveniments clau del projecte, amb les seves dates i el material 
que s’entregarà: 

lliurament data material 

PAC-1 17/03/2013 - Pla de Treball (aquest document) 

PAC-2 21/04/2013 

La documentació i el producte fet fins al moment, que inclou: 

- Les tasques fetes durant la fase d’iniciació de la metodologia de 
treball: 
o El diagrama del Disseny conceptual E/R 
o El diagrama del Disseny Lògic 

- Les tasques fetes durant la fase d’elaboració: 
o Els scripts de creació de la BD i de totes les taules, d’acord 

amb els requisits R1 fins a R6 

- Les tasques fetes durant la primera iteració de la fase de 
construcció: 
o Els scripts de creació de tots Procediments Emmagatzemats 

necessaris per a implementar els requisits R7 
o Documentació del joc de proves realitzat 
o Documentació associada dels procediments emmagatzemats 

PAC-3 19/05/2013 

La resta de la documentació i el producte fet, que inclou: 

- Les tasques fetes durant la segona iteració de la fase de 
construcció: 
o Els scripts de creació de tots Disparadors necessaris per a 

implementar els requisits R8 
o Documentació del joc de proves realitzat 
o Documentació associada dels disparadors 

Lliurament Final 12/06/2013 
- Memòria del projecte 
- Presentació 
- Treball pràctic 

 

 

1.4.3. Temps previst: 

 Temps de cada Tasca 

A continuació es pot veure la relació de tasques, amb el temps previst que es tardarà a realitzar cada una 
d’elles, junt amb la data d’inici i final previstes. 

tasca Temps previst inici final 

Pla de Treball 11 dies 01/03/13 17/03/13 

Disseny conceptual E-R 3 dies 18/03/13 20/03/13 

Disseny Lògic 3 dies 21/03/13 25/03/13 

Instal·lació i configuració del Software ORACLE 2 dies 24/03/13 25/03/13 

Scripts creació BD 0,25 dies 26/03/13 26/03/13 

Scripts creació Taules per R1 (dades Jugadors) 0,75 dies 26/03/13 26/03/13 
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Scripts creació Taules per R2 (dades Equips) 0,5 dies 27/03/13 27/03/13 

Scripts creació Taules per R3 (dades Contractes) 0,5 dies 27/03/13 27/03/13 

Scripts creació Taules per R4 (dades Estadístiques dels Partits 
jugats per cada Jugador) 

0,5 dies 28/03/13 28/03/13 

Scripts creació Taules per R5 (dades Competicions) 0,5 dies 28/03/13 28/03/13 

Scripts creació Taules per R6 (dades Partits) 0,5 dies 29/03/13 29/03/13 

R7-1: Procediments Emmagatzemats ABM de Jugadors, 
Contractes, i Partits + Documentació 

2,5 dies 29/03/13 02/04/13 

R7-2: Entrada de Dades Manualment a la resta de Taules. 1 dia 03/04/13 03/04/13 

R7-3: Procediment Emmagatzemat per Guardar Estadístiques 
dels Jugadors en cada Partit + Documentació 

2 dies 04/04/13 05/04/13 

R7-4a: Procediment Emmagatzemat per Llistar els Jugadors 
amb les seves dades + Documentació 

2 dia 08/04/13 09/04/13 

R7-4b: Procediment Emmagatzemat per Llistar els Equips 
ordenats per punts + Documentació 

2 dia 10/04/13  11/04/13  

R7-4c: Procediment Emmagatzemat per Llistar els 5 millors 
Jugadors + Documentació 

2 dia 12/04/13 13/04/13 

R7-4d: Procediment Emmagatzemat per obtenir el nº de 
Contractes de Jugadors signat + Documentació 

2 dia 14/04/13 15/04/13 

R7-4e: Procediment Emmagatzemat per Llistar els 10 Equips que 
mes han gastat + Documentació 

2 dia 16/04/13 17/04/13  

R7-4f: Procediment Emmagatzemat per Llistar els Jugadors que 
acaben contracte + Documentació 

2 dia 18/04/13  19/04/13 

Proves i Correccions dels Procediments Emmagatzemats 2 dies 20/04/13 21/04/13 

Preparació de documentació associada i entrega de la PAC-2 7 dies 22/04/13 28/04/13 

Revisió del Disseny conceptual E-R, i del Disseny Lògic per al 
Mòdul Estadístic 

0,5 dies 29/04/13 29/04/13 

Scripts de creació de les Taules per al Mòdul Estadístic 0,5 dies 29/04/13 29/04/13 

R8-1: Disparador nº total de jugadors en actiu 1 dies 30/04/13 30/04/13 

R8-2: Disparador Màxim anotador 1 dies 01/05/13 01/05/13 

R8-3: Disparador Jugador mes ben pagat 1 dies 02/05/13  02/05/13  

R8-4: Disparador Jugador amb mes guanys 1 dies 03/05/13 03/05/13 

R8-5: Disparador Sou mig anual dels Jugadors 1 dies 06/05/13 06/05/13 

R8-6: Disparador Millors Equips ofensius i defensius 2 dies 07/05/13 08/05/13 

R8-7: Disparador Millor Jugador del mon 2 dies 09/05/13 10/05/13 

Proves i Correccions dels Disparadors del Mòdul Estadístic 3 dies 13/05/13 15/05/13 

Preparació de documents i entrega de la PAC-3 2 dies 16/05/13 17/05/13 

Elaboració de la Memòria i la Presentació 18 dies 20/05/13 12/06/13 

 Temps Total: 82 dies 01/03/13 12/06/13 

 
 
 
 
 
 Riscos 

Els principals riscos que preveig son per una banda, algun possible error en l’apreciació de la quantitat de 
feina que pot requerir alguna de les tasques, i per altre banda, l’aparició d’alguna circumstancia imprevista 
que m’impedeixi dedicar-me temporalment al TFC. 
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Per mitigar les conseqüències del primer cas, a l’hora de fer les previsions de temps de cada tasca, he 
procurat en general fer un càlcul generós del temps, intentant d’aquesta forma donar un cert grau 
d’elasticitat al calendari, i evitar així que la feina s’acumuli degut a algun error d’apreciació en la quantitat 
de feina d’alguna de les tasques. 

A mes a mes, de cara a la possible aparició de situacions imprevistes que m’impedeixin treballar 
temporalment en el TFC, he fet que la previsió de temps encaixi en les dates d’entrega de les PACs i el 
Lliurament Final de tal forma, que no sigui necessari treballar en el TFC durant els caps de setmana. Per tan, 
disposo a partir d’ara, d’un marge de 6 caps de setmana sencers (12 dies) per compensar qualsevol situació 
imprevista. 
 
 
 Modificacions 

Tot i les previsions fetes sobre els riscos previsibles, la realitat ha desbordat tota la planificació feta. Les 
meves dificultats en descobrir i aprendre les peculiaritats del llenguatge PL/SQL ha fet que tot i tenir a 
temps la implementació dels procediments previstos per la PAC-2, la preparació de la documentació 
associada i algunes correccions d’última hora, han fet retrassar l’entrega de la PAC-2 fins a set dies. Això 
m’obliga a refer la planificació prevista, i a tenir menys marge de temps per a la realització del mòdul 
estadístic, de cara a entregar la PAC-3 a temps.  
 
 
 
 Diagrama de Gantt 
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1.5. Productes obtinguts 

 
Com a resultat final del TFC s’han obtingut els següents productes. 

▪ Una memòria (aquest document) que recull tota la feina feta al llarg del TFC, des de la planificació de 

les tasques, anàlisi de requeriments, passant per el disseny de la Base de Dades i del Mòdul 

estadístic, fins a la implementació de les taules, els procediments i els disparadors, amb la 

corresponent documentació associada. 

▪ Una presentació, que es una síntesi de la memòria. 

▪ El producte pròpiament dit, format per el codi font que permet crear les taules de la Base de Dades, 

els Procediments de Alta , Baixa i Modificació, Procediments de Consulta, i els Disparadors que 

alimenten al Mòdul Estadístic, junt també amb la documentació associada que descriu les 

característiques i el funcionament de tots els procediments i disparadors. 

 
 

1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

En el capítol 2 es descriu tot el procés de disseny de la BD, tan del Disseny Conceptual E/R, com del Disseny 

Lògic de la BD i del Mòdul Estadístic. 

En el capítol 3  es descriu la implementació de tots els elements que formaran la BD. Això inclou la Creació 

de les Taules de la Base de Dades i del Mòdul Estadístic, la creació del procediments emmagatzemats de 

Alta, Baixa i Modificació (ABM) de jugadors, contractes i partits, i també de dades estadístiques de joc dels 

jugadors en cada partit. També es descriuen i s’especifiquen tots els procediments emmagatzemats que 

permeten realitzar consultes a la BD.  Dins del capítol 3 també s’inclou la descripció i especificació de tots i 

cada un del Disparadors que alimenten al Mòdul Estadístic. 

En el Capítol 4 es descriu la valoració econòmica del projecte, identificant els diferents rols que intervenen, 

les tasques que cada un realitza, el temps emprat, i el càlcul econòmic total. 

En el capítol 5 hi trobem les conclusions, en el capítol 6 el glossari, i finalment en el capítol 7 la bibliografia. 
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2. Disseny de la Base de Dades 

2.1. Disseny conceptual E/R 

En aquesta fase de disseny, l’anàlisi de les característiques i dels requisits funcionals ens porten a crear 

aquest Disseny Conceptual de E/R.  

 

En aquest disseny s’ha procurat identificar aquells grups de dades que per si mateixes tenen una entitat 

pròpia, com p.ex. ‘jugador’, ‘equip’, etc. , i també identificar les relacions que hi ha entre les diverses 

entitats. Tot plegat amb l’objectiu de que la B.D. pugui guardar tota la informació necessària, pro sense 

redundància, i que a la vegada permeti consultar la informació de forma ràpida i eficient. 

Si analitzem en detall les diferents parts d’aquest disseny, podem veure p.ex. com el ‘Contracte’ esdevé el 

vincle d’unió entre les entitats ‘jugador’ i ‘equip’. En aquest cas, l’equip pot tenir dos possibles rols, un de 

principal (equip_comprador), i un altre de secundari 

(equip_venedor), que no sempre intervé en el contracte. El 

requeriment de que s’hagin de guardar l’historial de tots els 

contractes que ha tingut el jugador al llarg de la seva vida 

esportiva, obliga a que en la relació entre ‘jugador’ i ‘equip’ hi 

intervingui la ‘data’ com a una entitat mes. Un cop es passi al 

disseny lògic, ‘contracte’ esdevindrà un taula de la BD que tindrà 

com a clau primària (PK) les columnes ‘jugador’, 

‘equip_comprador’ i ‘data_signatura’. D’aquesta manera es pot 

guardar un històric dels contractes sense que hi hagi conflictes amb la PK quan p.ex. un jugador renovi el 

contracte amb el mateix equip. 
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2.2. Disseny Lògic 

El disseny conceptual descrit a dalt ens permet identificar les diferents entitats i relacions que es 
convertiran en taules de la BD. Aquest es el resultat: 
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Aquesta es la taula log que guardarà els registres de cada crida a un 

procediment. 

A part d’aquestes taules, falten les taules que guardaran les dades que generi el 

mòdul estadístic. El disseny, la descripció de les taules del mòdul estadístic, i la 

seva relació amb la resta de la BD, es descriuen en el següent capítol. 

 

2.3. Mòdul Estadístic 

Analitzant les característiques i els requisits funcionals que ha de tenir el Mòdul Estadístic, i les dades que te 

que guardar, he creat una taula específica per a cada un del set grups de dades indicats en els 

requeriments. En la següent taula es pot veure la relació de cada un dels grups de dades i la corresponent 

taula del Mòdul Estadístic on es guarda. 

 

Consultes a que ha de respondre el Mòdul Estadístic Taula del Mòdul Estadístic 

1. El número total de jugadors en actiu en tots els gèneres i modalitats. me_total_jugadors_actiu 

2. Donada una competició, el seu màxim anotador en la temporada en curs (o 
bé la darrera temporada, si ens trobem en el període entre temporades). 

me_max_anotador_temporada 

3. El jugador més ben pagat de cada modalitat i gènere. me_jugador_mes_ben_pagat 

4. El jugador amb més guanys acumulats al llarg de tota la seva carrera 
esportiva. 

me_jugador_mes_guanys_acumulat 

5. Donat un país, una temporada, un gènere i una modalitat, el sou mig anual 
dels jugadors. 

me_sou_mig_anual_jugadors 

6. Donada una competició i una temporada, els millors equips ofensius i 
defensius. 

me_equips_ofensius_i_defensius 

7. Per a cada gènere i modalitat, el millor jugador del món en el darrer any 
(mitjana de valoracions ponderades més alta). 

me_millor_jugador_del_mon 

 
El Disseny Lògic del Mòdul Estadístic i la descripció detallada de les taules, la podem trobar en els apartats 

que venen a continuació 

 
 

2.3.1. Disseny Lògic 

A partir del disseny previ de la BD, i de l’anàlisi de les dades que el Mòdul Estadístic te que guardar, junt 

amb els requeriments que te que complir, es poden identificar les diferents entitats i relacions que 

formaran el Mòdul Estadístic. El disseny lògic resultant es el següent (les taules del Mòdul Estadístic estan 

marcades en groc): 
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3. Implementació 

3.1. Creació de les taules de la BD 

Un cop identificades les taules que formaran la BD, amb els seus camps, claus primàries i foranes, i les seves 

restriccions, aquest son els scripts que ens permeten crear les taules.  L’ordre en que es mostren coincideix 

amb l’ordre en que s’haurien d’anar creant es taules per tal de no provocar cap conflicte amb les claus 

foranes. 

En les taules en que la clau primària (PK) es una seqüència numèrica pròpia, junt amb l’script per crear la 

taula s’hi acompanya l’script per crear la seqüència que en el SGBD de Oracle, permet saber quin serà el 

valor que haurà de tenir la PK en el pròxim INSERT. 

