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Estructura bàsica del TFG

● Introducció. Context, justificació, objectius.

● Preparació del programari.

● Base de dades operacional (BD).

● Magatzem de dades (DWH).

● Consultes al magatzem de dades.

● Consultes des d'un navegador web.

● Conclusions.
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Introducció. Context, justificació

● Treball de síntesi de la carrera.

● TFG emmarcat en l'àrea de les bases de dades.

● Aplicar els coneixements i metodologia apresos 
durant la carrera.

● Dissenyar i implementar una BD relacional 
atenent les especificacions establertes. 

● Realitzar totes les tasques típiques del projecte.
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● Treballar amb PostgreSQL. SGBD nou per a mi.

● Analitzar, dissenyar i implementar una BD segons 
els requeriments exposats, encapsulant l'accés a 
les dades, i amb un sistema de diari (log).

● Analitzar i definir un DWH, i els processos ETL, 
per la informació històrica de la BD que interessi 
guardar i realitzar una sèrie de consultes.

● Crear una interfície web per fer les consultes.

Introducció. Objectius
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Preparació del programari

● Preparem el programari necessari pel treball.
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Base de dades operacional (BD)

● Creació de la BD.

➔ Anàlisi i disseny de la BD.

➔ Implementació. Scripts de creació de la BD. 

● Sistema de diari (log).

● Procediments emmagatzemats.

● Prova de càrrega de dades.

BD
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Magatzem de dades (DWH)

BD ETL DWH

● Creació del magatzem de dades.

➔ Requisits, anàlisi i disseny, implementació i 
proves.

● Processos ETL.

➔ Extracció, transformació i càrrega de dades.
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Consultes al magatzem de dades

BD ETL DWH Consultes

● Creació de les consultes al DWH per obtenir 
estadístiques i informació d'ajuda per a la 
millora de l'empresa, com:

➔ Nombre d'incidències, o cost de les garanties, 
segons tipus productes o incidències.

➔ Cost de les garanties, o de les incidències, en un 
determinat període.
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Consultes des d'un navegador web

BD ETL DWH Consultes Consultes web

● Pàgines web del client.

➔ Menú inicial

➔ Menú informes DWH.

● Processos del servidor.

➔  Configuració del servidor web.

● Accés a la BD i al DWH a través del navegador.
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Conclusions

● S'ha desenvolupat una solució, implementant una BD 
relacional atenent als requisits establerts.

● S'ha realitzat amb un SGBD relacional amb el qual no 
s'hi havia treballat mai abans. 

● S'ha implementat la funcionalitat addicional d'un sistema 
web per realitzar les consultes al DWH.

● S'han constatat poques variacions del PT.

● S'han aplicat molts coneixements apresos 
en diverses assignatures.
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