Per a la taula Representant: 

CREATE TABLE representant  

( id_representant NUMBER NOT NULL 

, nom VARCHAR2(20) 

, cognoms VARCHAR2(45) 

, dni VARCHAR2(9) 

, CONSTRAINT pk_representant PRIMARY KEY(id_representant)); 

 

CREATE SEQUENCE representant_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

 

Per a la taula Posició_joc 

CREATE TABLE posicio_joc  

( id_posicio_joc NUMBER NOT NULL 

, descripcio VARCHAR2(20) 

, CONSTRAINT pk_posicio_joc PRIMARY KEY(id_posicio_joc)); 

 

CREATE SEQUENCE posicio_joc_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

 

Per a la taula Gènere 

CREATE TABLE genere 

( id_genere NUMBER NOT NULL  

, nom       VARCHAR2(45 BYTE) 

, CONSTRAINT pk_genere PRIMARY KEY (id_genere)); 

 

CREATE SEQUENCE genere_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

 

Per a la taula Modalitat 

CREATE TABLE modalitat 

( id_modalitat NUMBER NOT NULL 

, nom          VARCHAR2(45 BYTE) 

, CONSTRAINT pk_modalitat PRIMARY KEY (id_modalitat)); 

 

CREATE SEQUENCE modalitat_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

 

 

Per a la taula Jugador 

CREATE TABLE jugador  

( id_jugador NUMBER NOT NULL 

, representant NUMBER NOT NULL 

, posicio_joc NUMBER NOT NULL 

, genere NUMBER NOT NULL 

, modalitat NUMBER NOT NULL 

, nacionalitat VARCHAR2(20 CHAR) 

, federacio VARCHAR2(20 CHAR) 

, num_federat VARCHAR2(20 CHAR) 

, nom VARCHAR2(20 CHAR) 

, cognoms VARCHAR2(45 CHAR) 

, data_naixement DATE 

, altura FLOAT 
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, pes FLOAT 

, url_web HttpUriType 

, url_video HttpUriType 

, activitat VARCHAR2(7 CHAR) 

, estat VARCHAR2(5 CHAR) 

, sub_estat VARCHAR2(26 CHAR) 

, diagnostic_actual VARCHAR2(2000 CHAR) 

, data_disponibilitat DATE 

, CONSTRAINT pk_jugador PRIMARY KEY (id_jugador) 

, CONSTRAINT fk_jugador_1 FOREIGN KEY (representant) 

  REFERENCES representant (id_representant) 

, CONSTRAINT fk_jugador_2 FOREIGN KEY (posicio_joc) 

  REFERENCES posicio_joc (id_posicio_joc) 

, CONSTRAINT fk_jugador_3 FOREIGN KEY (genere) 

  REFERENCES genere (id_genere) 

, CONSTRAINT fk_jugador_4 FOREIGN KEY (modalitat) 

  REFERENCES modalitat (id_modalitat) 

, CONSTRAINT jug_activitat CHECK (activitat IN ('actiu', 'retirat')) 

, CONSTRAINT jug_estat CHECK (estat IN ('alta', 'baixa')) 

, CONSTRAINT jug_sub_estat CHECK (sub_estat IN ('baixa medica', 'baixa per motius personals'))); 

 

CREATE SEQUENCE jugador_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

Per a la taula Equip: 

CREATE TABLE equip  

( id_equip NUMBER NOT NULL 

, nom_equip VARCHAR2(255) 

, nom_representant VARCHAR2(255) 

, municipi VARCHAR2(255) 

, pais VARCHAR2(45) 

, adreca VARCHAR2(255) 

, telefon NUMBER 

, url_web HttpUriType 

, tipus_entitat VARCHAR2(45) 

, num_socis NUMBER 

, CONSTRAINT pk_equip PRIMARY KEY (id_equip)); 

 

CREATE SEQUENCE equip_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

Per a la taula Contracte: 

CREATE TABLE contracte  

( jugador NUMBER NOT NULL 

, equip_comprador NUMBER NOT NULL 

, equip_venedor NUMBER 

, data_signatura DATE NOT NULL 

, data_finalitzacio DATE 

, durada_contracte NUMBER(38,5) 

, sou_brut_anual NUMBER(38,3) 

, compensacio_economica NUMBER(38,3) 

, valor_operacio NUMBER(38,3) 

, CONSTRAINT pk_contracte PRIMARY KEY (jugador,equip_comprador,data_signatura) 

, CONSTRAINT fk_contracte_1 FOREIGN KEY (jugador) 

  REFERENCES jugador (id_jugador) 

, CONSTRAINT fk_contracte_2 FOREIGN KEY (equip_comprador) 

  REFERENCES equip (id_equip) 

, CONSTRAINT fk_contracte_3 FOREIGN KEY (equip_venedor) 

  REFERENCES equip (id_equip)); 

 

Per a la taula Categoria: 

CREATE TABLE categoria  

( id_categoria NUMBER NOT NULL 

, nom VARCHAR2(20) 

, CONSTRAINT pk_categoria PRIMARY KEY(id_categoria)); 

 

CREATE SEQUENCE categoria_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

 

Per a la taula Competició: 

CREATE TABLE competicio  

( id_competicio NUMBER NOT NULL 

, categoria NUMBER NOT NULL 

, nom VARCHAR2(20) 

, ambit VARCHAR2(20) 
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, genere NUMBER NOT NULL 

, modalitat NUMBER NOT NULL 

, pais VARCHAR2(20) 

, nombre_arbitres NUMBER(1) 

, temporada VARCHAR2(20) 

, factor_p FLOAT 

, CONSTRAINT pk_competicio PRIMARY KEY (id_competicio) 

, CONSTRAINT fk_competicio_1 FOREIGN KEY (categoria) 

  REFERENCES categoria (id_categoria) 

, CONSTRAINT fk_competicio_2 FOREIGN KEY (genere) 

  REFERENCES genere (id_genere) 

, CONSTRAINT fk_competicio_3 FOREIGN KEY (modalitat) 

  REFERENCES modalitat (id_modalitat)); 

 

CREATE SEQUENCE competicio_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

Per a la taula Competeix: 

CREATE TABLE competeix  

( competicio NUMBER NOT NULL 

, equip NUMBER NOT NULL 

, CONSTRAINT pk_competeix PRIMARY KEY (competicio,equip) 

, CONSTRAINT fk_competeix_1 FOREIGN KEY (competicio) 

  REFERENCES competicio (id_competicio) 

, CONSTRAINT fk_competeix_2 FOREIGN KEY (equip) 

  REFERENCES equip (id_equip)); 

 

Per a la taula Partit: 

CREATE TABLE partit  

( id_partit NUMBER NOT NULL 

, competicio NUMBER NOT NULL 

, equip_local NUMBER NOT NULL 

, equip_visitant NUMBER NOT NULL 

, data_hora TIMESTAMP 

, lloc VARCHAR2(45 CHAR) 

, CONSTRAINT pk_partit PRIMARY KEY (id_partit) 

, CONSTRAINT fk_partit_1 FOREIGN KEY (competicio) 

  REFERENCES competicio (id_competicio) 

, CONSTRAINT fk_partit_2 FOREIGN KEY (equip_local) 

  REFERENCES equip (id_equip) 

, CONSTRAINT fk_partit_3 FOREIGN KEY (equip_visitant) 

  REFERENCES equip (id_equip)); 

 

CREATE SEQUENCE partit_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

 

Per a la taula Estadística_jugador_partit: 

CREATE TABLE estadistica_jugador_partit  

( jugador NUMBER NOT NULL 

, partit NUMBER NOT NULL 

, minuts_jugats FLOAT 

, pt NUMBER 

, t1i NUMBER 

, t1e NUMBER 

, t2i NUMBER 

, t2e NUMBER 

, t3i NUMBER 

, t3e NUMBER 

, rd NUMBER 

, ro NUMBER 

, asis NUMBER 

, tf NUMBER 

, tc NUMBER 

, pr NUMBER 

, pp NUMBER 

, fc NUMBER 

, fr NUMBER 

, valoracio NUMBER 

, valoracio_ponderada NUMBER 

, CONSTRAINT pk_est_jp PRIMARY KEY (jugador,partit) 

, CONSTRAINT fk_eest_jp_1 FOREIGN KEY (jugador) 

  REFERENCES jugador (id_jugador) 

, CONSTRAINT fk_est_jp_2 FOREIGN KEY (partit) 

REFERENCES partit (id_partit)); 
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Per a la taula Jugadors_convocats: 

CREATE TABLE jugadors_convocats  

( partit NUMBER NOT NULL 

, equip NUMBER NOT NULL 

, jugador NUMBER NOT NULL 

, CONSTRAINT pk_jugadors_convocats PRIMARY KEY (partit,equip,jugador) 

, CONSTRAINT fk_jugadors_convocats_1 FOREIGN KEY (partit) 

  REFERENCES partit (id_partit) 

, CONSTRAINT fk_jugadors_convocats_2 FOREIGN KEY (equip) 

  REFERENCES equip (id_equip) 

, CONSTRAINT fk_jugadors_convocats_3 FOREIGN KEY (jugador) 

  REFERENCES jugador (id_jugador)); 

 

Per a la taula Àrbitre: 

CREATE TABLE arbitre  

( id_arbitre NUMBER NOT NULL 

, categoria NUMBER NOT NULL 

, nom VARCHAR2(20) 

, cognoms VARCHAR2(45) 

, num_colegiat VARCHAR2(20) 

, CONSTRAINT pk_arbitre PRIMARY KEY (id_arbitre) 

, CONSTRAINT fk_arbitre_1 FOREIGN KEY (categoria) 

  REFERENCES categoria (id_categoria)); 

 

CREATE SEQUENCE arbitre_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

 

Per a la taula Tipus_àrbitre: 

CREATE TABLE tipus_arbitre  

( id_tipus_arb NUMBER NOT NULL 

, nom VARCHAR2(20) 

, CONSTRAINT pk_tipus_arbitre PRIMARY KEY (id_tipus_arb)); 

 

CREATE SEQUENCE tipus_arbitre_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

 

Per a la taula Equip_arbitral: 

CREATE TABLE equip_arbitral  

( partit NUMBER NOT NULL 

, arbitre NUMBER NOT NULL 

, tipus_arbitre NUMBER NOT NULL 

, CONSTRAINT pk_equip_arbitral PRIMARY KEY (partit,arbitre) 

, CONSTRAINT fk_equip_arbitral_1 FOREIGN KEY (partit) 

  REFERENCES partit (id_partit) 

, CONSTRAINT fk_equip_arbitral_2 FOREIGN KEY (arbitre) 

  REFERENCES arbitre (id_arbitre) 

, CONSTRAINT fk_equip_arbitral_3 FOREIGN KEY (tipus_arbitre) 

  REFERENCES tipus_arbitre (id_tipus_arb)); 

 

Per a la taula Tècnic: 

CREATE TABLE tecnic  

( id_tecnic NUMBER NOT NULL 

, nom VARCHAR2(20) 

, cognoms VARCHAR2(45) 

, num_federat VARCHAR2(20) 

, CONSTRAINT pk_tecnic PRIMARY KEY (id_tecnic)); 

 

CREATE SEQUENCE tecnic_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

 

Per a la taula Càrrec_tècnic: 

CREATE TABLE carrec_tecnic  

( id_carrec_tecnic NUMBER NOT NULL 

, nom VARCHAR2(45) 

, CONSTRAINT pk_carrec_tecnic PRIMARY KEY (id_carrec_tecnic)); 

 

CREATE SEQUENCE carrec_tecnic_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 
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Per a la taula Cos_tècnic: 

CREATE TABLE cos_tecnic  

( equip NUMBER NOT NULL 

, tecnic NUMBER NOT NULL 

, carrec_tecnic NUMBER NOT NULL 

, CONSTRAINT pk_cos_tecnic PRIMARY KEY (equip,tecnic) 

, CONSTRAINT fk_cos_tecnic_1 FOREIGN KEY (equip) 

  REFERENCES equip (id_equip) 

, CONSTRAINT fk_cos_tecnic_2 FOREIGN KEY (tecnic) 

  REFERENCES tecnic (id_tecnic) 

, CONSTRAINT fk_cos_tecnic_3 FOREIGN KEY (carrec_tecnic) 

  REFERENCES carrec_tecnic (id_carrec_tecnic)); 

 

Per a la taula Log: 

CREATE TABLE log  

( id_log NUMBER NOT NULL 

, data_hora TIMESTAMP(0) DEFAULT SYSTIMESTAMP 

, procediment VARCHAR2(45) 

, parametres_in VARCHAR2(2000) 

, parametres_out VARCHAR2(2000) 

, CONSTRAINT pk_log PRIMARY KEY (id_log)); 

 

CREATE SEQUENCE log_seq INCREMENT BY 1 START WITH 1 MINVALUE 1 ORDER; 

 

 

3.2. Creació de les taules del Mòdul Estadístic 

Un cop identificades les taules que formaran el Mòdul Estadístic, amb els seus camps, claus primàries i 

foranes, aquest son els scripts que ens permeten crear les taules.   

Per a la taula ME_TOTAL_JUGADORS_ACTIU: 

CREATE TABLE me_total_jugadors_actiu  

( modalitat NUMBER NOT NULL  

, genere NUMBER NOT NULL  

, nom_modalitat VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL  

, nom_genere VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL  

, total_jug_act NUMBER DEFAULT 0 

, CONSTRAINT pk_me_total_jugadors_actiu PRIMARY KEY (modalitat, genere) 

, CONSTRAINT fk_me_total_jugadors_actiu_1 FOREIGN KEY (modalitat) 

  REFERENCES modalitat (id_modalitat) 

, CONSTRAINT fk_me_total_jugadors_actiu_2 FOREIGN KEY (genere) 

  REFERENCES genere (id_genere)); 

 

 

Per a la taula ME_MAX_ANOTADOR_TEMPORADA 

CREATE TABLE me_max_anotador_temporada 

( competicio NUMBER NOT NULL  

, nom_comp   VARCHAR2(20 CHAR) 

, temporada  VARCHAR2(20 CHAR) 

, jugador    NUMBER DEFAULT NULL 

, nom        VARCHAR2(20 CHAR) 

, cognoms    VARCHAR2(45 CHAR) 

, punts      NUMBER DEFAULT 0 

, CONSTRAINT pk_me_max_anotador_temporada PRIMARY KEY (competicio)  

, CONSTRAINT fk_max_anotador_1 FOREIGN KEY (competicio)  

  REFERENCES competicio (id_competicio)  

, CONSTRAINT fk_max_anotador_2 FOREIGN KEY (jugador)  

REFERENCES jugador (id_jugador)); 

 

 

Per a la taula ME_JUGADOR_MES_BEN_PAGAT 

CREATE TABLE me_jugador_mes_ben_pagat 

( modalitat     NUMBER NOT NULL  

, genere        NUMBER NOT NULL  
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, nom_modalitat VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL  

, nom_genere    VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL  

, jugador       NUMBER DEFAULT 0 

, nom           VARCHAR2(20 CHAR) 

, cognoms       VARCHAR2(45 CHAR) 

, sou_brut      NUMBER DEFAULT 0 

, CONSTRAINT pk_me_jugador_mes_ben_pagat PRIMARY KEY (modalitat, genere)  

, CONSTRAINT u_jugador_mes_pagat_1 UNIQUE (nom_modalitat)  

, CONSTRAINT u_jugador_mes_pagat_2 UNIQUE (nom_genere)  

, CONSTRAINT fk_jugador_mes_pagat_1 FOREIGN KEY (modalitat)  

  REFERENCES modalitat (id_modalitat)  

, CONSTRAINT fk_jugador_mes_pagat_2 FOREIGN KEY (genere)  

  REFERENCES genere (id_genere)  

, CONSTRAINT fk_jugador_mes_pagat_3 FOREIGN KEY (jugador)  

  REFERENCES jugador (id_jugador)); 

 

Per a la taula ME_JUGADOR_MES_GUANYS_ACUMULAT: 

CREATE TABLE me_jugador_mes_guanys_acumulat 

( id_jugador_mga NUMBER NOT NULL  

, jugador        NUMBER DEFAULT 0 

, nom            VARCHAR2(20 CHAR) 

, cognoms        VARCHAR2(45 CHAR) 

, guanys         NUMBER DEFAULT 0 

, CONSTRAINT pk_me_jugador_mga PRIMARY KEY (id_jugador_mga)  

, CONSTRAINT fk_me_jugador_mga_1 FOREIGN KEY (jugador)  

  REFERENCES jugador (id_jugador)); 

 

Per a la taula ME_SOU_MIG_ANUAL_JUGADORS: 

CREATE TABLE me_sou_mig_anual_jugadors 

( temporada     VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL  

, pais          VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL  

, modalitat     NUMBER NOT NULL  

, genere        NUMBER NOT NULL  

, nom_modalitat VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL  

, nom_genere    VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL  

, sou_mig_anual NUMBER DEFAULT 0 

, CONSTRAINT pk_me_sou_mig_anual PRIMARY KEY (temporada, pais, modalitat, genere)  

, CONSTRAINT u_me_sou_mig_anual_1 UNIQUE (nom_modalitat)  

, CONSTRAINT u_me_sou_mig_anual_2 UNIQUE (nom_genere)  

, CONSTRAINT fk_me_sou_mig_anual_1 FOREIGN KEY (modalitat)  

  REFERENCES modalitat (id_modalitat)  

, CONSTRAINT fk_me_sou_mig_anual_2 FOREIGN KEY (genere)  

  REFERENCES genere (id_genere)); 

 

Per a la taula ME_EQUIPS_OFENSIUS_I_DEFENSIUS: 

CREATE TABLE me_equips_ofensius_i_defensius 

( competicio         NUMBER NOT NULL   

, temporada          VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL   

, nom_competicio     VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL   

, equip_ofensiu      NUMBER DEFAULT 0  

, nom_equip_ofensiu  VARCHAR2(255 CHAR)  

, punts_ofensius     NUMBER DEFAULT 0  

, equip_defensiu     NUMBER DEFAULT 0, 

, nom_equip_defensiu VARCHAR2(255 CHAR)  

, punts_defensius    NUMBER DEFAULT 0  

, CONSTRAINT pk_me_equips_ofens_defens PRIMARY KEY (competicio, temporada)  

, CONSTRAINT fk_me_equips_ofens_defens_1 FOREIGN KEY (competicio)  

  REFERENCES competicio (id_competicio)  

, CONSTRAINT fk_me_equips_ofens_defens_2 FOREIGN KEY (equip_ofensiu)  

  REFERENCES equip (id_equip)  

, CONSTRAINT fk_me_equips_ofens_defens_3 FOREIGN KEY (equip_defensiu)  

  REFERENCES equip (id_equip)); 

 

Per a la taula ME_MILLOR_JUGADOR_DEL_MON: 

CREATE TABLE me_millor_jugador_del_mon 

( genere          NUMBER NOT NULL , 

, modalitat       NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL  

, nom_genere      VARCHAR2(20 CHAR) 



TFC – UOC   Curs 2012-2013 segon semestre 

David  Carreras Gresely 

dcarreras@uoc.edu 

24 

 

 

, nom_modalitat   VARCHAR2(20 CHAR) 

, darrer_any      VARCHAR2(20 CHAR) 

, id_jugador      NUMBER DEFAULT 0 

, nom_jugador     VARCHAR2(20 CHAR) 

, cognoms_jugador VARCHAR2(45 CHAR) 

, mitjana_vp      NUMBER DEFAULT 0 

, CONSTRAINT pk_me_millor_jugador_del_mon PRIMARY KEY (genere, modalitat)  

, CONSTRAINT fk_me_millor_jugador_del_mon_1 FOREIGN KEY (genere)  

  REFERENCES genere (id_genere)  

, CONSTRAINT fk_me_millor_jugador_del_mon_2 FOREIGN KEY (modalitat)  

  REFERENCES modalitat (id_modalitat)  

, CONSTRAINT fk_me_millor_jugador_del_mon_3 FOREIGN KEY (id_jugador)  

  REFERENCES jugador (id_jugador)); 

 

 

3.3. Procediments 

Tots els procediments disposen de tractament d’excepcions per gestionar els errors mes probables. En cas 

d’excepció, el procediment guarda el codi i el missatge d’error en el paràmetre de sortida RSP. Si no hi ha 

hagut cap error el contingut de RSP serà “OK”. En el subapartat ‘Codis d’error’ que trobarem mes avall en la 

descripció de cada un dels procediments, hi ha la relació dels errors que el procediment captura, els codis i 

missatges d’error que el procediment retorna, i la descripció de les causes que provoquen el llançament de 

l’excepció. 

A mes a mes, cada procediment guarda en la taula ‘log’ un registre de la crida feta al procediment.  Per tal 

d’assegurar que el registre es guardarà fins i tot en cas d’error, he implementat tots els procediments 

creant a dins del bloc principal BEGIN...END, un sub-bloc on hi poso totes les operacions que fa el 

procediment, excepte guardar el registre en la taula log. A mes a mes, el sub-bloc captura les seves pròpies 

excepcions. D’aquesta forma, encara que es llenci una excepció des del sub-bloc, l’execució del 

procediment continuarà en el bloc principal, i per tan, sempre es guardarà l’error en la taula log. 

dades guardades en la taula log: 

nom tipus descripció 

data_hora TIMESTAMP 
Especifica la data i l’hora en que s’ha cridat al procediment. Per defecte, 
tots els procediments li assignen la data i l’hora actual del sistema 
(SYSTIMESTAMP)  

procediment VARCHAR2(45 CHAR) Es un string que especifica el nom del procediment cridat. 

parametres_in VARCHAR2(2000 CHAR) 
Es la llista de paràmetres d’entrada del procediment amb els seus valors, 
representada com un llarg string 

parametres_out VARCHAR2(2000 CHAR) 
Es la llista de paràmetres de sortida del procediment amb els seus valors, 
representada com un llarg string 

 
 

3.3.1. Procediments de ABM 

A continuació es descriuen els procediments emmagatzemats que permeten fer les Altes, Baixes i 

Modificacions (ABM)  dels Jugadors, dels Contractes i dels Partits. 
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3.3.1.1.  Alta de Jugadors: 

El procediment ‘alta_jugador’ permet donar d’alta a un nou jugador en la B.D.   
 
Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

id_representant NUMBER IN 
Enter que representa el Id del representant. Cal 
que el representant hagi estat prèviament donat 
d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
del representant 

id_posicio_joc NUMBER IN 
Enter que representa el Id de la posició de joc. Cal 
que la posició de joc hagi estat prèviament 
donada d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de la posició de joc 

genere NUMBER IN 
Enter que representa el Id del gènere de la 
competició. Cal que el gènere hagi estat 
prèviament donat d’alta a la BD. 

 1=“masculí” 
 2=“femení” 

modalitat NUMBER IN 
Enter que representa el Id de la modalitat de la 
competició. Cal que la modalitat hagi estat 
prèviament donada d’alta a la BD. 

 1=“normal” 
 2=“cadira de rodes” 

nacionalitat VARCHAR2 IN 
Especifica el pais del jugador. Es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es sensible als 
accents i altres signes de puntuació. 

 Un string amb el nom 
del pais (max.20 
caràcters) 

federacio VARCHAR2 IN 
Especifica el pais de on es la federació. Es 
sensible a majúscules i minúscules. I també es 
sensible als accents i altres signes de puntuació. 

 Un string amb el nom 
del pais (max.20 
caràcters) 

num_federat VARCHAR2 IN 
Especifica el número de federat del jugador. Es 
sensible a majúscules i minúscules. 

 String que pot 
contenir lletres i 
números (max.20 
caràcters) 

nom VARCHAR2 IN 
Especifica el nom del jugador. Es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es sensible als 
accents i altres signes de puntuació. 

 Un string (max.20 
caràcters) 

cognoms VARCHAR2 IN 
Especifica els cognoms del jugador. Es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es sensible als 
accents i altres signes de puntuació. 

 Un string (max.45 
caràcters) 

data_naixement DATE IN 
Especifica la data de naixement del jugador. 
El format de la data te que ser “dd-mm-aaaa” o 
be “dd/mm/aaaa” 

 Un string de 10 
caràcters 
representant la data 

altura FLOAT IN 
Especifica l’alçada del jugador expressada en 
metres.  

 Nombre amb decimals 
(p.ex.:  2.05) 

pes FLOAT IN 
Especifica el pes del jugador expressat en 
kilograms. 

 Nombre amb decimals 
(p.ex.:  93.5) 

url_web VARCHAR2 IN 

Especifica l’adreça web del jugador. Els formats 
poden ser “http://www.adreça.com” o be 
“www.adreça.com”  (NOTA: en la taula jugador, 
l’adreça no es guarda amb el tipus VARCHAR2, 
sinó amb el tipus HttpUriType) 

 NULL 
 String amb l’adreça 

web 

url_video VARCHAR2 IN 

Especifica l’adreça web de un video del jugador. 
Els formats poden ser “http://www.adreça.com” 
o be “www.adreça.com”  (NOTA: en la taula 
jugador, l’adreça no es guarda amb el tipus 
VARCHAR2, sinó amb el tipus HttpUriType) 

 NULL 
 String amb l’adreça 

web 

activitat VARCHAR2 IN 
Especifica si el jugador està en actiu o retirat. Es 
sensible a majúscules i minúscules. I també es 
sensible als accents i altres signes de puntuació. 

 'actiu' 
 'retirat' 

estat VARCHAR2 IN 
Especifica l’estat del jugador. Es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es sensible als 
accents i altres signes de puntuació. 

 'alta' 
 'baixa' 

sub_estat VARCHAR2 IN 

Especifica si la baixa del jugador es per motius 
mèdics o personals. Es sensible a majúscules i 
minúscules. I també es sensible als accents i 
altres signes de puntuació. 

 NULL 
 ‘baixa mèdica’ 
 ’baixa per motius 

personals’ 

diagnostic_actual VARCHAR2 IN 
Es una descripció del diagnòstic mèdic del 
jugador en cas de baixa mèdica 

 NULL 
 (max.2000 caràcters) 

data_disponibilitat DATE IN 

Especifica la data en que es preveu que el jugador 
tornarà a tenir l’alta mèdica. 
El format de la data te que ser “dd-mm-aaaa” o 
be “dd/mm/aaaa” 

 NULL 
 Un string de 10 

caràcters 
representant la data 
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Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 
que per referència l’utilitzarà el 
procediment per passar al software 
client informació sobre si hi ha hagut 
una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  
“OK” si tot ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error 
i la seva descripció en cas 
d’una excepció.   

 
Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes parametres 

nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es 
llença quan un o mes paràmetres d’entrada 
(només els IN) es NULL, o un string buit, o no hi es.   

-2290 CHECK_ERROR 

ORA-2290: check constraint 

(DAVID.[nom del CHECK CONSTRAINT]) 

violated. El valor del paràmetre 

`[nom del paràmetre]´ només pot ser 

`[valors]´. 

Excepció definida internament i anomenada  per el 
procediment, que es llença quan un paràmetre 
d’entrada te un valor que no coincideix amb els 
valors permesos per el CHECK. En el missatge 
d’error s’indica el nom de la restricció, el nom del 
paràmetre i els valors que pot tenir. 

-2291 FK_ERRONIA 

ORA-2291: integrity constraint ([nom 

del constraint]) violated - parent 

key not found. 

Excepció definida internament i anomenada  per 
el procediment, que es llença quan un dels 
paràmetres d’entrada fa referència a una clau 
forana amb un valor que no hi es. En el missatge 
d’error s’indica el nom de la restricció. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de la 
causa del error. 

 

 
 

3.3.1.2.  Baixa de Jugadors: 

El procediment ‘baixa_jugador’ permet donar de baixa a un jugador en la B.D.   

 
Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_id_jugador NUMBER IN 
Enter que representa el Id del jugador. Cal que el 
jugador hagi estat prèviament donat d’alta a la 
BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
del jugador 

 
Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 que per 
referència l’utilitzarà el procediment per 
passar al software client informació sobre 
si hi ha hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  
“OK” si tot ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error 
i la seva descripció en cas 
d’una excepció.   

 
Codis d’error: 
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El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es 
llença quan un o mes paràmetres d’entrada 
son NULL, o un string buit, o no hi son 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no 
especificada abans.  El codi d’error i el 
missatge dependran de la causa del error. 

 

 

 

 

 

3.3.1.3.  Modificació de Jugadors: 

El procediment ‘modifica_jugador’ permet modificar les dades  d’un jugador que ja existeix en la B.D.   
 
Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_id_jugador NUMBER IN 
Enter que representa el Id del jugador. Cal 
que el jugador hagi estat prèviament donat 
d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
del jugador 

p_id_representant NUMBER IN 
Enter que representa el Id del representant. 
Cal que el representant hagi estat prèviament 
donat d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
del representant 

p_id_posicio_joc NUMBER IN 
Enter que representa el Id de la posició de 
joc. Cal que la posició de joc hagi estat 
prèviament donada d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de la posició de joc 

p_genere NUMBER IN 
Enter que representa el Id del gènere de la 
competició. Cal que el gènere hagi estat 
prèviament donat d’alta a la BD. 

 1= “masculí” 
 2= “femení” 

p_modalitat NUMBER IN 
Enter que representa el Id de la modalitat de 
la competició. Cal que la modalitat hagi estat 
prèviament donada d’alta a la BD. 

 1= “normal” 
 2= “cadira de rodes” 

p_nacionalitat VARCHAR2 IN 
Especifica el pais del jugador. Es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es sensible 
als accents i altres signes de puntuació. 

 Un string amb el nom 
del pais (max.20 
caràcters) 

p_federacio VARCHAR2 IN 

Especifica el pais de on es la federació. Es 
sensible a majúscules i minúscules. I també 
es sensible als accents i altres signes de 
puntuació. 

 Un string amb el nom 
del pais (max.20 
caràcters) 

p_num_federat VARCHAR2 IN 
Especifica el número de federat del jugador. 
Es sensible a majúscules i minúscules. 

 String que pot 
contenir lletres i 
números (max.20 
caràcters) 

p_nom VARCHAR2 IN 
Especifica el nom del jugador. Es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es sensible 
als accents i altres signes de puntuació. 

 Un string (max.20 
caràcters) 

p_cognoms VARCHAR2 IN 

Especifica els cognoms del jugador. Es 
sensible a majúscules i minúscules. I també 
es sensible als accents i altres signes de 
puntuació. 

 Un string (max.45 
caràcters) 

p_data_naixement DATE IN 
Especifica la data de naixement del jugador. 
El format de la data te que ser “dd-mm-
aaaa” o be “dd/mm/aaaa” 

 Un string de 10 
caràcters 
representant la data 

p_altura FLOAT IN 
Especifica l’alçada del jugador expressada 
en metres.  

 Nombre amb decimals 
(p.ex.:  2.05) 

p_pes FLOAT IN 
Especifica el pes del jugador expressat en 
kilograms. 

 Nombre amb decimals 
(p.ex.:  93.5) 
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p_url_web VARCHAR2 IN 

Especifica l’adreça web del jugador. Els 
formats poden ser “http://www.adreça.com” 
o be “www.adreça.com”  (NOTA: en la taula 
jugador, l’adreça no es guarda amb el tipus 
VARCHAR2, sinó amb el tipus HttpUriType) 

 NULL 
 String amb l’adreça 

web 

p_url_video VARCHAR2 IN 

Especifica l’adreça web de un video del 
jugador. Els formats poden ser 
“http://www.adreça.com” o be 
“www.adreça.com”  (NOTA: en la taula 
jugador, l’adreça no es guarda amb el tipus 
VARCHAR2, sinó amb el tipus HttpUriType) 

 NULL 
 String amb l’adreça 

web 

p_activitat VARCHAR2 IN 

Especifica si el jugador està en actiu o retirat. 
Es sensible a majúscules i minúscules. I també 
es sensible als accents i altres signes de 
puntuació. 

 'actiu' 
 'retirat' 

p_estat VARCHAR2 IN 
Especifica l’estat del jugador. Es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es sensible 
als accents i altres signes de puntuació. 

 'alta' 
 'baixa' 

p_sub_estat VARCHAR2 IN 

Especifica si la baixa del jugador es per 
motius mèdics o personals. Es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es sensible 
als accents i altres signes de puntuació. 

 NULL 
 ‘baixa mèdica’ 
 ’baixa per motius 

personals’ 

p_diagnostic_actual VARCHAR2 IN 
Es una descripció del diagnòstic mèdic del 
jugador en cas de baixa mèdica 

 NULL 
 (max.2000 caràcters) 

p_data_disponibilitat DATE IN 

Especifica la data en que es preveu que el 
jugador tornarà a tenir l’alta mèdica. 
El format de la data te que ser “dd-mm-
aaaa” o be “dd/mm/aaaa” 

 NULL 
 Un string de 10 

caràcters 
representant la data 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 que per 
referència l’utilitzarà el procediment per 
passar al software client informació sobre 
si hi ha hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  “OK” si tot 
ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error i la seva 
descripció en cas d’una excepció.   

 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

paràmetres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es 
llença quan un o mes paràmetres d’entrada 
son NULL, o un string buit, o no hi son 

-2290 CHECK_ERROR 

ORA-2290: check constraint 

(DAVID.[nom del CHECK CONSTRAINT]) 

violated. El valor del paràmetre 

`[nom del paràmetre]´ només pot 

ser `[valors]´. 

Excepció definida internament i anomenada  
per el procediment, que es llença quan un 
paràmetre d’entrada te un valor que no 
coincideix amb els valors permesos per el 
CHECK. En el missatge d’error s’indica el nom 
de la restricció, el nom del paràmetre i els 
valors que pot tenir. 

-2291 FK_ERRONIA 

ORA-2291: integrity constraint 

([nom del constraint]) violated - 

parent key not found. 

Excepció definida internament i anomenada  
per el procediment, que es llença quan un dels 
paràmetres d’entrada fa referència a una clau 
forana amb un valor que no hi es. En el 
missatge d’error s’indica el nom de la restricció. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no 
especificada abans.  El codi d’error i el missatge 
dependran de la causa del error. 
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3.3.1.4.  Alta de Contractes: 

El procediment ‘alta_contracte’ permet donar d’alta un contracte en la B.D.  El mateix procediment serveix 
tan per una transacció de compravenda d’un jugador entre dos equips, com també per la contractació d’un 
jugador que en aquest moment no tingui cap equip (deixant el camp ‘equip_venedor’ amb un valor NULL). 

No tots el paràmetres d’entrada son obligatoris. A mes a mes del paràmetre ‘equip_venedor’ esmentat 
abans, hi altres paràmetres com ‘data_signatura’ que si no s’especifica, adopta per defecte la data actual.  

Relacionats amb el paràmetre ‘data_signatura’ hi tenim els paràmetres ‘data_finalitzacio’ i 
‘durada_contracte’ . El procediment admet que s’assigni un valor no NULL a tots dos paràmetres, o be 
nomes a un dels dos paràmetres, o be també a cap dels dos. Segons quina sigui la combinació que es triï, el 
procediment es comportarà de forma diferent. Si establim com a punt de partida  la ‘data_signatura’, 
aleshores la ‘durada_contracte’ vindrà determinada per la ‘data_finalitzacio’ que establim per al 
contracte. I a l’inrevés, si definim una ‘durada_contracte’, això ens marcarà una ‘data_finalitzacio’. 

Per tan, en el cas que li passem com a paràmetres d’entrada la ‘data_signatura’  i la ‘data_finalitzacio’, i 
deixem com a null la ‘durada_contracte’,  el procediment calcularà automàticament la  ‘durada_contracte’, 
es a dir, el interval de temps en anys entre les dos dates. I a l’inrevés, si li passem els paràmetres 
‘data_signatura’  i ‘durada_contracte’,  el procediment calcularà automàticament la  ‘data_finalitzacio’ 
prevista.  

En el cas que se li passin tots tres paràmetres, el procediment comprovarà que el valor de 
‘durada_contracte’ coincideixi amb el interval de temps entre les dates ‘data_signatura’  i 
‘data_finalitzacio’. Si no coincideixen, el procediment llançarà una excepció. 

També hi ha el cas que només es passi un valor concret per al paràmetre ‘data_signatura’  (que si no se li 
diu al contrari, per defecte agafa la data actual), deixant als altres dos paràmetres amb un valor null. En 
aquest cas, he optat per guardar el contracte en la BD deixant aquests dos valors nuls. Seria l’equivalent a 
tenir un contracte de duració indefinida. 

Aquest comportament del procediment permet afegir una millora als requeriments mínims demanats. 
Segons aquests requeriments, inicialment la durada dels contractes s’estableix en múltiples d’un any, amb 
inici el 1 de Juliol i final el 30 de Juny, pro deixa la porta oberta a altres propostes que permetin fer 
contractes amb una durada inferior a un any, i amb inici i final en qualsevol data. 

Dons be, tal i com funciona el procediment, per una banda es possible establir els contractes en múltiples 
d’any, tal i com es demanava, p.ex. fent data_signatura = ’01-07-13’, data_finalitzacio = ’30-06-15’ i 
durada_contracte = null.   (o be, data_signatura = ’01-07-13’, data_finalitzacio = null i 
durada_contracte = 2 ). .   (o també, data_signatura = ’01-07-13’, data_finalitzacio = ’30-06-15’ i 
durada_contracte = 2 ). 

Pro a mes a mes, el procediment permet introduir qualsevol data d’inici del contracte, junt amb qualsevol 
data de finalització. El procediment s’encarregarà de calcular la duració, el interval de temps entre les dos 
dates. Aquesta duració es guarda en la BD com un valor de tipus FLOAT, on la part entera del número 
representa els anys, i els decimals representen una fracció d’any. El pas des d’aquesta representació en 
decimals cap a una representació mes llegible, en anys, mesos i dies, i el pas invers, es pot fer fàcilment 
amb unes poques operacions matemàtiques.  

A mes a mes, aquesta representació amb decimals permet que el càlcul del valor total de l’operació es 
mantingui correcte tan si es fan servir múltiples d’any, com fraccions d’any.  
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Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

jugador NUMBER IN 
Enter que representa el Id del jugador. 
Cal que el jugador hagi estat prèviament 
donat d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
del jugador 

equip_comprador NUMBER IN 

Enter que representa el Id de l’equip 
comprador. Cal que l’equip comprador 
hagi estat prèviament donada d’alta a la 
BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de l’equip comprador 

equip_venedor NUMBER IN 
Enter que representa el Id de l’equip 
venedor. Cal que l’equip venedor hagi 
estat prèviament donada d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de l’equip venedor 

sou_brut_anual FLOAT IN 
Especifica el sou brut anual del jugador, 
en euros 

 Un nombre amb fins 
a 3 decimals (p.ex.: 
120000.00) 

compensacio_economica FLOAT IN 
Especifica la compensació econòmica a 
l’equip venedor 

 Un nombre amb fins a 
3 decimals 

data_signatura DATE IN 
Especifica la data en que es signa el 
contracte. El format de la data te que 
ser “dd-mm-aaaa” o be “dd/mm/aaaa” 

 Un string de 10 
caràcters 
representant la data 

data_finalitzacio DATE IN 

Especifica la data en que finalitza el 
contracte. El format de la data te que 
ser “dd-mm-aaaa” o be “dd/mm/aaaa”. 
Si es posa un valor NULL, i s’ha 
especificat un valor a 
‘durada_contracte’, aleshores el 
procediment calcularà automàticament 
el valor de ‘data_finalitzacio’ 

 NULL 
 Un string de 10 

caràcters 
representant la data 

durada_contracte FLOAT IN 

Especifica la duració del contracte 
expressada en anys. Accepta tan anys 
enters (p.ex.: 3 anys), com també 
fraccions d’any (p.ex.: 2.25 equivaldria a 
2 anys i 4 mesos). Si es posa un valor 
NULL, i s’ha especificat una data a 
‘data_finalitzacio’, aleshores el 
procediment calcularà automàticament 
el valor de ‘durada_contracte’ 

 NULL 
 Un enter indicant el 

nombre d’anys 
 Un número amb 

decimals, on la part 
entera son els anys, i 
la part decimal es una 
fracció d’any. 

 
 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 que 
per referència l’utilitzarà el procediment 
per passar al software client informació 
sobre si hi ha hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  “OK” si tot 
ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error i la seva 
descripció en cas d’una excepció.   

 
Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es 
llença quan un o mes paràmetres d’entrada 
(només els IN) es NULL, o un string buit, o no hi es.   

-20002 INTERVAL_ERRONI 

ORA-20002: La duració del 

contracte no coincideix 

amb l`interval de dates. 

Excepció definida per el procediment, que es 
llença quan la duració indicada del contracte no 
coincideix amb el interval de temps entre les 
dates indicades de signatura i finalització del 
contracte. 
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-2291 FK_ERRONIA 

ORA-2291: integrity 

constraint ([nom del 

constraint]) violated - 

parent key not found. 

Excepció definida internament i anomenada  per 
el procediment, que es llença quan un dels 
paràmetres d’entrada fa referència a una clau 
forana amb un valor que no hi es. En el missatge 
d’error s’indica el nom de la restricció. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de 
la causa del error. 

 
 

 
 
 

3.3.1.5.  Baixa de Contractes: 

El procediment ‘baixa_contracte’ permet donar de baixa un contracte en la B.D.   

 
Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_jugador NUMBER IN 
Enter que representa el Id del jugador. Cal 
que el jugador hagi estat prèviament donat 
d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
del jugador 

p_equip_comprador NUMBER IN 
Enter que representa el Id de l’equip 
comprador. Cal que l’equip comprador hagi 
estat prèviament donada d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de l’equip comprador 

p_data_signatura DATE IN 
Especifica la data en que es signa el 
contracte. El format de la data te que ser 
“dd-mm-aaaa” o be “dd/mm/aaaa” 

 Un string de 10 
caràcters 
representant la data 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 que per 
referència l’utilitzarà el procediment per 
passar al software client informació sobre 
si hi ha hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  
“OK” si tot ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error 
i la seva descripció en cas 
d’una excepció.   

 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es 
llença quan un o mes paràmetres d’entrada que 
corresponen a claus foranes son NULL, o un 
string buit, o no hi son 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de 
la causa del error. 
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3.3.1.6.  Modificació de Contractes: 

El procediment ‘modifica_contracte’ permet modificar les dades  d’un contracte que ja existeix en la B.D.   
 
Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_jugador NUMBER IN 
Enter que representa el Id del jugador. 
Cal que el jugador hagi estat prèviament 
donat d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
del jugador 

p_equip_comprador NUMBER IN 

Enter que representa el Id de l’equip 
comprador. Cal que l’equip comprador 
hagi estat prèviament donada d’alta a la 
BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de l’equip comprador 

p_equip_venedor NUMBER IN 
Enter que representa el Id de l’equip 
venedor. Cal que l’equip venedor hagi 
estat prèviament donada d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de l’equip venedor 

p_sou_brut_anual FLOAT IN 
Especifica el sou brut anual del jugador, 
en euros 

 Un nombre amb fins 
a 3 decimals (p.ex.: 
120000.00) 

p_compensacio_economica FLOAT IN 
Especifica la compensació econòmica a 
l’equip venedor 

 Un nombre amb fins 
a 3 decimals 

p_data_signatura DATE IN 
Especifica la data en que es signa el 
contracte. El format de la data te que 
ser “dd-mm-aaaa” o be “dd/mm/aaaa” 

 Un string de 10 
caràcters 
representant la data 

p_data_finalitzacio DATE IN 

Especifica la data en que finalitza el 
contracte. El format de la data te que ser 
“dd-mm-aaaa” o be “dd/mm/aaaa”. Si 
es posa un valor NULL, i s’ha especificat 
un valor a ‘p_durada_contracte’, 
aleshores el procediment calcularà 
automàticament el valor de 
‘p_data_finalitzacio’ 

 NULL 
 Un string de 10 

caràcters 
representant la data 

p_durada_contracte FLOAT IN 

Especifica la duració del contracte 
expressada en anys. Accepta tan anys 
enters (p.ex.: 3 anys), com també 
fraccions d’any (p.ex.: 2.25 equivaldria 
a 2 anys i 4 mesos). Si es posa un valor 
NULL, i s’ha especificat una data a 
‘p_data_finalitzacio’, aleshores el 
procediment calcularà automàticament 
el valor de ‘p_durada_contracte’ 

 NULL 
 Un enter indicant el 

nombre d’anys 
 Un número amb 

decimals, on la part 
entera son els anys, i 
la part decimal es 
una fracció d’any. 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 que 
per referència l’utilitzarà el procediment 
per passar al software client informació 
sobre si hi ha hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  “OK” si tot 
ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error i la seva 
descripció en cas d’una excepció.   

 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

paràmetres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es llença 
quan un o mes paràmetres d’entrada (només els IN) 
es NULL, o un string buit, o no hi es. 
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-20002 INTERVAL_ERRONI 

ORA-20002: La duració del 

contracte no coincideix 

amb l`interval de dates. 

Excepció definida per el procediment, que es llença 
quan la duració indicada del contracte no coincideix 
amb el interval de temps entre les dates indicades 
de signatura i finalització del contracte. 

-2291 FK_ERRONIA 

ORA-2291: integrity 

constraint ([nom del 

constraint]) violated - 

parent key not found. 

Excepció definida internament i anomenada  per el 
procediment, que es llença quan un dels 
paràmetres d’entrada fa referència a una clau 
forana amb un valor que no hi es. En el missatge 
d’error s’indica el nom de la restricció. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment captura 
qualsevol altre excepció no especificada abans.  El 
codi d’error i el missatge dependran de la causa del 
error. 

 

 
 
 
 
3.3.1.7.  Alta de Partits: 

El procediment ‘alta_partit’ permet donar d’alta un partit en la B.D.   

Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

competicio NUMBER IN 
Enter que representa el Id de la competició. 
Cal que la competició hagi estat prèviament 
donada d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de la competició 

equip_local NUMBER IN 
Enter que representa el Id de l’equip que 
juga com a local. Cal que l’equip hagi estat 
prèviament donat d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de l’equip que juga 
com a local. 

equip_visitant VARCHAR2 IN 
Enter que representa el Id de l’equip que 
juga com a visitant. Cal que l’equip hagi 
estat prèviament donat d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de l’equip que juga 
com a visitant. 

data_hora TIMESTAMP IN 

Especifica la data i l’hora en que es jugarà el 
partit. El format de la data te que ser “dd-
mm-aa hh:mm:ss” o be “dd/mm/aa 
hh:mm:ss” 

 NULL 
 Un string de 17 

caràcters representant 
la data i l’hora 

lloc VARCHAR2 IN 

Especifica el lloc on es jugarà el partit. Es 
sensible a majúscules i minúscules. I també 
es sensible als accents i altres signes de 
puntuació. 

 NULL 
 Un string amb el lloc 

(max.45 caràcters) 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 que 
per referència l’utilitzarà el procediment 
per passar al software client informació 
sobre si hi ha hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  “OK” si tot 
ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error i la seva 
descripció en cas d’una excepció.   

 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  
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codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es 
llença quan un o mes paràmetres d’entrada 
(només els IN) es NULL, o un string buit, o no hi es.   

-2291 FK_ERRONIA 

ORA-2291: integrity 

constraint ([nom del 

constraint]) violated - 

parent key not found. 

Excepció definida internament i anomenada  per el 
procediment, que es llença quan un dels 
paràmetres d’entrada fa referència a una clau 
forana amb un valor que no hi es. En el missatge 
d’error s’indica el nom de la restricció. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de 
la causa del error. 

 

 

 
3.3.1.8.  Baixa de Partits: 

El procediment ‘baixa_partit’ permet donar de baixa un partit en la B.D.   

Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_id_partit NUMBER IN 
Enter que representa el Id del partit. Cal que del 
partit hagi estat prèviament donat d’alta a la BD. 

 Un enter que coincideixi 
amb el Id del partit 

 
 
Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 
que per referència l’utilitzarà el 
procediment per passar al software 
client informació sobre si hi ha hagut 
una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  “OK” si tot 
ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error i la seva 
descripció en cas d’una excepció.   

 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es 
llença quan un o mes paràmetres d’entrada 
(només els IN) es NULL, o un string buit, o no hi es.   

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de la 
causa del error. 
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3.3.1.9.  Modificació de Partits: 

El procediment ‘modifica_partit’ permet modificar les dades  d’un partit que ja existeix en la B.D.   

Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_id_partit NUMBER IN 
Enter que representa el Id del partit. Cal 
que del partit hagi estat prèviament 
donat d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
del partit 

p_competicio NUMBER IN 
Enter que representa el Id de la 
competició. Cal que la competició hagi 
estat prèviament donada d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de la competició 

p_equip_local NUMBER IN 
Enter que representa el Id de l’equip que 
juga com a local. Cal que l’equip hagi 
estat prèviament donat d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de l’equip que juga 
com a local. 

p_equip_visitant VARCHAR2 IN 
Enter que representa el Id de l’equip que 
juga com a visitant. Cal que l’equip hagi 
estat prèviament donat d’alta a la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el Id 
de l’equip que juga 
com a visitant. 

p_data_hora TIMESTAMP IN 

Especifica la data i l’hora en que es 
jugarà el partit. El format de la data te 
que ser “dd-mm-aa hh:mm:ss” o be 
“dd/mm/aa hh:mm:ss” 

 NULL 
 Un string de 17 

caràcters representant 
la data i l’hora 

p_lloc VARCHAR2 IN 

Especifica el lloc on es jugarà el partit. Es 
sensible a majúscules i minúscules. I 
també es sensible als accents i altres 
signes de puntuació. 

 NULL 
 Un string amb el lloc 

(max.45 caràcters) 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 que 
per referència l’utilitzarà el procediment 
per passar al software client informació 
sobre si hi ha hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  “OK” si 
tot ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error i la 
seva descripció en cas d’una 
excepció.   

 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 
missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 
en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es llença 
quan un o mes paràmetres d’entrada (només els IN) 
es NULL, o un string buit, o no hi es.   

-2291 FK_ERRONIA 

ORA-2291: integrity 

constraint ([nom del 

constraint]) violated - 

parent key not found. 

Excepció definida internament i anomenada  per el 
procediment, que es llença quan un dels paràmetres 
d’entrada fa referència a una clau forana amb un 
valor que no hi es. En el missatge d’error s’indica el 
nom de la restricció. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment captura 
qualsevol altre excepció no especificada abans.  El 
codi d’error i el missatge dependran de la causa del 
error. 
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3.3.2. Procediments de ABM de dades estadístiques d’un jugador en un partit 

En els requeriments només es demanava que s’implementés un procediment que permetés entrar al 

sistema les dades estadístiques de joc, que cada jugador genera en cada partit. Ara be, davant la possibilitat 

de que es puguin entrar dades estadístiques errònies, que caldria modificar o fins i tot eliminar, he optat 

per implementar també procediments de baixa i de modificació de les dades estadístiques de cada jugador. 

En aquest sentit, per tal d’evitar la possibilitat que es generi un error al intentar modificar unes dades que 

encara no s’hagin introduït, he optat per utilitzar la instrucció MERGE, en un únic procediment que serveix 

tan per donar d’alta noves dades d’estadístiques de joc d’un jugador, com també per modificar aquestes 

dades en cas que ja existeixin a la BD.   

Igual que abans, tots aquests procediments disposen de tractament d’excepcions per gestionar els errors 

mes probables. En cas d’excepció, el procediment guarda el codi i el missatge d’error en el paràmetre de 

sortida RSP. Si no hi ha hagut cap error el contingut de RSP serà “OK”. En el subapartat ‘Codis d’error’ que 

trobarem mes avall en la descripció de cada un dels procediments, hi ha la relació dels errors que el 

procediment captura, els codis i missatges d’error que el procediment retorna, i la descripció de les causes 

que provoquen el llançament de l’excepció. 

A mes a mes, cada procediment guarda en la taula ‘log’ un registre de la crida feta al procediment.  Per tal 

d’assegurar que el registre es guardarà fins i tot en cas d’error, he implementat tots els procediments 

creant a dins del bloc principal BEGIN...END, un sub-bloc on hi poso totes les operacions que fa el 

procediment, excepte guardar el registre en la taula log. A mes a mes, el sub-bloc captura les seves pròpies 

excepcions. D’aquesta forma, encara que es llenci una excepció des del sub-bloc, l’execució del 

procediment continuarà en el bloc principal, i per tan, sempre es guardarà l’error en la taula log. 

 
dades guardades en la taula log: 

nom tipus descripció 

data_hora TIMESTAMP 
Especifica la data i l’hora en que s’ha cridat al procediment. Per defecte, 
tots els procediments li assignen la data i l’hora actual del sistema 
(SYSTIMESTAMP)  

procediment VARCHAR2(45 CHAR) Es un string que especifica el nom del procediment cridat. 

parametres_in 
VARCHAR2(2000 

CHAR) 

Es la llista de paràmetres d’entrada del procediment amb els seus valors, 
representada com un llarg string 

parametres_out 
VARCHAR2(2000 

CHAR) 

Es la llista de paràmetres de sortida del procediment amb els seus valors, 
representada com un llarg string 

 
A continuació es descriuen els procediments emmagatzemats que permeten fer les Altes, Baixes i 

Modificacions (ABM) de les estadístiques que genera cada jugador en cada un dels partits que juga. 

 

 

3.3.2.1.  Procediment per guardar o modificar les dades estadístiques d’un jugador en un partit: 

El procediment ‘alta_modif_estd_jugador_partit’ permet entrar en la B.D.  noves dades estadístiques d’un 

jugador en un partit, i també permet modificar-les en cas que ja s’hagin entrat prèviament.  
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Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_jugador NUMBER IN 
Enter que representa el Id del jugador. Cal que 
el jugador hagi estat prèviament donat d’alta a 
la BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el 
Id del jugador 

p_partit NUMBER IN 
Enter que representa el Id del partit. Cal que el 
partit hagi estat prèviament donat d’alta a la 
BD. 

 Un enter que 
coincideixi amb el 
Id del partit 

p_minuts_jugats FLOAT IN 
Especifica el nombre de minuts que el jugador 
ha jugat en el partit. La part decimal, indica 
una fracció de minut. 

 Nombre amb 
decimals  
(p.ex.:  12.05) 

p_PT NUMBER IN 
Especifica el nombre de punts total 
aconseguits per el jugador.  Un enter (=>0) 

p_T1I NUMBER IN 
Especifica el nombre de llançaments lliures 
intentats. 

 Un enter (=>0) 

p_T1E NUMBER IN 
Especifica el nombre de llançaments lliures 
encistellats 

 Un enter (=>0) 

p_T2I NUMBER IN 
Especifica el nombre de llançaments de 
dos punts intentats. 

 Un enter (=>0) 

p_T2E NUMBER IN 
Especifica el nombre de llançaments de 
dos punts encistellats 

 Un enter (=>0) 

p_T3I NUMBER IN 
Especifica el nombre de llançaments de 
tres punts intentats. 

 Un enter (=>0) 

p_T3E NUMBER IN 
Especifica el nombre de llançaments de 
tres punts encistellats 

 Un enter (=>0) 

p_RD NUMBER IN Especifica el nombre de rebots defensius  Un enter (=>0) 
p_RO NUMBER IN Especifica el nombre de rebots ofensius  Un enter (=>0) 
p_ASIS NUMBER IN Especifica el nombre d’assistències  Un enter (=>0) 
p_TF NUMBER IN Especifica el nombre de taps a favor  Un enter (=>0) 
p_TC NUMBER IN Especifica el nombre de taps en contra.  Un enter (=>0) 
p_PR NUMBER IN Especifica el nombre de pilotes recuperades  Un enter (=>0) 
p_PP NUMBER IN Especifica el nombre de pilotes perdudes  Un enter (=>0) 
p_FC NUMBER IN Especifica el nombre de faltes comeses  Un enter (=>0) 
p_FR NUMBER IN Especifica el nombre de faltes rebudes  Un enter (=>0) 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 que 
per referència l’utilitzarà el procediment 
per passar al software client informació 
sobre si hi ha hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  “OK” si 
tot ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error i la 
seva descripció en cas d’una 
excepció.   

 
 
Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es llença 
quan un o mes paràmetres d’entrada (només els 
IN) es NULL, o un string buit, o no hi es.   

-2291 FK_ERRONIA 

ORA-2291: integrity 

constraint ([nom del 

constraint]) violated - 

parent key not found. 

Excepció definida internament i anomenada  per el 
procediment, que es llença quan un dels paràmetres 
d’entrada fa referència a una clau forana amb un 
valor que no hi es. En el missatge d’error s’indica el 
nom de la restricció. 
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 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de la 
causa del error. 

 
 

 

3.3.2.2.  Procediment per eliminar les dades estadístiques d’un jugador en un partit: 

El procediment ‘baixa_estad_jugador_partit’ permet eliminar les dades estadístiques d’un jugador en un 

partit.  

Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_jugador NUMBER IN 
Enter que representa el Id del jugador. Cal que el 
jugador hagi estat prèviament donat d’alta a la BD. 

 Un enter que coincideixi 
amb el Id del jugador 

p_partit NUMBER IN 
Enter que representa el Id del partit. Cal que el 
partit hagi estat prèviament donat d’alta a la BD. 

 Un enter que coincideixi 
amb el Id del partit 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 que per 
referència l’utilitzarà el procediment per 
passar al software client informació sobre si 
hi ha hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  “OK” si 
tot ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error i la 
seva descripció en cas d’una 
excepció.   

 
Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es llença 
quan un o mes paràmetres d’entrada (només els 
IN) es NULL, o un string buit, o no hi es.   

-2291 FK_ERRONIA 

ORA-2291: integrity 

constraint ([nom del 

constraint]) violated - 

parent key not found. 

Excepció definida internament i anomenada  per el 
procediment, que es llença quan un dels paràmetres 
d’entrada fa referència a una clau forana amb un 
valor que no hi es. En el missatge d’error s’indica el 
nom de la restricció. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de la 
causa del error. 
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3.3.3. Procediments de Consulta 

En aquest apartat es descriuen els procediments emmagatzemats que permeten fer les consultes 

especificades en l’apartat R7 dels requeriments. La següent taula mostra la llista de procediments creats, 

amb una breu descripció del que fan.  

nom del procediment descripció 

llistat_jugadors_competicio 
A partir del nom d’una competició, retorna la llista de tots els jugadors de la competició, 
amb totes les seves dades, inclosa la data de finalització del contracte actual. 

llista_equips_punts_totals 
A partir del nom d’una competició, retorna la llista de tots els equips de la competició, 
ordenats segons el nombre de punts totals a favor obtinguts en la temporada actual. 

llista_millors_jugadors_pos 
A partir d’un àmbit, un gènere i una modalitat de competició, retorna la llista del 5 millors 
jugadors, ordenats segons la seva valoració. 

llistat_contractes_rep 
A partir d’un any concret i d’un representant de jugadors, retorna la llista de contractes 
signats durant aquell any, junt amb els seus imports totals. 

llista_equips_mes_gastadors 
A partir d’un any concret, retorna la llista dels 10 equips que han gastat mes diners en 
comprar jugadors, ordenats segons l’ import de mes a menys. 

llista_jugadors_fi_contracte 

A partir d’un país, un gènere i una modalitat de competició, retorna la llista dels jugadors 
que o be acaben el seu contracte a finals de l’actual temporada, o be no tenen signat cap 
contracte vigent, pro estan en actiu. 

 
La descripció detallada de cada un d’aquests procediments, la trobarem en els apartats que venen a 

continuació. 

Tots els procediments disposen de tractament d’excepcions per gestionar els errors mes probables. En cas 

d’excepció, el procediment guarda el codi i el missatge d’error en el paràmetre de sortida RSP. Si no hi ha 

hagut cap error el contingut de RSP serà “OK”. En el subapartat ‘Codis d’error’ que trobarem mes avall en la 

descripció de cada un dels procediments, hi ha la relació dels errors que el procediment captura, els codis i 

missatges d’error que el procediment retorna, i la descripció de les causes que provoquen el llançament de 

l’excepció. 

A mes a mes, cada procediment guarda en la taula ‘log’ un registre de la crida feta al procediment.  Per tal 

d’assegurar que el registre es guardarà fins i tot en cas d’error, he implementat tots els procediments 

creant a dins del bloc principal BEGIN...END, un sub-bloc on hi poso totes les operacions que fa el 

procediment, excepte guardar el registre en la taula log. A mes a mes, el sub-bloc captura les seves pròpies 

excepcions. D’aquesta forma, encara que es llenci una excepció des del sub-bloc, l’execució del 

procediment continuarà en el bloc principal, i per tan, sempre es guardarà l’error en la taula log. 

dades guardades en la taula log: 

nom tipus descripció 

data_hora TIMESTAMP 
Especifica la data i l’hora en que s’ha cridat al procediment. Per defecte, 
tots els procediments li assignen la data i l’hora actual del sistema 
(SYSTIMESTAMP)  

procediment VARCHAR2(45 CHAR) Es un string que especifica el nom del procediment cridat. 

parametres_in 
VARCHAR2(2000 

CHAR) 

Es la llista de paràmetres d’entrada del procediment amb els seus valors, 
representada com un llarg string 

parametres_out 
VARCHAR2(2000 

CHAR) 

Es la llista de paràmetres de sortida del procediment amb els seus valors, 
representada com un llarg string 

 

A continuació es descriuen en detall tots i cada un dels sis procediments de consulta esmentats en la taula 

d’abans. 
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3.3.3.1.  Procediment  ‘llistat_jugadors_competicio’: 

El procediment ‘llistat_jugadors_competicio’ permet obtenir el llistat de tots els jugadors d’una 
competició donada amb totes les seves dades, incloent la data de finalització de contracte actual.   

Per obtenir aquesta informació, el procediment creua les dades de les taules ‘competicio’, ‘competeix’, 
‘equip’, ‘contracte’ i ‘jugador’, buscant aquells jugadors que estan en actiu, i que tinguin contractes vigents 
amb equips que juguen en la competició indicada. Com a resultat de la cerca, el procediment retorna una 
llista amb tota la informació referent a cada jugador provinent de la taula ‘jugador’, junt amb la data de 
finalització del contracte, que prové de la taula ‘contracte’. La llista està ordenada alfabèticament a partir 
dels cognoms dels jugadors. 
 
Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_competicio VARCHAR2 IN 

Es un paràmetre de tipus varchar2 
que contindrà el nom de la 
competició.  
El paràmetre es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es 
sensible als accents i altres signes 
de puntuació.  

 Un string amb el nom 
de la competició 
(p.ex.: “ACB”)  

cv_results SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Es un paràmetre de tipus CURSOR. 
El software client el declara i el 
passa com a paràmetre d’entrada 
al procediment, el qual l’utilitzarà 
per passar per referència la 
informació de sortida. El software 
client recollirà aquesta informació i 
finalment tancarà el cursor. 

 Per defecte, 
inicialment el cursor te 
valor NULL. 

 
Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 
que per referència l’utilitzarà el 
procediment per passar al software 
client informació sobre si hi ha 
hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  
“OK” si tot ha anat be. 

 Un string amb el codi 
d’error i la seva descripció 
en cas d’una excepció.   

cv_results SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Es un paràmetre de tipus CURSOR. 
El procediment l’utilitzarà per 
passar per referència la informació 
de sortida al software client. 

 Les diverses files del 
resultat de la consulta a la 
B.D. feta per el 
procediment . 

 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es llença 
quan un o mes paràmetres d’entrada (només els IN) 
es NULL, o un string buit, o no hi es.   

+100 NO_DATA_FOUND ORA-01403: no data found 
Excepció predefinida de Oracle que es llença quan 
no es retorna cap resultat. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment captura 
qualsevol altre excepció no especificada abans.  El 
codi d’error i el missatge dependran de la causa del 
error. 
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3.3.3.2.  Procediment  ‘llista_equips_punts_totals’: 

A partir del nom d’una competició, el procediment ‘llista_equips_punts_totals’ permet obtenir el llistat de 
tots els equips que participen en aquesta competició. El procediment no sols retorna totes les dades 
referents a cada equip trobat, sinó que a mes a mes, de cada equip n’obté la suma de tots els punts a favor 
que ha aconseguit al llarg de la competició en la temporada actual, i retorna la llista d’equips ordenada 
segons el nombre de punts obtinguts de mes a menys. 

Per obtenir aquesta informació, el procediment per una banda creua les dades de les taules ‘competicio’, 
‘competeix’, i ‘equip’ triant aquells equips que participen en la competició especificada i en la temporada 
actual. I per altre banda, per obtenir la suma dels punts a favor de cada un dels equips trobats, fa una 
subconsulta en la que creua les dades de les taules ‘competicio’, ‘partit’, ‘estadistica_jugador_partit’, i 
‘jugadors_convocats’, recopilant els punts marcats pels jugadors en cada un dels partits de la competició. 

Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_nom_competicio VARCHAR2 IN 

Es un paràmetre de tipus varchar2 que 
contindrà el nom de la competició.  
El paràmetre es sensible a majúscules i 
minúscules. I també es sensible als 
accents i altres signes de puntuació.  

 Un string amb 
el nom de la 
competició 
(p.ex.: “ACB”)  

llista_equips_pt SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Es un paràmetre de tipus CURSOR. El 
software client el declara i el passa com 
a paràmetre d’entrada al procediment, 
el qual l’utilitzarà per passar per 
referència la informació de sortida. El 
software client recollirà aquesta 
informació i finalment tancarà el cursor. 

 Per defecte, 
inicialment el 
cursor te valor 
NULL. 

 
Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus 
varchar2 que per referència 
l’utilitzarà el procediment 
per passar al software client 
informació sobre si hi ha 
hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  
“OK” si tot ha anat be. 

 Un string amb el codi 
d’error i la seva descripció 
en cas d’una excepció.   

llista_equips_pt SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Es un paràmetre de tipus 
CURSOR.  
El procediment l’utilitzarà 
per passar per referència la 
informació de sortida al 
software client. 

 Les diverses files del 
resultat de la consulta a la 
B.D. feta per el 
procediment . 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es 
llença quan un o mes paràmetres d’entrada 
(només els IN) es NULL, o un string buit, o no hi es.   

+100 NO_DATA_FOUND ORA-01403: no data found 
Excepció predefinida de Oracle que es llença quan 
no es retorna cap resultat. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de la 
causa del error. 
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3.3.3.3.  Procediment  ‘llista_millors_jugadors_pos’: 

A partir del àmbit, el gènere, i la modalitat d’una competició, el procediment ‘llista_millors_jugadors_pos’ 

permet obtenir per a cada posició de joc, un llistat amb el 5 millors jugadors d’aquella posició, d’acord amb 

el promig de la valoració ponderada que hagin obtingut al llarg dels partits, i ordenats de mes a menys. El 

procediment no sols obté la valoració i el nom i cognoms de cada jugador, sinó que també proporciona 

totes les dades referents al jugador que es troben en la taula ‘jugador’. 

Per obtenir aquesta informació, fa tres consultes encadenades. Es a dir, te tres SELECT un dins de l’altre, 

cada un d’ells operant amb el resultat proporcionat per l’altre SELECT que te a dins. El de dins de tot obté 

les valoracions ponderades de cada jugador, segons l’àmbit, gènere, modalitat i posició especificats, i 

n’obté el promig.  Al seu torn, el SELECT del mig agafa el resultat anterior i el creua amb el conjunt de totes 

les dades de cada jugador, i ordena el resultat segons la valoració de mes a menys. Finalment, el SELECT de 

fora de tot, tria les 5 primeres files del resultat anterior. 

Ara be, tot això es només per una posició de joc. Per tan, el procediment realitza un bucle en que repeteix 

tot aquest procés de consulta per a totes i cada una de les posicions de joc, obtenint així, diverses llistes 

dels 5 millors jugadors, una per a cada posició. 

Tota aquesta informació es retornada per el procediment mitjançant l’ús de cursors, que des del software 

client hauran passat com a paràmetre d’entrada/sortida en la crida al procediment.  Hi ha un cursor per 

cada una de les posicions de joc, i els noms dels cursors coincideixen amb els noms de cada posició de joc. 

D’aquesta forma,  el procediment guardarà per referència cada llista en el cursor corresponent, i el 

software client també sabrà a quina posició de joc correspon cada llista. 

 
Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_ambit VARCHAR2 IN 

Contindrà el nom del ambit de la 
competició.  
Es sensible a majúscules i minúscules. I 
també es sensible als accents i altres signes 
de puntuació.  

 “nacional”, 
“continental”  

p_genere NUMBER IN 
Contindrà el Id del gènere dels jugadors/-res 
de la competició.  

 1=“masculí” 
 2=“femení” 

p_modalitat NUMBER IN 
Contindrà el Id de la modalitat de la 
competició.  

 1=“normal” 
 2=“cadira de rodes” 

base SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a paràmetre 
d’entrada / sortida. El procediment 
l’utilitzarà per passar per referència els 
resultats en la posicio ‘base’ 

 inicialment el cursor te 
valor NULL. 

escorta SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a paràmetre 
d’entrada / sortida. El procediment 
l’utilitzarà per passar per referència els 
resultats en la posicio ‘escorta’ 

 inicialment el cursor te 
valor NULL. 

aler SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a paràmetre 
d’entrada / sortida. El procediment 
l’utilitzarà per passar per referència els 
resultats en la posicio ‘aler’ 

 inicialment el cursor te 
valor NULL. 

aler_pivot SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a paràmetre 
d’entrada / sortida. El procediment 
l’utilitzarà per passar per referència els 
resultats en la posicio ‘aler-pivot’ 

 inicialment el cursor te 
valor NULL. 

pivot SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a paràmetre 
d’entrada / sortida. El procediment 
l’utilitzarà per passar per referència els 
resultats en la posicio ‘pivot’ 

 inicialment el cursor te 
valor NULL. 

 

 



TFC – UOC   Curs 2012-2013 segon semestre 

David  Carreras Gresely 

dcarreras@uoc.edu 

43 

 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 
que per referència l’utilitzarà el 
procediment per passar al 
software client informació sobre si 
hi ha hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  
“OK” si tot ha anat be. 

 Un string amb el codi d’error 
i la seva descripció en cas 
d’una excepció.   

base SYS_REFCURSOR IN  OUT 
Cursor que retorna per referència 
els resultats en la posicio ‘base’ 

 Les diverses files del resultat 
de la consulta a la B.D. feta 
per el procediment . 

escorta SYS_REFCURSOR IN  OUT 
Cursor que retorna per referència 
els resultats en la posicio ‘escorta’ 

 Les diverses files del resultat 
de la consulta a la B.D. feta 
per el procediment . 

aler SYS_REFCURSOR IN  OUT 
Cursor que retorna per referència 
els resultats en la posicio ‘aler’ 

 Les diverses files del resultat 
de la consulta a la B.D. feta 
per el procediment . 

aler_pivot SYS_REFCURSOR IN  OUT 
Cursor que retorna per referència 
els resultats en la posicio ‘aler-pivot’ 

 Les diverses files del resultat 
de la consulta a la B.D. feta 
per el procediment . 

pivot SYS_REFCURSOR IN  OUT 
Cursor que retorna per referència 
els resultats en la posicio ‘pivot’ 

 Les diverses files del resultat 
de la consulta a la B.D. feta 
per el procediment . 

 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es llença 
quan un o mes paràmetres d’entrada (només els 
IN) es NULL, o un string buit, o no hi es.   

+100 NO_DATA_FOUND ORA-01403: no data found 
Excepció predefinida de Oracle que es llença quan 
no es retorna cap resultat. 

-2291 FK_ERRONIA 

ORA-2291: integrity 

constraint ([nom del 

constraint]) violated - 

parent key not found. 

Excepció definida internament i anomenada  per 
el procediment, que es llença quan un dels 
paràmetres d’entrada fa referència a una clau 
forana amb un valor que no hi es. En el missatge 
d’error s’indica el nom de la restricció. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de la 
causa del error. 

 

 
 

 

3.3.3.4.  Procediment  ‘llistat_contractes_rep’: 

A partir del nom i cognoms d’un representant de jugadors i d’un any concret, el procediment 
‘llistat_contractes_rep’ permet obtenir el nombre i el llistat dels contractes signats per els jugadors que 
ell representa durant l’any indicat. En el llistat retornat, de cada contracte s’indiquen el nom i cognoms del 
jugador, el nom del equip comprador, la data de signatura del contracte, i el valor total de l’operació. 
Per aconseguir aquesta informació, el procediment realitza dos consultes independents entre si. 
Per una banda, per trobar el nombre de contractes signats, creua les taules ‘contracte’, ‘jugador’ i 
‘representant’, cercant tots el contractes signats del representant i any especificats, i contant el nombre de 
files retornades. 
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Per altre banda, per obtenir la llista del contractes signats, el procediment creua les taules ‘contracte’, 
‘jugador’, ‘representant’ i ‘equip’, triant només les dades necessàries dels contractes signats del 
representant i any especificats.  
Tota aquesta informació es retornada per el procediment en dos parts. Per un costat, retorna el nombre de 
contractes signats mitjançant el paràmetre de sortida ‘nombre_contractes’. I per altre costat, retorna la 
llista de contractes mitjançant el paràmetre d’entrada / sortida ‘llista_contractes’, que es de tipus 
cursor.  
 
Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_nom_repres VARCHAR2 IN 

Especifica el nom del representant.  
Es sensible a majúscules i 
minúscules. I també es sensible als 
accents i altres signes de puntuació.  

 Un String  

p_cognom_repres VARCHAR2 IN 

Especifica els cognoms del 
representant. Es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es 
sensible als accents i altres signes de 
puntuació. 

 Un String 

p_any NUMBER IN 

Especifica l’any en que s’han signat 
els contractes. Es sensible a 
majúscules i minúscules. I també es 
sensible als accents i altres signes de 
puntuació. 

 Un nombre enter que 
representa l’any amb 
4 dígits  ( YYYY ) 

llista_contractes SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a 
paràmetre d’entrada / sortida. El 
procediment l’utilitzarà per passar 
per referència la llista de contractes 
signats 

 inicialment el cursor te 
valor NULL. 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus 
varchar2 que per referència 
l’utilitzarà el procediment per 
passar al software client 
informació sobre si hi ha hagut 
una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  
“OK” si tot ha anat be. 

 Un string amb el codi 
d’error i la seva descripció 
en cas d’una excepció.   

nombre_contractes NUMBER OUT 
retornarà el nombre de 
contractes signats 

 Un enter igual o mes gran 
que zero . 

llista_contractes SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a 
paràmetre d’entrada / sortida. 
El procediment l’utilitzarà per 
passar per referència la llista 
de contractes signats 

 Les diverses files del 
resultat de la consulta a 
la B.D. feta per el 
procediment . 

 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es llença 
quan un o mes paràmetres d’entrada (només els IN) 
es NULL, o un string buit, o no hi es.   

+100 NO_DATA_FOUND ORA-01403: no data found 
Excepció predefinida de Oracle que es llença quan 
no es retorna cap resultat. 
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 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment captura 
qualsevol altre excepció no especificada abans.  El 
codi d’error i el missatge dependran de la causa del 
error. 

 

 

 

3.2.3.5.  Procediment  ‘llista_equips_mes_gastadors’: 

A partir d’un any concret, el procediment ‘llista_equips_mes_gastadors’ permet obtenir el llistat dels 10 
equips que mes diners han gastat en adquisició de jugadors durant l’any indicat. En el llistat retornat, de 
cada equip s’indiquen el identificador de l’equip, el nom de l’equip, i la suma dels valors totals de les 
operacions de compra realitzades. La llista està ordenada segons el import total gastat, de mes a menys. 
Per aconseguir aquesta informació, el procediment realitza dos consultes encadenades. Es a dir, te dos 
SELECT un dins de l’altre, el de fora operant amb el resultat proporcionat per l’altre SELECT que te a dins. 
El de dins busca tots els contractes realitzats durant l’any indicat, calcula la suma de les operacions de 
compra de cada equip, junt amb el nom del equip, i n’ordena el resultat. Per la seva banda, el SELECT de 
fora de tot, tria les 10 primeres files del resultat anterior. 
Tota aquesta informació es retornada per el procediment mitjançant el paràmetre d’entrada / sortida 
‘llista_equips’, que es de tipus cursor.  
 
Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_any NUMBER IN 
Especifica l’any en que s’han signat els 
contractes.  

 Un nombre enter 
que representa l’any 
amb 4 dígits  ( YYYY ) 

llista_equips SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a paràmetre 
d’entrada / sortida. El procediment 
l’utilitzarà per passar per referència la llista 
d’equips 

 inicialment el cursor 
te valor NULL. 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 
que per referència l’utilitzarà el 
procediment per passar al software 
client informació sobre si hi ha 
hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  
“OK” si tot ha anat be. 

 Un string amb el codi 
d’error i la seva 
descripció en cas d’una 
excepció.   

llista_equips SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a 
paràmetre d’entrada / sortida. El 
procediment l’utilitzarà per passar 
per referència la llista d’equips 

 Les diverses files del 
resultat de la consulta a 
la B.D. feta per el 
procediment . 

 

Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es llença 
quan un o mes paràmetres d’entrada (només els 
IN) es NULL, o un string buit, o no hi es.   

+100 NO_DATA_FOUND ORA-01403: no data found 
Excepció predefinida de Oracle que es llença quan 
no es retorna cap resultat. 
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 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de la 
causa del error. 

 

 
 
 

3.3.3.6.  Procediment  ‘llista_jugadors_fi_contracte’: 

A partir d’un pais concret, un gènere i una modalitat de competició, el procediment 

‘llista_jugadors_fi_contracte’ permet obtenir el llistat dels jugadors que acaben el contracte durant la 

temporada actual, junt també amb el jugadors que tot i estar en actiu, temporalment no estan contractats 

per cap equip. 

Per obtenir aquesta informació, el procediment uneix els resultats de dos SELECT diferents. El primer creua 

les taules ‘jugador’, ‘contracte’, ‘equip’, ‘competeix’ i ‘competició’, buscant els jugadors que acaben el 

contracte al final de la temporada actual i que juguen en les competicions del pais, gènere i modalitat 

especificades. Al seu torn, l’altra SELECT busca els jugadors del gènere i modalitat de joc especificats, que 

no tenen cap contracte que per les dates, estigui vigent. 

Tota aquesta informació es retornada per el procediment mitjançant el paràmetre d’entrada / sortida 

‘llista_jugadors’, que es de tipus cursor.  

 
Paràmetres d’entrada: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

p_pais VARCHAR2 IN 

Especifica el pais de la competició. Es 
sensible a majúscules i minúscules. I 
també es sensible als accents i altres 
signes de puntuació. 

 Un string amb el 
nom del pais 

p_genere NUMBER IN 
Especifica el Id del gènere de la 
competició.. 

 1=“masculí” 
 2=“femení” 

p_modalitat NUMBER IN 
Especifica el Id de la modalitat de la 
competició.  

 1=“normal” 
 2=“cadira de rodes” 

llista_ jugadors SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a paràmetre 
d’entrada / sortida. El procediment 
l’utilitzarà per passar per referència la 
llista de jugadors 

 inicialment el cursor 
te valor NULL. 

 

Paràmetres de sortida: 

nom tipus IN / OUT descripció Valors possibles 

RSP VARCHAR2 OUT 

Es un paràmetre de tipus varchar2 
que per referència l’utilitzarà el 
procediment per passar al software 
client informació sobre si hi ha 
hagut una excepció o no. 

 Un string amb la paraula  
“OK” si tot ha anat be. 

 Un string amb el codi 
d’error i la seva 
descripció en cas d’una 
excepció.   

llista_ jugadors SYS_REFCURSOR IN  OUT 

Cursor que es passa com a 
paràmetre d’entrada / sortida. El 
procediment l’utilitzarà per passar 
per referència la llista de jugador 

 Les diverses files del 
resultat de la consulta a 
la B.D. feta per el 
procediment . 
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Codis d’error: 

El procediment pot llençar i capturar les excepcions de la següent taula. En tots el casos, el codi d’error i el 

missatge es guardaran en el paràmetre de sortida RSP, el contingut del qual al seu torn, també serà guardat 

en el registre de la taula log.  

codi 
d’error 

Nom de 
l’excepció Missatge d’error retornat Quan es llença 

-20000 PARAMETRE_NUL 
ORA-20000: Hi ha un o mes 

parametres nuls. 

Excepció definida per el procediment, que es llença 
quan un o mes paràmetres d’entrada (només els IN) 
es NULL, o un string buit, o no hi es.   

+100 NO_DATA_FOUND ORA-01403: no data found 
Excepció predefinida de Oracle que es llença quan 
no es retorna cap resultat. 

-2291 FK_ERRONIA 

ORA-2291: integrity 

constraint ([nom del 

constraint]) violated - 

parent key not found. 

Excepció definida internament i anomenada  per el 
procediment, que es llença quan un dels 
paràmetres d’entrada fa referència a una clau 
forana amb un valor que no hi es. En el missatge 
d’error s’indica el nom de la restricció. 

 OTHERS  

Amb aquest nom d’excepció, el procediment 
captura qualsevol altre excepció no especificada 
abans.  El codi d’error i el missatge dependran de la 
causa del error. 

 

3.4. Disparadors 

En aquest apartat hi la descripció detallada del funcionament, les característiques i l’script de creació, de 

tots i cada un dels set Disparadors utilitzats per proporcionar dades al Mòdul Estadístic. 

 

3.4.1. disparador: total_jugadors_actiu 

Descripció 

La funció d’aquest disparador es obtenir de la BD el nombre de Jugadors que estan en actiu per a cada una 
de les combinacions gènere-modalitat de joc, i guardar-ho en la taula me_total_jugadors_actiu del Mòdul 
Estadístic.  

El disparador s’activa cada cop que es fa un INSERT, o un UPDATE de la columna activitat , o be un 
DELETE, de una fila de la taula jugador. Un cop activat, el disparador te dos parts. La primera s’executa 
abans de fer cap canvi en la fila afectada, i consulta el gènere i modalitat de joc del jugador afectat. 
Després, un segon bloc s’executa després que s’hagin fets tots els canvis en la taula, i fa el recompte del 
nombre de jugadors en actiu només d’aquella combinació de gènere i modalitat. Quan obté el resultat, 
utilitza la instrucció MERGE per inserir, o be actualitzar les dades en la taula del Mòdul Estadístic. 

Resum de les característiques del Disparador 
Nom del disparador: total_jugadors_actiu 

Consulta que ha de permetre fer al Mòdul 
Estadístic: 

El número total de jugadors en actiu en tots els gèneres i 
modalitats. 

Taula del Mòdul Estadístic on ho guarda: me_total_jugadors_actiu 

Taula de la BD que activa el disparador: jugador 

Accions que activen el disparador: INSERT, UPDATE (COLUMNA: “activitat”), DELETE 

Quan s’activa: Abans i després de canviar el contingut de la taula 

Dades guardades en el Mòdul estadístic per a 
cada parella gènere-modalitat: 

▪ modalitat  (es el Id de la modalitat) 
▪ genere (es el Id del genere) 
▪ nom_modalitat (es el nom de la modalitat) 
▪ nom_genere (es el nom del genere) 
▪ total_jug_act (es el nombre de jugadors en actiu) 
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3.4.2. disparador: max_anotador_temporada 

Descripció 

La funció d’aquest disparador es obtenir de la BD el jugador que mes punts ha anotat en la temporada en 
curs, o la temporada anterior si estem entre temporades, per a la competició a la que pertany el partit 
corresponent a les dades estadístiques de joc que es guardin, es modifiquin o s’esborrin de la taula 
estadistica_jugador_partit. Les dades resultants les guardarà en la taula me_max_anotador_temporada del 
Mòdul Estadístic. El disparador s’activa cada cop que es fa un INSERT, o un UPDATE de la columna PT, o be 
un DELETE, de una o mes files de la taula estadistica_jugador_partit. Un cop activat, el disparador te dos 
parts. La primera s’executa abans de fer cap canvi en la fila afectada, i consulta el Id del partit i el Id de la 
competició corresponent. Si els canvis en la taula estadistica_jugador_partit  afecten a mes d’una fila, 
aquest bloc s’anirà repetint per a cada fila afectada, guardant una llista dels Id de competició afectats.  
Després, un segon bloc s’executa un sol cop després que s’hagin fets tots els canvis en la taula, i recorre la 
llista dels Id de competició afectats, buscant per a cada una de les competicions qui es el seu màxim 
anotador. Cada cop que obté el resultat, utilitza la instrucció MERGE per inserir, o be actualitzar les dades 
en la taula del Mòdul Estadístic.  

Resum de les característiques del Disparador 
Nom del disparador: max_anotador_temporada 

Consulta que ha de permetre fer al Mòdul 
Estadístic: 

Donada una competició, el seu màxim anotador en la temporada en 
curs (o bé la darrera temporada, si ens trobem en el període entre 
temporades) 

Taula del Mòdul Estadístic on ho guarda: me_max_anotador_temporada 

Taula de la BD que activa el disparador: estadistica_jugador_partit 

Accions que activen el disparador: INSERT, UPDATE (COLUMNA: “PT”), DELETE 

Quan s’activa: Abans i després de canviar el contingut de la taula 

Dades guardades en el Mòdul estadístic 
per a cada competició: 

▪ competicio (es el Id de la competició) 
▪ nom_comp (es el nom de la competició) 
▪ temporada (es l’any o anys de la temporada) 
▪ jugador (es el Id del jugador) 
▪ nom (es el nom del jugador) 
▪ cognoms (son els cognoms del jugador) 
▪ punts (son els punts anotats pel jugador) 

 

 
 

3.4.3. disparador: jugador_mes_ben_pagat 

Descripció 

La funció d’aquest disparador es obtenir de la BD el jugador mes ben pagat donada una combinació gènere-
modalitat de joc, i guardar-ho en la taula me_jugador_mes_ben_pagat del Mòdul Estadístic. El disparador 
s’activa cada cop que es fa un INSERT, o un UPDATE de la columna sou_brut_anual, o be un DELETE, de una 
o mes files de la taula contracte. Un cop activat, el disparador te dos parts. La primera s’executa abans de 
fer cap canvi en la fila afectada, i consulta la modalitat i gènere corresponent. Si els canvis en la taula 
contracte  afecten a mes d’una fila, aquest bloc s’anirà repetint per a cada fila afectada, guardant una llista 
de modalitats i gèneres afectats.  Després, un segon bloc s’executa un sol cop després que s’hagin fets tots 
els canvis en la taula, i recorre la llista de modalitats i gèneres trobada abans, fent per cada combinació de 
la llista, una llista dels jugadors ordenada segons el sou brut anual mes alt, ordenada de mes a menys. 
Finalment, tria el primer jugador de la llista. Cada cop que obté el resultat, utilitza la instrucció MERGE per 
inserir, o be actualitzar les dades en la taula del Mòdul Estadístic. 
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Resum de les característiques del Disparador 
Nom del disparador: jugador_mes_ben_pagat 

Consulta que ha de permetre fer al Mòdul 
Estadístic: El jugador més ben pagat de cada modalitat i gènere. 

Taula del Mòdul Estadístic on ho guarda: me_jugador_mes_ben_pagat 

Taula de la BD que activa el disparador: contracte 

Accions que activen el disparador: INSERT, UPDATE (COLUMNA: “sou_brut_anual”), DELETE 

Quan s’activa: Abans i després de canviar el contingut de la taula 

Dades guardades en el Mòdul estadístic per a cada 
parella gènere-modalitat: 

▪ modalitat  (es el Id de la modalitat) 
▪ genere (es el Id del genere) 
▪ nom_modalitat (es el nom de la modalitat) 
▪ nom_genere (es el nom del genere) 
▪ jugador (es el Id del jugador) 
▪ nom (es el nom del jugador) 
▪ cognoms (son els cognoms del jugador) 
▪ sou_brut (es el sou brut anual del jugador) 

 

 
 

3.4.4. disparador: jugador_mes_guanys_acumulat 

Descripció 

La funció d’aquest disparador es obtenir de la BD el jugador que més guanys ha acumulat al llarg de tota la 
seva carrera esportiva, i guardar aquestes dades en la taula me_jugador_mes_guanys_acumulat del Mòdul 
Estadístic. El disparador s’activa un sol cop, després que s’hagi fet un INSERT, o un UPDATE de la columna 
sou_brut_anual, o be un DELETE, de una o mes files de la taula contracte. Un cop activat, el disparador 
creua les taules contracte i  jugador, calculant els guanys de cada jugador al llarg dels anys en tots els seus 
contractes. Aleshores, fa una llista dels jugadors ordenada segons els seus guanys, de mes a menys. I 
finalment tria el primer jugador de la llista. Les dades obtingudes son inserides, o be actualitzades en la 
corresponent taula del Mòdul estadístic mitjançant la instrucció MERGE. 

 
Resum de les característiques del Disparador 
Nom del disparador: jugador_mes_guanys_acumulat 

Consulta que ha de permetre fer al Mòdul 
Estadístic: 

El jugador amb més guanys acumulats al llarg de tota la seva carrera 
esportiva. 

Taula del Mòdul Estadístic on ho guarda: me_jugador_mes_guanys_acumulat 

Taula de la BD que activa el disparador: contracte 

Accions que activen el disparador: INSERT, UPDATE (COLUMNA: “sou_brut_anual”), DELETE 

Quan s’activa: Després de canviar el contingut de la taula 

Dades guardades en el Mòdul estadístic: 

▪ jugador (es el Id del jugador) 
▪ nom (es el nom del jugador) 
▪ cognoms (son els cognoms del jugador) 
▪ guanys (son els guanys acumulats del jugador) 

 

 
 

3.4.5. disparador: sou_mig_anual_jugadors 

Descripció 

La funció d’aquest disparador es obtenir de la BD el sou mig anual dels Jugadors donada una combinació 
país-temporada-gènere-modalitat de joc concreta, i guardar-ho en la taula me_sou_mig_anual_jugadors 
del Mòdul Estadístic. 
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El disparador s’activa cada cop que es fa un INSERT, o un UPDATE de la columna sou_brut_anual, o be un 
DELETE, de una o mes files de la taula contracte. Un cop activat, el disparador te dos parts. La primera 
s’executa abans de fer cap canvi en la fila afectada, i consulta la temporada, país, modalitat i gènere 
corresponent. Si els canvis en la taula contracte  afecten a mes d’una fila, aquest bloc s’anirà repetint per a 
cada fila afectada, guardant una llista de temporades, països, modalitats i gèneres afectats.  Després, un 
segon bloc s’executa un sol cop després que s’hagin fets tots els canvis en la taula, i recorre la llista de 
temporades, països, modalitats i gèneres trobada abans, calculant per cada combinació de la llista, el 
promig del sou brut anual dels jugadors que tenen un contracte vigent. Cada cop que obté el resultat, 
utilitza la instrucció MERGE per inserir, o be actualitzar les dades en la taula del Mòdul Estadístic. 

 
Resum de les característiques del Disparador 
Nom del disparador: sou_mig_anual_jugadors 

Consulta que ha de permetre fer al Mòdul 
Estadístic: 

Donat un país, una temporada, un gènere i una modalitat, el sou mig 
anual dels jugadors. 

Taula del Mòdul Estadístic on ho guarda: me_sou_mig_anual_jugadors 

Taula de la BD que activa el disparador: contracte 

Accions que activen el disparador: INSERT, UPDATE (COLUMNA: “sou_brut_anual”), DELETE 

Quan s’activa: Abans i després de canviar el contingut de la taula 

Dades guardades en el Mòdul estadístic per 
a cada combinació de país-temporada-
gènere-modalitat: 

▪ temporada (es l’any o anys de la temporada) 
▪ pais (es el país de la competicio) 
▪ modalitat  (es el Id de la modalitat) 
▪ genere (es el Id del genere) 
▪ nom_modalitat (es el nom de la modalitat) 
▪ nom_genere (es el nom del genere) 
▪ sou_mig_anual (es el sou mig anual dels jugadors) 

 
 

3.4.6. disparador: equips_ofensius_i_defensius 

Descripció 

La funció d’aquest disparador es obtenir de la BD el millor equip ofensiu i el millor equip defensiu per a 
cada competició i temporada, i guardar aquestes dades en la taula me_equips_ofensius_i_defensius del 
Mòdul Estadístic. El disparador s’activa un sol cop, després que s’hagi fet un INSERT, o un UPDATE de la 
columna pt, o be un DELETE, de una o mes files de la taula estadistica_jugador_partit. Un cop activat, el 
disparador consulta la llista de competicions de totes les temporades, i mitjançant un bucle, per a cada 
competició i temporada fa una consulta que obté les dades de dos subconsultes. La primera obté les dades 
del equip mes ofensiu, mentre que la segona obté les dades de l’equip mes defensiu.  

Per trobar l’equip mes ofensiu, la primera subconsulta obté la llista de punts anotats per cada equip en tots 
els partits. A continuació, torna a buscar la llista, pro aquesta vegada creuant la segona llista amb la primera 
segons el partit en comú de cada parella d’equips. El resultat es una nova llista amb el punts marcats 
(ofensius) i punts rebuts (defensius) de cada equip en cada partit. Tot seguit, agafa aquesta llista i suma tots 
el punts ofensius de cada equip, obtenint un altre nova llista d’equips ordenats segons el total de punts 
ofensius, de mes a menys. Finalment, tria el primer equip de la llista ( el que ha marcat mes punts, el mes 
ofensiu ). 

La segona subconsulta troba l’equip mes defensiu de forma similar a com ho fa la primera subconsulta per 
trobar l’equip mes ofensiu. En aquest cas pro, quan obté la llista amb el punts marcats (ofensius) i punts 
rebuts (defensius) de cada equip en cada partit, el que fa es sumar tots els punts defensius de cada equip, 
obtenint un altre nova llista d’equips ordenats segons el total de punts defensius, de menys a mes. 
Finalment, tria el primer equip de la llista ( el que ha rebut menys punts, el mes defensiu ). 



TFC – UOC   Curs 2012-2013 segon semestre 

David  Carreras Gresely 

dcarreras@uoc.edu 

51 

 

 

Un cop el disparador ha obtingut els resultats de les dos subconsultes, utilitza la instrucció MERGE per 
inserir, o be actualitzar les dades en la taula del Mòdul Estadístic. 

Millores pendents 

Aquest disparador, tot i realitzar be la seva feina, està dissenyat de tal manera que resulta eficient només si 
es realitzen insercions massives. Com que aquest no es el cas, caldria modificar-lo per obtingués la 
competició i temporada que correspon a la fila afectada, i l’equip mes ofensiu i defensiu només d’aquella 
competició i temporada. D’aquesta manera s’evitaria que repetís la cerca per a unes competició i 
temporades que no es veuen afectades. Això milloraria l’eficiència del disparador.       

 

 
Resum de les característiques del Disparador 
Nom del disparador: equips_ofensius_i_defensius 

Consulta que ha de permetre fer al Mòdul 
Estadístic: 

Donada una competició i una temporada, els millors equips 
ofensius i defensius. 

Taula del Mòdul Estadístic on ho guarda: me_equips_ofensius_i_defensius 

Taula de la BD que activa el disparador: estadistica_jugador_partit 

Accions que activen el disparador: INSERT, UPDATE (COLUMNA: “pt”), DELETE 

Quan s’activa: Després de canviar el contingut de la taula 

Dades guardades en el Mòdul estadístic 
per a cada parella competició-temporada: 

▪ competicio (es el Id de la competició) 
▪ nom_comp (es el nom de la competició) 
▪ temporada (es l’any o anys de la temporada) 
▪ equip_ofensiu (es el Id del equip ofensiu) 
▪ nom_equip_ofensiu (es el nom del equip ofensiu) 
▪ punts_ofensius (es el total de punts marcats per l’equip  

 ofensiu) 
▪ equip_defensiu (es el Id del equip defensiu) 
▪ nom_equip_defensiu (es el nom del equip defensiu) 
▪ punts_defensius (punts totals que li han marcat a l’equip 

 defensiu) 

 

 

3.4.7. disparador: millor_jugador_del_mon 

Descripció 

La funció d’aquest disparador es obtenir de la BD el jugador considerat com el millor del mon, per a cada 
una de les combinacions gènere-modalitat de joc, a partir de la mitjana de les seves valoracions 
ponderades del darrer any, i guardar aquestes dades en la taula me_millor_jugador_del_mon del Mòdul 
Estadístic. El disparador s’activa un sol cop, després que s’hagi fet un INSERT, o un UPDATE de la columna 
valoracio_ponderada, o be un DELETE, de una o mes files de la taula estadistica_jugador_partit. Un cop 
activat, el disparador consulta les llistes de gèneres i modalitats, i mitjançant dos bucle, l’un dins l’altre, va 
recorrent totes les combinacions de gènere-modalitat, calculant per cada una d’elles, la mitjana de les 
valoracions ponderades de cada jugador en el darrer any. Aleshores, fa una llista dels jugadors, ordenada 
segons la mitjana de valoracions ponderades, de mes a menys, i tria el primer jugador de la llista. Cada cop 
que obté un resultat, utilitza la instrucció MERGE per inserir, o be actualitzar les dades en la taula del 
Mòdul Estadístic.  

Millores pendents 

Aquest disparador, tot i realitzar be la seva feina,  està dissenyat de tal manera que resulta eficient només 
si es realitzen insercions massives. Com que aquest no es el cas, caldria modificar-lo per obtingués el 
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gènere i modalitat que correspon a la fila afectada, i trobés el millor jugador del mon només d’aquella 
combinació gènere- modalitat. D’aquesta manera s’evitaria que repetís la cerca per a unes combinacions de 
gènere i modalitat que no es veuen afectades. Això milloraria l’eficiència del disparador.       

 
Resum de les característiques del Disparador 
Nom del disparador: millor_jugador_del_mon 

Consulta que ha de permetre fer al 
Mòdul Estadístic: 

Per a cada gènere i modalitat, el millor jugador del món en el 
darrer any (mitjana de valoracions ponderades més alta). 

Taula del Mòdul Estadístic on ho guarda: me_millor_jugador_del_mon 

Taula de la BD que activa el disparador: estadistica_jugador_partit 

Accions que activen el disparador: INSERT, UPDATE (COLUMNA: “valoracio_ponderada”), DELETE 

Quan s’activa: Després de canviar el contingut de la taula 

Dades guardades en el Mòdul estadístic 
per a cada parella gènere-modalitat: 

▪ modalitat  (es el Id de la modalitat) 
▪ genere (es el Id del genere) 
▪ nom_modalitat (es el nom de la modalitat) 
▪ nom_genere (es el nom del genere) 
▪ darrer_any (es l’any de la valoració del jugador) 
▪ id_jugador (es el Id del jugador) 
▪ nom_jugador (es el nom del jugador) 
▪ cognoms_jugador (son els cognoms del jugador) 
▪ mitjana_vp (es la mitjana de valoracions ponderades del 

 jugador) 

 

4. Valoració Econòmica del Projecte 

De cara a la realització del projecte, serà necessari formar un equip de treball que reuneixi el següents rols: 

Cap de projecte.  
S’encarregarà de la supervisió i coordinació tècnica del projecte, assignació de tasques i coordinació del 

equip de treball, controlar els costos i el temps emprat, etc. 

Analista Programador 
S’encarregarà del anàlisi i el disseny del sistema. 

Programador 
S’encarregarà de la implementació del programari, 

Test Manager 
S’encarregarà de fer les proves necessàries. 

Si creuem aquests rols amb les tasques a fer, i el temps previst per fer-les, obtenim la seguent taula: 

recurs Tasca a fer durada 

Cap de projecte Pla de Treball 11 dies 

Analista Programador Disseny conceptual E-R 3 dies 

Analista Programador Disseny Lògic 3 dies 

Programador Scripts creació BD 0,25 dies 

Programador Scripts creació Taules per R1 (dades Jugadors) 0,75 dies 

Programador Scripts creació Taules per R2 (dades Equips) 0,5 dies 

Programador Scripts creació Taules per R3 (dades Contractes) 0,5 dies 

Programador 
Scripts creació Taules per R4 (dades Estadístiques dels Partits 
jugats per cada Jugador) 0,5 dies 
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Programador Scripts creació Taules per R5 (dades Competicions) 0,5 dies 

Programador Scripts creació Taules per R6 (dades Partits) 0,5 dies 

Programador 
R7-1: Procediments Emmagatzemats ABM de 
Jugadors,Contractes, i Partits + Documentació 

2,5 dies 

Programador R7-2: Entrada de Dades Manualment a la resta de Taules 1 dia 

Programador 
R7-3: Procediment Emmagatzemat per Guardar Estadístiques 
dels Jugadors en cada Partit + Documentació 2 dies 

Programador 
R7-4a: Procediment Emmagatzemat per Llistar els Jugadors 
amb les seves dades + Documentació 2 dia 

Programador 
R7-4b: Procediment Emmagatzemat per Llistar els Equips 
ordenats per punts + Documentació 2 dia 

Programador 
R7-4c: Procediment Emmagatzemat per Llistar els 5 millors 
Jugadors + Documentació 2 dia 

Programador 
R7-4d: Procediment Emmagatzemat per obtenir el nº de 
Contractes de Jugadors signat + Documentació 2 dia 

Programador 
R7-4e: Procediment Emmagatzemat per Llistar els 10 Equips 
que mes han gastat + Documentació 2 dia 

Programador 
R7-4f: Procediment Emmagatzemat per Llistar els Jugadors que 
acaben contracte + Documentació 2 dia 

Test Manager Proves i Correccions dels Procediments Emmagatzemats 2 dies 

Analista Programador 
Revisió del Disseny conceptual E-R, i del Disseny Lògic per al 
Mòdul Estadístic 0,5 dies 

Programador Scripts de creació de les Taules per al Mòdul Estadístic 0,5 dies 

Programador R8-1: Disparador nº total de jugadors en actiu 1 dies 

Programador R8-2: Disparador Màxim anotador 1 dies 

Programador R8-3: Disparador Jugador mes ben pagat 1 dies 

Programador R8-4: Disparador Jugador amb mes guanys 1 dies 

Programador R8-5: Disparador Sou mig anual dels Jugadors 1 dies 

Programador R8-6: Disparador Millors Equips ofensius i defensius 2 dies 

Programador R8-7: Disparador Millor Jugador del mon 2 dies 

Test Manager Proves i Correccions dels Disparadors del Mòdul Estadístic 3 dies 

  TOTAL: 53 dies 

 

Per un altre costat, tenim unes tarifes de consultoria orientatives per a cada un dels rols. 

recurs Preu/hora 
Cap de projecte 60 € 

Analista Programador 50 € 

Programador 40 € 

Test Manager 40€ 
 

Si agrupem el temps empleat per cada un del rols, i ho creuem amb els preus, tindrem la següent valoració 

total: 

recurs tasques Temps en dies Temps en hores Cost 
Cap de projecte Direcció i supervisió 11 dies 88 hores 5280 € 

Analista Programador Anàlisi i disseny 6,5 dies 52 hores 2600 € 

Programador Implementació 30.5 dies 244 hores 9760 € 

Test Manager Proves 5 dies 40 hores 1600 € 

  TOTALS: 53 dies 424 hores 19240 € 
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5. Conclusions 

S’han aconseguit els objectius marcats al inici del projecte, tan des del punt de vista de l’acompliment de 

tots els requeriments indicats en l’enunciat del TFC, com també des del punt de vista acadèmic, tal i com 

indicava el Pla Docent. 

En aquest sentit, s’ha assolit un cert grau de destresa i un millor coneixement del procés de 

desenvolupament de projectes, així com una millor valoració de la importància de la qualitat i eficiència del 

producte entregat. 

També cal remarcar la importància de una correcta planificació i seguiment de les tasques per tal de 

garantir l’èxit del projecte. 

 
 

6. Glossari 

Analista Programador S’encarregarà del anàlisi i el disseny del sistema. 

BD Base de Dades 

Cap de projecte.  S’encarregarà de la supervisió i coordinació tècnica del projecte, 

assignació de tasques i coordinació del equip de treball, controlar els 

costos i el temps emprat, etc. 

Programador S’encarregarà de la implementació del programari, 

Test Manager S’encarregarà de fer les proves necessàries. 
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